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ФІЛОСОФІЯ МОВИ І КУЛЬТУРИ

УДК 82.02.001
Абрамович С. Д., доктор филологических наук, профессор, академик АН ВО Украины,
Черновцы
СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ БУРАГО:
МАСШТАБ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЛИЧНОСТИ
В статье анализируется научное творчество выдающегося филолога-русиста
С. Б. Бураго, выявлены основные особенности его исследовательского подхода, в частности к наследию А. Блока. Подчеркивая блестящую и разнообразную одаренность ученого, автор статьи акцентирует на его отвращении к трафаретам, приверженности
к анализу экзистенциально-философских проблем и этической компоненты в писательском творчестве, чуткости к индивидуальности художника, разработку новой методологии и методики изучения русского стиха.
Ключевые слова: философско-этическая насыщенность литературы, поэзия, блоковедение, русское стихосложение.
Первое, что хочется отметить, что бросается в глаза любому, кто хотя бы бегло знаком с личностью и научным творчеством С. Б. Бураго, и без чего невозможно понять
масштаб этого исследовательского дарования, – мы имеем дело поистине с ренессансной
личностью.
Выражение достаточно затертое, но нельзя сказать, что оно утратило смысл. Особенно если взять во внимание, что наше время – время узких специализаций и, как следствие, (чего уж греха таить!) всепобеждающей полуобразованности – по крайней мере,
в вопросах, выходящих за пределы этой самой узкой специализации. Многие не умент
настроить соответствующую оптику, и слишком часто мы просто не замечаем фигур
подобного масштаба. Так, не очень-то задумывается случайный пешеход, бредущий по
пыльной равнине Наска, о попираемых его ногой странных линиях: они складываются
в ошеломляющие изображения лишь тогда, когда удается увидеть их с птичьего полета.
Был ли доктор филологических наук, профессор Сергей Борисович Бураго литературоведом в классическом значении этого слова? Был, несомненно. Но слишком мало сказать «литературовед»:написанное им говорит о бόльшем. И даже назвать его Филологом
с большой буквы было бы, как это ни странно прозвучит, тоже не совсем справедливо.
Ведь вклад С. Б. Бураго в изучение литературы свидетельствует не только о замечательной литературоведческой и языковедческой подготовке.
Неотъемлема от исследовательской позиции С. Б. Бураго такая компонента ситуации, как философская составляющая. Его анализ поэзии всегда органически основан на
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антиномиях, на широком и непринужденном использовании онтологических, гносеологических и аксиологических категорий, то есть существуют все основания к тому, чтобы
назвать его еще и философом. Не в ракурсе, разумеется, полученного им диплома, но в исконном смысле этого слова: любомудр, т. е. человек, проникающий в сущность вещей.
Только человек с органически математическим складом ума осмелился бы, в условиях гонений на формализм и структурализм, игнорируя вполне возможные и даже
ожидаемые в такой ситуации толки недоброжелателей о «сальеризме», применить статистические методы к анализу поэтического текста (к слову, никаких таких толков и не
возникло: победителей не судят).
С. Б. Бураго было свойственно также глубокоеи тонкое понимание музыкального искусства, редкое и драгоценное умение конкретно соотнести в неких общеэстетических
моментах неуловимое волшебство музыки и звучание насыщенного четкой интеллектуальной энергией слова.
Редкое сочетание: хороший ученый и хороший организатор науки – напомню, что
именно С. Б. Бураго инициировал нашу Международную конференцию «Язык и культура», и проведение первыхдевяти научных форумов под этой эгидой осуществлялось
лично им.
Не нужно особенно распространяться и о том, что С. Б. Бураго – еще и создатель
Международного научно-художественного журнала «Сollegium» и одноименного «журнала на сцене» в Киевском Доме актера, с которыму многих из нас связаны трепетные
и высокие эстетические переживания.
Упомяну в нескольких словах и о том, чтоС.Б. Бураго много лет отдал делу просвещения и пропаганде отечественной науки на другой стороне Земли – на острове Куба,
и много сделал для нашего сближенияс удивительной и яркой культурой этой романтической страны.
Воистину, смело, широко шагал по жизни этот красивый, щедро одаренный человек;
просопόграфу тут есть чем заняться. И нельзя не отметить благороднейшей многолетней
работы сына почившего ученого – всеми нами любимого Дмитрия Сергеевича Бураго –
по увековечиванию памяти отца. Это не только наша конференция,проводимая вот уже
в ХXIІІ-й раз, но и увесистые тома, объединившие самые значительные научно-исследовательские работы Сергея Борисовича [1;2].
К сожалению, исследователей научного наследия С. Б. Бураго не так много, как следовало бы ожидать. Зато имена людей, уделивших этому вопросу свое внимание, говорят сами за себя. Предисловие к первуй книге написано А. М. Турковым, одним из
ведущих критиков «Нового мира», который в позапрошлом году лично почтил своим
присутствием Киев и принял участие в нашей конференции. Предисловие это представляет собой нечто важное для нас в методологическом смысле: тут подчеркивается
«личная выстраданность» автора, стремление опереться на высокий опыт Блока, чтобы
преодолеть трагизм собственного безвременья [3:4]. В предисловии же ко второй книге
Н. Р. Мазепы отмечается, что С. Б. Бураго, изучая «сокрытую мелодию» стиха, впервые
применяет такой инструмент анализа, как индекс звучности. Он смело обращается к обширному русскому и иноязычному материалу, по-новому прочитывая давно знакомую
классику и восходя от скрупулезного формального анализа к постижению человека и его
места в мире [4].
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Я же, насколько позволяет масштаб данного доклада, сосредоточусь, с вашего позволения, на тех наиболее ярких, эффективных и, самое главное, наиболее результативных исследовательских инициативах С. Б. Бураго, которые, как мне кажется, пока остаются в тени.
Во-первых, С. Б. Бураго решительно отрицает привычные исследовательские трафареты. Так, например, приступая к анализу юношеского сборника Блока
«Antelucem», он замечает, что обязательное первоочередное упоминание о влиянии на
Блока Жуковского, Фета, Полонского и др. превратилось в своеобразное клише. Решительно отбрасывая трафарет, С. Б. Бураго,вместо традиционной для литературоведческого анализа ретроспекции, неоднократно и успешно пользуется проспекцией, рассматривая упомянутый сборник с точки зрения логики дальнейшего развития поэта, прежде всего «Стихов о Прекрасной Даме» [1: 18, 22, 23]. Это – совершенно неожиданный
и чрезвычайно результативный прием.
Во-вторых, С. Б. Бураго неизменно рассматривает объект своего исследования
в контексте сложнейших экзистенциально-философских проблем. При этом он стремится, конечно же, не столько дать исчерпывающий ответ (ибо не это задача поэзии
или философии), сколько именно поставить вопрос. Иесли речь идет, скажем, о Блоке
с его «философски окрашенным художественным мышлением» [1: 175], то С. Б. Бураго подходит к анализу символики мига и вечности у поэта необычно глубоко [1: 38-47,
93-112, 119-125, 188 и др.]. Отмечаетсяне только генезис этих символов (поэзии Фета
и Вл. Соловьева) или их типологическая связь со всей романтической поэзией в целом
и с музыкальными драмами Р. Вагнера. С. Б. Бураго тонко анализирует стихи Блока
как своеобразное художественное выражение онтологических категорий. Блок, например, выступает здесь в неожиданном аспекте «платоника». В набросках к «Возмездию» Блок об автобиографическом герое сказано: «(Пред ним встают идей Платона)
Великолепные миры» [5(3: 470)]; после 1918 г. поэт очерчивает свою экзистенциальную
ситуацию в словах: «Начинаются покорность Богу и Платон» [5 (7: 342)]. Иными словами, и лирический герой Блока, и сам Поэт оказываются как бы в положении героя
старинной гравюры, дошедшего до края земли и в изумлении созерцающего движение
светил, просунув голову прямо в космический простор. Это – иносказание «конца времен», Вечности, которая неизменно волновала Блока. Поэтому перед С. Б. Бураго встает
вопрос о личной блоковской эсхатологии, о непреходящей трагедийности мироощущения автора «Двенадцати», о чем прямо и развернуто сказать было тогда невозможно.
Добавлю от себя: поскольку в философии Платона Вечность (αίών) и Время (χρόνος)
не имеют исходной точки, а Демиург,в отличие от христианского Творца, лишь упорядочивает материальный Хаос [6], у поэта возникает впечатление мира как чудовищной
круговерти, «вечного движения» и постоянного возобновления пошлого бытия («Ночь,
улица, фонарь, аптека…»).Но именно поэтому в художественном вùдении Блока возникают апокалиптические мотивы, основанные уже на другом, библейском восприятии
Времени – как вещи сотворенной и конечной.Все это свидетельствует о метаниях, нерешенности, искусах богоборчества…
В-третьих, С. Б. Бураго очень чуток к неповторимой творческой оригинальности,
к индивидуальности художника. Рассматривая поэзию А. Блока в контексте панорамы
литературно-философской жизни Серебряного века, С. Б. Бураго подмечает весьма тонкие мировоззренческие и эстетические нюансы. Так, брюсовское «безмирное отрицание»
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настигает Блока лишь в период перехода от «тезы» к «антитезе». А вот «жизненность»
его, при всем пристрастии к философским материям, отчетливо противостоит отвлеченной умозрительности вещей, написанных четою Мережковских [1: 66]. При этом вывод
С. Б. Бураго о том, что к философской медитативности Блок пришел, отталкиваясь не
от теории, а от непосредственных впечатлений или переживаний, только на первый
взгляд представляется парадоксальным. Ведь лирика Блока неизменно опирается на
фундамент того, что принято называть объективной реальностью: символизм таким образом «заземлялся», и первый, «вещный» план символа должен был быть подчеркнуто «корпускулярным». И пошлого утверждения о том, что Блок, мол, «шел к реализму»
в тексте С. Б. Бураго нет и быть не может. Исследователь прекрасно ощущает ту особую
выспренность блоковской поэзии, которая определена ее спиритуалистическо-христианской традицией и которую сам Блок безуспешно пытался искоренить путем тайного
поругания святынь (это было странной составной его символистского жизнетворчества)
[7]. Именно это и стало источником его неизбывной рефлексии. Обратим внимание на
то, что даже в биографическом описании исследователь пользуется гегелевской терминологией, подчеркивая тем самым в очередной раз философичность лирики А. Блока.
С. Б. Бураго, слава Богу, не писал только такое, с чем все согласны. Если же и случалось его пишущей машинке исторгнуть, как выразился Некрасов, «неверный звук»,
то не потому, что иные его положения могли бы сегодня показаться дискуссионными
(об этом чуть позже). Увы, это – родимые пятна эпохи, родиться в которой человек не
выбирал. Наверное, здесьодна из самых сложных тем– та, которую С. Б. Бураго называет
блоковской концепцией «цивилизации – культуры – революции» [1: 126]. Верно отмечая,
что эта концепция явилась «развитием социальных положений мирового романтизма,
социальных взглядом Рихарда Вагнера в частности» [1: 197],С.Б. Бураго делает вывод:
«В конечном итоге далекая от аскетизма и отрицающая собой все болезни индивидуализма активная любовь, объективируясь, предстает у Блока действенным гуманизмом, т. е.
тем, что определило взгляды поэта и на цивилизацию, и на культуру, и на революцию»
[1: 168].В общем, все это верно и точно, но вызывает сомнениеапологетическое звучание термина «действенный гуманизм»– формула эта мне представляется все же детерминированной «литературным этикетом» советской поры, когда «гуманизм с кулаками»
мыслился некой высшей точкой мирового этического сознания. Собственно, некоторые
мыслители (среди них, между прочим, А. Ф. Лосев) полагают, что ренессансный гуманизм, положивший начало реабилитации Зла, был все же антропоцентристской узурпацией и искажением того христианского гуманизма, основоположниками которого
выступили Отцы Церкви. Да и сам Блок выглядит в свете опыта ХХ века уже не провидцем освобождения человека, но всего лишь «трагическим тенором эпохи». Достаточно вспомнить наивный и вовсе не вызывающий умиления восторг, с которым поэт
воспринял призывный набат «колокола антигуманизма». Характерно, что тут Блок был
что называется, услышан Горьким, который откликнулся на речи Блока призывом отправить христианский гуманизм «ко всем чертям» [8: 121]. Увы, любовь к поэту, которого исследуешь, способна подчас ослепить не меньше, чем всякая другая любовь,
а внутренний цензор в те годы – такая же данность, как и погода за окном…Но, как
мы сейчас убедимся, никак нельзя сказать, что С. Б. Бураго в самом деле оказался чуток
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к зовам аморализма: формула «действенный гуманизм» представляется мне все же скорее вынужденной, чем выстраданной.
Ведь при всем при том, этическая компонента неизменно является для исследователя основополагающей. Весьма красноречивы, например, рассуждения ученого
о природе романтизма, часто бросавшего вызов традиционной морали. Эти рассуждения развертываются в поле философских систем Канта, Гегеля, Шеллинга и Фейербаха. «Гностицизм романтизма основывается <…> на осознании деятельного
единства человеческого Я и универсума, и поэтому принципиально исключает любые
формально-индивидуалистические подходы к взаимоотношениям человека с другими людьми и природой; этим же, понятно, исключается и всякий нравственный релятивизм» [2: 38].
В свое время Андрей Белый, один из основоположников формального метода в литературоведении и, в первую очередь, в стиховедении, не без горечи заметил, что «Кант
отравляет синильной кислотой интеллигибельную вселенную вот уже сто лет». И, поскольку Кант сформировал новую европейскую философию, в которой существует противопоставление этического и эстетического, что, согласно Н. Бердяеву, знаменовало
разрыв с корнями и истоками бытия, оставляя человека перед бездной пустоты, уничтожало традиции соборного сознания. Любимый поэт С. Б. Бураго тоже, как известно, позволял себе реплики о «гнетущей нас Кантовской теории познания» и даже создал шарж
на философа («Испуганный. Иммануил Кант»). Отталкиваясь от ситуации, С. Б. Бураго
много рассуждает о моральности (аморальности) тех или иных философских воззрений и даже этической природе самого языка [2: 45–56]. И тут уже дискутировать нет
нужды. В наше время, время отката кязыческому представлению о релятивности морали
и обесценивания всего и вся, столь скрупулезное внимание литературоведа к проблемам
этики в творчестве представляется особенно ценным. Ведь пишет с явной нотой грусти
известный сегодняшний российский мыслитель, принадлежащий к первой когорте исследователей: «Сегодня европейский разум имеет в своем распоряжении феноменально
обширную базу антропологических данных; однако при этом стало в огромной мере неведомо, как человеческая личность может и должна действовать и есть ли вообще какиелибо прочные вехи, устои в этических измерениях ее мира» [9: 85].
Итак, в качестве блоковедаС.Б. Бураго весьма достойно входит в ряд таких видных
исследователей, как П. А. Громов, И. Т. Крук, Д. Е. Максимов, З. Г. Минц, Д. М. Магомедова, В. Н. Орлов, А. М. Турков и др., стремившихся возвратитьРоссии и миру великого
поэта, не так давно еще даже не допускавшегося в учебные программы.
Но и жизнь художественной формы не менее увлекает С. Б. Бураго, чем ментальный
уровень литературы. И тут, конечно же, нельзя обойти вниманием его теорию стиховой
мелодии, положения которой во многомвсамом деледискуссионны, что отмечалось и самим автором. Впрочем, вот здесь уже можно смело сказать, что настоящая наука тем
и хороша, что она вызывает желание полемизировать.
Исследователь углубляется в такие непростые (хотя и кажущиеся на первый
взгляд хорошо изученными) материи, как сущность поэтической речи – при том, что
по сей день весьма спорным представляется даже вопрос о сущности языка. И это побуждает С. Б. Бураго возвращаться к неким основоположным постулатам – скажем,
к противоположности трактовки языка Гумбольдтом и Гегелем, основывающейся на
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антиномии антропологии и идеализма, гуманизма и антигуманизма [2: 17]. Именно этот момент выступает у С. Б. Бураго фундаментом для рассмотрения специфики
поэтической речи. Формулируя теорию стиховой мелодии, С. Б. Бураго стремится разобраться и в глубинных основаниях существования и языка как целостной системы,
и – тем самым – в роли человека в мироздании. Поэтому вполне оправданны и даже
необходимы экскурсы в историю философских воззрений, которые представляют
разные, подчас антагонистические взгляды на концепцию человека и мира: категорический императив Канта или tabula rasa Локка дают для понимания человека ключи, столь необходимые для восприятия концепций языка [2: 18-30]. Ведь, как пишет
С. Б. Бураго, «возможность и смысл филологического исследования могут обуславливаться исключительно диалектикой» [2: 104].
Здесь С. Б. Бураго подхватывает эстафетуне слишком популярных в первой половине ХХ века, но весьма содержательных и перспективных начинаний немецкого ученого Э. Зиверса, выдвинувшего идею «ритмико-мелодической формулы», специфической
для каждого произведения, найти которую можно лишь опираясь на звучащую поэзию,
а не анализ ее в начертанном виде, как это обычно делают литературоведы. С. Б. Бураго пишет: «… важнейшей отличительной характеристикой поэтической речи признается ее смыслообразующая музыкальность» [2: 124]; он предлагает для обнаружения
мелодии стиха наделить каждую группу звуков (в зависимости от звучности – ударные,
безударные, глухие, звонкие и т. д.) и паузу числовым эквивалентом. Только таким образом можно определить звучность каждой строки и всего произведения в целом, а на основании числовых эквивалентов уровня звучности можно выстроить дискретный график
произведения [2:184–188].Графический метод, моделирующий движение поэтической
речи и опирающийся на ритмическую основу звучности произведения, позволяет не
только наглядно увидеть структуру самого произведения, но и с математической точностью вычертить его композиционные особенности, а тем самым – не только прочувствовать, но и интеллектуально постичь эмоциональный накал текста. Репрезентативный
пример – разбор стихотворения «Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит» – со всей
очевидностью демонстрирует соотношение мажорной и минорной звучностей, определяет его «эмоциональный камертон» [2:190–193]. Тем самым С. Б. Бураго, с одной
стороны, продолжает творчески развивать достижения ряда выдающихся русских стиховедов. Вот он, этот ряд. Б. В. Томашевский, внедривший в стиховедение математический
и музыковедческий подходы. Б. М. Эйхенбаум, выделивший декламационный и мелодический типы русского стиха. В. Е. Холшевников, описавший типы интонации этого
стиха. В. М. Жирмунский, сопоставивший различные национальные системы стиха.
А. П. Квятковский, разработавший тактометрическую теорию стиха. Ю. М. Лотман, обосновавший на современном уровне задачи и методы структурного анализа поэтического
текста. М. Л. Гаспаров, досконально изучивший метрику и ритмику современного русского стиха. И при этом, как мы убедились, С. Б. Бураго занимает собственное, особенное место в данном блистательном ряду.
В целом же перед нами, собственно, не привычный, устоявшийся литературоведческий анализ, а скорее нечто дерзновенное, поисковое, возникающее на стыке литературы
и философии, литературы и эстетики. Читателю, входящему в мир мышления
С. Б. Бураго,следует настроиться на ощущение множественности сущностей мира,
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сопоставление принципиально разных реальностей, диалог макрокосма и микрокосма,
человеческого «я» и мироздания в непрекращающемся процессе слиянности и отпадения, на непрестанные интеграцию и дифференциацию субъективного и объективного,
множественность и изменчивость понятий о прекрасном и безобразном. Нужно иметь
качества воистину незаурядного мыслителя, чтобы оперировать при анализе художественного текста всеми этими онтологическими категориями, дискуссии о которых не
прекращаются и ныне. Да простят меня слушатели, но не представляется преувеличением сказать, что масштаб исследователя в данном случае может быть сопоставлен
с масштабом поэта, произведения которого анализируются. А о второстепенных фигурах С. Б. Бураго просто не писал. И если вспомнить вроде бы навеки дезавуированное
в русском языке Ильфом и Петровым слово конгениальность, то, кажется, в подобных
ситуациях это слово надо бы все же вернуть в разряд высокой лексики.
Видимо, большόе действительно видится в полном масштабе на некотором расстоянии. Прошло не так уж и много времени с безвременной кончины С. Б. Бураго, но уже
ясно, что о его научном творчестве следует говорить в масштабе, как выразился некогда
М. Бахтин, «большого времени культуры»…
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СЕРГІЙ БОРИСОВИЧ БУРАГО:
МАСШТАБ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ОСОБИСТОСТІ
У статті проаналізовано наукову творчість видатного філолога-русиста С. Б. Бураго, виявлено основні особливості його дослідницького підходу, зокрема до спадщини
О. Блока. Підкреслюючи блискучу і різноманітну обдарованість ученого, автор статті
акцентує його відразу до трафаретів, прихильність до аналізу екзистенціально-філософських проблем та етичної компоненти в письменницькій творчості, чуйність до
індивідуальності художника, розробку нової методології та методики вивчення російського вірша.
Ключові слова: філософсько-етична насиченість літератури, поезія, блокознавство, російське віршування.
Abramovich S. D., doctor of Philology, professor
Chernivtsi, Ukraine
SERGEY BURAGO: THE SCALE OF THE SEARCHING PERSONALITY
The article analyzes the scientific work of the outstanding Russian philologist S. B. Burago
and identifies the main features of his research approach in particular to the legacy of
Alexander Blok. Stressing the brilliant and diverse talent of the scientist, the author emphasizes
his aversion to stencils, commitment to the analysis of existential-philosophical problems
and ethical components in creative writing, sensitivity to the personality of the artist, the
development of new methodologies and techniques of studying the Russian verse.
Key words: philosophical and ethical richness of literature, poetry, study of poetry by
Alexander Blok, Russian versification.
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“БЛОК И МУЗЫКА” В ТРУДАХ С.Б. БУРАГО
Опыт целостного анализа поэтического произведения с учетом разноуровневого
взаимодействия музыкальных процессов демонстрирует возможности более глубокого изучения стихотворения в единстве формы и содержания. Он дает возможность
эксплицировать разные типы организации поэтического и звукового “образов” в контексте содержательного целого. Музыкальные образы в лирике А. Блока синкретичны,
поэтому можно рассматривать их как покомпонентно, так и совокупную семантику,
поэтику и степень участия того или иного компонента в конгенеративной структуре образа. “Образы” музыки в поэтических текстах не ограничиваются информацией
о мире звука, они позволяют актуализировать различные приращения смысла, установить “тональность” и образно-стилевые доминанты.
Ключевые слова: звукобуквы, конгенеративная структура образа, мелодия стиха,
симфония.
Интерес литературоведов к проблеме музыкальности художественного произведения, в частности, к вопросам “звуковой семантики” был и остается непреходящим.
Ему уделяли и уделяют внимание десятки ученых: (Б. М. Эйхенбаум, В. М. Жирмунский, Н. Коварский, С. И. Бернштейн, Р. О. Якобсон, А. П. Журавлёв, О. М. Брик,
Е. В. Назайкинский, Г. И. Седых и мн. др.). Музыкальность поэзии А. А. Блока исследовали А. Н. Сохор, М. Элик, Т. И. Болеславская, Б. В. Асафьев, В. А. Васина-Гроссман,
Д. М. Магомедова, З. Г. Минц, Вл. Орлов, З. С. Паперный, Д. М. Поцепня, М. И. Ройтерштейн и др. Особенности блоковской звукописи-инструментовки, особенности ритмики, метрической системы, музыкальность поэтических произведений, их близость
к жанровой природе песни, романса глубоко исследовались в работах Т. А. Хопровой,
О. П. Ермаковой, Д. М. Магомедовой, З. Г. Минц, М. И. Ройтерштейна, Л. В. Красновой,
В. А. Васиной-Гроссман, Т. И. Болеславской, Е. М. Сахарова и др. Продолжая традиции,
С. Б. Бураго создал оригинальную теорию и методологию экспликации внутренней “мелодии”, поэтического произведения. Представляя её, учёный оперировал понятиями
музыковедения, устанавливал проявления общих закономерностей искусств при сопоставлении произведений литературы и музыки. Можно утверждать, причём без преувеличения, что разносторонность знаний, в том числе, музыковедческих, сочетались
у Сергея Борисовича с высоким профессионализмом специалиста-литературоведа. Повествуя о “мелодии” стиха, исследователь генерировал в воображении чуткого читателя
самоё “мелодию”, не прибегая к посредству собственно звуков музыки. Достигалось это
особым метаязыковым (и метамузыкальным) мастерством, безошибочным использованием множества понятий, заимствованных из музыкознания и умелым применением
в литературоведческом анализе – симфония, сонатное allegro, полифония, мелодия, лейтмотив, ритм, тембр, тональность, гамма, аккорд и др.
© Шульдишова А. А., 2014
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Поэзии свойственна музыкальность, возникающая, как известно, под влиянием средств
фонетико-интонационной (ассонансов и аллитераций, зияний, ономатопеи и пр.) и ритмомелодической организации текста. Однако, как справедливо замечает исследователь, “<…>
музыкальность стиха – это, конечно, не только аллитерации, то есть его тембральный рисунок; это и метрическая организация и, может быть, самое главное – его общая мелодия.
Последнее, то есть звук, звучащий человеческий голос, и есть то, что реально объединяет
поэзию и музыку и что даëт основание всякому стремлению к их синтезу” [1: 327]. Инструментарием теории являются буквы-звуки [нам представляется более “удобным” термин фоносемантиков (А. П. Журавлёв и др.) – звукобуквы], обладающие разной динамикой
звучности и тембровой характеристикой. Основу методики выявления “мелодии” стиха
составляет числовой эквивалент всех букв. Так, “музыкальный” тон строф открывает
эмоциональное состояние центрального образа, передаëт художественную идею в соответствии с развитием замысла поэта, является необходимым компонентом для создания
целостного аппарата исследования поэтического произведения. Слуховые представления
звуковысотных и динамических соотношений строф выступают как основные “носители
смысла” поэтического произведения.
Внимание исследователя, сосредоточенное на роли “мелодии” стиха в структуре
поэтического текста, учëте единства поэтического и музыкального как средства расширения семантических границ художественного текста, позволило выявить функции, определить соотношение и взаимосвязь мелодии стиха с идейно-художественным
замыслом произведения. Отмечая роль “музыки” стиха в «Двенадцати», автор теории
обратил внимание на организующую функцию “мелодии” (мотивов и интонаций) поэмы
Александра Блока. “Вслушивание” в литературный текст как в музыкальное произведение способствует обнаружению целостности и единства «образов, ритмов, размеров, то
есть весь тот калейдоскоп разнородного, “стихийного” материала, которыми наполнены
“Двенадцать”» [1: 331].
Через интенсификацию звуковой образности музыкальные контексты (с помощью
которых и определяется смысл) приобретают особую значимость в воссоздании “новой музыки”, “музыки революции”. Не случайно у Д. С. Бураго поэма ассоциативно
связывается с Девятой симфонией Бетховена, преисполненной героизма и революционной настроенности народной борьбы. Блок отмечал “Всë отчëтливее сквозят в нашем
времени черты не промежуточной эпохи, а новой эры…” [2 (7: 155)]. Для понимания
своеобразия поэмы многое даëт еë словесно-музыкальный материал. Поэма “полифонична”, т. е. основана на “звучании” нескольких самостоятельных мелодических линий.
Как известно, поэма построена на ассемблировании 1 нескольких резко отличающихся
музыкальных ритмов и темпов. Блок сопровождает поэму “музыкой” городского романса («Не слышно шуму городского», 9-я глава), контрапунктом солдатских частушек на
разные напевы (“Как пошли наши ребята В Красной Гвардии служить”, “Эх ты, горегорькое, сладкое житье!”, “Мы на горе всем буржуям Мировой пожар раздуем” 3-я глава), темпом марша (“Революцьонный держите шаг! Неугомонный не дремлет враг!”
2-я глава, “В очи бьется Красный флаг. Раздаëтся мерный шаг. Вот – проснëтся Лютый
враг…” 11-я глава), мотивом революционной песни, подсказываемом изменëнной
1
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В музыкальном смысле – объединение мотивов разных жанров, следующих один за другим
и объединённых общим замыслом, заложенным в произведении.

цитатой из «Варшавянки» Г. М. Кржижановского (ср.: “Марш, марш вперëд, Рабочий народ!” и “Вперëд, вперëд, рабочий народ” 10-я глава), цыганской песни (“В кружевном
белье ходила – Походи-ка, походи! С офицерами блудила – Поблуди-ка, поблуди! Эх, эх,
поблуди! Сердце ëкнуло в груди!” 5-я глава), цыганской пляски (“Эх, эх попляши! Больно ножки хороши!” 5-я глава), песенным воровскмм фольклором (“Уж я времячко
Проведу, проведу… Уж я темячко Почешу, почешу… Уж я семячки Полущу, полущу…
Уж я ножичком Полосну, полосну!..” 8-я глава). Таким образом, можно говорить о “словаре” мотивов, как о группе интонаций, употребляемых Блоком в «Двенадцати». Следует сказать, что для поэта, “сына гармонии” характерно постоянное стремление придать
внутреннюю, скрытую цельность, “соглашение музыкальное” [2 (6: 8)] противоречивым
явлениям бытия. Поэтому А. Блок говорит: “Величие эпохи обязывает нас преследовать синтетические задачи…” [2 (6: 293)]. Эти слова прямо соотносятся с поэмой. В работах об А. Блоке отмечается “симфоничность” поэмы «Двенадцать», связанная с сочетанием контрастных частей, многообразием разнохарактерных образов, богатством
эмоциональных состояний и единством замысла. Симфоническая музыка предназначена
для исполнения симфоническим оркестром, объединяющим разнообразные инструменты.
“Звучание” оркестра, расширенного до сверхоркестра (“мирового оркестра”) в «Двенадцати» усиливает симфоническое начало поэмы. Поэтому С. Б. Бураго определил новый жанр
поэме – “поэтическая симфония” в том значении, в каком понимал симфонию Б. В. Асафьев: “Симфония – (греч. συμφωνία – созвучие, согласие, консонанс) – высшая по своей
содержательности, по многогранности звукосочетаний, по разумности своей конструкции и многообразию фактуры (характер обработки материала) муз<ыкальная> форма.
Симфония – многочастное (циклическое, в смысле развития единой идеи в нескольких
самостоятельных пьесах) построение. Смысл построения – в конечном объединении (синтез) противоположностей…” [3: 118]. С. Б. Бураго верно почувствовал “скрытую мелодию” поэмы, управляющую ритмами “музыкальной” ткани произведения в целом. И понятно, что это не внешние атрибуты литературоведческого анализа, а точно услышанная
при помощи фоносимволизма звукобукв речи “мелодия” стиха.
Есть в главе о «Двенадцати» и сопоставление первых трëх частей поэмы с сонатной
формой. Эти части соответствуют, по мнению Бураго, сонатному allegro. Сопоставления
в основе своей справедливы, но, по нашему мнению, не вполне точны. Приводя параллели между «Двенадцатью» и циклической сонатной формой (симфонией), С. Б. Бураго использовал музыкальный термин метафорически, — как соответствие сочетанию
контрастных частей, объединенных общей идеей произведения. Свободное использование С. Б. Бураго термина “симфония” легко можно заменить на “полилог”. В литературном произведении, по нашему мнению, невозможно реально услышать монолитность
оркестрового колорита, контраст тональностей, развитие главной, связующей, побочной
и заключительной партий и пр. Из этого следует естественный вывод: в литературном
тексте можно воссоздать только “иллюзию”, ассоциациативно вызвать в сознании терминологически сомнительное сочетание “звуковых” картин. Музыкальная форма, “свойственная” поэтическому произведению, не может создать музыкальное произведение,
но обнаруживает интертекстуальные (в широком искусствоведческом смысле слова) взаимоотношения, “приращения смысла”, недоступные при собственно литературоведческом подходе к анализу произведения.
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Интерпретация «Двенадцати» в монографии С. Б. Бураго вплотную подводит к постановке вопроса о связи поэмы и творчества А. Блока в целом не только с музыкальными
жанрами, формами и “акустикой”, но и с музыкальной наукой в целом, связями,
открывающими в широком смысле высокое музыкальное предназначение его творчества. Поэт подчëркивал: “Искусству надлежит столкнуться с самой жизнью, которая неизменно певуча, богата и разнообразна” [2 (5: 270)]. Иногда “музыка” в блоковском стихе важнее смысла, может восприниматься “на слух”. В некоторых стихотворениях звук
выдвигается на первое место, являя собой смысл поэтического произведения. Употребление А. А. Блоком звукобукв и их сочетаний, создающих определенную музыкальную
“настройку”, является доказательством музыкальной структуры его поэзии. Анализ
поэтических текстов А. А. Блока невозможен без учета способов усиления музыкальной
выразительности, позволяющих актуализировать различные “приращения смысла”,
устанавливать “тональность”, образно-стилевые доминанты. Постижение сущности
музыкально-поэтического синтеза необходимо для создания целостного аппарата исследования поэтических произведений А. А. Блока.
1.
2.
3.
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“БЛОК І МУЗИКА” У ПРАЦЯХ С.Б. БУРАГО
Досвід цілісного аналізу поетичного твору з врахуванням різнорівневої взаємодії музичних процесів демонструє можливості глибшого вивчення вірша в єдності форми і
вмісту. Він дає можливість експлікувати різні типи організації поетичного і звукового
“образів” в контексті змістовного цілого. Музичні образи в ліриці О. Блока синкретичні, тому можна розглядати їх як покомпонентно, так і як сукупну семантику, поетику
і міру участі того або іншого компонента в конгенеративній структурі образу. “Образи” музики в поетичних текстах не обмежуються інформацією про світ звуку, вони
дозволяють актуалізувати різні прирости сенсу, встановити “тональність” і образностильові домінанти.
Ключові слова: звуколітери, конгенеративна структура образу, мелодія вірша, симфонія.
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“BLOCK AND MUSIC” IN THE WORKS BY S.B. BURAGO
The experience of the holistic analysis of the poetic work, taking into account the
interaction of music processes, demonstrates the possibility of more in-depth study of a poem
in the unity of form and content. It provides the opportunity to explicate the various types of
organizations of poetic and sound “images” in the context of a meaningful whole. Musical
images in the lyrics of Block are syncretic, so they can be considered as component-wise as
well as cumulative semantics, poetics and the degree of involvement of a particular component
in the congenerative structure of an image. “Images” of music in poetic texts are not limited
of information about the world of sound; they can actualize various increments of sense, to
establish a “tone” and figurative style dominant.
Key words: сongenerative structure of image, sound letters, symphony, the melody of a
verse.
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РОЛЬ СЕМАНТИЧНОЇ ДЕРИВАЦІЇ У САМООРГАНІЗАЦІЇ
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОГО ПОЛЯ SPACE (КОСМОС)
Стаття присвячена дослідженню самоорганізації лексико-семантичного поля
SPACE (КОСМОС) з точки зору синергетичної методології. Доводиться релевантність
понять синергетики для вивчення та опису лексико-семантичного поля. Розглядається
роль механізмів семантичної деривації як одного з основних засобів його самоорганізації.
Ключові слова: атрактор, біфуркація, лексико-семантичне поле, семантична деривація, синергетика.
Синергетична парадигма формує методологічну базу для багатьох наукових галузей. ЇЇ становлення ознаменувало появу трансдисплінарного вектору наукового пошуку,
відповідно до якого об’єкти дослідження розглядаються не уособлено, а, навпаки, у взаємодії одне з одним і, власне, з середовищем, у якому вони існують. Іншими словами,
об’єкт дослідження розглядається як компонент складної відносно стабільної нелінійної
динамічної системи, яка має здатність до самоорганізації та саморегуляції. Відкриття
та опис законів еволюції складних систем, що мають різну онтологію, довело універсальність процесів, які перебігають у світі, тому це уможливило застосування виявлених
закономірностей розвитку складних систем у різних наукових галузях. Не винятком є й
© Веремчук Е. О., 2014
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сучасне мовознавство, яке постійно знаходиться у пошуку нових методів та напрямів
дослідження. Одним із таких перспективних напрямків розвитку сучасної лінгвістики
виступає лінгвосинергетика, яка передбачає екстраполяцію принципів синергетики на
лінгвістичну площину.
Так, зокрема, лінгвосинергетика розглядає мову як відкриту динамічну ієрархічноорганізовану нерівноважну нелінійну мегасистему, яка складається із сукупності складноорганізованих коеволюціонуючих систем і підсистем і яка керується певними параметрами, що спрямовані на збереження її стабільності та функціональності [1]. Новизна
лінгвосинергетичного підходу полягає у визнанні існування в мові евристичних домінант випадковості, незворотності, нерівноважності, нелінійності, непередбачуваності,
а також у визнанні ролі цих факторів у процесі еволюції мови [2: 21]. Такою системою є й
мовний лексикон, який, у свою чергу, складається з окремих підсистем – лексико-семантичних полів, кожне з яких можна розглядати яке окремо взяту синергетичну систему,
для якої характерною є самоорганізація.
Актуальність дослідження полягає у тому, що застосування синергетичних принципів дозволяє під новим кутом зору проаналізувати процеси самоорганізації лексикосемантичного поля SPACE.
Таким чином, метою статті є дослідження самоорганізації лексико-семантичного поля
SPACE за допомого механізму семантичної деривації крізь призму синергетичної методології. У відповідності з метою дослідження перед нами постають наступні завдання:
дослідити ЛСП SPACE у світлі синергетичної методології;
довести, що ЛСП SPACE є відкритою ієрархічно-організованою динамічною
нерівноважною нелінійною системою;
проаналізувати роль семантичної деривації у процесі самоорганізації ЛСП
SPACE.
Об’єктом дослідження стало лексико-семантичне поле SPACE як синергетична система, а предметом дослідження виступає семантична деривація як синергетичний механізм його самоорганізації.
У сучасному мовознавстві лексико-семантичне поле (ЛСП) визначається як сукупність лексичних одиниць, які об’єднані спільністю змісту та відображають поняттєву,
предметну або функціональну подібність позначуваних явищ [3: 20]. Для ЛСП постулюється наявність спільної семантичної ознаки, яка об’єднує всі одиниці поля [4: 380].
Така ознака, що об’єднує компоненти ЛСП, має різні назви, зокрема: класема – (В. Г. Гак,
І. В. Арнольд), маркер (Дж. Катц, Дж. Фодор), групова диференційна ознака (О. Н. Селіверстова), інтегральна семантична ознака (Д. Н. Шмелев), ядерна сема (Л. М. Васильев),
архисема (З. Д. Попова) [3: 20-21]. Наявність інтегральної ознаки є обов’язковою умовою для ЛСП, адже всі його компоненти імпліцитно включають її в свою семантику.
Таку інтегральну семантичну ознаку можна виділити, як правило, на основі основного
значення ключового слова-репрезентанта ЛСП. Для ЛСП SPACE цією ознакою є «space
affiliation or connection with it» («приналежність до космічного простору або зв’язок із
ним») (Тут і далі переклад наш).
Однак, структуру ЛСП можна розглядати не лише з точки зору класичної семантики,
яка передбачає виділення у ньому гіпо-гіперонімічних, синонімічних, антонімічних, партитативних відношень, а й з точки зору його синергетичної організації. ЛСП SPACE, так само
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як мовний лексикон і сама мовна система в цілому, є ієрархічно-організованою відкритою
динамічною нерівноважною нелінійною системою, для якої характерною є самоорганізація.
Ієрархічна організація ЛСП SPACE є неоднорідною та асиметричною. ЇЇ неоднорідність проявляється в тому, що в ній можна виділити ряд прошарків, зокрема, загальновживану лексику, яка складає ядро поля, специфічну термінологію, яка формує ближню
периферію, та сленгізми, що утворюють дальню периферію.
Асиметричність полягає в тому, що віднесеність певної одиниці до ядра або периферії не завжди вказує на квантитативні показники її дистрибуції, а, скоріше, вказує на
її стилістичну маркованість. Що стосується дистрибуції, то іноді периферійна одиниця
може вживатися у відповідному науковому контексті частіше, ніж ядерна, а іноді – навпаки. Отже, як бачимо, для ЛСП SPACE є характерними неоднорідність і асиметрія між
польовою організацією та частотними показниками вжитку його складових.
Відкритість ЛСП SPACE полягає у тому, що його корпус не є заздалегідь укомплектованим, і серед його компонентів можуть постійно з’являтися нові елементи. Поява нового компоненту в ЛСП обумовлюється нагальною необхідністю для мовців вербалізувати певне поняття, явище чи властивість, з якими людина стикається в процесі
життєдіяльності. Так, зокрема, ЛСП SPACE можна без сумніву вважати відкритим, адже
в астрономічній науці внаслідок її бурхливого розвитку постійно з’являються нові поняття, які знаходять своє відображення у мові.
Відкритість лексико-семантичного поля передбачає також його динамічність, адже
“живі мови людства ніколи не зупиняються і не можуть зупинитися в процесі свого постійного й активного функціонування, у процесі свого безперервного вдосконалення”
[5: 257]. Тобто, в середині ЛСП відбувається постійний рух: зникають одні одиниці,
з’являються інші, змінюється семантика вже існуючих лексичних одиниць.
Така динамічна ситуація вказує на нерівноважність ЛСП SPACE, що проявляється
в невідповідності наявних лексичних засобів поля вербалізаторським потребам мовців.
Іншими словами, мовна система прагне постійно перебувати в “ідеальному” стабільному стані, коли кожен денотат об’єктивної дійсності має своє мовне вираження. Однак, з
огляду на швидкий прогрес та безперервну пізнавальну діяльність людини в її свідомості
постійно з’являються певні поняття, які потребують мовного вираження, і це призводить
до того, що система втрачає свій врівноважений стан.
Перехід системи в стан нерівноважності означає те, що в ній виникають певні флуктації (відхилення), адже вона вже не може задовольнити комунікативні потреби мовців.
Досить сильні флуктації призводять до того, що ЛСП приходить до точки біфуркації,
тобто точки розгалуження можливих шляхів його еволюції [6: 19]. Саме у цьому полягає
нелінійність розвитку такої системи, що передбачає можливість її еволюції багатьма потенційно можливими шляхами, а не вздовж однієї заздалегідь визначеної “лінії”. Тобто,
не можливо визначити наперед, яким саме шляхом розвиватиметься мовна система в цілому та ЛСП зокрема. Вибір шляху розвитку обумовлюється рухом системи до певного
атрактора – відносно стабільного врівноваженого стану, тобто ЛСП прагне позбавитися
стану нерівноважності шляхом заповнення номінативної лакуни завдяки формуванню
адекватного засобу вербалізації.
Існує декілька основних шляхів формування необхідного засобу номінації, зокрема, запозичення готової номінативної одиниці з іншої мови, утворення нової одиниці,
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відмінної як за формою, так і за змістом за допомогою засобів словотвору та формування нового лексико-семантичного варіанта лексеми шляхом переосмислення її вихідного значення. Останній шлях має назву семантична деривація і є досить продуктивним,
оскільки він не призводить до збільшення ЛСП у формальному плані при розширенні
його семантичного простору. Тобто, цей шлях дозволяє заповнити комунікативно-релевантну лакуну без провокування інфляції поля.
Домінуючим механізмом семантичної деривації виступає метафора, під якою розуміємо переніс найменувань на предмети іншого роду, які мають фізичну подібність (image
metaphors [7]) – колір, форма, розмір тощо, або які схожі за своїми властивостями чи асоціативними внутрішніми характеристиками, функціональністю (resemblance metaphors
[8]). Будь-який метафоричний переніс завжди ґрунтується на імпліцитному порівнянні,
де щось нове, що потребує номінації, порівнюється із вже існуючими об’єктами, виділяються певні асоціативні спільні риси, які формують так звані “мости”, і на їх основі
утворюється новий лексико-семантичний варіант.
Внаслідок високої ефективності такого засобу словотвору ми пропонуємо зупинитися на ньому більш детально. Тут, однак, слід зазначити, що базою для переосмислення
вихідних значень можуть слугувати різні джерела, зокрема одиниці загальновживаної
лексики, або одиниці інших термінологічних систем. З огляду на те, що ЛСП SPACE,
переважним чином, є науковою термінологічною системою, то, в першому випадку, відбувається термінологізація лексичної одиниці, а. в другому випадку, — ретермінологізація, тобто її перехід до іншої терміносистеми. Розглянемо декілька таких прикладів,
починаючи з термінологізації.
Так, зокрема, коли в середині XX століття вченими були відкриті яскраві плями у сонячній хромосфері, в ЛСП SPACE порушилась рівновага між його вербалізаторським
потенціалом та комунікативною необхідністю. Точкою біфуркації стала необхідність
відновлення рівноваги шляхом утворення нової одиниці, що могло бути досягнутим за
допомогою різних шляхів, однак локальним атрактором, у такому разі, стало семантичне
переосмислення вже існуючої в мові одиниці, що призвело до утворення нового лексикосемантичного варіанту слова plage – «bright regions seen in the solar chromosphere»[9; 10]
(«яскраві ділянки сонячної хромосфери») на основі його вихідного значення «a beach by
the sea, especially at a fashionable resort» [11] («пляж як місце відпочинку»). Таким чином,
значення нового лексико-семантичного варіанта слова ґрунтується на асоціативній подібності пляжу та сонця, зокрема, спекотному стану, а, отже, і більш гарячі ділянки сонячної атмосфери асоціюються з пляжем за принципом схожості ознаки, зокрема, високої
температури, адже на пляжі, як правило, спекотно.
Лексико-семантичний варіант слова occultation – «the temporary disappearance of one
celestial body as it moves out of sight behind another body» [9] («затемнення») також виник
внаслідок комунікативної необхідності вербалізації відповідного поняття, яке сформувалось під час дослідження астрономами небесних світил. Атрактором для ЛСП в такому разі стало метафоричне переосмислення вихідного значення вищезгаданої лексеми – «the act of occulting or the state of being occulted» [9] («укривання, приховування»).
Тобто, світло від далекого зоряного об’єкту ніби «приховується» іншим, більш близьким
об’єктом, і через це не потрапляє до спостерігача.
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Коли з розвитком науки у вчених виникла необхідність для номінації ступеня викривлення орбіти, ЛСП як синергетична система відреагувала на таку необхідність термінологізацією загальновживаної лексеми eccentricity «an opinion or action that is strange
or unusual» («дивна, чудакувата думка або дія») та утворило її новий лексико-семантичний варіант «the amount of separation between the two foci of an ellipse and, hence, the
degree to which an elliptical orbit deviates from a circular shape» [12] («ексцентриситет»).
Отже, в такому разі, шлях асоціативного переосмислення вихідного значення знову видався локальним атрактором, який визначив подальший розвиток ЛСП.
Іншим прикладом термінологізації лексичних одиниць, як способу саморегуляції
ЛСП SPACE, є термін black hole – «an object whose gravity is so strong that the escape
velocity exceeds the speed of light» [12] («чорна діра»). Вірогідним поясненням обрання
системою саме такого вектору розвитку після досягнення нею стану нерівноважності
може бути яскрава семантична вмотивованість новоутвореного поняття. Так, зокрема,
беручи до уваги те, що чорна діра поглинає 100% всього випромінювання, вона є невидимою (чорною) для телескопу. І, з огляду на те, що будь-який об’єкт, який потрапляє до
неї, безслідно в ній зникає, вона асоціюється зі звичайною дірою за схожістю властивостей. Тобто, ЛСП як синергетична система, виходячи з закону мовної економії, часто не
утворює нову форму для позначення нового поняття, якщо видається можливим вербалізувати його шляхом переосмислення значень вже існуючих одиниць.
Іноді атарктором для розвитку системи виступає формування номінації для вербалізації нового поняття шляхом звуження вихідного значення. Так терміни old – «a planetary
surface that has been modified little since its formation typically featuring large numbers of
impact craters» [13] («поверхня планети, яка за свідченням кратерів мало змінилась від її
формування») та young – «term that means that the visible features are of relatively recent
origin, i. e. that older features have been destroyed by erosion or lava flows» («поверхня, яка
має сліди впливу недавнього походження, тому більш давні її риси вже не підлягають спостереженню») [13], на відміну від їх загальновживаних значень – «старий» та «молодий»,
в астрономічній науці позначають характер поверхні небесного тіла, визначальним станом
якого є вік. Тобто, за наявністю на поверхні кратерів визначають приблизну кількість років
астрономічного тіла. Як бачимо, ЛСП SPACE уникає збільшення кількості його формальних одиниць за рахунок спеціалізації вже існуючих лексико-семантичних варіантів, що
дозволяє йому ефективно адаптуватися до нагальних комунікативних потреб.
Іноді джерелом вихідного значення для переосмислення виступає одиниця іншої
термінологічної системи, а не загальновживаної лексики. Це відбувається тоді, коли найбільша асоціативна подібність вже відомого явища із новим виражається за допомогою
семантики лексичної одиниці, яка є частиною іншої терміносистеми. Тобто, відбувається
процес ретермінологізації, іншими словами, перехід вживання лексеми з однієї термінологічної системи в іншу, завдяки формуванню нового лексико-семантичного варіанта.
Так, наприклад, до ЛСП SPACE потрапив термін медицини limb, що у вихідному значенні позначає «an arm or leg» [Oxford Dictionary] («кінцівка»), а в астрономічній термінології отримав значення «the outer edge of the apparent disk of a celestial body» [12] («край
диску»). Такий шлях зміни ЛСП пов’язаний з необхідністю номінації нового поняття при
збереженні сталого словникового складу, що оберігає мовну систему від перенасичення
мовними одиницями.
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Отже, проведене дослідження дозволяє говорити по наступні результати. Лексикосемантичне поле SPACE є синергетичною системою, адже йому властиві ієрархічна організація, відкритість, динамічність, нерівноважність та нелінійність, що є невід’ємними
атрибутами будь-якої синергетичної системи. Семантична деривація є продуктивним механізмом самоорганізації зазначеного ЛСП, оскільки вона забезпечує його поповнення
новими комунікативно релевантними елементами, що, разом з тим, не збільшує словниковий склад мови, а лише розширює її семантичний простір, і це сприяє гармонійному еволюційному процесу мовної системи. Синергетизм мови в цілому та ЛСП SPACE
зокрема, можна обґрунтувати синергетичною сутністю самої людської свідомості. Так,
коли людина в результаті когнітивної діяльності відкриває для себе певний об’єкт, в неї
виникає природна необхідність його якось назвати. Згідно з психологічним принципом
апперцепції все нове пізнається на основі вже пізнаного, тобто корелює із ним. Між новим та старим встановлюються певні асоціативні ментальні зв’язки, які на мовному рівні
часто виражаються утворенням нового лексико-семантичного варіанта на базі вихідного
значення за принципом подібності. Саме в цьому і проявляється механізм самоорганізації ЛСП, коли система намагається прилаштуватись до все нових постійно зростаючих
комунікативних вимог мовців, створюючи нові змісти на основі вже існуючих форм, що
відповідає принципу мовної економії. Основним джерелом поповнення ЛСП SPACE
шляхом семантичної деривації є загальновживана лексика, рідше – одиниці інших термінологічних систем.
Перспективою подальшого дослідження є вивчення інших, окрім семантичної деривації, можливих шляхів розвитку системи як реакції на її стан нерівноважності, зокрема запозичення засобів номінації з інших мов та утворення нових одиниць засобами
словотвору.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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РОЛЬ СЕМАНТИЧЕСКОЙ ДЕРИВАЦИИ В САМООРГАНИЗАЦИИ
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОГО ПОЛЯ SPACE (КОСМОС)
Статья посвящена исследованию самоорганизации лексико-семантического поля
SPACE (КОСМОС) с точки зрения синергетической методологии. Доказывается релевантность понятий синергетики для изучения и описания лексико-семантического поля.
Рассматривается роль механизмов семантической деривации как одного из основных
методов его самоорганизации.
Ключевые слова: атрактор, бифуркация, лексико-семантическое поле, семантическая деривация, синергетика.
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ROLE OF SEMANTIC DERIVATION IN SELF-ORGANISATION
OF THE LEXICO-SEMANTIC FIELD SPACE
The article is dedicated to the research of self-organisation of the lexico-semantic field
SPACE from the point of view of synergetic methodology. The relevance of the notions of the
synergetics for the investigation and description of the lexico-semantic field is argued. The role of
mechanisms of semantic derivation as one of the main means of its self-organisation is studied.
Key-words: attractor, bifurcation, lexico-semantic field, semantic derivation, synergetics.
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ЛОГОС І ЕЙДОС ЯК КОНСТИТУЄНТИ ПОХОДЖЕННЯ МОВИ ФОРМ
ТА МОВИ РЕЧЕЙ ДІЙСНОСТІ РОЗСЕЛЕННЯ
На базі філософських онтологічних уявлень щодо проектно-проективного (артикулювання смислозначень) статуса Ейдоса і плано-активізативного інструктивно-інструментального статуса Логоса розглянуто теоретико-методологічний зміст концептів логоссистемні (способу формоутворення і методу планувального здійснення логосів-форм) і
ейдос-феноменологічні (картини формостворення і формовтілення) основи планувальних
містобудівних рішень. Обґрунтовано використання риторичних операторів (метабол)
онтолінгвістичних перетворень мовної трансмісії «форма – річ» для розробки містобудівних технологій (транс)формації ландшафтних феноменів розселення на основі положень риторичної (семіотико-фрактальної) граматики і принципу суперпозиції.
Ключові слова: логос-системний механізм, ейдос-феноменологічні характеристики,
ландшафтний феномен розселення, містобудівні планувальні рішення, риторичні оператори (метаболи), риторична граматика.
Щоб розпочати розгляд позначеної теми доцільно коротко підсумувати проміжні результати визначення семантичного змісту термінів логос і ейдос, які є «головними персонажами в усій історії філософії» [1: 16]. У праці К. А. Свасьяна наведено важливі конструктивні філософські розрізнення між логосом і ейдосом, що було проведено О. Ф. Лосєвим: ейдос є ідеально-оптична картина смислу, живе буття предмету, пронизуване
смисловими енергіями, що згортаються у цілісну живу картину явленого ліку сутності
предмету, наочна «скульптура» (рос. —»изваяние») смислу; логос (власно смисл сутності) – метод цього «ліплення», абстрагований його план, смислова визначеність предмета,
сутність самого ейдоса, принцип цільності, метод організації індивідуальності, чиста
можливість споглядальної картинності і «підзорової скульптурності» (рос. —«воззрительной изваянности»), закон одержання спільності [1: 16, 17]. Ці визначення суголосні
нашим уявленням у рамках креативно-рекурсивної концепції розселення щодо формилогоса, речі-феномену та їхнього ейдетичного трансцендентного зв’язку – мовних переходів (у континуумі мови-артикулятора світу дійсності) формостворення–формовтілення (імплікації-заявлення і експлікації-проявлення ідеальних форм та їхніх змістовних
атрибутів, див. рисунок 1), коли «скульптура», «ліплення» смислу (смислозначень як
змісту форм) є його еманація та згущення (конденсація) у ході рекурсивного експлікаційного здійснення (уречевлення і означення) феноменів дійсності розселення та силової і несилової дії їхніх механізмів становлення та існування речей. Зазначений мовний
трансцендентний перехід мова форм – мова речей реалізує (забезпечує та супроводжує)
передустановлювані прообраз, потенціал, програму і конфігуратор форм адекватного
здійснення світу дійсності розселення на основі сполучення принципів синтектики, алеаторики і суперпозиції [2; 3].
© Дюжев С. А., 2014
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Отже, доцільно надати тут наступні узагальнені характеристики онтичних засад (сутності) буття розселення – логос і ейдос як конституенти атрибутів та мови форм і атрибутів
та мови (мовлення) речей, що визначають семантичну (смислова гранична картина-проект
задуму – ейдос) і семіотичну (смислозначеннєвий варіативний цільовий план здійснення
призначення – логос) сторони онтоморфогенезу ідеальних культурних форм дійсності розселення (цивілізації). Ейдос є трансцендентною «підосновою» креативно-імплікаційного
«плеча» буття розселення стосовно логосу (трансцендентної основи-реалізатора рекурсивно-експлікаційного «ейдос-плеча» буття розселення) й визначає проектно-проективно можливість та необхідність (здатність) формостворення логосів і формовтілення їх як
феноменів та подій дійсності розселення.Таким чином, ейдос–це ідеальний культурний
інтенційний проект та проекції (сфера імплікації мови ідей і артикуляції ярусів форм та
їхньої мови) смислорозрізнень і симфонії призначень (феноменологічних понять) задума; логос – це ідеальний культурний екзистенційний план формостворення (сфера конструювання цілісних форм, консолідації ресурсів їхніх атрибутів-складових і констеляції
мови-артикулятора) та активізації змістовних (стосовно конкретного «збирання» смислів
і визначення регістрів діапазону значень) системних технологій становлення, здійснення
та існування (ліквідації) речей-феноменів відповідно до провидіння світу дійсності, технологій, що реалізують креативно-рекурсивний трансцендентний перехід «форми-речі»
циклічно-перманентного руху (конфігурування) розселення.
Філософсько-логічним аналогом обгрунтуванням згаданого трансцендентного переходу (експлікації форм) є композиційна концепція референції (денотації) логічного об’єкта
(об’єктивної логіки знака) щодо його логіко-синтаксичних характеристик повних мовних виразів (іменованих втілень!), коли мета логіки – відкриття законів істини, а знання
референції такого виразу неможливе без опосередкування його конкретним смислом (за
Г. Фреге) [4: 7,12]. У свою чергу Е. Гусерль вважав, щозначення виразу єідеальна сутність
й не є частиною суб’єктивного акту свідомості, існує поза суб’єктивних сприймань й лише
виявляється в них, тобто значення як ідеальна сутність не тотожне ні фізичним об’єктам,
ні ментальним феноменам. Акти свідомості задають об’єкти за допомогою ноематичного смислу, який схоплюється думкою, при цьому важливо, що смисли у Г. Фреге і ноеми
у Е. Гусерля розглядаються як об’єктивні [4: 21, 22]. За Г. Фреге, як наступником традиції
логіки Аристотеля, обґрунтування логічного виведення (тут можна говорити про експлікацію сутності форм дійсності) досяжне лише шляхом звертання до абсолютних, незалежно
існуючих об’єктів, пов’язаних з поняттям незмінної істини. Тому у завданні онтологічного
обгрунтування логічного виведення первинне саме поняття правильності виведення [4: 38,
68]. Тут коріняться основи логос-системної дії механізму (конфігуратора) розгортання та
втілення (уречевлення і означення) онтичних форм (логосів) розселення, що реалізуються
на притаманній їм системній мові рекурсивної трансценденції.
Сутність феноменології становлення та присутності у дійсності розселення його
втілюваних (що виявляються та взаємодіють) культурних форм яскраво продемонстровано змістом «зустрічних» підходів до вирішення проблеми співвідношення феноменів
свідомості і присутності – трансцендентальної феноменології свідомості Е. Гусерля і
феноменологічної онтології присутності (герменевтичної феноменології) М. Гайдеггера.
Цілісність розкритості речей, для яких екзистенція (існування) є спосіб буття сущого як
буттєве (онтичне) відношення, М. Гайдеггер має на увазі під терміном «присутність».
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Коли цілісній розкритості буття належить стати феноменом, тоді вона має бути спеціально виявлена за допомогою логосу феноменології (мовлення, що має характер роблення
очевидним за М. Гайдеггером) [5: 18,19, 21, 22]. А мовлення тут, вочевидь, це рекурсивна
проекція (експлікацій не «плече» буття) ейдоса – смислової картини формостворення /
формовтілення, що корениться у мові форм –логоса-сущого, й який охоплює ідею імплікаційного «збирання» та дискурсу смислового змісту ідеальних форм. Для Е. Гусерля
трансцендентально-феноменологічне епохе як рефлексивне обернення до життя свідомості рефлексивно і покидає натуральний грунт світу, феноменологічний погляд повертається (редукується) тоді до чистого життя абсолютного буття свідомості (вивільнення
абсолютного буття чистої свідомості) [5: 31]. Цим визначається актуальність зустрічного
розгляду основних настанов фундаментально-онтологічної феноменології присутності
М. Гайдеггера (які зазначають, на наш погляд, відкрите буття речей та їхнє онтологічне
становище як розкритість буття сущого в цілому на основі буттєвої конституції – тобто присутності як чистого виразу буття сущого за М. Гайдеггером) і трансцендентальної феноменології свідомості Е. Гусерля (які зазначають, на наш погляд, світ ідеальних
форм та здійснення зримості фактичної само присутності «самих речей» за Е. Гусерлем)
[5: 32, 40, 41]. Не випадково відмічається, що «життєвий світ» Е. Гусерля і «буття-всвіті» М. Гайдеггера – одне одному відповідні поняття [5: 58].
Е. Гусерль розглядає життєвий світ як універсальний горизонт невизначеної, але
в процесі досвіду по частинам визначаємої реальної дійсності й тому розрізняє усвідомлення актуального і неактуально-можливого досвіду речі. Об’єкти життєвого світу кожного разу усвідомлюються в оригінальній присутності в горизонті чистого життєвого світу
(світу форм!), що їх трансформує [5: 63]. Для М. Гайдеггера зустріч з «внутрішньосвітовим сущім» відбувається у домірних присутності способах підходу до сущого (первинно
як засобу), які утворюють специфічний вид буття, тобто засіб сутнісно є «дещо для того,
щоб…» [5: 66, 67]. Фактично тут йдеться про ейдетичні феноменологічні засоби механізму (інструктивно-інструментальний арсенал конфігуратора) експлікації форм дійсності
розселення, що потребують системної реплікації. Різноманітні способи «для-того-щоб»
конституюють цілісність засобів – домірну буттю цілісність відсилань, котрі фундирують
рядоположенність внутрішньосвітових сущих, й пояснюються онтологічним терміном
«мати-діла» ( до експлікації форм!). Цілісність «мати-діла» присутності за М. Гайдеггером
визначає відповідне (сутнісноскріплюване) «те-заради-чого» [5: 68,69].
Вказані тематичні уявлення демонструють ідентифікаційний характер втілення та
відтворення феноменів цілого і дозволяють дати трактування світу речей як онтологічного зв’язку ейдетичних відношень: «завжди вже чинний зв’язок відношення того-зарадичого з володіючими рисою мати-діла з-чим-у-чому-відношеннями (тут трактування стосовно середовища!), однаково як й з корелятивними для-того-щоб-відсиланнями» (тут
трактування стосовно процесів!) [5: 70]. Як важливий висновок М. Гайдеггер відзначає,
що в основі усіх конкретнихнавколишніх світів лежить така, що постійно залишається
однією й тою ж структурою світу, значущість (тобто мова тут про системний механізмконфігуратор!), а екзистенційна можливість присутності має цілісну скріплюваність
(зв’язаність) світових відношень, які активістично розуміються як призначення. Тоді навколишні світи являють собою конкретизовані модифікації модифікабельних апріорних
структур світу [5: 71].
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Процесо-середовищна мова речі-феномену розселення це те, що транслює смисли
і актуалізує (при)значення відповідної культурної форми (яка перманентно втілюється) як логос-ейдетичного сущого (ідеального коріння буття) й його експікації як присутності у дійсності (рекурсивного переходу – становлення). Формулювання суджень
щодо обґрунтування та адекватності (істинності) прийняття рішень передбачає онтологічне «схоплювання» відношення «між ідеально сущим і реально наявним» [6: 216]
на основі розуміння як способу буття – такого буття, яке існує розуміючи, коли згідно
з історизмом, зрозуміти означає визначити генезис, відшукати форму, що передує, витоки, смисл еволюції, а для структуралізму зрозуміти означає упорядкувати, відшукати
у даному стані систематичну організованість [7: 10, 44]. Наш підхід передбачає системний синтез конфігурування дійсності в аспектах структури, генезису, організації,
композиції процесо-середовищних феноменів розселення, вивільняючи, а не опановуючи їхні смисли.
Мова речей демонструє феноменологічний дискурс (риторико-гармонізаційне мовлення як прояв екзистенції Логоса) й реалізує (за П. Рікером) у вигляді висловлювання,
семантичного вислову свою здатність до співвіднесення знаку (форми!) з річчю – цей
рух смислу (ідеального) до співвіднесеності (реального) є суттю самої мови [7: 133–
135], тобто мовного переходу (мова форм – мова речей, де мова форм – механізм дії мови
речей чи дискурс за Ф. Соссюром) до світу взаємодій та трансформацій, що потребує
доцільного (телеологічного) означення. Таким чином установлюється «генеративна граматика» (за Н. Хомським) мови речей, що співзвучно з поглядами Р. Декарта і В. Гумбольдта «згідно з якими мова є не продуктом, а виробництвом, народженням», а також
ідентифікується з «загальним значущим середовищем, сіткою знаків, ніби накиданою
на наше поле сприйняття, діяльності, життя, тобто з середовищем як посередником, медіумом» [7: 139, 380, 395]. Тому актуальним є й зазначення Г. Гійома, що синтаксис має
відношення до дискурсу «і перебуває на лінії, по якій знак повертається до реальності», коли «знак» (аспектна сторона форми-логоса) –«це те, що прагне застосування, щоб
виражати, осягати, розуміти й, у кінцевому підсумку, виявляти, робити очевидним» [7:
141]. При цьому «слово» (інша аспектна сторона форми-логоса) називає своїм іменем
річ, коли «мовлення стає дискурсом, а дискурс фразою [способом виразу]», тобто «слово
називає, перебуваючи у фразі». Слово «живе» довше фрази (виразу-події!), тому що є
«здатною до переміщення сутністю» і «зберігає готовність до нового застосування» [7:
143, 144]. Однозначність чи багатозначність дискурсу залежить не тільки від «слов», а й
від контексту (ідентичності топіки процесо-середовищного виразу форми!), який «дає
можливість й навіть установлює сукупне існування кількох вимірів [смислів]» [7: 147].
Також тут можна навести тезис Г. Фреге, що денотативний аспект мови (речей) залежить
від контексту висловлювання, а такий контекст задається мовою (очевидно – мовою
форм), яка мислить (за М. Гайдеггером) задля розкриття змісту (екзистенційної інтерпретації) культурних форм у ході їхньої системної експлікації.
Операційне поняття системи як реплікації механізму (конфігуратора) втілення і перетворення дійсності (уречевлення і означення) може бути подано як сукупність (клас) операторів (складових системи) переведення (мовного переходу) планувальної системної
мови форм на процесо-середовищну мову речей («дискурс розселення»), що забезпечує
«зчитування» норм, способів і варіацій втілення. Ключовими складовими Логоса-форми
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для тематичного розширення даного тезису є Слово і Граматика. Слово – риторичний
активізатор та сигнальний регулятор (інструкції) механізму втілення (виразу знаків) з
метою його системної реплікації у режимах симфонії і сигніфікації експлікації форм –
здійснення феномену розселення та адекватного використання ресурсів його цільового
втілення. Граматика – риторичний інструмент, засоби і прийоми (правила) варіативного
(у семантичних діапазонах гармонійних станів) еволюційного існування феномену розселення, які специфікують (як інструктивний інструментарій) логос-системні способи
(тригер-схеми) здійснення (семіотично-фрактальне «прочитання» перед установлюваного порядку речей).
Логос-системний механізм розгортання смислів атрибутів форм у фізичні і семіотичні характеристики речей дійсності обумовлює фрактальну (ізоморфну) основу топоформної мови речей як «опорного пласту» в археології когерентної мови-артикулятора,
який породжує ейдос-феноменальні мовні розрізнення дестинацій (елементи семіотико-фрактальної граматики), що утворює суперпозицію діапазонів параметрів пружності будови, напруження функцій, щільності властивостей, вибіркової інтенсивності змін
у системному вимірі мови речей. Можна сказати, що логос-системна мова дії композиційного механізму (головного «агрегату» системи) втілення форм реалізує (демонструє)
фрактально-риторичну граматику здійснення (мовлення) процесо-середовищного континуума розселення як принцип суперпозиції.
Тут доцільно взяти до розгляду важливу розвідку Ю. Г. Легенького, який звернув увагу на номінації Ю. М. Лотманом версій композиційного механізму: в будь-якому фрагменті культури завжди «працюють» два механізми – один намагається перетворити текст
на автоматизовану граматику, без якої не може відбутися повноцінний акт комунікації,
а інший намагається «розхитати» її, створити образне поле світосприйняття (очевидно –
мова йде про два режими «роботи» композиційного механізму, що реалізує принципи
суперпозиції і алеаторики) [8: 6]. Також доречними є наведені Ю. Г. Легеньким приклади трактування особливого механізму передбачення майбутнього, який не тільки збирає
дані за формулою «стимул-реакція», а ще й програмує поведінку речі, стратегію її існування: для біологічної клітини цей механізм описують як «акцептор дії» (П. Анохін) або
«модель потрібного майбутнього» (М. Бернштейн) [8: 33].
Можна говорити саме про риторичну граматику (що має онтичний статус) яка реалізує інтроформаційні (інформаційно-логічні) завдання композиційного агрегату логоссистемного механізму експлікації форми-логоса як акцептора і моделі потрібного майбутнього феномену розселення, що дії на принципах алеаторики і суперпозиції. Необхідно підкреслити, що у контексті екзистенційних інтерпретацій (рекурсивного втілення
форм) акцептор – це конфігуратор (механізм) форм, а рецептор – цезура (сполучна ланка
щодо цілісності) речі-дестинації.
Звертання до онтичного базису риторики в рамках креативно-рекурсивної концепції
розселення обумовлює трактування риторики як мовної граматичної інструментальної
інструкції експлікації (розгортання та втілення) мовного перетворення «форма-річ»,
а також як чистої мови символічних інтелектуальних інтерпретацій, що виявляє логіку
смислів і модальні іпостасі значення здійснення та існування феноменів дійсності [3].
Специфіка риторики як мовного трансформатора (логіки можливостей творення і перетворення) дозволяє говорити про нормуючу граматику творення і перетворення реалій
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дійсності – семіотико-фрактальну граматику (Знаку і Слова) втілення форм і персоніфікації речей (феноменів).
Коли розкриємо зміст поняття інтроформації (а це джерело і рушійна інформаційнологічна «сила» прояву станів матеріальних утворень за Ю. М. Теслею), то даний концепт
може бути ототожнений із композиційним агрегатом артикуляції рекурсії (композиційним аспектом-складовою системної реплікації механізму-конфігуратора), який забезпечує розгортання та втілення актуальних форм дійсності – гармонійно, логічно і граматично досконалого мовлення речей. Цей агрегат може бути співвіднесеним з метаболами
риторики – сукупності операторів переведення (суперпозиції) планувальної (системної)
мови форм на процесо-середовищну мову речей, що й забезпечує «зчитування» норм
і принципів втілення (реіфікації і означення). Риторика – мовна логіко-граматична інструментальна інструкція експлікації мовного перетворення (мовної трансмісії) «формаріч», що виявляє логіку смислів і модальні іпостасі значення здійснення та існування
феноменів дійсності розселення.
Сутність риторичної (семіотико-фрактальної) граматики містобудівного цілого
може бути розкрита на основі результатів розробки загальної теорії риторики [9] з подальшою синтетичною трансдукцією лінгвістичного матеріалу стосовно семіотичного
контексту онтологічної реконструкції логос-системного механізму формовтілення. У загальній риториці важливі поняття норми і відхилення (як регулятива видозмінення),
яке(відхилення) саме у подальшому набуває статусу норми – по суті це (мовою форм)
діапазони шкал параметрів (розряди одиниць парадигматичного ряду) потенційних (ідеальних) станів, що об’єднані на основі логіко-граматичних ознак та з використанням
морфо синтагматичних послідовностей (дестинацій), які утворюються завдяки з’єднаньцезур (couplages) за законом подібності та за правилом тотожності.
Оскільки метою загальної теорії риторики є аналіз формальних механізмів чотирьох
типів перетворень (трансформацій “нульового ступеня” тексту) відповідно до теорії
quadripartite ratio Квінтиліана автори загальної риторики називають метаболами всілякі
зміни, що стосуються будь-якого аспекту мови (речей) як результат застосування базових
операцій перетворення вказаних чотирьох типів: скорочення, додавання, скорочення з
додаванням, перестановка – тотожні перетворення як переходи від абсолютної (словникової) надмірної сукупності лексичних одиниць до конкретних лексем (ланок-фрагментів речей в дискурсі втілення). Три класи метабол (метатаксис, метасемеми, метаплазми) охоплюють усе поле кодових (складових розрізнення) відхилень (регулюючих дій),
а четвертий –металогізми, покривають факти, що мають безпосереднє відношення до
перетворення референційного (об’єктів дійсності) змісту [9: 53,56].
Риторика як множина операцій над мовою (речей!) відображає розчленованість лінійного дискурсу на все більш дрібні його одиниці до рівня нечленуємих одиниць в плані виразу (як втілення) і в плані змісту (означення). Усі значущі одиниці, що утворюють
текст (речей-феноменів!), розглядаються як набір елементів, кожен з яких входить до
одної з заздалегідь заданих (додомо–топоформних) сукупностей, уявляємих у вигляді дерев чи графів [9: 62, 63]. Риторичні фігури-метаболи розглядаються як зміни координат
елемента чи його переміщення у межах таких дерев на основі правил, що регулюють такі
зміни та переміщення з метою підвищення ефективності рішень (поетичного ефекту).
Опис фігур областей (мови форм) метатаксису, метасемем, метаплазмів, металогізмів
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[9: 66, 67] дозволяє розкрити логіко-граматичну дію системного механізму експлікації
форм (згідно із специфікою кожної області) відповідно як аспекти (конституенти) системи: структура (видозмінення складу і з’єднання одиниць у ланки), генезис (модифікація
наборів неподільних сем-значень якості одиниць), організація (зміна рівнів та упорядкування розрізнених ознак одиниць і ланок), композиція (узгоджені зміни логічної значущості фраз-ланок у завершенні речення-речі). Можна стверджувати, що метаболи (риторичні фігури) є морфомовними (мови форм) носіями (інваріантами трансмісії) роботи
складових логос-системного механізму (мовлення конфігуратора культурних форм),
тобто логіко-граматичними повідомленнями (інструктивними інструментами) щодо експлікаційної дії цього механізму як планувального дискурсу (єдиного операційного плану
розгортання) втілення форм дійсності розселення.
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ЛОГОС И ЭЙДОС КАК КОНСТИТУЕНТЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ЯЗЫКА ФОРМ
И ЯЗЫКА ВЕЩЕЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ РАССЕЛЕНИЯ
На базе философских онтологических представлений о проектно-проективном (артикулирования смыслозначений) статусе Эйдоса и плано-активизаторном инструктивно-инструментальном статусе Логоса рассмотрено теоретико-методологическое
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содержание концептов логос-системные (способа формообразования и метода планировочного осуществления логосов-форм) и эйдос-феноменологические (картины
формостворения и формовоплощения) основы планировочных градостроительных
решений. Обосновано использование риторических операторов (метабол) онтолингвистических преобразований языковой трансмиссии «форма – вещь» для разработки
градостроительных технологий (транс)формации ландшафтных феноменов расселения на основе положений риторической (семиотико-фрактальной) грамматики и принципа суперпозиции.
Ключевые слова: логос-системный механизм, эйдос-феноменологические характеристики, ландшафтный феномен расселения, градостроительные планировочные решения, риторические операторы (метаболы), риторическая грамматика.
Dyuzhev S. A., major specialist
Institute of architectural management, Kyiv
LOGOS AND EIDOS AS CONSTITUENTS OF ORIGIN OF LANGUAGE OF FORMS
AND LANGUAGE OF THINGS CONCERNING THE REALITY OF SETTLING
On the basis of philosophic ontological notions of the project-projective (articulation
of purport-meaning) status of Eidos and plan-activisatory instructive-instrumental status of
Logos the theoretical and methodological content of concepts of logos-system (mode of formmaking and method of planning accomplishment of logos-forms) and eidos-phenomenological
(patterns of form-cocreating and form-embodying) foundations of town planning decisions
were examined. The employing rhetorical operators (metabola) of ontolinguistic conversions
of language transmission “form – thing» for elaborating town planning technologies (trans)
formation of the landscape settling phenomena on the basis of the statements of rhetorical
(semiotic-fractal) grammar and the principle of superposition was substantiated.
Key words: logos-system mechanism, eidos-phenomenological characteristics, landscape
settling phenomenon, town planning decision, rhetorical operators (metabola), rhetorical
grammar.
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ДО ТЛУМАЧЕННЯ ПОНЯТЬ «ДИСКУРС» ТА «ТЕКСТ»
У статті розглянуто основні тлумачення таких лінгвістичних понять як «дискурс»
та «текст» у сучасній лінгвістиці. Дискурс розуміється як більш широке поняття ніж
текст, адже він охоплює як сам процес мовної діяльності, так і її результат одночасно. Дискурс виступає заключною ланкою у послідовності «звук – слово – речення –
текст – дискурс», де кожне явище складається із сукупності одиниць безпосередньо
попереднього явища, тобто дискурс є корпусом текстів. Текст тлумачиться у сучасній лінгвістиці як полікомунікативна та політематична складна одиниця, яка містить
у собі складні синтаксичні цілі, має структурну завершеність та формує концептуально значущий зміст.
Ключові слова: текст, дискурс, лінгвальні та екстралінгвальні чинники, структурна організація, комунікативний акт, теорія комунікації.
У сучасних лінгвістичних студіях можна спостерігати широкий діапазон різночитань у визначенні дискурсу та тексту (Арутюнова М. Д., Демьянков В. З., Карасик В.І,
Мартинюк А. П., Приходько А. М., Шевченко І.С, Шейгал Е.І, Безугла Л. Р.). Відомо, що
дискурс є багатозначним терміном цілої низки гуманітарних наук, предмет яких прямо
чи опосередковано передбачає вивчення функціонування мови: лінгвістики, літературознавства, семіотики, соціології, філософії, етнології та антропології [20: 294].
У широкому сенсі дискурс розглядають як процес, як комплексну комунікативну подію, зумовлену гносеологічними, соціоісторичними, етнокультурними, прагмасемантичними й комунікативно-поведінковими чинниками (В. І. Карасик, М. Л. Макаров та ін.).
У вузькому розумінні дискурс визначають як результат спілкування чи інтерактивної
взаємодії, зафіксований на матеріальному носії (В. В. Богданов, В. С. Григор’єва та ін.).
Хоча поняття «дискурс» існує вже понад дві тисячі років у значенні «діалог», «міркування», як лінгвістичний термін воно почало широко використовуватись лише в 50-ті
pp. XX ст. після публікації статті американського лінгвіста 3. Харріса «Аналіз дискурсу»,
який назвав так метод аналізу зв’язного мовлення, призначений для виведення дескриптивної лінгвістики за межі одного речення в даний момент часу і для співвіднесення
мови та культури [цит. за 12: 83-90].
Незважаючи на значну кількість досліджень феноменів «текст» та «дискурс» проблема їх лінгвістичного статусу залишається актуальною і на сьогодні. Отже, метою даної
статті є спроба аналізу різних тлумачень понять «дискурс» та «текст» у сучасних лінгвістичних дослідженнях.
Лінгвістичний енциклопедичний словник трактує дискурс як зв’язний текст у сукупності з екстралінгвістичними (прагматичними, соціокультурними, психологічними) факторами; текст, розглянутий в контексті подій; мовлення, розглянуте як цілеспрямований,
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соціальний акт, як компонент, що бере участь у взаємодії людей і механізмах їх свідомості (когнітивних процесах) [21: 136].
У словнику іншомовних слів дискурс визначається як вид мовної комунікації, орієнтований на обговорення й обґрунтування будь-яких аспектів дій, думок та висловлювань
її учасників [16: 368].
З лінгвістичної точки зору дискурс – це процес живого вербального спілкування, який
характеризується великою кількістю відхилень від канонічного писемного мовлення.
З позицій сучасних підходів, дискурс – це складне комунікативне явище, що включає, крім тексту, ще й екстралінгвальні чинники: знання про світ, думки, установки, цілі
адресата, необхідні для розуміння тексту. Поняття «дискурс» характеризується параметрами завершеності, цілісності, зв’язності, тобто всіма властивостями тексту, він розглядається одночасно і як процес, і як результат у вигляді фіксованого тексту [13: 73].
За І. П. Сусовим, дискурс являє собою зв’язні послідовності мовленнєвих актів, висловлювання (або послідовність висловлювань), що передається від мовця слухачу, стає
текстом, коли воно виявляється зафіксованим на письмі [18: 8].
О. І. Шейгал визначає дискурс як систему комунікації, яка має реальний і потенційний
(віртуальний) виміри. У реальному вимірі – це поточна мовленнєва діяльність у певному
соціальному просторі, яка має ознаку процесуальності й пов’язується з реальним життям і
реальним часом, а також мовленнєві твори (тексти) як результат цієї діяльності, узяті у взаємодії лінгвістичних, паралінгвістичних і екстралінгвістичних факторів. У потенційний
вимір дискурсу включаються також уявлення про типові моделі мовленнєвої поведінки і
набір мовленнєвих дій та жанрів, специфічних для конкретного типу комунікації [19: 11].
Що стосується основних характеристик дискурсу, то тут слід виокремити три основних характеристики: 1) у формальному відношенні – це одиниця мови, що перевищує
за обсягом речення; 2) в плані змісту дискурс пов’язаний з використанням мови в соціальному контексті; 3) за своєю організацією дискурс є інтерактивним, тобто діалогічним [23: 55].
Щодо визначення поняття «дискурс» у сучасних дослідженнях, існує три підходи.
Перший підхід, що здійснюється з позицій формально чи структурно орієнтованої лінгвістики, визначає дискурс як два або кілька речень, пов’язаних між собою за змістом.
Другий підхід дає функціональне визначення дискурсу як будь-якого вживання мови.
Цей підхід визначає обумовленість аналізу функцій дискурсу вивченням функцій мови
в широкому соціокультурному контексті. Третій підхід визначає дискурс як висловлювання і налогошує на взаємодії форми та функцій. У цьому випадку дискурс розуміється
не як примітивний набір ізольованих одиниць мовної структури більших за речення, а як
цілісна сукупність функціонально організованих, контекстуалізованих одиниць вживання мови [12, с. 83-90].
В. Григор’єва виокремлює три основні класи вживання терміна «дискурс»: 1) власне
лінгвістичне, де дискурс бачиться як мовлення, вписане у комунікативну ситуацію, як
вид мовленнєвої комунікації, як одиниця спілкування; 2) поняття дискурсу, що використовується у публіцистиці та сягає праць французьких структуралістів (М. Фуко); 3) дискурс, що використовується у формальній лінгвістиці, яка намагається ввести елементи
дискурсивних понять в арсенал генеративної граматики [7, с. 10].
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Існує певний порядок комунікативних ходів у діалозі, структура обміну мовленнєвими діями, тому слід говорити і про структуру дискурсу. Серед окремих мовознавців
існує думка, що на рівні дискурсу (тобто вище речення) відсутня будь-яка лінгвістична (структурна) організація. Якщо дотримуватись цього погляду, то доведеться визнати,
що будь-яка усна бесіда, будь-яка розмова складаються з неупорядкованої сукупності
речень. Проте всі пересічні носії мови інтуїтивно, а інколи й усвідомлено (наприклад,
у процесі навчання або аналізу) помічають таку властивість дискурсу: не будь-яке висловлення можна вжити після якогось іншого висловлення.
Думки про структурну організацію дискурсу були критично сприйняті Дж. Сьорлем. Розбіжності в поглядах стосовно структури дискурсу викликані насамперед зосередженістю окремих вчених на дослідженні структури форм повсякденного побутового
мовного спілкування, тобто розмови – найменш структурованого з усіх типів дискурсу.
Проте розмова, на думку М. Л. Макарова, — це лише окремий різновид дискурсу, тоді як
найбільш структурованими є ритуалізовані, інституційні типи дискурсу, наприклад, засідання суду, телеінтерв’ю, урок тощо [12, с. 175].
У структурі дискурсу розрізняють макроструктуру (або глобальну структуру) та мікроструктуру (або локальну структуру). Макроструктура дискурсу – це його членування
на великі складові: епізоди в розповіді, абзаци в газетній статті, групи реплік в усному
діалозі. Усередині великих фрагментів дискурсу спостерігається певна єдність – тематична, референційна, часова тощо. Між великими фрагментами дискурсу спостерігаються межі, які позначаються відносно довшими паузами (в усному дискурсі), графічним
виділенням (у письмовому дискурсі), спеціальними лексичними засобами (такими службовими словами, як: «а», «так», «нарешті», «стосовно») [цит. за 10].
Мікроструктура дискурсу, на відміну від макроструктури, — це членування дискурсу на мінімальні складові, які можна віднести до дискурсивного рівня. У більшості сучасних підходів такими мінімальними одиницями вважаються предикації, або клаузи.
В усному дискурсі ця ідея підтверджується близькістю більшості інтонаційних одиниць
до клауз. Дискурс, таким чином, є ланцюгом клауз [цит. за 10].
Дискурс, як і будь-який комунікативний акт, передбачає наявність двох фундаментальних ролей – мовця (адресанта) і слухача (адресата), а також самого тексту повідомлення. Унаслідок цього структура дискурсу припускає наявність двох діаметрально
протиставлених ролей – мовця та адресата, а сам процес мовного спілкування розглядається в цих двох перспективах [10: 291].
Надзвичайно важливим для розумінння терміну «дискурс» є розмежування понять
«дискурс» і «текст». Якщо розглядати дискурс як категорію, що експлікується шляхом
взаємодії мовних і позамовних компонентів, а також як своєрідну мозаїку логічно скомпонованих речень, то дискурс можна вважати ширшим поняттям порівняно з текстом,
оскільки він у більшому діапазоні пов’язаний з нелінгвістичними категоріями [8: 368].
Якщо розглядати дискурс з позиції форми, то він за своїм обсягом більший, ніж речення, і дорівнює такій мовній одиниці, як текст. Функціональною особливістю дискурсу є функціонально організоване та контекстуальне вживання мови. Більш того, ситуаційна особливість дискурсу включає певні культурні, соціальні, прагматичні фактори,
що належать до екстралінгвістичного аспекту дискурсу.
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З позиції соціолінгвістики під дискурсом слід розуміти комунікативну взаємодію
індивідумів з точки зору їх соціальної приналежності, а також участь у тій або іншій соціально обумовленій комунікативній ситуації [15: 136].
В. Богданов підкреслює, що двома нерівнозначними сторонами дискурсу є мовлення та текст. Дискурс розуміється як все, що говориться та пишеться людиною, а, отже,
терміни «мовлення» та «текст» є видовими відносно родового поняття «дискурс», що їх
об’єднує [5: 10].
В. Боротько розуміє дискурс як текст, але такий, що складається з комунікативних
одиниць мови – речень та їх об’єднань у більші єдності, що перебувають у безперервному змістовому зв’язку, що й дозволяє сприймати його як цілісне утворення [6: 8]. Однак,
дослідники розглядають дискурс як першочергову одиницю по відношенню до тексту
у трактуванні дискурсу в теорії комунікації. Отже, дискурс розуміється як комунікативна
дія, у процесі якої продукуються та артикулюються тексти [9: 224].
Зв’язний текст часто визначають одним із виявів дискурсу, його проміжним результатом, оскільки кінцевою метою дискурсу є не створення тексту як такого, а досягнення
перлокутивного ефекту. У цьому аспекті під дискурсом розуміють сукупність мовленнєво-мисленнєвих дій комунікантів, пов’язаних з пізнанням, осмисленням і презентацією
світу мовцем і осмисленням мовної картини світу мовця адресатом [14: 188].
Поняття дискурсу включає одночасно два компоненти: і динамічний процес мовної
діяльності, що вписана в певний соціальний контекст, і її результат у вигляді тексту. Порівняно з текстом, розуміння якого пов’язане передусім із лінгвістичними категоріями,
дискурс – поняття більш різнопланове, воно ширше й глобальніше корелює з категоріями логіки, психології, філософії та спрямоване на людину, її досвід, знання, інтелектуальний рівень, спосіб вираження знань про навколишній світ [4: 193].
Текст можна визначити як певний центр дискурсу. Коли текст потрапляє в потік свідомості людини, яка його сприймає, він стає дискурсом, відображаючи процес мовлення.
Дискурс – це своєрідна динамічна модель тексту, текстова комунікація, пов’язана з комунікативною діяльністю суб’єкта [11: 11-12].
Ф. С. Бацевич з-поміж інших комунікативних категорій виділяє дискурс, мовленнєвий жанр, мовленнєвий акт, визначаючи дискурс як тип комунікативної діяльності, інтерактивне явище, мовленнєвий потік, що має різні форми вияву (усну, писемну, паралінгвальну), відбувається у межах конкретного каналу спілкування, регулюється стратегіями
і тактиками учасників; синтез когнітивних, мовних і позамовних (соціальних, психічних,
психологічних) чинників, які визначаються конкретними сферами життя, залежних від
тематики спілкування, має своїм результатом формування різноманітних мовленнєвих
жанрів [3: 138]. З одного боку, дискурс – текст, занурений у життя, з особливою граматикою, лексикою, правилами слововживання і синтаксису, а з іншого, — це живе спілкування, комунікація, когнітивно-мовленнєве й інтерактивне явище з усіма відповідними
складовими спілкування [2: 12].
Відомо, що на сьогодні існує дихотомія текст / дискурс. Терміни зазначеної опозиції означають різні явища: дискурс заснований на доборі мовних засобів, відповідних
жанру, стилю, інтенції автора, у той час як текст є результатом цього відбору та вибором
відповідної моделі. Важливою диференціальною ознакою, що відрізняє текст від дискурсу, є установка на багаторазове відтворення тексту, у той час як дискурс відтворення
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не передбачає. Текст виступає полікомунікативною й політематичною одиницею, що
включає в себе складні синтаксичні цілі та самостійні пропозиції, має певну структурну завершеність, формує концептуально значущий зміст, який містить комунікативно та
когнітивно заданий фрагмент дійсності.
І. Руберт вважає, що існує три основних підходи до вирішення термінологічної проблеми текст – дискурс: 1) ототожнення обох понять, 2) повне їх розмежування за параметром «статика об’єкта» (текст) / «динаміка комунікації» (дискурс), 3) включення тексту
в поняття дискурсу [17: 23].
В. Андреєва також говорить про існування трьох, але інших варіантів інтерпретації
характеру взаємовідносин понять «текст» і «дискурс»:
а) текст – це спосіб передачі інформації, дискурс виступає генератором сенсу;
б) дискурс – спосіб передачі інформації, текст – генератор сенсу;
в) дискурс є текстом у розвитку [1: 24-27].
Дослідники вказують, що з урахуванням певних умов, текст є дискурсом. О. Переломова зазначає, що лінгвістичне вивчення тексту, завданням якого є виявлення не лише
мовного інвентаря, але й співвідношення власне мовних і позамовних чинників у створенні того чи іншого мовного твору, є різноаспектним явищем [22: 2].
Таким чином, у сучасній лінгвістиці під текстом розуміється більш абстрактна та
формальна конструкція, а під дискурсом – різні види її актуалізації, розглянуті з погляду
ментальних процесів з урахуванням екстралінгвістичних факторів.
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К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЙ «ДИСКУРС» И «ТЕКСТ»
В статье рассмотрены основные толкования лингвистических понятий «дискурс»
и «текст». Дискурс понимается как более емкое понятие нежели текст, поскольку
он охватывает как сам процесс языковой деятельности, так и ее результат одновременно. Дискурс выступает завершающим звеном в определенной последовательности «звук – слово – предложение – текст – дискурс», где каждое явление состоит
из ряда единиц непосредственно предыдущего явления, т. е. дискурс выступает как
определенный корпус текстов.
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Текст понимается в современной лингвистике как поликомуникативное сложное
единство, которое содержит в себе сложные определенные синтаксические цели, имеет структурную завершенность и формирует определенное содержание.
Ключевые слова: текст, дискурс, лингвальные и эекстралигвальные факторы,
структурная организация, коммуникативный акт, теория коммуникации.
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ON THE DETERMINATION OF DEFINITIONS “DISCOURSE” AND “TEXT”
This article focuses on revealing the distinctions of linguistic terms “discourse” and “text”.
Discourse is viewed as wider notion than text, because it implies a process of communication
and a combination of different texts. It is assumed that text performs a complicated
polycommunicative unity, which includes syntactical aims and structural completeness.
The article aims at consideration of the notions “text” and “discourse” as interrelated and
interconnected.
Key words: text, discourse, linguistic and extralinguistic factors, structural organization,
communicative act, theory of communication.
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ОСНОВИ КОНЦЕПЦІЇ МОВНОФІЛОСОФСЬКОЇ КАРТИНИ СВІТУ
У статті здійснено спробу у першому наближенні сформулювати основи концепції мовнофілософської картини світу (МФКС), яка визначається як різновид загальної
картини світу і є тісно пов’язаною з конкретно-мовною моделлю дійсності. У контексті сучасної лінгвокогнітивістики постулюється ізоморфізм МФКС та концептуальної
системи з обов’язковим розрізненням їх структурних одиниць, з яких основними визнаються термінополе і когнітивна категорія відповідно.
Ключові слова: мовна картина світу, мовнофілософська картина світу, семантичне
поле, фрейм, прототип, когнітивна категорія.
1. Вступ
Якщо ідея про можливість та необхідність реконструкції загальної картини світу та
її різновидів – наукової, філософської та ін. — була виголошена порівняно нещодавно,
думка про існування особливого мовного світобачення була сформульована В. фон Гумбольдтом як науково-філософська проблема ще на початку XIX ст. У XX ст. дослідження
© Кудрявцева Н.Г., 2014
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мовної картини світу (МКС) здійснювалося в німецькій неогумбольдтіанській лінгвістиці та американській етнолінгвістиці в межах гіпотези лінгвістичної відносності, автори
якої заклали фундамент поняття мовної картини світу у висловленому ними уявленні про
відмінну концептуалізацію позамовної дійсності у різних мовах.
Як відомо, термін «мовна картина світу» був уведений у науковий обіг Лео Вайсгербером, який стверджував, що з передумов реального світу і людського духу мова
створює розумовий проміжний світ (Zwischenwelt), який, являючись наслідком свідомої
людської дії, сприймається як єдина картина світу, доступна для тих, хто говорить цією
мовою. Бенджамін Лі Уорф здійснив співставлення мовної картини світу із науковою,
паралельно висловивши думку про те, що філософська (метафізична) точка зору на світ
також втілюється (embodied) в мові.
Ми схильні вважати, що зазначене твердження Б. Л. Уорфа не є безпідставним. Адже,
задаючи свою картину світу, філософія виходить з досвіду вторинної рефлексії світовідчуття людини. Вона здебільшого раціоналізує інтуїції дотеоретичної свідомості, відображені в мові як у першому досвіді рефлексії над людською життєдіяльністю, а також
експлікує набутий досвід на більш високому теоретичному рівні, узагальнюючи його
у формі абстрактних категорій. Філософська картина світу завжди має умоглядно-відсторонений характер, при цьому характерний їй антропоцентризм неминуче пов’язує її
з суб’єктивною, етноспецифічною природою картини світу, продукованої тією чи іншою
конкретною мовою. Разом з цим, той факт, що специфічна філософська термінологія не
являє собою низку спеціально вигаданих, нових слів на позначення певних об’єктів чуттєвого світу, які щойно виникли, проте розвинулася із засобів і в межах природних мов
через метафоричний переніс значень вже існуючих слів [див. 1; 2; 3; 4; 5], на нашу думку, може слугувати певним свідченням безпосереднього впливу з боку природної мови і
притаманної їй картини світу на формування фахової мови філософії, а отже і на картину
світу, продуковану філософським світоглядом в цілому.
2. Мовна картина світу в когнітивній лінгвістиці
Спираючись на класифікацію О. Огуя [6: 15-16], можна встановити, що з утвердженням антропоцентричної парадигми вивчення мови в сучасній лінгвістиці категорію
«мовна картина світу» застосовують до 1) опису екзотичних мов (див., напр., 7); 2) етноцентричного вивчення мови та її стереотипів у контексті міфології та фольклору (див.,
напр. 8; 9); 3) порівняльно-історичної реконструкції лексичного складу мертвих мов або
прамови шляхом етимологізації (див., напр., 10); 4) визначення специфічних соціокультурних знань системно-лексикографічного опису (див., напр., 11); 5) мовної характеристики світосприйняття давніх народів на основі великих давніх текстів (див., напр., 12);
6) встановлення індивідуально-авторського світосприйняття окремих письменників на
матеріалі їх творів (див., напр., 13); 7) дедуктивного ідеографічно-польового членування
лексики з метою укладання словників (див., напр., 14); 8) аналізу світоглядних концептів, наявних у мовній свідомості носіїв певної природної мови (див., напр., 15).
З огляду на теоретико-методологічну різноманітність досліджень, здійснюваних
у межах перерахованих напрямків, що не може не сприяти розмитості визначення власне
поняття мовної картини світу, до лінгвістичних студій виразно когнітивного спрямування за виділеними теоретичними і/чи методологічними критеріями [див. 16; 4] ми можемо
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віднести лише 1), 2) та 8) напрямки. При цьому основними параметрами, що визначали
наш вибір, з одного боку, стали націленість виокремлених течій на вивчення мовних
виявлень діяльності людської свідомості, а також, що найголовніше, розуміння мови як
когнітивного механізму, який разом з іншими забезпечує вказану діяльність, механізму,
здатного не тільки виступати відображенням пізнання, а й чинити на нього певний вплив.
З іншого боку, ми послуговувалися ознаками методологічного характеру, зважаючи на
те, що найпоширенішими когнітивними «методиками» сьогодні є образно-схематичний
підхід Р. Ленекера, фреймовий аналіз Ч. Філлмора і прототипний аналіз Дж. Лакоффа1.
Серед виокремлених напрямків когнітивістського спрямування найбільш продуктивною в дослідженні питання про мовну модель та інші різновиди загальної картини світу ми
вважаємо лінгвокульторологічну програму Етнолінгвістичної школи Любліна (2), репрезентовану передусім розвідками Є. Бартміньського [9], Я. Адамовського [17], У. Майєр-Барановської [18] та С. Нєбжеговської [19]. Етнолінгвістичні студії вказаної течії поєднують
когнітивний та антропологічний аспекти, фокусуючись на вирішенні таких завдань, як реконструювання мовної картини світу сільського населення Польщі, а також виокремлення
та аналіз національно-специфічних стереотипів і аксіологічних концептів польської мови.
Ґрунтуючи свої розвідки на теоретичному доробку з семіотики і семантики російського
академіка Ю. Д. Апресяна [20], а також посилаючись на німецьку «романтичну» традицію
у філософії мови (І. Гердер, В. фон Гумбольдт), представники люблінської школи інкорпорують теорію стереотипів Х. Патнема [21] в дослідження концептуальної метафори, продукуючи оригінальну лінгвокогнітивну концепцію, яка вирізняється, по-перше, наголосом
на соціокультурному середовищі, в якому обов’язково перебувають носії мови; по-друге,
вмотивованістю семантичної та концептуальної структури саме соціокультурним контекстом, ніж суто чуттєвим досвідом; по-третє, визначенням поняття «типу мислення» як динамічної ментальної структури, а метафори – як концептуальної діяльності, яка змінює
тип мислення під впливом так само мінливого соціокультурного оточення [22]. У такий
спосіб, згідно з концепцією люблінської течії, метафора коріниться радше в конвенціональній, семіотичній картині світу, ніж в індивідуальному сенсомоторному досвіді носія
(як це виголошує теорія концептуальної метафори Дж. Лакоффа та М. Джонсона [23; 24]),
що відповідно передбачає необхідність залучення автентичних мовних даних, а не методу
інтроспекції, для її вивчення.
Центральним поняттям у теорії люблінської етнолінгвістичної школи є стереотип,
який визначається як «компонувальний блок» мовної картини світу. Виходячи з патнемівського розуміння мовного значення, польські лінгвісти визнають стереотипування загальним механізмом організації знання про будь-які сутності, розглядаючи його у широкому
сенсі як когнітивний феномен, який не обмежується виключно оцінювальною функцією
соціальних стереотипів. Стереотипи не становлять хаотичні фрагменти знання, проте є
1

На пострадянському просторі в дослідженнях лінгвокогнітивного спрямування широко застосовується також концептуальний аналіз [див. Попова З. Очерки по когнитивной
лингвистике / З. Л. Попова, И. А. Стернин. — Воронеж: «Истоки», 2001. — 191 с.], згадки
про який, однак, відсутні в класичних працях з методології когнітивної лінгвістики [див.
Geeraerts D. Methodoly in Cognitive Linguistics // Cognitive Linguistics : Current Applications and
Future Perspectives / Еds. G. Kristiansen, M. Achard, R. Dirven, F. de Mendoza Ibáñez. — Berlin ;
Nеw York, 2006. — Р. 21-50.]
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аспектно організованими. Деякі аспекти того чи іншого стереотипу є більш видатними
(salient) у мовній діяльності, що фіксується поняттям стереотипного профілю. Профіль
у термінології люблінської школи являє собою специфічну організацію стереотипного
знання, демонструючи те, які саме аспекти даного стереотипу є більш видатними порівняно з іншими. Таким чином профіль стереотипу вибудовується в ієрархічну структуру,
організація якої зумовлена такими суб’єктивними (тобто такими, що пов’язані із самим
носієм мови) факторами, як точка зору (point of view), перспектива (perspective), тип
мислення та система цінностей.
Використовуване польськими лінгвістами поняття профілювання, вочевидь, запозичене з когнітивної граматики Р. Ленекера [25], набуває оригінальності через метафоричне визначення згаданої вище точки зору як «соціокультурного розташування» носія
мови. У той час як Р. Ленекер зацікавлений у тому, який вплив на мовну структуру чинять
загальні (універсальні) перцептивні властивості людини, Є. Бартміньськи у дослідженні
структури стереотипу фокусується на зумовленості концептуалізації соціокультурним
контекстом конкретного індивіда.
3. Складники мовної картини світу в когнітивній парадигмі
Визначенню фрагментів мовної картини світу, що на сьогодні саме по собі ще не
становить остаточно вирішеного завдання, має, на нашу думку, передувати співвіднесення поняття власне мовної картини світу з концептуальною системою, або концептуальною картиною світу. Як зазначає О. Огуй [6: 17], у сучасній когнітивістиці проблема
зв’язку і перетинання мовної та концептуальної картин набуває подвійного розв’язання:
модулярна концепція (Дж. Фодор, М. Бірвіш, М. Шварц та ін.) припускає незалежність
та автономне функціонування семантичного і концептуального модулів у свідомості людини; концепція холізму (Дж. Лакофф, Д. Геерартс, Ч. Філлмор та ін.) відзначається протилежним модулярній розумінням людської свідомості як цілісної системи, де мова (за
принципом одночасної паралельності зі свідомістю) переробляє інформацію, отриману
з різних джерел. Співзвучним окресленим вище параметрам сучасної лінгвокогнітивної
парадигми, вочевидь, є другий підхід, який дозволяє постулювати ізоморфізм значення
й концептуальних одиниць, з чого випливає ототожнення мовної картини світу з концептуальною системою.
Звертаючись до питання про складові, або компоненти мовної картини світу, з огляду
на обраний нами лінгвокогнітивний контекст, доречно згадати про витоки загальної настанови, що міститься в згаданій вище концепції холізму. Очевидно, що наявність тенденції до співвіднесення слів, які групуються в семантичні поля, з поняттєвими структурами, що дозволило Й. Тріру стверджувати існування у свідомості інтерпретатора саме
слів, наближує теорію семантичного поля, репрезентовану дослідженнями Й. Тріра та
його послідовників [26, 27 та ін.], до описаної нами холістичної концепції. Спираючись
на вчення В. фон Гумбольдта про внутрішню форму мови та ідеї Ф. де Соссюра стосовно мовних значущостей, із ототожнення семантичної та концептуальної систем Й. Трір
не тільки висновує положення про те, що семантична структура мови зумовлює світорозуміння її носіїв (гіпотеза лінгвістичної відносності), а й виводить тезу про обумовленість значення окремого слова значеннями суміжних з ним слів. Іншими словами, за
думкою Й. Тріра, в загальному випадку розуміння значення слова передбачає розуміння
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всієї структури (семантичного поля), в якій це слово функціонує. Таким чином, мовні
поля (sprachliche Felder) в концепції Й. Тріра набувають визначення мінімальних самостійних одиниць мови, які є відносно замкненими двосторонніми єдностями поняттєвих
та словесних полів. Являючись структурно цілісними за смислом групами слів, мовні
поля розташовуються між мовною системою в цілому та її мінімальними несамостійними одиницями (словами та словоформами).
Отже, можна погодитися з пропозицією О. Огуя повернутися до вихідної концепції
Й. Тріра і розглядати семантичне поле (а не концепт) як фрагмент мовної картини світу
[6: 21-23]. Зважаючи ж на окреслений лінгвокогнітивний контекст, а також здійснювану
нами спробу співвіднесення мовної картини світу з концептуальною системою, доцільним видається встановлення наявного в концептуальній системі когнітивного аналогу
семантичного поля як фрагмента мовної картини світу. Такою семантичною репрезентацією фрагмента дійсності, інтеріорізованою носієм мови у вигляді когнітивної структури, в когнітивістиці вважається фрейм.
Засновник семантики фреймів Ч. Філлмор визначає фрейм як базис знання, або зв’язану
схематизацію досвіду, і вказує на залежність нашого розуміння значення окремого слова
від певного розуміння значення всіх інших слів, пов’язаних спільним фреймом [28: 54].
Фрейм характеризується наявністю вузлів зв’язку (нодів), які забезпечують організацію
семантичної інформації в свідомості людини. Як підкреслює Ч. Філлмор, характеристика
фрейму як такої організації знання, що становить необхідну передумову розуміння тісно
пов’язаних мовних одиниць, зближує його з поняттям семантичного поля [28: 57]. Відмінності ж полягають у тому, що семантика фреймів припускає існування таких фреймів,
кожен з яких має єдиного представника в сфері лексики (можливість, відхилена теорією
семантичного поля), а також у тому, що, визнаючи існування фреймів, створених мовою,
семантика фреймів не наполягає на тому, що вони, знаходячись у тісній залежності одне
від одного, складають «світ-посередник» у смислі Л. Вайсгербера [28: 61-62].
Слід окремо наголосити на тому загальному розумінні, якого набуває поняття мовної
картини світу в запропонованій нами лінгвокогнітивній інтерпретації, адже в контексті
семантики фреймів головною функцією «картини світу» постає не опис будови світу
як реальної структури природних явищ [див. 6: 17], а пояснення здатності носія мови
«відтворювати» «світ» мовленнєвого повідомлення (речення, тексту), спираючись на інтерпретацію його елементів. Зважаючи на відповідне твердження про те, що при інтерпретації фрейму важливим є не знання значень окремих слів, а знання того, що являє
собою контрастивна множина, до якої ці слова входять [28: 74], ми можемо резюмувати,
що в семантиці фреймів мова йтиме не про співвіднесення мовної картини світу зі світом
реальних фактів (як це передбачає кореспондентна теорія істини), а про інтерпретацію
повідомлення з огляду на інформацію, яку містить у собі конкретне семантичне поле.
4. Основи концепції мовнофілософської картини світу
Визначаючи фрейм когнітивним аналогом семантичного поля як фрагменту мовної
картини світу, ми не можемо погодитися з думкою Й. Тріра про існування в концептуальній системі саме слів, так само як і визнати стереотип компонентом мовної картини світу,
як це пропонують представники люблінської школи. На нашу думку, говорячи про паралелізм семантичної та концептуальної систем, принциповим залишається розрізнення
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їх специфічних одиниць, що співвідносяться одна з одною, забезпечуючи взаємне функціонування. При цьому питання про обумовленість семантичних структур структурами
когнітивними, або залежність світогляду носіїв від внутрішньої форми їх рідної мови,
залишається відкритим. Адже, виокремлення поруч з уродженими фреймами та фреймами, що засвоюються з досвіду або навчання, також фреймів, існування яких цілковито
залежить від пов’язаних з ними мовних виразів (наприклад, одиниці виміру, одиниці календаря та ін.) [28: 65], залишає місце для припущення про їх лінгвістичну відносність,
верифікація якого може бути здійснена лише в емпіриці.
На наш погляд, наразі доречно говорити про ізоморфізм мовної та концептуальної
картин світу, які перетинаються, однак, не перетворюються одна на одну. Якщо навіть
принципової різниці у структурі між поняттєвими та семантичними полями і не існує,
цілком можливо, що їх деталізована будова може не співпадати. Адже, відомо, що співвідношення між одиницями когнітивної та мовної моделей світу характеризується асиметрією: в той час як поняття чи поняттєва категорія завжди підлягає лексикалізації,
значення чи семантична категорія може формалізуватися всередині лексичного рівня за
допомогою граматичних парадигм, або ж взагалі не формалізуватися (наприклад, категорії «істоти», «речовинності», «загальності імені»).
Разом з тим, зважаючи на існування термінів, у яких, як відомо значення і поняття
співпадають, можна говорити про так би мовити максимальне перетинання семантичного та поняттєвого полів у випадку термінологічних систем. З огляду на це, вивчення різновидів загальної картини світу, семантичні фрагменти якої включають терміни, постає
особливо цікавим як з точки зору деталізації когнітивної та семантичної структур, так і
в аспекті вирішення питання про їх взаємну обумовленість.
Закладаючи основи концепції мовнофілософської картини світу, визначеної вище як
раціоналізований мовноспецифічний тип світогляду, узагальнений у формі абстрактних
категорій на більш високому, порівняно з МКС, теоретичному рівні, ми вважаємо за необхідне в першу чергу виявити її фрагменти, а також їх відповідники в концептуальній
системі людини. На нашу думку, із семантичним полем як складовою МКС в МФКС
корелюватиме поле термінологічне, або термінополе1, становлячи основний відносно
самостійний фрагмент МФКС, будова якого у загальних рисах наближається до структури семантичного поля (тобто ядро і периферія). Когнітивним аналогом термінополя
виступає фрейм, який, схарактеризований як базис знання, являє собою певну систему
понять, пов’язаних у такий спосіб, що, аби зрозуміти будь-яке з них, необхідно розуміти
всю структуру, до якої вони входять. Як зазначає Ч. Філлмор, найкращим розумінням
системи взаємопов’язаних понять фрейму є визначення її в термінах прототипів [29:
379]. Таким чином, у формулюванні основ концепції МФКС ми пропонуємо виходити з того, що мінімальними одиницями концептуальної системи є прототипи, які, наближаючись за визначенням до люблінських стереотипів, визначають зміст когнітивної
категорії (наприклад, категорії «матерія»2) і є аспектно організованими. У конкретних
1

2
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У концепції МФКС термінополе корелюватиме скоріше із семантичним полем у вузькому
значенні, яке розуміється як семантичне утворення, експоноване лексично (на противагу його
широкому значенню як семантичного утворення , що експонується лексично і граматично).
За результатами нашого попереднього дослідження [3] на тлі індоєвропейських мов
філософська категорія матерії концептуалізується двома типами прототипних моделей: 1)

мовнофілософських картинах світу когнітивні категорії індексується термінами (наприклад, дінд. drávyam, гр. ,ύλη лат. māteria, укр. матерія). Становлячи елементарну одиницю термінополя, термін, так само як і слово в семантичному полі, не є самостійним,
набуваючи значення у протиставленні до інших термінів спільного для них термінополя.
У той час як ми можемо сказати, що складниками МФКС є термінополя, ми не можемо так само стверджувати, що концептуальна система складається з фреймів інтерпретації. Зважаючи на те, що теорія семантичного поля являє собою лінгвістичне розширення теорії категоризації, термінополе як компонент МФКС співвідноситиметься з
когнітивною категорією як компонентом концептуальної системи. Як вже було зазначено, когнітивна категорія визначається такими мінімальними одиницями, як прототипи,
а фрейм визначає те, як ці прототипи структуруються, тобто у який саме спосіб вони
пов’язуються між собою. Таким чином, навіть за наявності незмінної низки прототипів
у змісті категорії, відмінність у зв’язках між ними (тобто накладання різних фреймів
інтерпретації) матиме результатом відмінне розуміння самої категорії. Терміни як елементарні одиниці термінополя, пов’язуючись з прототипами, не тільки «висвічують»
(highlight) конкретні прототипи в змісті когнітивної категорії, активуючи при цьому весь
фрейм семантичної інтерпретації, вони також указують певну перспективу, в ракурсі
якої цей фрейм розглядається.
Таким чином, можемо резюмувати, що розробка концепції мовнофілософської картини світу представляє особливий інтерес з огляду як на розташування філософського
світогляду між «наївним» світобаченням МКС та загальною об’єктивованістю наукової
картини світу, так і в аспекті дослідження питання про співвідношення семантичної і
концептуальної систем, а також ступеня їх взаємообумовленості. Як основну складову МФКС пропонується розглядати термінополе, визнаючи його когнітивним аналогом
фрейм у смислі семантики фреймів Ч. Філлмора. Продуктивним у лінгвокогнітивному
контексті визнається розуміння когнітивної категорії як концептуалізованої прототипами, які в свою чергу структуруються фреймом, та індексованої терміном у межах термінополя. Перспективи подальших досліджень у цьому напрямку, на нашу думку, становить вивчення ролі метафоризації в створенні мовнофілософських картин світу, а також
верифікація припущення про їх лінгвістичну відносність.
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ОСНОВЫ КОНЦЕПЦИИ ЛИНГВОФИЛОСОФСКОЙ КАРТИНЫ МИРА
В статье содержится попытка в первом приближении сформулировать основы
концепции лингвофилософской картины мира (ЛФКМ), определяемой как разновидность
общей картины мира, которая оказывается тесно связанной с конкретно-языковой моделью действительности. В контексте современной лингвокогнитивистики постулируется изоморфизм ЛФКМ и концептуальной системы с обязательным различением их
структурных единиц, основными из которых признаются терминополе и когнитивная
категория соотвественно.
Ключевые слова: языковая картина мира, лингвофилософская картина мира, семантическое поле, фрейм, прототип, когнитивная категория.
Kudriavtseva N. G., PhD, associate professor
Kherson national technical university, Kherson
FOUNDATIONS OF THE THEORY OF LINGUISTIC-PHILOSOPHICAL
PICTURE OF THE WORLD
The paper contains an attempt to sketch the foundations of the theory of linguisticphilosophical picture of the world (LPhPW) defined as a variation of the general world
picture and appearing to be closely related to a specific linguistic model of reality. Within
the contemporary cognitive paradigm LPhPW and conceptual system are postulated to be
isomorphic but containing distinct structural units, the principle ones being the term-field and
cognitive category respectively.
Key words: linguistic picture of the world, linguistic-philosophical picture of the world,
semantic field, frame, prototype, cognitive category.
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ЛИНГВОФИЗИКА ТВОРЧЕСТВА
Представим себе подростка на необитаемом острове. Впереди у него сто лет
одиночества. Всё, что у него есть – это его планшет, питающийся от солнечной батареи. Вопрос – может ли он с его помощью создать нечто конгениальное в мировой
литературе? Автор даёт позитивный ответ. Суть НЕ в талантах мальчика, а в тех
креативных возможностях, какие открывает перед ним его компьютер. По сути, это
и есть компьютерная литература.
Ключевые слова: творчество, компьютерное творчество, компьютерная литература, создание новых миров.
Взлетели бекасы,
И таким показалось низким
Осеннее небо
Ёса Бусон (1716 – 1783)
Сегодня 6 мая 2015 года. Но лингвистическая физика родилась не сегодня. Просто
сегодня она получает новый импульс развития. Началось же всё давно, очень давно. Еще
у Гераклита находим тождество Логоса и Огня. Можно не знать физику, чтобы ощутить
в этом гремучую смесь Языка и Природы. И далее через стоиков, Посидониса, Луллия, Бёме,
Рихтера, Гамана, Гумбольдта и вплоть до Хомски, включая величайшего философа и поэта
Новалиса, идея лингвофизики благоухала всеми цветами свободных искусств и наук.
Актуальность темы исследования, в этой связи, вызвана тем, что из-за развития
компьютерных технологий и гуманитарных сверхтехнологий возникает потребность
в поиске новых точек соприкосновения жизненного мира людей с физическими свойствами компьютеров на предмет повышения их креативности.
Целью статьи по этой причине является создание нового содержательного наполнения как уже имеющихся компьютерных средств творчества, так и предложение принципиально новых физических методов и технологических способов взаимодействия человека-творца и природной реальности с целью создания новых креативных миров.
Я предлагаю идеи, какие можно считать и техно-утопией, и техно-мифом, и технопоэмой, и патентными документами, и просто эссе «обо всём». Возможно, если быть
точным, перед вами своего рода сюрреализм физики, но согласитесь, в любом сюрреализме есть что-то мелкое (мелкобуржуазное, мелкоблагомеренное, мелкотравчатое, обслуживающее потребности обывателей в разряде «ух ты!» – словом, что-то…
правильное и законопослушное, что, казалось бы, несовместимо с буйной фантазией – однако фантазии суть суррогат шедевра, ибо великое открывает правду). Тут же
у меня подрыв фантазии бухгалтеров от литературы с целью попытки увидеть роскошь
© БеличенкоA., 2014
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нечаянно реальных е-фантасмагорий и тех счастливых глюков импровизаций, ради
которых великим классикам стоит уже не переворачиваться в своих академических
гробах, но, воскреснув в своих любимых детищах, присоединиться к новому пиршеству творческого человечества.
Сюрреализм недалёк, несмотря на то, что как бы преодолевает ее, но преодолевает с помощью горизонтального воображения, не меняющего суть вещей, поскольку не
покидает зоны их реального существования. Меняются лишь их комбинации. С другой стороны, супрематизм перепрыгивает через самого себя, целясь в Невозможное. Я
выбираю среднее тезис – апофизику языка (от «апо» – от, прочь от), толкуемую как тот
момент физики, что делает ее лингвистикой, использующей принципиально новые технические средства. О них здесь я вкратце и расскажу. Послушайте, если вам интересно
знать, как можно писать стихи и статьи о стихах в эпоху тотальной Качки. Как творить
ПОСЛЕ компьютера.
***
Главной тенденцией развития современных информационных технологий (ИТ),
немыслимых без философии и методологии новейших наук о языке, является ускоренное
появление различных их приложений, рассчитанных на использование в обыденной жизни
пользователя, в его повседневном быту. На деле все эти приложения пожирают ту тоску
по чему-то большему, которая заложена в основаниях метафизики как ее зерно и в структуру постмодерна как его мина. Однако в самой идее ИТ заложены огромные творческие
возможности, раздвигающие горизонты как метафизики, так и науки, как и литературы
и визуальных искусств, какие могут быть, благодаря широкому распространению планшетов, использованы уже сейчас в той же самой повседневной жизни пользователей.
Вот почему крайне важно именно Сейчас наполнить наши гаджеты Духом высокого
Романтизма. Лишь вечный Дух великодушия не превратит нас в вечных рабов новых
«умных вещей».
В результате тотального использования этих творческих возможностей ИТ каждым
пользователем произойдёт глобальная социальная трансформация обыденного жизненного мира человечества в сторону креативной генетики повседневности, где поведение
людей будет гармонизовано с помощью гуманной режиссуры, точнее, само-режиссуры,
само-контроля, само-организации, само-воспитания и само-творчества, ну и, разумеется, более внятного языка – если угодно, само-языка – которые бы позволили раз и навсегда нейтрализовать заложенные в агрессивной нейрофизиологической природе человека
социальные и личные конфликты, включая исчерпание языков выражения, не прибегая
к помощи моральных императивов и религиозных догматов. Или же ИТ могут быть
использованы, как мощное дополнение к ним всем. Такая творческая коррекция и метафизическая коррупция (подкуп Логоса его новыми перспективами) изъянов человеческой природы и человеческих языков может помочь достичь вечной мечты человечества
о Золотом Веке и Земном Рае уже на уровне техногенной утопии.
Ибо язык – лишь естественная технология мышления.
Конечно, могут возразить, что раз человечество не гармонизовало себя даже при помощи Бога и Его языков, то, как оно сделает этого с помощью компьютера? И всё же
в беде ценно даже доброе слово, пусть и утопическое. А ведь компьютер – это не только
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слово, но и весьма ощутимое Дело. Мы ищем гармонию, но мы живём в развивающемся
мире и погружены в поток исторического времени, а потому наш поиск гармонии тоже
историчен. Тогда как компьютер и все ИТ – лишь примета нашей исторической эпохи.
А место, где мы находимся именно сейчас, и является самым спасительным для нас, ибо
в нём мы и можем получить своё спасение. Точнее, если мы и обретём своё спасение,
то оно найдёт нас именно там, где мы находимся в данный момент. Как говорят святые
отцы, «самый дорогой человек – это тот, которого встретил только что».
И вот как раз основной проблемой такого использования ИТ и реализации заявленной выше техно-утопии является недостаток новых идей, соединяющих революционные
возможности компьютерных приложений с широким полем художественного творчества
в области вербальных и визуальных искусств, если иметь в виду литературу, театр, кинематограф, фотографию, видеоинсталляцию и актуальную живопись. В своей статье я
предлагаю несколько таких идей творческого применения планшетов, а именно:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Комбинированные съёмки с помощью нескольких планшетов
Интернет-театр в режиме скайп-конференции
Тотальный театр с помощью планшетов
Парный планшет как параллельное микширование
Смарт-композиция как способ создания виртуального времени
3D-шутеры как попытка создать искусственную психику
Компьютер как техно-храм
Индукционный планшет
Компьютерный метемпсихоз
Средовой компьютер: чтение без письма
Постчеловеческая литература
Интерактивный журнал с помощью смартфона
Компьютерная имитация и сублимация вдохновения
Компьютер как абсолютный Эдип
Радиоактивный компьютер в качестве генератора внутренней реальности
Темно-энергийный компьютер в виде скопления галактик

Кратко остановлюсь на перечисленных идеях. Не все они имеют прямое отношение
к языку и литературе, но все без исключения они открывают им новое дыхание.
1.
Комбинированные съёмки с помощью нескольких планшетов
Есть два варианта подобных комбинированных съёмок – непосредственные
и дистанционные. Для непосредственных достаточно всего двух планшетов, когда двое
пользователей последовательно, друг за другом, снимают один другого на свой планшет,
а после сводят два изображения на свой планшет и микшируют его с помощью специальной компьютерной программы. Она может быть основана на идее классической
комбинированной съёмки по типу той, что применялась еще в эпоху чёрно-белого кино.
Дистанционные комбинированные съёмки предполагают наличие третьего планшета,
который может находиться вне зоны видимости первых двух планшетов и, принимая
изображения с них, микшировать их.
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2.
Интернет-театр в режиме скайп-конференции
Сама эта идея использует в качестве инструментов возможности предыдущего приложения с комбинированной съёмкой планшетами. Она очень простая и осуществимая,
что в перспективе может быть очень коммерчески интересно. Суть в том, что мы используем режим Скайп-конференции (совместный чат) – но только размещаем изображение каждого участника не порознь, в отдельных картинках, но в ОБЩЕЙ, панорамной
картине – так, что создаётся впечатление одновременного присутствия всех участников
в одном реальном пространстве и притом в полный рост с передачей их жестов и перемещений. Для этого используется виртуальное телекоммуникационное пространствос
реальными теле-образами, получаемыми от камер слежения. В итоге обычный семейный
фотоальбом превращается в домашний театр. Неплохой способ исправить ошибки фотографа. Или свои собственные )))
3.
Тотальный театр с помощью планшетов
Как известно, на дискотеках танцуют все, и зрителей там, как правило, нет. В тотальном театре тоже нет зрителей, а есть лишь одни актёры. Каждый из них вооружён
планшетом, снимающим всё, что окружает его хозяина. Это изображение передаётся
в режиме реального времени на все другие планшеты участников тотального театра, так
что создаётся кумулятивный эффект или коллективный аффект, какой, собственно, и составляет суть и цель тотального театра.
4.
Парный планшет как параллельное микширование
Как известно, в основе философии современных компьютеров лежит заложенная в них с самого начала их появления идея персональности. Неслучайно бытовые
компьютеры носят название персональных. Такие компьютеры очень легко объединять
в компьютерные сети – локальные или глобальные. Однако сама по себе – любая – коммуникация предполагает как минимум двух участников: источника информации и его
потребителя. Парный планшет предполагает философию двойности, с помощью которой персональный компьютер изначально создаётся как компьютер, рассчитанный на
совместное использование двух пользователей ОДНОВРЕМЕННО, в режиме реального
времени или в записи. В результате создаётся некий дуплекс-текст, имеющий свойства
гипер-текста с двумя, зеркальными или противоположными, центрами креативности
или, иначе, двумя точками роста. Парные планшеты будут незаменимы в школах, когда
учитель сможет работать индивидуально с каждым учеником, а также в психотерапии
(коррекция изъянов речи, устранение фобий и т. п.). Здесь используется идея ведущего
и ведомого, повторяющего действия ведущего.
5.
Смарт-композиция как способ создания виртуального времени
Идея реализуется с помощью, в основном, смартфонов или андроидов, современных
мобильных телефонов с возможностями персональных компьютеров. Цель такого нового приложения для смартфонов в том, чтобы снимать обыденную реальность в режиме
виртуального времени. Под виртуальным временем я имею в виде нечто близкое к известной «виртуальнойреальности», но отличие в том, что виртуальное время есть сконструированное течение реального времени. Или, иными словами, жизнь, какую каждый
из нас хотел бы прожить по-своему, как он хочет и мечтает, или прожить свои лучшие
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периоды реальной жизни еще раз. То есть, виртуальное время – это виртуальная жизнь.
Жизнь, срежиссированная НЕ культурой, НЕ литературой, НЕ философией, НЕ религией, а отдельно взятым человеком. Если привычная виртуальная реальность оперирует
с пространственными образами и изображениями, то виртуальное время, как и музыка,
есть комбинирование временных отрезков, запись которых позволяет ими управлять
и дирижировать с помощью искусственного и продуманного ускорения и замедления,
подобно тому, как композитор создаёт свою музыкальное произведение. Виртуальное
время есть композиция жизни в виде управления виртуальной реальностью с помощью
приёмов комбинирования временными длительностями.
6. 3D-шутеры как попытка создать искусственную психику
С древности существует убеждение в непреодолимом раздвоении человека, человеческой природы на душу и тело, дух и материю. На такой двойственности человека покоится фундамент религии, морали, искусства, литературы. Рождение ИТ имело целью
перенести способности человека на не-человеческую, косную, природу. Этим находят
материальное воплощение древние мифы о Големе (искусственном человеке), кентаврах,
химерах, гомункулусах, инкубах и т. п. Возможен ли обратный ход? А именно, возможно
ли перенесение косного в духовное? Можно ли создать искусственную душу? Может
показаться, что этим умертвляется самый смысл души. Однако точно этим же оживляется и одушевляется смысл косной материи! Разумеется, такое превращение зависит
от того, что именно мы понимаем под материей и душой. Здесь я предлагаю два пути,
две философии. Вначале будем понимать под искусственной психикой не-естественные
свойства и способности психики естественной. Для создания искусственной психики,
как и для создания известного «искусственного интеллекта», может быть использована ИТ, создающая виртуальную 3D-реальность. Вот пример стереопредставления виртуального мира,который создан с помощью отрендеренного графическим процессором
Unreal 4https://www.youtube.com/watch?v=sQy1ryw6kcg. В таком виртуальном мире естественная психика будет вести себя не-естественно за счёт ломки обыденных стереотипов поведения. Это наблюдаем на поведении зрителей во время просмотра 3D-фильмов.
Люди возбуждены и реагируют самым неожиданным образом. Далее, можно понимать
под искусственной психикой не-естественные качества естественной материи. Обычно
компьютер использует именно естественные свойства материи – а именно, ее электромагнитные свойства и закономерности, структурированные особым способом. Но нельзя ли особым же способом структурировать человека и-или его компьютер так, чтобы
эта его (их) естественная материя вела себя как искусственная психика? Ключевое слово здесь – «поведение». Итак, искусственная психика в этом втором смысле есть неестественное поведение роботизированной реальности. То есть, роботы, материализующие свои компьютерные программы, делают их тем же самым, чем для человека служит его психика. Функция компьютерной программы повторяет функцию человеческой
психики, то есть упорядочивает поведение робота. Отличие робота и человека тогда не
в тех смыслах, какие присутствуют в каждом из них как концептах, эмуляторах, симулякрах и т. п. — а в тех, какие… отсутствуют в их реальности. У Робота нет того Ничто,
тех экзистенциальных горизонтов, того запаса Будущности и Невозможности, какими
одарен от Бога человек. Париж – это мечта о Париже )))
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7. Компьютер как техно-храм
Персональный компьютер отличается от зеркала тем, что может вносить в отражаемое в нём свои коррективы. Если обычная икона воздействует на молящегося
духовно-энергетически, то компьютер, особенно планшет, воздействуют на пользователя информационно-энергетически. Это делает компьютер своего рода технохрамом человека. Он может там поклоняться как обычному, точнее, традиционному
Богу сверх-естественной реальности. А может, поклоняться личному божеству реальности виртуальной. Планшет уже сейчас стал для нас своего рода религиозным
идолом. Не секрет, что ИТ могут демонизировать человеческую жизнь и человеческую психику. Для того, чтобы нейтрализовать этот компьютерный демонизм необходимо пробудить в компьютерах их позитивную, психически наведенную людьми,
энергию. А для этого использовать возможности перечисленных здесь креативных
приложений компьютеров.Таким образом, негативные последствия компьютеров
нейтрализуются с помощью… самих компьютеров. Тем самым обыденная компьютерная реальность превращается в креасферу, обладающую гомеостазисом (способностью корректировки).
8.
Индукционный планшет
Он основан на идее индуктирования информации посредством взаимодействия
нескольких компьютеров. Это похоже на музыцирование оркестром. Отдельные
инструменты могут создать музыку, не связанную между собой, но когда они играют
вместе, создаётся нечто новое – коллективное звучание нескольких музыкальных партий. Я называю этот эффект не симфоническим или синергетическим, или спонтанным,
или эмерджентным, но исключительно индуктивным, чтобы выделить новое качество,
а именно полевое наведение знаков одного компьютера на смыслы связанного с ним такого же компьютера. Это похоже на поведение магнитной стрелки возле проводника с током. Происходит индуктивное взаимодействие стрелки и магнитного поля проводника.
Если же один из них компьютер средовой, тогда в нём можно подключать к нему множество планшетов, и все они будут индуцировать на основе знаков средового компьютера
новые и уникальные смыслы.
9.
Компьютерный метемпсихоз
Как вы заметили, я часто использую в этой статье ссылки на древние мифы. Метемпсихоз или вера в переселение душ – один из таких осевых мифов человечества, особенно
распространённый на Востоке, но существовавший и в Древней Греции, и в Древнем
Египте. Великая религия индийцев убедительно доказывает реальность метемпсихоза,
хотя это, в большей мере, вопрос веры. Под компьютерным метемпсихозом я понимаю
метемпсихоз при помощи компьютеров и компьютерных сетей. Даже простая процедура
сохранения информации на компьютере может быть проинтерпретирована как своего
рода «переселение души» текста из одного его носителя на другой. Это вовсе не механический и не формальный, хотя и формализуемый, процесс. И он далеко не банален, ведь
некие физические законы Природы именно таковы, что они допускают и даже предполагают такую трансляцию информации. Но является ли переселение души только перемещением закодированной информации? Опять же важно, как мы интерпретирование
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такого перемещение, на основе какой философии и религии. Отсюда ключевой вопрос
о том, что понимать под душой и каков ее смысл. Но для многих пользователей их личная душа как раз и являет их личный компьютер в качестве своего рода нематериального
аватара. Очевидно, уже эта субъективная и психологическая составляющая компьютинга
заставляет задуматься о том, насколько глубоко переплетение психики и информации
участвует в их последующей судьбе и, в частности, сохранении.
10. Средовой компьютер: чтение без письма
Люди давно мечтали читать мысли на расстоянии и без помощи знаков. Проблема передачи мысли без языка – давняя задача, какую решали, как правило, с помощью
экстрасенсов. Между тем, возможности ИТ позволяют решать ее вполне научно. Для
этого необходимо создать компьютер в виде особой замкнутой информационной среды,
то есть помещения или ячейки, или капсулы, снабжённой камерами наблюдения, информация с которых поступает на пульт управления таким объёмным компьютером. Идея
чтения без письма в том, что ощущения от нахождения в такой информационной комнате могут быть зафиксированы как косвенные следы мыслей находящегося в ней, а значит, восстановлены и проинтерпретированы посторонним человеком. Кроме того, для
тех же целей можно использовать идею информационного или компьютерного театра,
несколько схожего с театром тотальным, когда люди внутри информационной комнаты
что-то изображают и играют, а люди вне ее пытаются угадать увиденное на мониторах.
Можно использовать и информационную комнату и в виде кукольного театра, в котором
роль кукол играют находящиеся внутри него люди. Только вместо нитей кукловодом ими
управляют компьютеры режиссёра. Это так называемый компьютерный кукольный театр. Или, иначе, театр компьютерных кукол.
11. Постчеловеческая литература
Учёные расшифровали геном червя и создали его эмуляцию (действующую модель),
которая выполняет все функции этого реального живого червя. Я предлагаю вставить эту
компьютерную программу червя-робота в креативный компьютерный редактор, чтобы
использовать для создания с его помощью текстов, подчиняющихся логике этой компьютерной программы червя-робота. Так червь начнёт, наконец, заниматься творчеством.
Прости, Шекспир )))
12. Интерактивный журнал с помощью смартфона
Любой автор знает, как тяжело добиться от окружающего мира хоть какого-то мнения о его авторском тексте. Интерактивный журнал – это «живой журнал» на смартфоне, когда рецензия на вашу статью приходит уже в процессе ее (статьи) написания. Более того, специальная программа даёт автору статистку ссылок на его статью в режиме
реального времени, цитирует рецензии или реплики на неё, позволяя тут же общаться
с другими авторами и рецензентами, и т. п.
13. Компьютерная имитация и сублимация вдохновения
Как бы ни определять вдохновение, оно есть цель, с которой открываются все иные
цели. Оно есть некое начало, но каждому творцу хотелось бы подольше его задержать,
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подольше находиться в нём, в этом самом вдохновляющем начале. Магия компьютера
и собственно ИТ в том и состоит, что они, как Иное человека, позволяют ему не чувствовать себя один на один со своим вдохновением, а в некоторых случаях даже заменяют
его. Самая внешняя черта которого есть некая оторопь, выход из обыденной реальности. «Продлись, мгновенье, ты – прекрасно!», говорил Фауст у Гёте, подписывая договор
с Мефистофелем (читай: компьютером). И компьютер как магическое зеркало позволяет
нам продлить свою оторопь, как бы удлиняя наш взгляд внутрь самого себя и внутрь
Бездны мироздания. И тогда компьютер видится и как окно в эту выводящую и никуда не
приводящую реальность, и как способ зависания в ней. Компьютер вполне достаточный
способ достигать изменённых состояний, своего рода компьютерный наркотик, равновеликий с естественным, каким и есть вдохновение. Пусть компьютер создаёт лишь иллюзию вдохновения, пусть то, что мы видим так – ничтожно и банально. Но, по крайней
мере, так компьютер, пусть и примитивно, неуклюже, закрывает ту «дырку в сердце», каковая может оказаться и жилищем червя с его червивой литературой (компьютерная игра
«Червь»), и злой любовью, но и самым высоким откровением. Когда плачешь, материал
и цвет платка, утирающего слёзы – важен менее всего. Конечно, сперва компьютерная
реальность имитирует наше вдохновение, но когда оно, неважно по каким причинам, достигнуто, компьютер помогает его продлить – и как верный и заботливый слуга следует
за самыми тонкими нашими интуициями и желаниями. Вдохновение, безусловно, это
своего рода интеллектуальное желание, интеллектуальное вожделение, и тогда компьютер становится нашим умным любовником. Но эта фрейдистская модель лишь скрывает
истинный способ вдохновлять себя и, в частности, делать это с помощью нашего компьютера, такого простого и обычного. Пусть компьютер здесь лишь инструмент, лишь
повод, лишь среда. Но и травинки достаточно, чтобы разбудить слона, если щекотать
его хобот, самую чувствительную его часть. Человек завораживает мир, компьютер завораживает человека. Вот эта двойная ворожба и может стать способом поиска нового
вдохновения. Но не будет ли состояние, внешне схожее с вдохновением и достигнутое
таким искусственным путём, хотя и вдохновением, но – искусственным? Для нас это уже
не будет иметь значения, ведь неважно, как мы взобрались на вершину – пешком или на
вертолёте. Главное, что мы уже – там.
14. Компьютер как абсолютный Эдип
Великий математик, один из создателей компьютера как вычислительной
машины,Норберт Винер признался однажды, что в работе над ним его вдохновлял
древнееврейский миф о Големе, разумном существе, созданном Богом-Творцом из
глины и слюны. Я же считаю, что компьютер как экзистенциальная проблема познания
в условиях невозможность знать более точно выражает древнегреческий миф об Эдипе.
Компьютер выглядит как совершенно невинное существо, наделённое его создателями
искусственным разумом, способным лишь задавать вопросы и ждать указаний, чтобы
решать не свои, а чужие задачи. Компьютер – это идеальный Эдип, абсолютный Эдип,
чистый Эдип. ОН повергнут в ситуацию случайных событий, смысл которых ему изначально неизвестен, но какие коренным образом меняют его личную судьбу. Суть не
в том, что Эдип живой или неживой, одушевлённый или неодушевлённый, а в том, что
он брошен на произвол чужих ему сил Судьбы, Фатума, от которой он может ждать не
55

справедливости и любви, но всего лишь скудного… знания, более того и точнее даже,
жалкой и быстро исчезающей информации. Вот что на весах компьютера – судьба Эдипа
и случайно стёртый в результате компьютерного сбоя файл с шедевральным текстом.
15. Радиоактивный компьютер в качестве генератора внутренней реальности
Человечество последовательно научилось использовать в своих практических целях
силы Природы – сперва гравитационную, потом электромагнитную, а после и ядерную,
и слабые взаимодействия. Логично, что если традиционные компьютеры используют
в своей работе принцип электромагнитных сил, то можно для тех же целей использовать, в принципе, и сильные и слабые силы. В частности такой вид излучения как радиацию (распад радиоактивных элементов). Известно, что в обычной реальность всегда
существует некий радиоактивный фон, какой называют «естественным». Моя идея заключается в том, чтобы использовать такой радиоактивный фон, абсолютно не опасный
для людей, в качестве энергии радиоактивного компьютера. После того, как на основе
обычного детектора естественного радиоактивного фона создать устройство с управляемой радиоактивной засветкой участков второй детекторной пластины, защищённой от
внешней радиации,можно электрические сигналы с неё кодировать по типу традиционного компьютера. Но можно использовать и другой принцип, топологической интерпретации, когда информация с компьютера сохраняется непосредственно на детекторе, на
который действует естественное радиоактивное излучение почти постоянного значения
со случайными флуктуациями своей величины, благодаря которому записанная на нём
информация будет спонтанным образом слегка повреждена. За счёт этого «порченый
текст» может быть проинтерпретирован несколько, а, возможно, и прямо противоположно. Так, взяв в соавторы саму Природу, автор текста будет двигаться вглубь своего оригинального замысла, используя программирование не посредством жёстких алгоритмов,
подчиняющихся строгим логическим законам, а программирование намёков, аналогий,
метафор, сходств, различий, параллелей, напоминаний и т. п. Такое программирование
я называю топологическим, поскольку в нём интерпретация основана не на презумпции сплошного текста, но на его фактических фрагментах, топосах, локусах и лакунах.
Можно найти в этом подобие с песочными картинами, созданными засыпанным между
двумя прозрачными стёклами песком, который по мере осыпания создаёт неожиданные
и неповторимые пейзажи. Перевернув ее, можно продолжить такую песочную живопись. Здесь используется постоянство силы земного тяготения. В моём случае ту же
роль играет естественный радиоактивный фон. Если вспомнить аксиому неориторики
о структуре интертекстуальной реальности (текст – интерпретанта – интертекст), то мы
поймём, как радиоактивный компьютер вводит нас во внутреннюю реальность. Достаточно вспомнить упомянутое выше топологическое программирование как интуитивное
программирование или программирование намёками. А это и есть вход во внутреннюю
(не просто психическую) реальность.
16. Темно-энергийный планшет
Существует науко-философская модель, в которой вся наша Вселенная представляется в виде чудовищно громадного Супер-Компьютера. Более реально представлять в схожей не-метафорической модели в виде компьютера скопления галактик,
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поскольку уже на этих масштабах проявляется действие сил тёмной энергии и тёмной
материи, одновременное действие которых удерживают галактики от разбегания. Однако и специально модифицированный планшет может стать индикатором тех же
галактических процессов, как обычные солнечные часы фиксируют суточное движение Земли и солнца. Для этого с помощью специальной компьютерной программы
планшет подключается к станциям слежения за астрономическом спутником, ловящим электро-магнитное излучение далёких звёзд. Такие программы уже работают
в проекте поиска внеземных цивилизаций (SETI). Моя идея в том, чтобы синхронизовать течение обыденной жизни человека с галактическим временем подобно
тому, как солнечные или механические (или электронные) часы согласуют деятельность и поведение людей с движением планет солнечной системы через чередование
светлой и тёмной частей суток. Это позволит использовать буквальный физический
механизм вращения галактик в качестве не-буквального, метафорического смысла
работы планшета – точно так же, как движение тени в солнечных часах интерпретируются нами как ход часов, показывающих наше земное время. Различие же во временных
масштабах движения галактик и хода человеческой жизни легко преодолевается с помощью специальной компьютерной программы сжатия временных отрезков, которое
передаёт лишь относительное и пропорциональное течение двух указанных времён.
Иначе говоря, человеческая жизнь калибруется с помощью масштаба реального галактического движения. Но не отвлечённо и схематически, как на временной диаграмме,
а в режиме реального человеческого времени, на которое накладывается в ретроспективе
время галактическое.
Заключение
Как я уже говорил в начале статьи, одновременное, а главное – повсеместное – использование в реальной жизни всех перечисленных ИТ-приложений позволит в корне
изменить ее и создать новое глобальное общество, наследующее высокие религиозные
и гуманистические идеалы. Более того, подобные сверх-технологические инновации, гуманитарные по своей сути, фактически изменяют фундаментальное отношение
к языку как таковому, ведь предполагают не языковые представления, но языковые практики, в которых язык из коммуникативной среды медленно, но необратимо становится
культурой коэволюции человечества и технологий.
Такая техно-социальная евгеника станет мощной альтернативой философии трансгуманизма, поскольку абсолютно НЕ планирует, как она, создать некое новое человекоподобное существо по имени «постчеловек» с соответствующим постязыком,
рассчитанных по законам компьютерсайнс и биоинженерии, и предполагающее нечто
похожее на постреальность. Но суть в том, что «постчеловек» есть концепт, а человек
есть имя. Вспомните православное богословие имяславия(его основатель схимонах
Иларион (Домрачев) утверждал в 1909 году, что «Имя Бога есть Сам Бог», «но Бог не
есть имя», см. его книгу «На горах Кавказа»), и вам станет смешна техноутопияпостчеловека, как ипостлитературы, являющих всего лишь маргинальными сюжетами величественной Саги Человека. Постчеловек есть игра в человека, то есть литература. Вот
где так остро ощутима литература как реальность человека в его полноте, в его Ничто.
Постлитература есть не более чем литературный жанр.
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Напротив, предложенные мной креативные ИТ нацелены сохранить традиционное
человеческое в человеке, расширяя будущего постчеловека до полного человека, ибо не
постчеловек вначале был, а человек, чтобы, в отличие от идеологии постчеловека, каковой есть всего лишь один – и далеко не лучший! – вариант и подвид «человека самого
по себе, как такового», с помощью ИТ показать ВСЮ возможную панораму полного
человека ему самому. И сыграть все дни человеческие в ОДНОЙ компьютерной пьесе.
Беліченко А., канд. філософ. наук, ст. наук. співроб.
Інститут філософіїі мені Григорія Сковороди НАН України, Київ
ЛІНГВОФІЗИКА ТВОРЧОСТІ
Уявімо підлітка на ненаселеному острові. Попереду в нього сто років самотності.
Все, що він має – це його планшет, що працює від сонячної батареї. Питання – чи може
він з його допомогою створити дещо конгеніальне у світовій літературі? Автор дає
позитивну відповідь. Суть не стільки у талантах хлопчика, а у тих можливостях, які
перед ним відчиняє його комп’ютер. Фактично, це й є комп’ютерна література.
Ключові слова: комп’ютерна творчість, комп’ютерна література, створення нових світів.
Belichenko A., Ph.D.
Institute of Philosophy of the National academy of sciences, Kyiv
LINGUOPHYSICS OF CREATIVE ACTIVITY
Let us imagine a teenager on the solitary island. He has only a hundred years of solitude
and the tablet computer. Can he do create something like the world literature?
I argue for YES. The cause is in the creative possibilities of the boy’s computer. Actually,
this is the computer literature.
Key words: creative work, computer’s reality, computer’s literature, creation of new worlds.
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ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ МЕТАФОРИ
ЯК КОГНІТИВНОГО МЕХАНІЗМУ
У статті розглянута метафора як ментальне явище, здійснено аналіз її досліджень, описаний процес взаємодії мови і мислення, визначена роль метафори та метафоричного концепту у моделюванні дійсності, підкреслена важливість синтезу
когнітивного та соціокультурного елементів у дослідженнях метафори, обґрунтовані
мотиви метафоричного перенесення та вживання метафори в залежності від екстралінгвістичних факторів.
Ключові слова: концептуальна метафора, категоризація, мапування, царина джерела, царина цілі, антропоцентричність, односпрямованість метафори, метафоричне
структурування, особистісна модель світу, мовна картина світу.
Метафора пронизує наше повсякденне життя, причому не тільки мову, але й мислення і діяльність. Наша понятійна система, в рамках якої ми думаємо і діємо, по своїй
суті метафорична. Ці концепти обґрунтовують наші відчуття, поведінку і відношення до
інших людей, а мова, в свою чергу, є важливим джерелом інформації про цю систему.
Метафора – і як процес, який створює нові значення мовних виразів в ході їх переосмислення, і як уже готове метафоричне значення – розглядається як стилістичний засіб чи
художній прийом; рідше – як засіб номінації, але найчастіше – спосіб створення мовної
картини світу, яка виникає внаслідок когнітивного маніпулювання.
Метафоризація реалізується через процес взаємодії мови і мислення, який ґрунтується на асоціативних зв’язках між предметами різних класів. Мова виступає як засіб закріплення цих зв’язків і як «засіб зберігання стандартів поведінки, які беруться до уваги
при плануванні майбутніх дій» [1: 9].
Кампс вважає, що функції мови базуються на двох основних принципах: називання
предметів та створення реальності і той, хто вміло оперує мовою, той опановує реальність. І саме метафора, на його думку є важливим засобом у такому моделюванні дійсності [2: 439]. Метафора стає явищем, дією якого можна маніпулювати. Збільшується
також і ефективність її застосування: вона реагує на сучасні події і на «моду в мові».
Будаєв твердить, що метафори в мові – це не прикраса думок, а лиш поверхневе відображення концептуальних метафор, які закладені в системі понять людини, які структурують його сприйняття, мислення і діяльність. Основним принципом у формуванні
когнітивної теорії метафори є ментальний характер метафори (онтологічний аспект) і
пізнавальний її потенціал (епістемологічний аспект). Те, що метафора – явище ментальне та культурно специфічне було відомо задовго до появи когнітивної лінгвістики, проте
теорія концептуальної метафори синтезувала і систематизувала уже існуючі ідеї [3: 30].
Вивиченням явища метафори лінгвісти займаються вже понад 2 тис років: відомо,
що багато досліджень і до цього часу опираються на визначення ще самого Арістотеля,
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який давав визначення метафорі як назва, яка переноситься з роду на вид, з виду на рід
або з з виду на вид і розглядав її як компонент стилю ораторського мистецтва і поетичної мови. А уже у 1971 році була опублікована бібліографія, яка налічувала понад 4000
статей і книг про метафору [4: 68].
Оригінальну гіпотезу про еволюцію та динаміку розвитку людської свідомості, відображеної в письмових джерелах різних історичних епох, запропонував у 1967 американський вчений Дж. Джейнс у книзі «The Origin of Conciousness in the Breakdown of the
Bicameral Mind“, в якій еволюція свідомості прямо пов‘язана зі здатністю людини до
метафоризації, і, відповідно, метафору – засобом розширення нашого розуміння світу.
Джейнс зазначав, що більшість людей не усвідомлює метафоричності багатьох слів –
«слова, які позначають абстрактні поняття, як старовинні монети, зображення на яких
стерлось внаслідок частого використання». Джейнс виділив основні властивості людської свідомості (відбір, повторюваність, наратизація і тп.). Деякі з них тісно пов‘язані
з метафорою, наприклад, «опросторення», коли все у нашій свідомості сприймається у
просторовому вимірі, оскільки людина оперує об‘єктами, це необхідно для осмислення, ставить їх поряд, встановлює їхні співвідношення, а отже – створює метафори для
осмислення. Науковець вводить поняття метафранда, метафіра (об‘єкти дійсності, які
мають відображення у мові), парафірв і парафранда (отримані внаслідок метафоризації знання про ці об‘єкти і асоціаціі, сфокусовані у мові). Як бачимо, у нього метафора
ще сильно прив‘язана до мовної системи [5: 51]. Пізніше, в книзі Дж. Лакоффа і М.
Джонсона «Metaphors we live by» була представлена теорія, яка внесла системність в
опис метафори як когнітивного механізму і продемонструвала значний потенціал теорії
у практичних дослідженнях. Лінгвіст Лакофф та філософ Джонсон довели, що мова повністю пронизана метафорами, і часом ми не одразу помічаємо це метафоричне значення, яке по суті вже перетворилось на мовне кліше: нам хочеться «висвітлити це питання»
і «сфокусуватись на суті цього явища» [6: 58].
Однак, не зважаючи на весь об’єм знань, які накопились про метафору, інтерес до неї
на спадає, а переходить на якісно новий рівень обробки отриманих даних в межах когнітивних досліджень. До метафорології на даний час звертаються філософи, психологи,
соціологи, літературознавці, використовуючи метафору як інструмент своєї мовленнєвої та сугестивної діяльності. Сучасні лінгвісти розглядають метафору як відображення
важливих розумових процесів, елемент формування особистісної моделі світу, взаємодію вербального і чуттєво-образного аспектів людської діяльності. Крім того, метафора
є ключовим елементом концептуалізації, категоризації і оцінки світу в мові, мисленні і
сприйнятті [7; 8; 9].
В основі когнітивної метафори лежить ідея про те, що метафора – це феномен не
лінгвістичний, а ментальний, тобто мовний рівень лише відображає процес мислення.
Вона є ідеальною моделлю мовного відображення базового когнітивного процесу. Суть
механізму метафори полягає у поясненні концептуальної структури одного виду за допомогою концептуальної структури іншого виду [10: 5] на основі категоріального зрушення, яку має місце у результаті приписування позначуваному певної “невластивої” для
нього ознаки через подібність за аналогією [11: 341-342; 12: 211].
Лакофф розрізняє метафору та метафоричне поняття [6: 27]. Оскільки метафоричний
концепт організований систематично, то і мова, яку ми використовуємо, також характе60

ризується системністю. Висловлювання «Ваші слова пусті» є прикладом метафори, яка
може використовуватись у багатьох контекстах і значення буде всім зрозуміле. Однак
є багато прикладів, коли контекст є вирішальним у розумінні і тлумаченні виразу, як
наприклад, «Сідайте, будь ласка, на місце яблучного соку». Якщо розглядати це речення поза контекстом, то значення у нього відсутнє, оскільки «місце яблучного соку» не
можна вважати загальноприйнятим способом вказівки на об’єкт. Крім таких випадків
є приклади, коли одне речення має різний зміст для різних людей, тобто, важливо, хто
говорить і слухає і які їх політичні та соціальні ролі. Отже, слід відмітити, що метафоричне структурування понятійних областей є частковим, а не глобальним. Якщо воно
було б глобальним, то один концепт повністю співпадав би з іншим, а не просто був
зрозумілим в його термінах. Наприклад концепт «Час – це гроші»: ми можемо витратити
час, але назад нам його ніхто не поверне, так як і не існує банків часу; можна витратити
на когось багато часу, але вам його не віддадуть, хоча можуть потратити на нас стільки
ж часу. Часто метафоричні концепти виходять за межі звичайного мислення і мовлення
в образну поетичну область. Отже, говорячи, що концепт структурований метафорою,
мається на увазі, що він частково структурований метафорою і може бути розширений
тільки в якомусь визначеному напрямі [6: 34].
Однак, якщо у дослідженні застосовувати суто когнітивний чи суто соціокультурний
підхід, ми отримаємо не різні і не ідентичні результати, а неповні, часткові і неточні вихідні дані, оскільки соціальний і пізнавальний фактори впливають на формування мови
та поведінки, які ми досліджуємо. Адже, мова, яку вживають для спілкування, розглядається як комплекс, динамічна система, в якій обидва мовні ресурси – форма та навички вживання, – використана в певних контекстах з метою досягнення мети взаємодії
за певних потреб. Мова як текст в значенні мови як слова також використовується як
лінгвістична система, яка стає вихідною ознакою взаємодії між мовою як ресурсом і
контекстом дискурсу. Отже, вивчення метафори вимагає розглядати її як суто мовний та
когнітивний ресурс, брати до уваги мету мовної взаємодії та вимоги щодо її трактування
як і в теоретичному, так і в практичному дослідженнях. Інший важливий принцип роботи
з метафорою як мовним феноменом є потреба встановити обмеження теоретичних рамок, які використовуються в емпіричному дослідженні, які є конгруентними з тими, що
використовуються в обробці метафор. Логічним послідовним результатом вибору такого
підходу до метафори є те, що мовці стають невід’ємною частиною дослідження і відповіді на питання про ідентифікацію метафори і її опис повинні розглядатися тільки крізь
призму їхніх уявлень. У кожному дослідженні на ранньому етапі слід вирішити, з якої
перспективи розглядається метафора: як феномен мовний, як феномен мислення чи і те
і інше. Аналізуючи хронологію метафоричних вчень, приходимо до висновку, що часто
ці дослідження були сфокусовані на когнітивних аспектах метафори, а не тільки на її
лінгвістичних ознаках. Крім того, метафорична мова часто аналізується у конкретних
контекстах, а отже – у синтезі когнітивного та соціокультурного елементів. Однак ці
численні перспективи, здається, були втрачені на деякий час, по-перше, як результат багатьох теорій метафори в лінгвістиці і філософії, які базувалися на формальній логіці як
основі для аргументації і пізніше, коли психологи-когнітивісти працювали в межах парадигми обробки даних з центральною аналогією «розум/мозок як комп’ютер». Твердження про когнітивну природу метафори, яку кілька десятків років тому розглядали як нову і
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драматичну, сьогодні сприймається очевидною. Протягом цього часу когнітивна природа
метафори створює зв’язок між дослідженнями, пов’язаними з іншими її аспектами; збагачується сучасними досягненнями з області філософії та обробки мови. Використання
когнітивних категорій дозволяє детально описати мотиви метафоричного перенесення,
виявити неоднорідність її вмісту, значення вживання метафори в залежності від екстралінгвістичних факторів.
Дія механізму метафори являє собою мапування (mapping) [13: 148; 14: 6; 10: 71] –
когнітивної операції, що полягає у накладанні концептуальних елементів царини джерела на концептуальні елементи царини цілі для висвітлення конкретних ознак явища, на
яких хоче наголосити носій мови. «Метафора дозволяє нам розуміти досить абстрактні
або в силу своєї природи неструктуровані сутності в термінах більш конкретних або, в
крайньому випадку, більшу структурованих сутностей» [14: 245]. Відтак, основною
функцією метафори вважають позначення у термінах чуттєвого сприйняття «складних
розумових просторів», що не можуть бути ідентифіковані органами чуття [15: 55].
Використання конкретних концептів для осмислення більш абстрактних ментальних
сутностей пояснюється принципом «втіленості» (embodiment) когнітивних структур,
відповідно до якого свідомість людини, антропоцентрична за своєю природою, організовує непредметну дійсність, виходячи зі свого безпосереднього чуттєвого досвіду [6;
10; 15]. Хоча дані сучасних досліджень когнітивної метафори не завжди відповідають
принципу односпрямованості, оскільки царина цілі виявлених метафор подекуди більш
конкретна, ніж царина джерела [16: 9], ядро метафоричної системи переважно конституйоване односпрямованими метафорами. Односпрямованість метафори пояснюється її
антропоцентричністю, що обумовлюється «бажанням людини інтерпретувати абстрактне у термінах чуттєвого досвіду, шляхом співвіднесення трансцендентного зі своїм життєвим досвідом за допомогою аналогії та використання принципу фіктивності» [17: 42].
Отже, наші поняття впорядковують реальність, яку ми сприймаємо, нашу поведінку
і наші контакти з людьми. Таким чином, наша система понять відіграє центральну роль в
аналізі реальності. І якщо ми маємо рацію, тоді наше мислення, щоденний досвід і поведінка значною мірою обумовлені метафорою» – стверджують Дж.Лакофф і М.Джонсон.
Метафора – це засіб, за допомогою якого в процесі мислення в свідомості індивідуума
не тільки проявляються, але й осмислюються, проводяться паралелі, аналогії, а також
набувають модальність, оцінювання та емоційність картини навколишнього світу. Таким
чином, метафора – це інструмент, за допомогою якого вивчають реалії дійсності, коли на
рівні мислення, здійснюється оперування об‘єктами із відповідним понятійним змістом.
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ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ МЕТАФОРЫ
КАК КОГНИТИВНОГО МЕХАНИЗМА
В статье рассмотрена метафора как ментальное явление, осуществлен анализ
ее исследований, описан процесс взаимодействия языка и мышления, определена роль
метафоры и метафорического концепта в моделировании действительности, подчеркнута важность синтеза когнитивного и социокультурного элементов в исследованиях
метафоры, обоснованы мотивы метафорического переноса и употребление метафоры
в зависимости от экстралингвистических факторов.
Ключевые слова: концептуальная метафора, категоризация, картографирование,
сфера источника, сфера цели, антропоцентричность, однонаправленность метафоры,
метафорическое структурирование, личностная модель мира, языковая картина мира.
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PRINCIPLES OF FORMATION OF METAPHOR
AS A COGNITIVE MECHANISM
The article considers metaphor as mental phenomenon, the analysis of its researches
is made, the process of interaction between language and thinking is described, the role of
metaphor and metaphorical concepts in modeling of reality is defined, the importance of the
synthesis of cognitive and sociocultural elements in research of metaphor is emphasized, ,
the motives of metaphorical transference and usage of metaphor depending on extralinguistic
factors have been grounded.
Keywords: conceptual metaphor, categorization, mapping, source domain, target domain,
anthropocentrism, unidirectionality of metaphor, metaphorical structuring, personal model of
the world, language picture of the world.

64

ПСИХОЛОГІЯ МОВИ І КУЛЬТУРИ

УДК 81»23
Самигулина Ф. Г., к. ф.н., доцент
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Россия
КОГНИТИВНЫЙ И РЕЧЕВОЙ МЕХАНИЗМЫ:
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ
В статье рассматриваются особенности проекции специфики детского мышления
на речемыслительную деятельность ребенка. Отмечается необходимость анализа детского дискурса в связи с особенностями когнитивного развития ребенка. Обращается
внимание на важность учета специфики организации мозговой деятельности ребенка.
Ключевые слова: онтогенез речи, межполушарная асимметрия мозга, наглядно-образное мышление, логико-знаковое мышление, детские инновации.
Активное исследование детского дискурса в рамках антропоцентрического направления в языкознании актуализировало вопрос о взаимодействии речи и мышления и обозначило новые пути к его решению. На наш взгляд, важную роль для выявления характера взаимоотношений мышления и речи в онтогенезе играют представления о межполушарной функциональной асимметрии головного мозга, так как многие закономерности
развития речемыслительной деятельности обусловлены спецификой строения и функционирования головного мозга. В связи с этим, полагаем, актуально обращение лингвистов
к когнитивным и нейролингвистическим исследованиям особенностей мозгового обеспечения речевой функции.
Как известно, полушария эквипотенциальны при осуществлении простых когнитивных процессов и латерализованы в отношении сложных [1]. Функциональная специализация полушарий выражается в том, что каждая гемисфера обрабатывает информацию определенного типа и определенным способом. Анализ научной литературы показывает, что при изучении функциональной межполушарной асимметрии отмечается
три основных параметра, на базе которых различаются когнитивные стили гемисфер [2;
1]. В связи с этим выделяют лево- и правополушарное мышление. Одним из общепризнанных и известных параметров, на основе которого дифференцируются полушария,
считается тип обрабатываемой информации и выполняемой функции. В соответствии
с данной точкой зрения левое полушарие оперирует «вербальным материалом», знаками
(языковыми, математическими и др.), поэтому оно получило название словесно-логического (или логико-знакового) [3]. Функции правой стороны мозга связывают с восприятием и обработкой «невербального материала» (образов реальных предметов, музыки,
интонации), ориентацией в пространстве и обеспечением некоторых эмоциональных
© Самигулина Ф. Г., 2014
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состояний (непроизвольных), в связи с чем правополушарное мышление квалифицируют как конкретное, наглядно-образное, эмоциональное, задающее пространственную
систему координат. Несмотря на неспособность правой гемисферы к продуцированию
речи, у взрослых людей со здоровым левым полушарием она также принимает участие
в организации речевой деятельности. В качестве второго значимого параметра рассматривают стратегию обработки поступающей информации, то есть принцип ее организации, осуществляемой каждой гемисферой. Специалистами было установлено, что, вне
зависимости от материала (вербального или невербального), полушария обрабатывают
его по-разному. Так, для левой гемисферы характерен последовательный анализ явлений. Она воспринимает информацию дискретно, сукцессивно. В свою очередь, правое
полушарие обрабатывает сигналы целостно и симультанно, одновременно схватывая их
элементы как единое целое, до последовательного их анализа. При этом левое полушарие интегрирует явления и предметы по смыслу, а правое – по внешнему сходству и форме. Соответственно, левополушарное мышление считается аналитическим, дискретным,
а правое – холистическим, синтетическим. Но наиболее важным параметром является
«способ организации контекстуальных связей между знаками – словами или образами»
[3:163]. Известно, что окружающая действительность представляет собой сложную систему, элементы которой вступают в разнообразные связи друг с другом. Один и тот же
предмет может транслировать разные смыслы в зависимости от того, в каком контексте
он находится. При этом левое полушарие обеспечивает создание однозначного контекста,
который относительно одинаково интерпретируется всеми и позволяет понимать друг
друга в процессе коммуникации. Возможно, поэтому формирование данного контекста
так тесно связано с речью. Кроме того, активное участие левого полушария в речи объясняют его способностью к последовательной переработке стимулов. Как известно, речь
представляет собой последовательность предложений, которые включают в себя, в свою
очередь, последовательность слов, каждое из которых состоит из последовательности
фонем или букв. Правое полушарие, напротив, способно оперировать многозначным
контекстом посредством «интеграции как внутренних связей между элементами предметов и явлений, так и их внешних связей с другими», примером которого, как полагает
В. С. Ротенберг, может служить сновидение. В нем все составляющие его пересекающиеся линии и образы складываются в целостную и полную смысла картину, практически
не описываемую словами [3: 6]. Таким образом, «левополушарное» мышление считается
дискретным и аналитическим, поскольку оно обеспечивает реализацию ряда последовательных операций и логически непротиворечивый анализ предметов и явлений, тем
самым оно способствует формированию внутренне непротиворечивой модели мира, выражаемой в словах или других условных знаках, что выступает необходимым условием
общения между людьми. «Правополушарное» мышление (пространственно-образное),
в свою очередь, является симультанным и синтетическим, поскольку оно способно к одновременному «схватыванию» многочисленных свойств объекта в их взаимосвязи друг
с другом и со свойствами других объектов.
Следует подчеркнуть, что процессы понимания и продуцирования речи осуществляются за счет комплементарного взаимодействия обоих полушарий. Как показывает
анализ нейролингвистической литературы, левое полушарие отвечает за логику структуры высказывания, его грамматическое оформление, а правое за формирование замысла
66

высказывания, обеспечение его целостности и соответствия внеязыковой действительности, а также эмоционально-интонационную окраску. Заметим, что при повреждении
левого полушария в раннем возрасте правое способно взять на себя обеспечение вербальных функций, в то время как левое при раннем поражении правого не берет на себя
функции пространственной ориентации. На основе этого В. Ротенберг делает выводы,
что «правое полушарие уже на ранних этапах онтогенеза имеет определенные качества»,
то есть более функционально активно, чем левое [3: 11]. Подобный взгляд коррелирует
с мнением большинства психофизиологов [4; 1], указывающих на то, что развитие мозга человека в фило- и онтогенезе связано с движением от правополушарной стратегии
к левополушарной. Данная точка зрения подтверждается множеством экспериментальных данных и спецификой тех этапов речемыслительной деятельности, которые проходит ребенок от рождения до 5-6 лет. Доминирование правого полушария в первые
2-3 года В. Ротенберг объясняет необходимостью «целостного «схватывания» объектов
и явлений внешнего мира для формирования целостного, до всякого анализа, к ним отношения» с целью их квалификации как опасных или безопасных. Он подчеркивает, что
именно правое полушарие способствует установлению эмоционального контакта матери
и ребенка, формированию способности понимать выражения ее лица, которое отражает
отношение к ребенку «в самом общем виде – приятие или неприятие» [3:13]. Поддерживая данную точку зрения, психофизиологи В. Г. Каменская и И. Е. Мельникова уточняют,
что у большинства детей вплоть до 4-5 летнего возраста правое полушарие остается ведущим при реализации сенсорных функций и эмоциональной регуляции поведения [5].
При этом многие ученые акцентируют внимание на доминировании правого полушария
и при осуществлении речевой деятельности детей [5; 6]. Причину подобного активного
участия правой гемисферы в языковом развитии ребенка Э. Г. Симерницкая видит в том,
что детская речь «подчиняется закономерностям не логического, а непосредственного
чувственного восприятия», которое обеспечивается работой не левого, а правого полушария мозга [4: 83]. Тем самым, на ранних этапах онтогенеза активно правое полушарие, хотя в 3-5 лет у детей наблюдается и проявление левополушарного мышления [3],
подтверждающееся процессами словотворчества. Доминирующим при этом является
правополушарное мышление, характеризующееся образностью, наглядностью, конкретностью восприятия явлений действительности. Эти образы имеют наглядно-действенную природу и тесно связаны с практической деятельностью. Черты правополушарной
когнитивной стратегии детерминируют особенности функционирования мышления ребенка, отражаясь в особенностях его мыслительной и речевой деятельности. Так, диффузный, наглядно-действенный и аффективный характер мышления, присущий ребенку
раннего возраста (от 1 до 2-х), отражается в соответствующих характеристиках первых
детских номинаций: размытости и ситуативности их значений, связи с практическим
действием и невербальными компонентами речи (жестами, мимикой, интонацией).
Рассматривая специфику первых детских лексем, Н. Х. Швачкин указывал, что они не
имеют постоянного значения и представляют собой аффективные переживания, связанные с восприятием предмета. Данные речевые единицы еще сложно квалифицировать как полноценные слова, содержащие обобщенные признаки предметов, поскольку
они больше похожи на семантические комплексы, «охватывающие вещи со сходным
смыслом». При этом подобная интеграция осуществляется на основе предметного,
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аффективного и функционального сходства, «переживаемого ребенком в процессе
восприятия». Соответственно, например, звукокомплекс «ууу» используется ребенком
для обозначения переживания «при виде поезда или автомашины не только потому, что
они обладают сходным предметным смыслом, но и потому, что они для ребенка имеют
аффективное и функциональное сходство» [7:103]. В онтолингвистике к подобным
первым номинациям относят звукоподражательные слова и протослова [6]. Например,
в речи наблюдаемого нами Якова С. в возрасте 1 года 7 мес. протослово сЯпу обозначало
все, что связано с освещением помещения или улицы: лампочку, просьбу включить или
выключить свет, указание на зажженные фонари и т. д. В то же время лексическая единица
мУди выражала в речи данного ребенка и процесс просмотра мультфильмов, и желание их
посмотреть, и компьютер, посредством которого осуществлялся их просмотр, и музыку.
Данный этап в развитии первых детских номинаций квалифицируется Л. С. Выготским
как первая стадия в формировании понятий – синкретичный образ [8]. В более поздний
период раннего детства лексема функционирует в сознании ребенка как ярлык предмета
или даже его свойство [7; 6] При этом знаковая природа данных слов нередко реализуется
по принципу: одно слово – один предмет. В связи с этим показательной является речевая
ситуация, в которой трехлетняя девочка во время просмотра мультфильма «Винни-Пух»
отреагировала на восклицание одного из героев: «Ой, мама, мамочка?» следующей
репликой: «Мама, тебя Пятачок зовет!» (http://det.org.ru). Впоследствии у индивида
постепенно формируется понимание, что слово может указывать на конкретный предмет,
а иногда и на класс предметов. В связи с этим начинает осваиваться обобщающая функция
слова. В сознании ребенка младшего дошкольного возраста слово приобретает более
устойчивую предметную отнесенность, однако оно по-прежнему вплетено в ситуацию
и связано с практическим действием.
Представленные особенности когнитивных процессов в онтогенезе проявляются
в детском дискурсе, специфика которого, в свою очередь, наиболее ярко реализуется
в ходе рефлексии ребенка над закономерностями мироустройства, а также в процессе
его овладения знаками языковой системы. В результате в процессе попыток ребенка
осмыслить явления действительности возникают алогичные высказывания, в которых
отражается несформированность его концептосферы. Проиллюстрируем примерами
соответствующих речевых ситуаций. Так, пятилетняя Арина, узнав, что мать обижали
в детском возрасте, рекомендует ей следующее: «Мам, в следующем детстве обязательно пожалуйся воспитательнице, если тебя будут обижать» (http://det.org.ru). Алогичность данного предложении объясняется тем, что ребенок не освоил идею линейности
развития человеческой жизни и ее конечности, в связи с чем использовал не сочетаемое
с лексемой детство определение следующее. То же непонимание специфики организации временного континуума наблюдаем в ситуации, в которой трехлетняя девочка на
предложение бабушки погулять, «когда потеплеет», немедленно направилась в сторону
двери, комментируя: «Ну хорошо, я на улице подожду» (http://govoryat-deti.livejournal.
com). То есть указание на время ожидания и условие прогулки «когда потеплеет», обозначенное взрослым достаточно абстрактно, воспринимается ребенком непосредственно
как «сейчас». Нередко в детском дискурсе наблюдается смешение единиц измерения, используемых для обозначения времени и количества, что демонстрирует следующее высказывание девочки 3-х лет, рассыпавшей мусор: Ну, там твое от семячек в мусорнике
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рассыпала, ну чуть-чуть рассыпала, одну минуточку (http://govoryat-deti.livejournal.
com).Специфика детского мышления проявляется и в неумении детей установить характер причинной связи между двумя явлениями: «Не надо свет включать, а то ночь
будет» (Алиса, 3 г.); «Ногти нужны, чтобы их стричь!» (Саша, 6 л.) (http: // govoryatdeti.livejournal.com); «Ветер, ой, ветер! Это потому что мы шапку надели ветер дует»
(Аглая, 1 г. 7 мес.); «А если кошечку покормить «Педигри», то она обязательно станет
собакой» (Артур, 3 г.); «Свекольник надо варить так: берешь красную воду...» (Вика, 4
г.); «Что опять вещи уменьшились! (указывая на свою одежду, которая уже ей не подходит по размеру)» (Арина, 3 г. 5 мес.); «Мам, давай елку поставим – Новый год придет!»
(Миша, 2 г. 3 мес.) (http://det.org.ru). О специфике детского мышления и недостатке знаний окружающего мира свидетельствуют высказывания, эксплицирующие рефлексию
детей по поводу устройства и функционирования живого и неживого мира. В результате размышлений о природе грома Вика (5 лет) приходит к следующему выводу: «Может, заболел космос – вот и кашляет!». Четырехлетней Арине, включившей музыку
в телефоне и положившей его в рот, кажется, что «если музыка попадает в рот, еда
в животе танцует?» (http://det.org.ru). В данных примерах наблюдается тенденция к антропоморфизму в восприятии природных явлений, что детерминировано конкретным
и наглядно-образным характером детского мышления, его эгоцентризмом, при котором
единственной точкой отсчета в процессе рефлексии ребенка по поводу окружающего
мира является он сам.
Со спецификой мышления дошкольника связаны и когнитивные особенности детских речевых инноваций, что изучается в лингвистике в рамках анализа детского словотворчества. К словотворческим процессам ряд исследователей относит метаязыковую
деятельность ребенка, его рефлексию над языковыми знаками, в ходе которой осуществляется создание новых слов и словоформ или неузуальная интерпретация лексем, существующих в языке взрослых [9]. Подобный подход к словотворчеству позволяет глубже изучить языковую специфику данного феномена. Что касается возраста наибольшей
словотворческой активности, то большинство исследователей выделяют период от 3-4
до 5-6 лет. Выделение указанного возрастного периода базируется как на лингвистических, так и на когнитивных предпосылках. Определение данных возрастных рамок
объясняется тем, что до 3-4 лет происходит накопление первичного словаря и формирование когнитивных предпосылок словообразования, а к 5-6 годам ребенок в полной
мере овладевает нормой взрослого языка и словотворчество прекращается [9; 6]. В ходе
анализа детского речевого материала нами выделено два способа создания инноваций
восприятии речи. Во-первых, неузуальное истолкование лексического значения слова
осуществляется с помощью поиска его мотивированности по внешнему сходству с другими однокоренными словами. Во-вторых, ненормативная интерпретация значения лексемы реализуется посредством интеграции слов с омонимичными корнями. Речевые
инновации первого типа наблюдаются в следующих речевых ситуациях, представленных в «Объяснительном словаре детских инноваций» Т. А. Гридиной. Так, Полина (3 г.
8 мес.), обнимая свою мать, заметила: «Мама, ты похожа на любителя… ты же меня
любишь!» По этому же принципу интерпретируются следующие слова: «унизиться –
стать ниже»; «домовой – тот, кто сидит дома и не ходит в детский сад» [10]. Как
видим, данные примеры демонстрируют поиск мотивированности слов по их внешнему
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сходству в ряду однокоренных слов. Аналогичные процессы возникают и на основе интерпретации значения лексемы посредством включения неродственных языковых единиц в один корневой ряд. Например, слово окулист определяется как «врач, лечащий
глаза акулам» (Саша, 5 л.), а садистка в результате детской метаязыковой рефлексии
оказывается «женщиной-садоводом» (Д., 5 л.), слово солист приобретает значение ‘человек, предпочитающий соленое’, а порядочный человек воспринимается как тот, «кто
любит порядок» (Коля, 6 лет) (http://govoryat-deti.livejournal.com). Таким образом, примеры детской метаязыковой рефлексии демонстрируют поиск мотивированности слов
посредством объединения неродственных лексем в один корневой ряд. Всё это иллюстрирует «однолинейность» детского мышления, то есть неспособность одновременного
учета двух признаков: формального и смыслового. В результате в один корневой ряд
попадают сходные по звучанию, но разные по значению слова, например, такие, как лак
и лакомиться, ухо-уха. На первый взгляд кажется противоречивым то, что детское (правополушарное) мышление, с одной стороны, характеризуется способностью к целостному схватыванию ситуации, с другой – однолинейностью. В. Ротенберг в связи с этим
замечает, что «речь идет не о невозможности формировать целостный образ, а неумении
использовать “схваченное” в организованной и целенаправленной деятельности» [3:
215]. А, как уже было отмечено нами ранее, структурирование информации обеспечивается активностью левого полушария. В данном случае ребенок может целостно воспринимать ситуацию, но еще не умеет системно оперировать полученными данными. Это
связано с тем, что преимущественно правополушарное детское мышление (в дошкольный период) не способно формировать однозначный контекст, которым с легкостью оперирует дискретное и аналитичное левополушарное мышление (активно развивающееся
и развиваемое в школьные годы). Как видим, анализ детского словотворчества способствует выявлению особенностей функционирования мозга индивида и специфики процесса формирования его коммуникативных навыков.
В качестве основных выводов по анализу материала, представленного в статье, можно отметить, что в детском возрасте правополушарная когнитивная стратегия является
ведущей, что, в свою очередь, детерминирует холистичность и диффузность детского
мышления и его наглядно-действенный и наглядно-образный характер. Правополушарный характер детского мышления детерминирует особенности освоения ребенком знаковой системы языка, что эксплицируется в его дискурсивной деятельности.

1.
2.
3.
4.

70

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
Леутин В. П. Функциональная асимметрия мозга: мифы и действительность / Виталий Петрович Леутин, Елена Ивановна Николаева. — Спб.: Речь, 2005. — 368 с.
Реброва Н. П. Функциональная асимметрия мозга человека и психические процессы
/ Нина Павловна Реброва, Марина Павловна Чернышева. — СПб.: Речь, 2004. — 96 с.
Ротенберг В. С. Межполушарная асимметрия, ее функция и онтогенез / Вадим Семенович Ротенберг // Руководство по функциональной межполушарной асимметрии. — М: Научный мир, 2009. — С. 164-185.
Симерницкая Э. Г. Доминантность полушарий / Эсфирь Георгиевна Симерницкая. — М.: МГУ, 1978. — 95 с.

5.

Каменская В. Г. Психология развития: общие и специальные вопросы / Валентина Георгиевна Каменская, Ирина Евгеньевна Мельникова. — СПб.: «ДЕТСТВОПРЕСС», 2008. — 368 с.
6. Седов К. Ф. Онтопсихолингвистика: становление коммуникативной компетенции
человека / Константин Федорович Седов. — М.: Лабиринт, 2008. – 320 с.
7. Выготский Л. С. Мышление и речь / Лев Семенович Выготский. — М.: АСТ МОСКВА: ХРАНИТЕЛЬ, 2008. — 668 с.
8. Швачкин Н. Х. Развитие речевых форм у младшего дошкольника //Вопросы психологии ребенка дошкольного возраста / Н. Х. Швачкин. — М.-Л.: АПН РСФСР,
1948. — С. 92-101.
9. Юрьева Н. М. Речевой онтогенез в теории и эксперименте: дис. доктора филологических наук / Надежда Михайловна Юрьева. — М., 2006. — 547 с.
10. Гридина Т. А. Объяснительный словарь детских инноваций / Татьяна Александровна. — Екатеринбург: УрГПУ, 2012. — 202 с.
Самігуліна Ф. Г., к. філол. н., доцент
Південний федеральний університет, Ростов-на-Дону, Росія
КОГНІТИВНИЙ І МОВНИЙ МЕХАНІЗМИ: ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ
В ДИТЯЧОМУ ВІЦІ
У статті розглядаються особливості проекції специфіки дитячого мислення на
мовленнєво-мислиннєву діяльність дитини. Відзначається необхідність аналізу дитячого дискурсу у зв’язку з особливостями когнітивного розвитку дитини. Звертається
увага на важливість врахування специфіки організації мозкової діяльності дитини.
Ключові слова: онтогенез мови, міжпівкульна асиметрія мозку, наочно-образне
мислення, логіко-знакове мислення, дитячі інновації.
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COGNITIVE AND SPEECH MECHANISMS: SPECIAL FEATURES
OF DEVELOPMENT IN CHILD’S AGE
Special features of a projection of specificity of the children’s thinking onto the speech
and thinking activity of a child are examined in the article. There is indicated the necessity to
analyze a children’s discourse because of the peculiarities of children’s cognitive growth. The
article points out the significance of taking into account the specificity of the organization of
children’s brain activity while doing the research on the ontogenesis of speech.
Key words: ontogeny of speech, hemispheric asymmetry of the brain, visual-figurative
thinking, logical-symbolic thinking, children’s innovations.
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ПСИХОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ СПОСОБУ НАВЧАННЯ
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У СПОРТИВНОМУ ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
У даній статті розглядаються психологічні аспекти навчання іноземній мові
представників ігрових видів спорту, яке є ефективним лише тоді, коли воно побудоване з
урахуванням внутрішніх законів психології, мети, потреби, інтересів, сенсу діяльності,
емоційного стану спортсменів.
Ключові слова: іноземна мова, представники ігрових видів спорту.
Постановка проблеми. Аналіз останніх досягнень і публікацій. Усвідомлення
необхідності володіння хоча б однією іноземною мовою прийшло в наше суспільство.
Будь-якому фахівцеві знання іноземної мови життєво необхідно. Тому мотивація до
її вивчення різко зросла. Однак труднощів на шляху оволодіння іноземною мовою
не зменшилося. як і раніше основним з них є відсутність необхідної індивідуалізації,
диференціації навчання тощо. Інакше кажучи, мова йде про необхідність реалізації
особистісно-орієнтованого підходу в навчанні іноземній мові. Ідея цього підходу досить приваблива й здавна стимулює педагогів шукати шляхи її реалізації. Оскільки це
навчання орієнтоване на особистісні характеристики, досвід, рівень інтелектуального,
морального й фізичного розвитку дитини, особливості її психіки, остільки мова повинна
йти не просто про можливості вибору профільного навчання, а про особливості самого
процесу навчання, відбору відповідних технологій. У світовій практиці відомі різні шляхи рішення проблеми особистісно-орієнтованого навчання, але вважається що найбільш
приємний спосіб реалізації даного підходу на заняттях з іноземної мови – це додання
навчальній діяльності колективного характеру.
Технологія колективного навчання або колективних засобів навчання (КЗН)
органічно вписується в класно-визначену систему, дозволяє найбільше ефективно досягати прогнозованих результатів і розкривати потенційні можливості кожного студента.
Вважається, що, з огляду на специфіку предмета «іноземна мова», ця технологія може забезпечити необхідні умови для активізації пізнавальної й мовної діяльності кожного студента групи, надаючи кожному з них можливість усвідомити, осмислити новий мовний
матеріал, одержати достатню усну практику для формування необхідних навичок, умінь.
Завдання дослідження – з позицій сучасної психології й педагогіки обґрунтувати
ефективність використання колективних форм навчання при вивченні іноземної мови,
проаналізувати особливості, форми й методи колективних форм навчання, розробити
моделі мовної взаємодії, визначити необхідні для реалізації цієї мети методи навчання.
Результати досліджень та їх обговорення. Особливість методів навчання полягає
у тому, що це інструмент, який використовується у двобічному процесі навчання і
пов’язує діяльність педагога та тих, хто навчається. Окрім того, характерною особливістю
методів навчання є те, що пізнання здійснюється не безпосередньо за допомогою їх,
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а опосередковано, завдяки діяльності педагога, який викликає необхідні дії тих, хто
навчається. Кожен метод навчання як цілісна система прийомів і способів організації навчального пізнання, навчально-пізнавальної взаємодії педагогів і учнів, має свою структуру, що складається з певних компонентів. Водночас існує узагальнена теоретична модель будь-якого методу навчання, на характеристики якої необхідно зважати у творчому
використанні будь-якого методу. Сутність цих характеристик полягає у: педагогічній і
психологічній доцільності й функціональній визначеності методу.
Наприклад, метод розповіді використовують з метою формування у свідомості
студентів наукових уявлень, метод пояснення спрямований на відпрацювання логічних
понять, метод проблемної ситуації — на розвиток мислення; спрямованості методу на
організацію діяльності викладача та студентів: на спілкування, взаємодію у практичній
роботі, відтворення, обговорення, застосування знань; відповідності методів віковим
можливостям тих, хто навчається, особливостям їхнього мислення, пам’яті, емоційного
розвитку, життєвого досвіду; відповідності методів індивідуальним можливостям,
загальнокультурній і педагогічній підготовці викладача, рівню його творчого розвитку;
співвіднесенні методів із характером змісту навчального матеріалу. Наприклад, вивчення спортивних термінів та термінів точних наук за допомогою логічного пояснення,
а термінів біології, фізіології та ін. — шляхом емпіричного спостереження; співвіднесенні
методів з етапом навчального пізнання.
Наприклад, у процесі сприйняття нових знань використовують методи прямої й
опосередкованої передачі інформації, а на етапі практичного застосування – самостійні
творчі роботи; співвіднесенні методів із формою навчання. Наприклад, використання на
лабораторних заняттях пояснень, інструктажу, а в організації самостійної роботи — завдань щодо здобування фактів із книжок, словників; відповідності методів своєрідності
ситуації, яка виникає у процесі навчання. Наприклад, слабка підготовка студентів до роботи вимагає повторення розповіді або пояснення, а добра поінформованість дає змогу скористатися співбесідою; взаємозв’язку і взаємодії методів між собою. Наприклад,
використання під час заняття елементів розповіді, ілюстрацій, бесіди, а в самостійній
роботі — конспектування, консультування, творчих вправ, самоперевірки; ефективності
досягнення якісних результатів у навчанні й вихованні учнів.
Отже, метод навчання як сукупність прийомів і способів взаємодії вчителя і учнів
має коріння в різноманітних методах людського пошуку істини, а також пізнавального
спілкування. Вони удосконалюються педагогікою на підставі загальних вимог, які
висуває перед ними суспільство, і стають важливим механізмом здійснення процесу навчання завдяки реалізації їхніх педагогічних функцій.
У педагогіці існують певні підходи до вибору методів навчання залежно від різного
поєднання конкретних обставин і умов перебігу навчального процесу. Вибір методів залежить від: загальних цілей освіти і розвитку особистості; цілей, завдань і змісту навчального матеріалу кожного уроку; особливостей змісту і методів відповідної науки,
того предмета і тієї теми, що вивчається; особливостей методики викладання конкретної
навчальної дисципліни; часу, відведеного на вивчення того чи того матеріалу; вікових
особливостей суб’єктів навчання; рівня підготовленості (освіта, розвиток); матеріального
оснащення навчального закладу, зокрема навчального обладнання, наочних посібників,
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технічних засобів; можливостей і особливостей педагога, рівня його теоретичної й
практичної підготовки, особистісних якостей, педагогічної майстерності1.
Урахування педагогом нашого навчального закладу названих обставин і умов, дає
йому змогу приймати в певній послідовності управлінські рішення, зокрема про вибір
словесних, наочних чи пошукових методів, методів самостійної роботи, контролю і самоконтролю, спираючись на психологічні аспекти навчання іноземній мові представників
ігрових видів спорту
Сучасний етап розвитку цивілізації вимагає фахівців із широким гуманітарним мисленням, здатних будувати грамотно професійну діяльність за законами гармонічного
розвитку. Але мова йде не тільки про те, що представник галузі фізичного виховання
і спорту повинен мати достатній рівень інтелектуальної підготовки, щоб зуміти забезпечити ефективність своєї праці. Не менш важливим є й те, що саме гуманітарне знання
дає такі пріоритети, як відповідальність за загальнозначущі цінності, світоглядне самовизначення, загальнокультурна компетентність, особистісна самоактулізація.
Футболісти з досвідом зазначають, що знання іноземної мови – сьогодні, мабуть,
найважливіше для гравця. Після вміння відіграти, звичайно. Приміром, володіння
англійською мовою є обов’язковою умовою роботи в корпусі міжнародних арбітрів
ФІФА. Право судити на міжнародних змаганнях арбітри одержують за підсумками
атестації, яка обов’язково вміщує тест на знання іноземної мови. Процес підготовки
до такої атестації передбачає вивчення протягом року словника футбольних термінів,
який підготовлений у ФІФА. На великих чемпіонатах розбір гри між арбітрами ведеться
тільки англійською й стежить за цим розбором міжнародний інспектор. У його протоколі
є наступна графа: володіння іноземною мовою.
У цьому контексті також важливо згадати вивчення російської як іноземної. Зараз
у футбольних клубах прем’єр-ліги грає безліч іноземних легіонерів. Це представники як
пост-радянського простору, слов’янських країн Європи, так і неродинних нам щодо мови
країн Африки, Азії й Латинської Америки. Мовна адаптація цих легіонерів у нас значно
простіше, ніж адаптація наших гравців за кордоном, через те, що іноземці мають послаблення з огляду на те, що вони вивчають «одну із найскладніших мов у світі». Основні
футбольні терміни російською мовою іноземні гравці вивчають, як правило, протягом
перших двох тижнів.
Необхідність для гравця знати мову команди вимагає від педагога вибрати з
величезної кількості найбільш ефективні методи, прийоми й матеріали, які будуть сприяти вивченню іноземної мови.
Очевидний той факт, що навчання ефективне тільки тоді, коли воно побудоване з
урахуванням внутрішніх законів психології, цілей, потреб, інтересів, змісту діяльності,
емоційних станів спортсменів, тобто є присутнім психологічне обґрунтування вибору
того або іншого способу навчання. До того ж, практичний досвід показує наявність проблем у спортсменів зі сприйняттям традиційного навчання.
У зв’язку із цим у процесі навчання іноземній мові представників футболу й інших
ігрових видів спорту має сенс звернути увагу на ряд психологічних складових ефективного професійного контакту й деякі стереотипи педагогічного спілкування:
- у професійному педагогічному спілкуванні виділяють три виміри ефективного
контакту: мова, мова тіла й мова самооцінки особистості;
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- процесі навчання ми використовуємо три види мови:
- інформаційна мова для передачі знань;
- мова, що спонукує, має на меті спонукати, мотивувати спортсмена до тих або
інших дій в особистих інтересах або в інтересах команди. Наприклад, зуміти мотивувати, зміцнити в прагненні опанувати іноземною мовою. Адже в чомусь це прагнення
подібне із прагненням спортсмена досягти нових висот. Тобто мотивація активізує всі
психологічні процеси – мислення, сприйняття, розуміння й засвоєння іншомовного
матеріалу.
Багато методик навчання іноземним мовам базуються на роботі асоціативної пам’яті.
З метою створення у свідомості спортсмена певних, наприклад, позитивних або негативних асоціацій і змісту використовується мова, що переконує.
Мова тіла – невербальне спілкування, містить у собі міміку й жести, переміщення,
інтонацію, дозволяє виражати свої емоції й почуття, регулювати хід розмови, контролювати й впливати на інших осіб, заповнювати недостатність слів тощо. Відомо, що жести,
різняться від культури до культури, але частина невербальної мови універсальна, вона
присутня у всіх культурах. Наприклад, сміх, посмішка, сльози або інші емоційні стани.
Отже, уміння педагога користуватися своєю невербальною мовою, допоможе викликати
у свідомості тих, хто навчається, потрібний образ, стереотип, засвоїти певний матеріал.
Самооцінка – це річ, яка викликається іншими людьми, й педагог кожної хвилини
має можливість підвищення самооцінку студента, що у свою чергу, посприяє подоланню
мовного бар’єра останнім. Наприклад, твір на тему «Я кращий спортсмен в університеті»,
де студент розповідає про свої звершення, особисті досягнення в спорті.
Однозначно, педагог підвищить ефективність навчання якщо буде враховувати лінгвістичне, культурне й соціальне походження учня. Ті самі принципи мотивації
й ефективного навчання застосовуться до всіх учнів. Але, етнічна приналежність,
раса, соціальний стан, переконання виразно впливають на навчальний процес. Рівень
мотивації й самі результати підвищуються, коли учні почувають, що їх індивідуальні
відмінності, здатності, особливості культури, походження й попередній життєвий досвід
викликають повагу педагогів і враховуються при постановці навчальних завдань.
Важливу роль у засвоєнні будь-якого предмета відіграє психолого-педагогічна
компетенція викладача в галузі спілкування, взаємодії. Стосовно до завдань навчання іноземній мові представників футболу й інших видів спорту має сенс ураховувати
наступні психологічні особливості цих спортсменів: дух суперництва, властивий спортсменам. При наявності цієї характеристики, найбільш ефективною формою навчання
вважаються ігри. Найпростіші ігри з використанням картинок і слів, роблять процес вивчення іноземної мови більш доступним і зрозумілим; різними дослідженнями доведене,
що пам’ять спортсменів набагато краще готова до сприйняття інформації ніж пам’ять
людей, які спортом не займаються. Причина тому – адреналін, який при фізичних навантаженнях виділяється у значній кількості. Також спортсмени краще орієнтуються
в просторі, завдяки виділенню серотина. Спортсмен швидше розуміє, що відбувається
й швидше ухвалює рішення. Тут має місце обмеженість часу, протягом якого спортсмен
може оцінити ситуацію, що виникла під час змагань, і прийняти самостійне рішення.
Ця перевага відіграє важливу роль через недолік часу на вивчення іноземної мови, що
відбувається, наприклад, через щільного графік тренувань; командне мислення – це
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риса ефективних дій. На одній із прес-конференцій відомий футбольний тренер Діего
Пабло Сімеоне заявив: «Краще, що в нас зараз є – це командне мислення, це робить
нас сильними й породжує внутрішню конкуренцію, що у свою чергу, підвищує нашу
конкурентоспроможність на полі». Однозначно, принцип працює й у процесі вивчення
іноземної мови.
Спортивна команда характеризується загальною для всіх метою. Спільність мети
призводить до інших характеристик, зокрема до взаємодії. Установлено, що взаємодія
особистості в контакті з іншими людьми може стимулювати її діяльність. Певна мета
може бути досягнута, як правило, тільки при взаємодопомозі членів команди.
Однією з основних ознак команди є почуття причетності до неї. Тут починається
найважливіший момент установлення контакту педагога з аудиторією. Справа в тому,
що команда «приймає в колектив» або «не приймає». Якщо педагог, який навчає команду «не прийнятий у колектив» цією командою, на занятті не досягається встановлення такої робочої атмосфери, яка може забезпечити максимальну продуктивність. Тобто
для встановлення ефективного контакту важливо досягти такої причетності, щоб вона
відбилася в колективній свідомості групи. Для цього ефективні такі прийоми, як уживання займенників «Ми» (або «ми разом», «ми всі»), «наш», замість «я», «ви», «ваш» під час
пояснення матеріалу й постановки завдань. Це, наприклад, повинне звучати так: «Зараз
ми зробимо вправу». У той же час таке формулювання завдання, як наприклад, «я вам
поясню, а ви зробите» не сприяє причетності, воно ніби розмежовує команду й педагога.
Висновки. У поєднанні, в системі різноманітних методів досягається максимальна
ефективність навчання.
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ROLA INDYWIDUALNYCH CECH OSOBOWOŚCI JEDNOSTKI
W KSZTAŁTOWANIU KULTURY PSYCHOLOGICZNEJ
W artykule uzasadniono jak ważne są wzajemne związki osobowości jednostki z kulturą.
Wskazano też, że koncepcja stałych indywidualnych cech osobowości, jako koncepcja interdyscyplinarna opracowana na bazie teorii cybernetycznej ukazującej wewnętrzne mechanizmy
funkcjonowania systemów autonomicznych a więc również człowieka, pozwala ze znacznie
większą trafnością niż dotychczasowe koncepcje psychologiczne, na wyjaśnianie i prognozowanie zjawisk psychologicznych, w tym zachowań jednostki znajdującej się w otoczeniu
ukształtowanym przez kulturę.
Słowa kluczowe: kultura, psychologia kultury, kultura psychologiczna, system autonomiczny, koncepcja stałych indywidualnych cech osobowości.
Wprowadzenie
Wszystkie aspekty współczesnej cywilizacji mają wymiar globalny. Cechuje ją ogromne
przyśpieszenie. Jako czynniki intensyfikujące procesy globalizacyjne najczęściej wymienia się
nowoczesną technikę, rozwijające się w zawrotnym tempie technologie informacyjne, które są
uznawane za jeden z najważniejszych czynników sprawczych współczesnej globalizacji. Ponieważ „wskutek łatwości przesyłania obrazu i informacji, świat stał się przejrzysty, mały, przekształcił się w globalną wioskę. Zamiast się rozszerzać, w rzeczywistości się (w świadomości
ludzi) pomniejszył” [17, s. 29]. Dzięki tym technologiom, ani czas, ani przestrzeń nie stanowią
żadnej bariery w przekazie i odbiorze informacji, która jest w tej samej chwili dostępna we
wszystkich miejscach multimedialnego świata.
Problemy pojawiające się przy podejmowaniu decyzji w ważnych gospodarczych i społecznych sprawach wynikają z ich złożonego systemowego charakteru. Marian Golka dostrzega, że „próby globalnego zharmonizowania wspólnych problemów i interesów wszystkich
© Wilsz J., 2014
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krajów zawodzą” [10, s. 165] – stwierdzenie to jest niepokojące i wyraźnie widoczne w dziedzinie kultury, gdyż różnice kulturowe w różnych częściach świata bywają zarzewiem konfliktów. Chociaż z drugiej strony wyniki badań etnologicznych i antropologicznych pokazują, że
„świat nie został «wyrównany» przez walec globalizacji, że nie nastała wcale żadna kultura
globalna” [11, s. 9]. Waldemar Kuligowski dowodzi nawet, że „nie jesteśmy świadkami planetarnej uniformizacji kultur” [11, s. 10]. Trudno jest dokonać oceny wartościującej to zjawisko,
bo z jednej strony różnorodności należy się pochwała, z drugiej – można się spodziewać, że
uniformizacja kultur zlikwidowałaby, albo chociaż złagodziła konflikty na ich tle.
Współczesny świat jest zróżnicowany kulturowo. Zrozumienie tego stanu rzeczy i
określenie jego przyczyn wymaga prowadzonych na szeroką skalę badań roli kultury w życiu
jednostki, kulturowych uwarunkowań ludzkich zachowań i funkcjonowania a także analiz
psychologicznych ludzi współcześnie żyjących w różnych kulturach, by zrozumieć ich w
kontekście kulturowym, gdyż wyjaśnienie psychologicznych aspektów zjawisk kulturowych –
niezmiernie trudne – jest warunkiem trafnego przewidywania, wyjaśniania i interpretowania
ludzkich zachowań w zróżnicowanym kulturowo świecie.
Kultura jako zjawisko psychologiczne: psychologia kultury, kultura psychologiczna
W polskiej literaturze psychologicznej definiowana jest i omawiana p s y c h o l o g i a
k u l t u r y. W żadnej z kilkudziesięciu książek psychologicznych poświęconych psychologicznym aspektom kultury, z którymi zapoznałam się, nie zostało zdefiniowane pojęcie „kultura
psychologiczna”, ani też nie odniesiono się do tego rodzaju kultury.
W każdym zjawisku kulturowym, poza wieloma innymi aspektami, istnieje aspekt psychologiczny – związanym z wartościami, ocenami, postawami, motywami, znaczeniami
nadawanymi przez człowieka przedmiotom i zachowaniom. We wszystkich procesach kulturowych ogromne znaczenie mają zmienne psychologiczne, gdyż kulturę przeżywają i tworzą
uczestniczące w niej jednostki.
Według Ewy Nowickiej „kultura jest związana z człowiekiem na wiele sposobów: człowiek
jest jej twórcą, a zarazem jest przez nią kształtowany; za jej pomocą wyraża swoje potrzeby,
emocje i wrażenia, spożytkowuje ją organizując sobie życie” [16, s. 49].
W psychologicznych definicjach kultury nacisk jest położony na wzajemne wpływy
osobowości i kultury. Marian Filipiak zwraca uwagę, że definicje psychologiczne kultury
„skupiają uwagę na psychicznych mechanizmach kształtowania się kultury; analizują zatem mechanizmy uczenia się, formowania nawyków kulturowych, internalizacji norm
obowiązujących w danej zbiorowości i wartości przez tę zbiorowość uznawanych oraz wpływ
kultury na kształtowanie się osobowości jednostek” [9, s. 18].
Zenon Waldemar Dudek, Andrzej Pankalla piszą, że psychologia kultury jest to „dziedzina psychologicznych badań nad jednostką, symbolicznym życiem człowieka (kulturą) oraz
związkami psyche i kultury, zakładająca względną autonomię osobowości człowieka, obiektywne istnienie tradycji kulturowej (wzorce, mity, symbole) oraz naturalne zdolności adaptacyjne, samoregulacyjne i twórcze psychiki” [6, s. 240].
David Matsumoto i Linda Juang postulują, by traktować kulturę jako konstrukt psychologiczny, gdyż „pojęcie kultury odnosi się do stopnia, w jakim pewna grupa ludzi podziela
określone postawy, wartości, przekonania i zachowania. Jest przekazywana z pokolenia na
pokolenie. Tak rozumiana kultura jest bytem funkcjonalnym – czymś, czego nie widać, lecz o
czym możemy wnioskować na podstawie ludzkich zachowań” [14, s. 575].
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Według Antoniny Kłoskowskiej „kultura to względnie zintegrowana całość, obejmująca
zachowania ludzi przebiegające według wspólnych dla zbiorowości społecznej wzorów
wykształconych i przyswojonych w toku interakcji oraz zawierająca wytwory takich
zachowań” – cyt. za [8, s. 954]. Autorka ta uważa, że kultura obejmuje dwie zasadnicze klasy
zjawisk – zachowania ludzkie oraz przedmioty stanowiące rezultat tych zachowań.
Kultura rozumiana „jako sposób poznawania, rozumienia, konstruowania świata konstytuuje
każdy psychologiczny proces człowieka; jest ona wciąż przez niego modyfikowana; akcentuje się aktywność i intencjonalność osoby, uznając, że jest wprowadzona w kulturę oraz że jej
subiektywność i motywacja są przynajmniej częściowo konstytuowane kulturowo; jednocześnie
podkreśla się zdolność człowieka do selektywności, oporu, przekształcania i reflektowania kulturowych znaczeń i praktyk” [7, s. 212], „kultura jest tą rzeczywistością, która nie tylko powstaje
w wyniku działań człowieka, ale także w której realizuje się sam człowiek” [21, s. 13].
D. Matsumoto i L. Juang zwracają uwagę, że: „jeśli kultura istnieje jako zjawisko psychologiczne, a ludzie różnią się pod względem stopnia, w jakim wyznają wartości i przekonania
kulturowe, to może wcale nie chodzi tu o kulturę, lecz o osobowość?” [14, s. 30] i dodają, że
„definiując kulturę jako zjawisko społeczno-psychologiczne, rzeczywiście zatarliśmy granicę
między kulturą a osobowością. Przecież wiele cech osobowości można uznać za społecznopsychologiczne. Ujmowanie kultury jako zjawiska abstrakcyjnego, które nie opiera się na
cechach fizycznych czy narodowości, pogłębia te niejasność” [14, s. 30-31].
Rozważmy teraz pojęcie k u l t u r y p s y c h o l o g i c z n e j, która znajduje się w polu
zainteresowań naukowych psychologów ukraińskich, którzy zwracają uwagę, że najbardziej
rozpowszechnione traktowanie tego pojęcia polega na rozumieniu kultury psychologicznej
jako podsystemu kultury ludzkiej, która na różnych poziomach (od indywidualnego do ogólnoludzkiego) zabezpiecza pamięć społeczną oraz twórczość ważną dla społeczeństwa w sferze
znajomości psychiki człowieka oraz świadomego sterowania nią. Uważają oni, że źródłami
kultury psychologicznej są codzienne doświadczenia, ujmowane w kontekście tradycji narodowych, doktryn religijnych, teorii filozoficznych, dzieł sztuki oraz osiągnięć naukowej
psychologii. Psychologowie ukraińscy zwracają uwagę, że istnieje związek między kulturą
zawodową a kulturą psychologiczną i żeby wyjaśnić relacje między kulturą zawodową a
kulturą psychologiczną, należy zauważyć, że działalność zawodowa psychologów-praktyków
powinna sprzyjać harmonicznemu funkcjonowaniu jednostki oraz rozwojowi jej osobowości
(porównaj: [1, s. 34]).
G. O. Bałł, W. W. Dieputat i I. E. Razdielenko uważają, że jako jeden z rodzajów kultury
zawodowej możemy rozpatrywać p s y c h o l o g i c z n ą k u l t u r ę z a w o d o w ą, również
można mówić o rozwijaniu takiej kultury w procesie kształcenia zawodowego. Autorzy ci
wyodrębniają trzy poziomy kultury psychologicznej:
a)
dla każdego człowieka o rozwiniętej osobowości;
b) dla specjalistów z danego zawodu (z uwzględnieniem wymagań psychologicznych
tego zawodu);
c)
dla pedagogów i praktykujących psychologów z uwzględnieniem tego, że
doskonalenie kultury psychologicznej ich podopiecznych należy do podstawowych funkcji ich
działalności (porównaj: [1, s. 34-35]).
Kultura psychologiczna jednostki kształtuje się w procesie rozwojowi jej osobowości, na
który wpływają wszelkiego rodzaju oddziaływania, między innymi oddziaływania w procesie
edukacyjnym, w środowisku rodzinnym, czy rówieśniczym. Ponieważ na rozwój ten wpływa
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otoczenie, a więc również istniejąca kultura – będąca jego elementem, można powiedzieć, że
kulturę psychologiczną jednostki kształtuje kultura, a kulturę tworzy – dzięki swej kulturze
psychologicznej – jednostka, będąca w bezustannej relacji zwrotnej z otoczeniem.
Psychologiczna kultura zawodowa jednostki formułuje i doskonali się w procesie pracy, w
którym uczestniczy i w procesie całożyciowego doskonalenia zawodowego.
Relacje między kulturą a jednostką
Jednostka i kultura wzajemnie na siebie oddziałują. Kultura kształtuje człowieka, człowiek
tworzy kulturę, jednak nie wyjaśnione są najważniejsze mechanizmy dokonujących się zmian.
Kulturę można traktować jako element otoczenia, w którym żyje jednostka. Jeśli tak jest,
to kultura wpływa na jednostkę, a jednostka ją kształtuje, „wytworzona przez ludzi, a z kolei
przyswajana przez nich kultura ma dla rozwoju psychicznego jednostki znaczenie zgoła szczególne: jest siłą współtworzącą środowisko człowieka i jego samego” [18, s. 8].
Kulturę, w której człowiek żyje można traktować jako źródło bodźców stymulujących
umysłowe procesy zachodzące w jednostce, efektem których może być wytwarzanie kolejnych
wytworów kultury psychologicznej jednostki, wzbogacających istniejącą kulturę.
Rozwijająca się osobowość jednostki tworzy wartości, a wartości wzbogacają, kształtują
kulturę. W kulturze zachodzą trwałe zmiany, jeśli członkowie społeczeństwa wysuwają nowe
idee, tworzą nowe wartości i przyjmą je.
Leslie A. White, która uważa, że „nauka o kulturze jest niezbędnym uzupełnieniem nauki o
indywidualnym i zbiorowym zachowaniu się człowieka” [19, s. 643], podkreśla, że:

rozwój kultury przebiega równolegle z rozwojem człowieka;

zachowanie się człowieka jest zdeterminowane przez kulturę;

człowiek jest bez wątpienia warunkiem istnienia kultury;

człowiek pełni funkcję katalizatora, czyniąc możliwym proces wzajemnego
oddziaływania kulturowego [19, s. 642].
Według Chrisa Barkera do zasadniczych elementów kultury zalicza się „wytworzone u
człowieka mechanizmy psychiczne, które wykorzystują i przekształcają dane społeczne i kulturowe. Właśnie zróżnicowana aktywacja tych mechanizmów pod wpływem różnorakich impulsów w różnych kontekstach może leżeć u podstaw różnorodności kulturowej” [2, s. 155].
Jeśli przyjąć za Marią Tyszkową, że „rozwój psychiczny jednostki polega na przyswajaniu tych cech i zdolności, których nośnikiem jest kultura, to należy także zgodzić się z tym,
że przebieg, kierunek i efekty rozwoju psychicznego członków danego społeczeństwa są
uwarunkowane właściwościami, charakterem i systemami wartości charakterystycznymi dla
kultury tego społeczeństwa. Można więc zasadnie przypuszczać, iż tzw. charakter narodowy
to nic innego, jak odbicie w psychice jednostek danej zbiorowości cech kultury wytworzonej
przez tę zbiorowość w toku rozwoju historycznego” [18, s. 5].
Roy F. Baumeister przywołuje jedno z najstarszych i najdłużej dyskutowanych zagadnień w
badaniach nauk społecznych, wyrażających się w pytaniu: jaki związek łączy pojedynczą istotę
ludzką z kulturą? skomentuje to pisząc, że „kwestią sporną pozostaje odpowiedź na pytanie,
w jaki sposób wewnętrzne procesy i mechanizmy, które składają się na psychikę człowieka,
przystają do zewnętrznego świata znaczeń i związków interpersonalnych. Wyrażając to jeszcze prościej: jak w przypadku współczesnego człowieka wygląda proces wzajemnej adaptacji
świata wewnętrznego i zewnętrznego” [3, s. 28].
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Badania współzależności pomiędzy rozwojem jednostki, społeczeństwa i kultury są prowadzone na styku takich dyscyplin naukowych jak: psychologia (której przypisywana jest jednostka), socjologia (której przypisywane jest społeczeństwo) i antropologia kulturowa (której
przypisywana jest kultura), są więc interdyscyplinarne. Ralph Linton, który jako jeden z
pierwszych zainteresował się osobowością w kulturze, zwracał uwagę na trudności, na które
napotykają badacze i wskazuje, że „dwa rodzaje barier wydają się obecnie stanowić główną
przeszkodę skutecznej współpracy trzech nauk. Pierwszą jest nieznajomość treści pozostałych
dyscyplin, naturalna wśród tych, którzy byli intensywnie kształceni tylko w jednej dyscyplinie.
(...) brak jednolitej terminologii, wspólnej dla tych trzech nauk. Często specjalista z jednej
dyscypliny nie może zrozumieć, co usiłuje powiedzieć przedstawiciel drugiej. Sytuację tę
komplikuje jeszcze fakt, że wiele terminów, używanych w trzech omawianych dyscyplinach,
ma nawet w ramach tejże dyscypliny różne znaczenie” [13, s. 10]. R. Linton podejmuje próbę
„dostarczenia pewnego rodzaju mieszanego żargonu lub «języka handlowego», na którego
podstawie możliwa będzie wymiana prostych idei i rzeczywistej wiedzy trzech dyscyplin” [13,
s. 11]. Dziś nie ulega już najmniejszej wątpliwości, że rolę wspólnego języka mogą stanowić
terminy cybernetyczne.
R. Linton zauważa, że „pomimo ewidentnej, zdawałoby się, trafności wielu psychoanalitycznych konkluzji, większość z nich osiągnięto na podstawie subiektywnych sądów i nie
poddają się tego rodzaju próbie prawdziwości, jaka wymagana jest w naukach ścisłych” [13,
s. 15]. Autor ten pisał, że „można jednak śmiało przewidywać, że w ciągu kilku następnych lat
będziemy światkami wyłaniania się nauki o zachowaniu ludzkim, która będzie syntezą odkryć
psychologii, socjologii i antropologii” [13, s. 16] – miał rację, że powstanie nauka o zachowaniu ludzkim, powstała taka nauka cybernetyka, a w jej ramach teoria systemów autonomicznych – opublikowana w 1966 roku. Niestety, pomimo tego, że w USA profesor Marian Mazur
wielokrotnie prezentował tę teorię, nie została ona zauważona ani przez R. Lintona, ani przez
wielu innych naukowców. Wiele faktów wskazywało na to, że została zauważona, ale przemilczana. Niestety taki los spotyka wiele odkryć naukowych, gdyż ci, których dorobek podważają
te odkrycia, walczą z nimi zaciekle.
W wielu opracowaniach znajdują się literackie opisy roli kultury w kształtowaniu
osobowości i wpływie osobowości na kształtowanie kultury. W zasadzie do dziś nie ma
całościowych opracowań dotyczących mechanizmów wzajemnego oddziaływania osobowości
i kultury.
Pytanie, na które do dziś nie udzielono odpowiedzi brzmi: Jak kształtuje się osobowość w
kulturze? Współczesna psychologia nie daje również odpowiedzi na pytanie: Jak kształtuje się
osobowość w otaczającym ja środowisku, np. szkolnym? Gdyby psychologia znała mechanizmy rozwoju osobowości człowieka, znałaby również odpowiedzi na te pytania. Nie udzielono
odpowiedzi na powyższe pytania ponieważ żadnej z istniejących teorii psychologicznych nie
można uznać za teorię rozwoju osobowości. Psychologia, jako dyscyplina naukowa oparta na
faktach, a nie spekulacjach dopiero raczkuje (porównaj: [5, s. 10]).
Paweł Boski na zadane przez siebie pytanie: Czy dotychczasowa psychologia, a zwłaszcza
psychologia społeczna, jest w stanie sprostać wyzwaniom wielokulturowego świata? odpowiada: nie [4, s. 11]. Ta i wiele innych podobnych do niej opinii zachęca do pionierskich
poszukiwań nowych rozwiązań, które mogłyby znaleźć zastosowanie w psychologicznych
badaniach nad kulturą i zależnościami psychologiczo-kulturowymi. Cybernetyczna teoria
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systemów autonomicznych Mariana Mazura [15] może stanowić bazę teoretyczną nowatorskich rozwiązań w tej dziedzinie.
Wpływ stałych indywidualnych cech osobowości jednostki na kształtowanie kultury
psychologicznej
Jeśli potraktować osobowość jako zespół stałych cech osobowości, tzn. niezależnych od
oddziaływań otoczenia oraz zespół cech zmiennych – zależnych od niego, to w najbardziej
trwały sposób zachowania i aktywność człowieka determinują jego stałe indywidualne cechy
osobowości (definicje tych cech podałam między innymi w [20]), pomimo tego, że każda reakcja/zachowanie jest rezultatem całej zintegrowanej osobowości oraz wpływów otoczenia.
Bazą teoretyczną koncepcji stałych indywidualnych cech osobowości jest opracowana
przez profesora Mariana Mazura teoria systemu autonomicznego (patrz wyżej). Według tej
koncepcji zmianom pod wpływem otoczenia nie ulegają:
–
stałe indywidualne cechy osobowości w dziedzinie funkcji intelektualnych
(przetwarzalność, odtwarzalność, talent);
–
stałe indywidualne cechy osobowości w dziedzinie stosunków interpersonalnych
(emisyjność, tolerancja, podatność).
Wymienione sześć cech mają wszyscy ludzie bez względu na wiek. Różnią się oni między
sobą tylko ich wielkościami. Tych cech nie dotyczą zmiany rozwojowe, nie można ich nabywać w procesie rozwoju, w procesie tym można jedynie na ich bazie rozwijać, uzyskiwać,
kształtować, doskonalić cechy zmienne. Jednak na bazie stałych indywidualnych cech osobowości dokonuje się rozwój, i to te cechy determinują jego przebieg i poziom, na który oczywiście mają również wpływ wszelkie oddziaływania zewnętrzne, posiadane cechy zmienne,
wiedza, nabyte doświadczenia, wychowanie religijne, tradycje rodzinne itp.
Stałe indywidualne cechy osobowości w dziedzinie funkcji intelektualnych określają poziom i sprawność myślenia (skuteczność przetwarzania informacji i tworzenia nowych) i działania (efektywną realizację podjętych decyzji).
Duża przetwarzalność sprzyja: wysokiej sprawności intelektualnej, skuteczności przeprowadzania analizy i oceny zaistniałych faktów, łatwości przetwarzania dużych ilości informacji, umiejętności kompleksowego podejścia do problemów, łatwości powstawania nowych
skojarzeń – nawet z bardzo odległych dziedzin czyli twórczości, kreatywności, pomysłowości
i wyobraźni, szerokim horyzontom, tzw. inteligencji ogólnej, wszechstronności, zaradności,
umiejętności radzenia sobie w nowych sytuacjach (nieprzewidzianych i skomplikowanych),
umiejętności logicznego myślenia i dokonywania syntezy oraz podejmowania optymalnych
decyzji, a także skuteczności wpływania na ludzi.
Duża odtwarzalność sprzyja: łatwości zapamiętywania docierających informacji – nawet
bardzo szczegółowych – już po jednokrotnym ich usłyszeniu oraz erudycji.
Posiadanie talentu w jakiejś dziedzinie sprzyja: entuzjazmowi i pasji, z jakimi człowiek
zajmuje się problemami z tej dziedziny, kreatywności, innowacyjności, pomysłowości i twórczości w dziedzinie talentu, skuteczności twórczego rozwiązywania problemów oraz łatwości
przetwarzania informacji z tej dziedziny, efektywnemu wykonywaniu zawodu związanego z
nią. Jeśli więc będziemy rozpatrywać twórczą aktywność człowieka i jego rozwój w odniesieniu do konkretnej dziedziny działalności, wówczas podstawowym czynnikiem sprzyjającym
im będzie talent człowieka w tej dziedzinie.
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Koncepcja stałych indywidualnych cech osobowości pozwala odpowiedzieć na podstawowe pytania psychologii rozwojowej: Czego dotyczą zmiany dokonujące się w procesie rozwojowym człowieka? i Jakie czynniki wywołują te zmiany?
Wytwory ludzkiego intelektu (do takich zaliczam również wytwory materialne) zależą od
jego wewnętrznej struktury. Interpretując to ostatnie stwierdzenie w aspekcie koncepcji stałych
indywidualnych cech osobowości można powiedzieć, że wytwory ludzkiego intelektu zależą
głównie od wartości jego stałych indywidualnych cech osobowości w dziedzinie funkcji intelektualnych (przetwarzalności, odtwarzalności i talentu), im większe te wartości, tym bardziej
kreatywne i nowatorskie są jego pomysły i stworzone przez niego dzieła, tym większy jest jego
potencjał rozwojowy i wyższy możliwy do osiągnięcia poziom osobowości.
Można wymienić następujące implikacje wynikające z koncepcji stałych indywidualnych
cech osobowości dla rozwoju człowieka:
–
rozwój człowieka może się dokonywać tylko w zakresie jego zmiennych cech osobowości;
–
dzięki rozwojowi można jedynie podwyższyć poziom osobowości człowieka;
–
zakres rozwoju jest zdeterminowany wszystkimi stałymi indywidualnymi cechami
osobowości;
–
im większe wartości cech w dziedzinie funkcji intelektualnych, tym większy
potencjał rozwojowy człowieka i możliwy do osiągnięcia poziom osobowości;
–
bodźce stymulujące rozwój człowieka powinny okazać się najefektywniejsze,
gdy będą zindywidualizowane ze względu na wartości jego stałych indywidualnych cech
osobowości.
Efektem optymalnego rozwoju jednostki jest zwiększanie jej kultury psychologicznej, która powiększa istniejące zasoby kultury znajdujące się w jej otoczeniu. Im większe są wartości
stałych indywidualnych cech osobowości jednostki, tym wyższy może osiągnąć poziom kultury psychologicznej, a więc cenniejszy może być jej wkład wniesiony do kultury.
Jeśli chodzi o psychologiczną kulturę zawodową, to mechanizm jest analogiczny. Ponieważ funkcje predyspozycji zawodowych pełnią stałe indywidualne cechy osobowości w
dziedzinie funkcji intelektualnych, to im większe wartości tych cech pożądanych w danym
zawodzie, tym wyższy poziom psychologicznej kultury zawodowej może osiągnąć pracownik.
Dzięki jego działalności zawodowej będzie w stanie powiększać istniejącą kulturę zawodową – głównie techniczną.
Zakończenie
W artykule uzasadniono jak ważne są wzajemne związki osobowości jednostki z kulturą.
Wskazano też, że koncepcja stałych indywidualnych cech osobowości, jako koncepcja interdyscyplinarna opracowana na bazie teorii cybernetycznej ukazującej wewnętrzne mechanizmy
funkcjonowania systemów autonomicznych a więc również człowieka, pozwala ze znacznie
większą trafnością niż dotychczasowe koncepcje psychologiczne, na wyjaśnianie i prognozowanie zjawisk psychologicznych, w tym zachowań jednostki znajdującej się w otoczeniu
ukształtowanym przez kulturę. Uważam, że włączenie tej koncepcji do badań pozwoli na spełnienie wymagań nauk ścisłych w badaniach psychologicznych i przyczyni się do rozwoju psychologii kultury. Ponieważ „mamy do czynienia z wyczerpaniem się, w najmocniejszym znaczeniu tego terminu, wszystkich zachodnich systemów teoretycznych” [12, s. 14], oparcie się
na teorii systemów autonomicznych może stanowić milowy krok do przodu w obszarze badań
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nad osobowością i kulturą. Sądzę, że teoria ta może stanowić bazę dla psychologii przeszłości.
Zgadzam się z D. Matsumoto, L. Juang, którzy uważają, ze „musimy zatem zrezygnować z
psychologii przeszłości na rzecz kulturowej psychologii przyszłości, w której kultura nie będzie drugorzędnym dodatkiem do psychologii tradycyjnej ani jej egzotycznym uzupełnieniem,
lecz będzie stanowiła jej integralną część” [14, s. 569].
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РОЛЬ ІНДИВІДУАЛЬНИХ РИС ОСОБИСТОСТІ У ФОРМУВАННІ
ПСИХОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ
У статті обґрунтовано важливість взаємозв’язків особистості й культури. Показано також, що концепція сталих індивідуальних рис особистості як міждисциплінарна
концепція, базована на кібернетичній теорії, що розкриває внутрішні механізми функціонування автономних систем, зокрема людини, дозволяє значно краще, ніж існуючі
психологічні концепції, пояснювати і прогнозувати психологічні явища, у тому числі поведінку індивіда, який перебуває в оточенні, сформованому культурою.
Ключові слова: культура, психологія культури, психологічна культура, автономна
система, концепція сталих індивідуальних рис особистості.
Вильш И. Dr hab., доктор пед. наук, иностранный член НАПН Украины, профессор
Институт общественных наук, Варшава, Польща
РОЛЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЧЕРТ ЛИЧНОСТИ В ФОРМИРОВАНИИ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
В статье обоснована важность взаимосвязей личности и культуры. Показано
также, что концепция устойчивых индивидуальных черт личности, как междисциплинарная концепция, основанная на кибернетической теории, раскрывающей внутренние
механизмы функционирования автономных систем, в частности человека, позволяет
значительно лучше, чем существующие психологические концепции, объяснять и прогнозировать психологические явления, в том числе поведение индивида, находящегося
в окружении, сформированном культурой.
Ключевые слова: культура, психология культуры, психологическая культура, автономная система, концепция устойчивых индивидуальных черт личности.
Wilsz J., Dr hab.
Institute of social studies, Warsaw, Poland
THE ROLE OF INDIVIDUAL PERSONALITY TRAITS IN THE FORMING
OF PSYCHOLOGICAL CULTURE
The article proves the importance of relations between personality and culture. It is also
shown that the conception of stable individual personality traits, as an interdisciplinary one
based on the cybernetic theory, which reveals the internal mechanisms of functioning of autonomous systems, in particular of a person, is significantly better than existing psychological
concepts to explain and predict psychological phenomena, including the behavior of an individual, who is in an environment shaped by culture.
Key words: culture, psychology of culture, psychological culture, autonomous system, conception of stable individual personality traits.
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ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ТЕКСТУ

УДК 821.10.02
Костенко Н.В., доктор філологічних наук, професор
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ
ТРАНСФОРМАЦІЯ СИЛАБО-ТОНІЧНОГО ВІРША
В ПОЕЗІЇ БОРИСА ОЛІЙНИКА
(ЗБ. «ВІДЛУННЯ», 1970)
У статті на матеріалі поезії Бориса Олійника (збірка «Відлуння», 1970) досліджується оригінальний спосіб трансформації сучасного силабо-тонічного вірша в тонічний
через послаблення константного ікту і зміщення рими з кінця попереднього рядка на
початок наступного, тобто через спосіб ритмічного перенесення (enjambement).
Ключові слова: трансформація, силабо-тонічний вірш, тоніка, константний ікт,
рима, перенесення (enjambement).
Процес трансформації силабо-тонічного вірша почався, мабуть, з моменту його виникнення. Як зазначає М. Гаспаров, «новоєвропейська силабо-тоніка» виросла «із середньовічної силабіки» [1, 93]. Згодом потужна хвиля становлення силабо-тонічного віршування розгорнулась «уже не в латинській, а в германських мовах» [1, 94]. В суворій формі
силабо-тонічний вірш встановлюється спочатку в Англії (15 ст.), потім – у Німеччині
(початок 17 ст.). Періодом активних шукань та експериментів у сфері метрики – ритміки – строфіки і особливо фоніки, як відомо, стала епоха романтизму. Наступний сплеск
формально-версифікаційного оновлення припав на рубіж 19-20 ст., добу модернізму й
авангардизму. В українській і російській поезії ХХ ст. – після 1910-1920-х рр. – найбільш експериментальними були 1960-1970-і й кінець 1980-х – 1990-і рр.
Вказуючи на характерні для романтизму й модернізму пошуки вільної, органічної
форми, прагнення звільнитися «від жорсткого ритму і …від нормативної рими», М. Гаспаров пише, що «спочатку це були пошуки розширення традиційного кола ритмів і рим,
потім пошуки повної відмови від метра і рими; втім, ці хвилі набігали одна на одну» [1,
248]. Однак, між розширенням традиційних форм і повною від них відмовою, виникали
й інші помежеві експерименти, у яких робилися спроби оновлення традиції через перекомпонування її структурних елементів. Приклади таких експериментів можна знайти в
творчості відомого українського шістдесятника Бориса Олійника, зокрема в збірці «Відлуння» (1970), куди увійшли його твори кінця 1960-х рр.
Б. Олійника часто відносять до традиціоналістів, зважаючи на близькість його поетичного стилю до народнопісенної образності й мелодики, однак забуваючи при тому, що
фольклор не гальмує, а провокує і активізує експериментаторство. Загалом художньому
© Костенко Н.В., 2014
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стилю поета притаманна динаміка, рух образу й ритму, що відтворює рухливість його живої думки, енергійність, жвавість, наступальність характеру, на що по-різному реагувала
критика (згадаймо, що включена у зб. «Відлуння» поема «Рух», де поет поставив під сумнів доцільність навʼязуваної «сусловськими» чиновниками доктрини про «нову історичну
спільноту – радянський народ», а згодом і наступна збірка «Рух» підпали під репресії
цензури; збірка «Рух» таки вийшла 1973-го року, але суттєво скорочена і понівечена).
Про нетрадиційність Олійникового вірша свідчить навіть стислий аналіз метричного репертуару збірки «Відлуння». Згідно з нашими спостереженнями і підрахунками, у
співвідношенні класичного (силабо-тонічного) і некласичного вірша явно бере верх некласичний, тонічний [КЛ = 46% (46,3%), НКЛ – майже 54% (53,7%)]. Цікаво, що серед
некласичних розмірів абсолютно переважають поліметричні композиції (ПК = 76,6% від
НКЛ). А разом з перехідними метричними формами (ПМФ) вони охоплюють понад 90%
віршової маси некласичного вірша збірки (91,5%). Чисті монометричні розміри, що обіймають увесь текст, – як правило, класичні; найчастіше це 5-стопний ямб (≈30% від КЛ);
порівняно менше – ямб 4-стопний (≈17% від КЛ) і 5-стопний хорей (відповідно – 12,5%).
Серед пошукових творів згаданої збірки Бориса Олійника особливий інтерес викликає вірш «Цей вічний колобіг – правічна новизна: по колу сонце йде…», що привертає
увагу незвичним, одивненим ритміко-синтаксичним структуруванням. Здійснюється
спроба послабити константний ікт (наголос) в кінцевому слові-римі й відповідно – словоподіл на межі віршового рядка шляхом перекидання, додавання до нього кількох слів
наступного рядка, що призводить до певних ритмічних змін. Щоб зрозуміти мету такого
експерименту, слід узяти до уваги, що породжується він не формальним, а образно-смисловим завданням. Тобто деформація форми підкоряється певній образній ідеї, певному
символу. Такою ключовою ідеєю, наскрізним філософським символом – не лише названого твору, а й усієї творчості поета – є символ «кола». Коло, колесо, колообіг, круг,
круговерть – знак вічності і безкінечності, що поєднують початок і кінець, народження і
смерть, добро і зло, рід і народ. Це одна з головних категорій людської історії, людського
буття і самої природи. Образну ідею кола поет реалізує через безперервність інтонаційно-синтаксичного і ритмічного потоку:
1.
Цей вічний колобіг – правічна новизна:
по колу сонце йде,
2.
і місяць коло креслить. По колу проліта весна –
3.
калиновий літак. Отак і ми по колу, наче вéсни.
4.
О ні, не так! Давайте, хлопці, чесно:
коли вмирають
5.
вéсни, живе надія в кленах
6.
що в пагонах оновлень вона
7.
воскресне знову і в радості зеленій
перегорить у ватрі
8.
щоб завтра чи позавтра – допоки сонце гріє –
скресати
9.
у надіях по тих законах кола, що невідступно
діють.
[2, 89]
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Подібні переміщення в кінцівці рядка відносять до перенесення, анжанбемену (enjambement) – досить поширеного в українській поезії прийому неспівпадання синтаксичної і ритмічної паузи у вірші, коли кінець фрази або частини слова перекидаються з
попереднього рядка у наступний. Напр., в поемі Шевченка «Неофіти»:
І стихла оргія. А жриця
Кіприди, оргії цариця,
Поникла радісним челом
Перед апостолом. І встала,
І всі за нею повставали
І за апостолом пішли
У катакомби. І єдиний
Твій син Алкід пішов за ними…
[3, 221-222]
Однак перенесення у вірші Б. Олійника спрямоване не так на синтаксичне, як на
ритмічне й фонічне (римове) розхитування – в даному разі для створення ефекту коловороту образів. Якщо в уривку з поеми Шевченка анжамбемани не порушують ритму
4-стопного ямба і не переміщують рим, а тільки поширюють простір синтаксичних конструкцій, що відтворюють динаміку оповідно-говірної інтонації автора, то у Б. Олійника
бачимо іншу картину. Рима здебільшого втрачає функцію завершення ритмічного ряду:
або приховується в середині попереднього рядка, або перекидається на початок наступного, як, напр., у процитованих рядках: «…Отак і ми по колу, наче вéсни. // О ні, не так!
Давайте, хлопці, чесно: коли вмирають // вéсни, живе надія в кленах, // що в пагонах
оновлень вона // воскресне знову…». Рима в такому випадку, хоч і зміщена, все одно виявляє свою звукову подібність до певного суголосу попереднього рядка і веде за собою
ритмічну паузу, що змінює розмір з класичного, ямбічного, на некласичні дольники і
тактовики – через «місток» ямбів із цезурним нарощенням. У наведених девʼяти віршах
(з першого рядка «Цей вічний колобіг»…) розміри розміщуються в такому порядку: Я9ц;
Я7цн1; Я8ц; // Я7цн1; Дк4; Тк3; Акц6; Тк6; Дк7ц. Отже, бачимо, що ямбічні ритми поступово переходять у тонічні.
Якщо продовжити експеримент і записати текст вірша без нарощень і переміщень у
рядках, то переконаємося, що цей твір написано вольним ямбом. Тоді рими – й кінцеві,
і внутрішні – стануть на свої місця; і загальний обсяг «випрямленого» тексту – по вертикалі, а не по колу – збільшиться на третину (замість двадцяти рядків – тридцять два).
Текст (за винятком одного-двох холостих рядків) наскрізь римований.
1. Цей вічний колобіг – правічна новизна:
2. По колу сонце йде, і місяць коло креслить.
3. По колу проліта весна –
4. Калиновий літак.
5. Отак і ми по колу, наче вéсни.
6. О ні, не так. Давайте, хлопці, чесно:
7. Коли вмирають вéсни,
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Я6ц
Я6ц
Я4
Я3
Я5
Я5
Я3

8. Живе надія в кленах,
9. Що в пагонах оновлень
10. Вона воскресне знову
11. І в радості зеленій
12. Перегорить у ватрі,
13. Щоб завтра чи позавтра –
14. Допоки сонце гріє –
15. Скресати у надіях
16. По тих законах кола
17. Що невідступно діють…

Я3
Я3
Я3
Я3
Я3
Я3
Я3
Я3
Я3
Я3

Завдяки ритміко-синтаксичному випрозоренню, впорядкуванню тексту полегшується його фізичне сприйняття, однак явно спрощуються смислові курсиви, особливо в
коротких рядках 3-стопного ямба, який приносить із собою семантичний ореол анакреонтичної і любовної пісні. За висловом М. Гаспарова, іще в часи Пушкіна цей гнучкий
і жвавий розмір усе ж мав надто «коротке дихання» («короткое дыхание») [4, 113] для
того, щоб забезпечити собі широке застосування.
Переінтонованими виглядають і інші фрагменти цитованого твору. Скажімо, вісімнадцятий – двадцять перший рядки у редагованому нами варіанті (укладені найпоширенішим
сьогодні 5-стопним ямбом), звучать як молодіжний шлягер на тему «вчорашнього дня»:
18. А ми не ті сьогодні, що учора,
19. І завтра інші, ніж були сьогодні,
20. Та мить настане, що там не говорять,
21. коли ми будем вчора. Тільки вчора…
Однак в оригіналі у довгих, нарощених рядках, де ямб трансформується у тактовик,
на перший план виходить інший, глибший смисл – протиставлення «я» вчорашнього і
завтрашнього:
10. А ми не ті сьогодні, що учора, і завтра інші,
11. ніж були сьогодні, та мить настане, що там
не говорять,
коли ми будем вчора. Тільки вчора…
[2, 89]

Тк6
Тк6

У послабленні константи і ритмічної функції рими можна побачити вплив усе
більш популярної форми сучасного українського вірша (особливо в творчості молодих поетів), – верлібру. Вадим Руднєв у своєму «Словнику культури ХХ в.» (1999) виділяв дві тенденції у процесі розвитку сучасної європейської поезії: перша пов’язана
з т. зв. логаедизацією (тобто із «системою підвищених обмежень структури); друга,
протилежна – із верлібризацією (тобто із системою звільнення від таких обмежень
[5, 150-151].
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У 1960-1970-і роки Борис Олійник не захоплювався верлібром, та все ж зважав на
його експансію, яка, очевидно, і спонукала його до пошуків власних шляхів трансформації силабо-тонічного вірша.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ СИЛАБО-ТОНИЧЕСКОГО СТИХА
В ПОЭЗИИ БОРИСА ОЛИЙНЫКА
(СБ. «ВІДЛУННЯ», 1970)
В статье на материале поэзии Бориса Олийныка (сборник «Відлуння», 1970) исследуется оригинальный способ трансформации современного силлабо-тонического стиха
в тонический посредством ослабления константного икта и смещения рифмы с конца
предыдущей строки в начало следующей, т. е. посредством ритмического переноса (enjambement).
Ключевые слова: трансформація, силлабо-тонический стих, тоника, константный
икт, рифма, перенос (enjambement).
TRANSFORMATION OF MODERN SYLLABIC-ACCENTUAL VERSE
INTO ACCENTUAL ONE
(BASED ON BORYS OLIYNYK’S POETRY – COLLECTION
OF POEMS “VIDLUNNIA”, 1970).
The article studies a specific method of transformation of modern syllabic-accentual verse
into accentual by weakening of constant ictus and displacement of rhyme from the end of previous line to the beginning of the following one, i.e. by the method of rhythmic transfer (enjambement), as exemplified in Borys Oliynyk’s poetry (collection of poems “Vidlunnia”, 1970).
Key words: transformation, syllabic-accentual verse, tonic, constant ictus, rhyme, enjambement.
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РЕЦЕПЦИЯ ФРАНЦИИ В ЛИНГВОИМАГОЛОГИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ
В статье анализируется восприятие русскими писателями Франции и французов с
позиций нового направления языкознания – лингвоимагологии: 1) французские писатели
и французская литература; 2) события и личности, сыгравшие роль в русско-французских отношениях; 3) французы и французский язык; 4) Франция и Париж, Версаль.
Ключевые слова: лингвоимагологический анализ, русские, Франция, французы.
Россию и Францию на протяжении всего существования наших стран связывали
сложные и разнообразные отношения: от войн, в которых мы были союзниками и противниками, до ознакомления с жизнью друг друга, многочисленных и разнообразных
контактов. Отдали дань изучению указанных процессов ученые-филологи. Так, например, В.В. Орехов в рамках имагологии – области сравнительного литературоведения –
опубликовал монографии «Русская литература и национальный имидж (Имагологиченский дискурс в русско-французском диалоге)» (Симферополь : АнтиквА, 2006. – 608 с.)
и «Миф о России во французской литературе первой половины XIX века» (Симферополь : ОАО СГТ, 2008. – 200 с.).
В развитие идей коллег мы обратились к созданию лингвоимагологии – науки, изучающей языковые аспекты создания имиджа (отсюда термин), образа одного народа
или страны в сознании другого народа. Предметом лингвоимагологии является оценка, паралингвистическая ситуация, прецедентные феномены. В отличие от имагологии
лингвоимагология не стремится к зеркальному отображению (Франция в сознании русских и Россия в рецепции французов), поскольку данная задача резко сужает возможности материала для исследования. Так, например, мы проанализировали образ Африки в
творческом сознании выдающегося русского поэта Н.С. Гумилева, понятно, что собрать
материал об образе России и русских того же периода в сознании как отдельного африканского народа, так и Африки в целом не представляется возможным. Подчеркнем, что
оценка другого народа и страны в связи с различными политическими, экономическими,
историческими обстоятельствами может меняться, поэтому при лингвоимагологическом
анализе необходимы четкие хронологические и географические рамки.
Обратим внимание еще на один важный фактор лингвоимагологического анализа
Франции и французов: в русском языковом сознании на протяжении практически двух
веков (XVIII – XIX) французский был родным, языком общения – устного и письменного – русского дворянства. В. фон Гумбольдт подчеркивал, что язык нужен людям не
только как «внешнее средство общения людей», но и для образования мировоззрения,
которого человек «только тогда может достичь, когда свое мышление поставит в связь с
общественным мышлением» [1: 51]. Следовательно, у русских дворян мировоззрение во
многом совпадало с мировоззрением фрунцузов, возникла галломания. По наблюдениям
А.А. Мороза, во время первой обороны Севастополя русские и французы не испытывали
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взаимной ненависти, а в период нашествия Наполеона в сознании русских дворян происходили сложные тяжелые процессы, отраженные, например, в эпопее Л.Н. Толстого
«Война и мир».
Наши соотечественники писали о Франции и французах в путевых заметках, письмах, публицистических и художественных текстах. Для широты охвата рассматриваемой
проблемы мы обратились к очень разным авторам: кн. Е.Р. Дашковой [2]; Н.М. Карамзину [4]; А.С. Пушкину [5; 7]; Н.В. Гоголю [8]; Н.С. Гумилеву [6]. Сформировался следующий круг описания, построенный по тематическому принципу: французские писатели и
французская литература в целом; Франция и Париж, Версаль; французы и французский
язык; события и личности Франции, сыгравшие роль в русско-французских отношениях.
Подчеркнем, что уже в XVIII веке в сознании русских образованных людей сложилось твердое мнение: «…непростительно грубо и несправедливо судить об одномъ
народƀ по мƀркƀ другого» [2: 344]. С другой стороны, тесные контакты наших стран
нашли свое отражение, в частности, в романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин» – «энциклопедии русской жизни» (В.Г. Белинский): среди 46 иностранных имен, упомянутых в
романе, наиболее употребительны французские – 16 писателей, ученых и даже мастероружейник Лепаж: Бель, Биш, Дюпен, Корнель, Малфилатр, Матюрин, Нодье, Парни,
Расин, Руссо, де Сталь, Тиссо, Фонтенель, Шамфор, Шатобриан [3: 51-52, 55-56].
Рассмотрим анализируемые тексты в соответствии с выделенными группами (перечень построен по степени актуальности, распространенности у каждого автора).
І. Французские писатели и французская литература в целом
О французских писателях чаще всего говорил Н.М. Карамзин. Русский писательпутешественник с восхищением обращается к Руссо: «Я чту великие твои дарования,
красноречивый Руссо! Уважаю истины, открытые тобою современникам и потомству, –
истины, отныне неизгладимые на досках нашего познания, – люблю тебя за доброе твое
сердце, за любовь твою к человечеству; но признаю мечты твои мечтами, парадоксы –
парадоксами» [4: 44].
Не менее эмоционально Н.М. Карамзин пишет о том, с чем он не согласен, пытаясь
выяснить причины: «Руссо пишет о науках, об искусствах, не сказав, что суть науки, что
искусства правда, если бы он определил их справедливо, то все главные идеи трактата
его поднялись бы на воздух и рассеялись в дыме как пустые фантомы и чада химеры:
то есть трактат его остался бы в туманной области небытия, – а Жан-Жаку непременно
хотелось бранить ученость и просвещение. Для чего же? Может быть, для странности;
для того, чтобы удивить людей и показать свое отменное остроумие: суетность, которая
бывает слабостию и самых великих умов!» [4: 45].
В итоге, восхищаясь и порицая, Н.М. Карамзин обращается к Руссо как к живому
человеку: «Руссо! Руссо! Память твоя теперь любезна человекам; ты умер, но дух твой
живет в «Эмиле», но сердце твое живет в «Элоизе» – и ты восставал против наук, против
словесности! И ты проповедовал счастие невежества, славил бессмыслие, блаженство
зверской жизни! Ибо что иное, как не зверь, есть тот человек, который живет только
для удовлетворения своим физическим потребностям? Неужели скажут нам, что он,
удовлетворяя сим потребностям, спокоен и счастлив? Ах нет!» [4: 56]. Восклицательные предложения, параллельные синтаксические конструкции передают накал страстей
автора. Ему горько, если кто-то критикует Руссо: «Дидерот, всегда пылкий, но не всегда
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основательный, сказал, что один злой человек любит удаляться от людей, – сказал для
того, что хотел оскорбить Жан-Жака» [4: 122].
Вывод из размышлений: «Отчего Жан-Жак Руссо нравится нам со всеми своими слабостями и заблуждениями? Отчего любим мы читать его и тогда, когда он мечтает или
запутывается в противоречиях? – Оттого, что в самых его заблуждениях сверкают искры страстного человеколюбия; оттого, что самые слабости его показывают некоторое
добродушие» [4: 62].
Справедливость оценок Н.М. Карамзина подтверждается в романе А.С. Пушкина
«Евгений Онегин», в котором, с одной стороны, отмечается «Руссо…защитник вольности и прав» [5: 20], а с другой – романтические произведения Руссо подготовили любовь
Татьяны к Онегину: «Татьяне нравились романы, Они ей заменяли все; Она влюблялася
в обманы И Ричардсона и Руссо» [5: 48]; «Счастливой силою мечтанья Одушевленные
созданья, Любовник Юлии Вольмар, Малек-Адель и де Линар, И Вертер, мученик мятежный, И бесподобный Грандисон, Который нам наводит сон, – Все для мечтательницы
нежной В единый образ облеклись, В одном Онегине слились» [5: 59]. Любовник Юлии
Вольмар-Сен-Пре, герой романа Ж.-Ж. Руссо «Новая Элоиза», читательницы были увлечены письмом Юлии к своему учителю Сен-Пре. Возможно, это готовило письмо Татьяны Онегину, тем более, что оно было написано по-французски.
В том же ключе, как и о Руссо, Н.М. Карамзин отзывался о Расине: признание литературных заслуг и порицание человеческой суетности: «Может быть, никто из сочинителей не был так чувствителен к похвалам и критике, как славный французский трагик Расин. Нередко собирал он лавры такими средствами, которых не может одобрить строгая
мораль, и льстил знатным, для того, чтобы они ласкали и хвалили его» [4: 62].
Французские авторы представлены в круге чтения Онегина как средство косвенной
характеристики его состояния после душевного крушения: «Стал вновь читать он без
разбора. Прочел он Гиббона, Руссо, Манзони, Гердера, Шамфора, Madam de Staёl, Биша,
Тиссо, Прочел скептического Беля, Прочел творенья Фонтенеля» [5: 183].
Следовательно, Онегин прочел художественные произведения французских писателей де Сталь (А.С. Пушкин посвятил ей статью «О г-же Сталь и о г.Муханове»), Шамфора, известного своими афоризмами, мыслями, замечаниями и анекдотами. Особое внимание Онегин уделил философии: сочинения французского энциклопедиста и философа
Ж.-Ж.Руссо, французского философа Беля, французского писателя и философа Фонтенеля, который вместе с Бейлем выступил против христианства, чудес и суеверий, труды
по физиологии и медицине французского академика Биша.
В соответствии с заложенной Н.М. Карамзиным традицией, утраченной в наши дни,
как о живых людях о французских писателях говорит Н.С. Гумилев: «Ты ли не опытен в
пьяном деле, Вечно румяный мэтр Рабле? Грузный, как бочки вин токайских, Мудрость
свою прикрой плащом…» [6: 137]. Т. Готье у нас более известен как литературный
критик, Н.С.Гумилев, страстный путешественник, отмечает особенности странствий
Т. Готье: «Теофиль Готье всюду входил завоевателем и чувствовал себя единственным
обитателем страны, где находился в данную минуту. «Я отправился в Константинополь,
чтобы быть мусульманином в свое удовольствие; в Грецию – для Парфенона и Фидия, В
Россию – для снега, икры и византийского искусства, в Египет – для Нила и Клеопатры,
в Неаполь – для Помпейского залива, в Венецию – для Сан-Марко и Дворца дожей.
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Ассимилироваться с нравами и обычаями страны, которую посещаешь, – мой принцип;
и нет другого средства все видеть и наслаждаться путешествием» [6: 418].
Несмотря на то, что французский язык, французская культура пронизывали всю
жизнь русского общества, А.С. Пушкин судит французских писателей довольно строго: «Всем известно, что французы народ самый антипоэтический. Лучшие писатели их,
славнейшие представители сего остроумного и положительного народа, Montaigne, Voltaire, Montesquieu, Лагарп и сам Руссо, доказали, сколь чувство изящного было для них
чуждо и непонятно» [7: 375]. В 1822 г. в письме из Кишинева Гнедичу Пушкин назвал
французскую поэзию «робкой и жеманной» [7: 447].
Подытоживая сказанное, приведем мнение А.С. Пушкина о степени влияния французской литературы на русскую: «Французская словесность, со времен Кантемира имевшая всегда прямое или косвенное влияние на рождающуюся нашу литературу, должна
была отозваться и в нашу эпоху. Но ныне влияние ее было слабо. Оно ограничивалось
переводами и кой-какими подражаниями, не имевшими большого успеха…Поэзия осталась чужда влиянию французскому; она более и более дружится с поэзиею германскою
и гордо сохраняет свою независимость от вкусов и требований публики» [7: 138, 139].
ІІ. Французы и французский язык.
Е.Р. Дашкова приводит высказывание желчного Дидро о своих соотечественниках:
«Что касается до этого, отвƀчалъ Дидро, мы мало заботимся о томъ во Франціи; думаемъ
и дƀйствуемъ подъ вліяніемъ минутныхъ впечатленій; нашего легкомыслія не исправляетъ ни старость, ни продолжительные опыты жизни» [2: 114].
О легкомыслии французов пишет и Н.М. Карамзин, с большой симпатией сопоставляя их особенности с немцами и англичанами: «Действительно, это самая остроумная,
самая чувствительная и самая легкомысленная нация. Все общественные качества и все
движения, порождаемые этими качествами, достигают у них высшей точки совершенства. Здесь все улыбаются вам; это улыбка вежливости, которой мы напрасно пытались
бы подражать и которая у немцев и англичан превращается в неприятную аффектацию
(чтобы не сказать «гримасу»), улыбка эта так естественна, так изящна у любезных французов … Та легкость, то непостоянство, в которых их справедливо обвиняют и которые
можно смело отнести к недостаткам их характера, искупаются прекрасными качествами
души, связанными с этими же недостатками. Француз непостоянен, но он зато и незлопамятен; его утомляет как восхищение, так и ненависть, он взбаломошный и часто меняет
одно благо на другое, сам первый смеется над своими ошибками и даже, если нужно,
плачет над ними. Веселье и бездумье – приятные спутники его жизни; смешной каламбур радует его не меньше, чем скупого англичанина – открытие нового острова, ибо
англичанин рассматривает весь свет и всех людей как объект спекуляции на лондонской
бирже. Чувствительный до крайности, француз становится пламенным любовником истины, славы, всего, что есть прекрасного и великого; но любовники ветрены. Увлечение,
энтузиазм, порыв злобы могут увлечь его к ужасным крайностям: крайности революции
служат тому свидетельством» [4: 97].
Прошло время. Н.В. Гоголь пишет: «Наступил век Александра, опрятный, благопристойный, вылощенный… Французы стали вполне образцы всему, и так же, как щеголи Парижа завладели надолго нашим обществом, ловкие французские поэты завладели
было на время нашими поэтами. К чести, однако ж, верного поэтического чутья нашего
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нужно сказать, что в образец пошел один Лафантен затем именно, что был ближе природе» [8: 147].
О масштабах проникновения французской культуры в жизнь образованного русского
общества можно судить на основании романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин». Подчеркнем, что в романе, помимо русской, представлено 5 языковых стихий: латынь, французский, английский, итальянский, немецкий языки. Автор отмечает: «Мне галлицизмы
будут милы, как прошлой юности грехи» [5: 68]. Французский язык в виде варваризмов
представлен шире всего, они выполняют следующие функции:
а) цитаты
Цитаты используются прежде всего в эпиграфах как к роману в целом (из частного
письма, хотя скорее всего оно принадлежит перу А.С. Пушкина – с.6), а также к отдельным главам: к III из поэмы Малфилатра «Нарцисс на острове Венеры» [5: 55], сюжет которой был заимствован из Овидия: Elle etait fille, elle etait amoureuse («Она была девушка,
она была влюблена»), к IV главе – слова Неккера, министра Людовика XVI, сказанные
в беседе с Мирабо: «La morale estolans la nature des choses ( «Нравственность в природе
вещей» – с.78). Цитата из французского куплета, использованная Трике в поздравлении
Татьяне: «Трике, догадливый поэт, Его на свет явил из праха И вместо belle Nina поставил belle Tatiana» [5: 111].
б) антропонимы
«L’Abbe, француз убогий» [5: 10], «К Talon помчался» [8, 15], «Мой друг, monsieur
Guillot» [5: 130], «Княжна, mon ange! – Pachette» [5: 157], St.-Priest [5: 177], Madam de
Staёl [5: 183].
в) реалии быта
1) наименования воспитателей: «Сперва Madame за ним ходила, Потом Monseieur
ее сменил» [5: 10]; 2) еда и напитки: «И трюфли, роскошь юных лет…», аи, бордо; 3)
одежда: «Надев широкий боливар» [5: 15]; «Но панталоны, фрак, жилет, Всех этих слов
на русском нет» [5: 21]. Отметим, что в современном руском языке эти слова полностью
освоились в связи с усвоением нашим бытом соответствующих реалий.
г) этические категории
«Du comme il faut…Шишков, прости, не знаю, как перевести» [5: 172], «Он прерывает сей неприятный tet-a-tet» [5: 175].
д) балет
«Готов охлопать entrechat» [5: 16].
Во времена Пушкина французский язык широко использовался в переписке (см. комментарий автора к письму Татьяны), а также эпиграф к роману, якобы заимствованный
в частном письме.
Тем не менее, вскользь брошенное замечание автора «Хоть и заглядывал я встарь в
Академический словарь», получило в публицистике поэта глубокую разработку: «Екатерина II основала Российскую Академию в 1738 г. и повелела Дашковой быть председателем оной. Екатерина, стремившаяся во всем установить закон и незыблемый порядок, хотела дать уложение и русскому языку. Словарь окончен был в течение 6 лет.
Карамзин справедливо удивляется такому подвигу: «Полный Словарь, изданный Академиею, принадлежит к числу тех феноменов, коими Россия удивляет внимательных
иноземцев. Наша, без сомнения, счастливая судьба во всех отношениях есть какая-то
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необыкновенная скорость: мы зреем не веками, а десятилетиями. Италия, Франция, Англия, Германия славились уже многими писателями, еще не имея словаря: мы имели
церковные, духовные книги; имели стихотворцев, писателей, но только одного исконно
классического (Ломоносова), и представили систему языка, которая может равняться с
знаменитыми творениями Академии Флорентийской и Парижской» [4: 109-110].
Роль французских писателей в формировании литературного языка неоценима,
русский язык заметно отстал от французского. Н.М. Карамзин с горечью подчеркивал:
«Сколько времени потребно единственно на то, чтобы совершенно овладеть духом языка
своего? Вольтер сказал справедливо, что в шесть лет можно выучиться всем главным
языкам, но что во всю жизнь надобно учиться своему природному. Нам, русским, еще более труда, нежели другим. Француз, прочитав Монтеня, Паскаля, пять или шесть авторов
века Людовика XIV, Вольтера, Руссо, Томаса, Мармонтеля, можно совершенно узнать
язык свой во всех формах: но мы, прочитав множество церковных и светских книг, соберем только материал или словесное богатство языка, которое ожидает души и красот
от художника. Истинных писателей было у нас еще так мало, что они не успели дать нам
образцов во многих родах; не успели обогатить слов тонкими идеями; не показали, как
надобно выражать приятно некоторые, даже обыкновенные мысли… Тут новая беда: в
лучших домах говорят у нас более по-французски!.. Одним словом, французский язык
весь в книгах (со всеми красками и тенями, как в живописных картинах), а русский только отчасти; французы пишут как говорят, а русские обо многих предметах должны еще
говорить так, как пишет человек с талантом» [4: 124].
Однако Н.М. Карамзин уверен в том, что русский народ догонит на пути цивилизации другие народы: «…итак, французская нация прошла все стадии цивилизации, чтобы
достигнуть нынешнего состояния. Сравнивая ее медлительное шествие со стремительным движением нашего народа в направлении той же цели, начинаешь верить в чудеса;
поражаешься мощи созидательного гения, который вырвал русскую нацию из летаргического сна, в каковой она была погружена, и с такой силой двинул ее по пути просвещения, что через малое количество лет мы оказались в одном ряду с народами, начавшими
движение за много веков до нас» [4: 95].
ІІІ. События и личности Франции, сыгравшие роль в русско-французских отношениях.
В проанализированных нами текстах в данную рубрику входят французская революция и Наполеон.
Французскую революцию резко отрицательно характеризовала Е.Р. Дашкова: «…въ
періодъ Французской революціи, въ эту эпоху озлобленія, борьбы партій и цинизма, когда люди говорили, писали и дƀлали подъ вліяніемъ бурных страстей» [2: 151]. Согласимся с прозорливым мнением русской княгини, жившей в XVIII в. К сожалению, данная
характеристика не утратила справедливости и актуальности и в наши дни.
Наполеон – личность сложная и противоречивая, бередившая сознание наших соотечественников в XIX веке, что нашло отражение в «энциклопедии русской жизни» –
романе «Евгений Онегин» А.С. Пушкина. В творческом сознании автора Наполеон соотносится с Д.Г. Байроном. Обратимся к описанию кабинета Онегина: «И лорда Байрона портрет, И столбик с куклою чугунной Под шляпой с пасмурным челом, С руками,
сжатыми крестом» [5: 148]. Вне всякого сомнения, упоминается статуэтка Наполеона,
так как автор обращает внимание на две ключевых и ставших традиционными детали
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портрета – треугольная шляпа и поза. Байрон и Наполеон – личности сильные, но взаимоисключающие: Байрон боролся за свободу и умер за нее, а Наполеон был узурпатором
и завоевателем. Наличие их в кабинете свидетельствует о противоречивости характера
его хозяина. Тем не менее и Байрон, и Наполеон были «властителями дум» своей эпохи.
Этот факт отразился в блестящем стихотворении А.С. Пушкина «К морю», написанном
в 1824 г. в Михайловском:
Одна скала гробница славы…
Там погружались в хладный сон
Воспоминанья величавы;
Там угасал Наполеон,
Там он почил среди мучений,
И вслед за ним, как бури шум,
Другой от нас умчался гений,
Другой властитель наших дум.
Исчез, оплаканный свободой,
Оставя миру свой венец.
Шуми, волнуйся непогодой:
Он был, о море, твой певец.
Твой образ был на нем означен,
Он духом создан был твоим:
Как ты, могуч, глубок и мрачен,
Как ты, ничем неукротим.
Мир опустел.
IV. Франция, Париж, Версаль.
О Париже писали Н.М. Карамзин и Н.В. Гоголь.
Русский путешественник, по словам Н.М. Карамзина, «…ошеломлен видом самого
большого и самого шумного города в мире… В прелестном Булонском лесу, сидя под
сению дерев, один среди оленей, которые бегают и резвятся вокруг него…» [4: 95].
Н.В. Гоголь видит, с одной стороны, внешнюю, а с другой – внутреннюю жизнь
Парижа: «Париж не так дурен, как я воображал, и, что всего лучше для меня, мест для
гулянья множество: одного сада Тюльери и Елисейских Полей достаточно на весь день
ходьбы» [8: 239]. «Париж город хорош для того, кто именно едет для Парижа, чтобы погрузиться во всю его жизнь» [8: 249].
«Здесь все политика, в каждом переулке и переулочке библиотека с журналами.
Остановишься на улице чистить сапоги, тебе суют в руки журнал; в нужнике дают журнал. Об делах Испании больше всякий хлопочет, нежели о своих собственных. Только
в одну жизнь театральную я иногда вступаю: итальянская опера здесь чудная: Гризи,
Тамбурини, Рубини, Лаблаш – эта такая четверня, что даже странно, что они собрались
вместе» [8: 243-244].
Очень интересен взгляд статс-дамы Е.Р. Дашковой на быт королевского Версаля:
«Уполномоченный проводилъ насъ до дверей Версальского сада, куда мы вошли и гуляли до самого обƀда. Около этого времени, король съ своимъ семействомъ обƀдалъ въ
общественном мƀстƀ. Мы замƀшались въ толпу, состоявшую впрочемъ изъ лучшего общества и вмƀстƀ съ ней очутились въ сальной и оборванной комнатƀ: сюда скоро явился
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Людовикъ XV, дофинъ и дофина, потомъ двƀ другія его дочери Аделаида и Викторія;
сƀли за столъ и кушали съ большим аппетитомъ … принцесса Аделаида пила супъ изъ
чашки» [2: 115-116].
Обратим внимание на то, как характеристики много говорят об авторе. Н.В. Гоголь
бывал в разных городах и странах, где остались мемориальные доски, с ним связанные,
но писал об иностранных местах, в которых он жил годами, очень мало. В то время как
Москву и Петербург в письмах матери живописал подробно и очень интересно.
Кн. Е.Р. Дашкова – женщина яркого и оригинального ума – умела увидеть главное,
описав его ярко и своеобразно. В этом плане чрезвычайно поучительно ее наставление
сыну о том, на что он должен обратить внимание во время путешествий [2: 341-345].
Оказывается, двор императрицы Екатерины ІІ не уступал Версалю, а кн. Е.Р. Дашкова в
своих наблюдениях проявляла огромное самоуважение: «…как статс-дама Русской императрицы, я не хотела унижать чести своего двора и моего очень видного положения
при нем, явившись в Версаль на заднем плане» [2: 148].
Говоря о Франции в целом, обратимся к стихотворению Н.С. Гумилева, отразившему
настроения русского общества определенного периода:
О Франция, ты призрак сна,
Ты только образ вечно милый,
Ты только слабая жена
Народов грубости и силы.
Когда примчалася война
С железной тучей иноземцев,
То ты была покорена
И ты была в плену у немцев.
Где пел Гюго, где жил Вольтер,
Страдал Бодлер, богов товарищ,
Там не посмеет изувер
Плясать на зареве пожарищ.
Твоя война – для нас война.
Покинь же сумрачные станы –
Чтоб песней, звонкой как струна,
Целить запекшиеся раны.
Что значит в битве алость губ?
Ты только сказка, отойди же.
Лишь через наш холодный труп
Пройдут враги, чтоб быть в Париже
[6: 335-336].
Таким образом, можно подвести некоторые итоги. Французская культура благодаря
распространенности французского языка в образованном русском обществе тесно переплелась с русской культурой, о чем свидетельствует, например, роман «Евгений Онегин»
А.С. Пушкина: это и многофункциональные варваризмы (цитаты, антропонимы, реалии
быта, этические категории, балет), и 16 имен французских писателей, ученых, составляющих значительную часть инокультурного фона романа, и знаменитое письмо Татьяны,
написанное, по словам автора, по-французски.
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Русские люди путешествовали по Франции, писали о том, что видели, и оценивали
его, все это явилось базой лингвоимагологического анализа. Материалом для него послужили художественные тексты, путевые заметки, письма, публицистика Е.Р. Дашковой,
Н.М. Карамзина, А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, Н.С. Гумилева, хронологически это XVIII –
начало XX в. Сформировались четыре тематические группы: 1) французские писатели и
французская литература в целом; 2) французы и французский язык; 3) события и личности, сыгравшие роль в русско-французских отношениях; 4) Франция и Париж, Версаль.
Русские авторы продемонстрировали доброжелательное внимание, лишенное, с
одной стороны, униженного восхищения, с другой – национального самолюбования.
Оценивая характер французов, из традиционного легкомыслия выводят многочисленные
достоинства. Близость менталитета, обусловленная языком, погруженность во французскую культуру приводят к жертвенности во имя защиты Франции во время Первой мировой войны (Н.С. Гумилев).
Следовательно, лингвоимагологический анализ открывает новые горизонты для изучения взаимоотношений разных народов на различных этапах их взаимодействия, что
позволяет, избежав ошибок прошлого, строить безоблачное будущее.
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СПРИЙНЯТТЯ ФРАНЦІЇ У ЛІНГВОІМАГОЛОГІЧНОМУ АСПЕКТІ
У статті аналізується сприйняття російськими письменниками Франції і французів
з позицій нового напрямку мовознавства – лінгвоімагології: 1) французькі письменники
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и французька література; 2) події та особистості, які грали значну роль у російськофранцузьких відносинах; 3) французи та французька мова; 4) Франція та Париж, Версаль.
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PERCEPTION OF FRANCE IN LINGVOIMAGOLOGICAL ASPECT
In the article the vision of France and Frenchmen by Russians is analyzed from the point of
view of a new direction of linguistics – lingvoimagology: 1) French writers and French literature; 2) events and the persons played a role in the Russian-French relations; 3) French and
the French language; 4) France and Paris, Versailles.
Key words: lingvoimagological analysis, Russians, France, Frenchmen.
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КОГНІТИВНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ МОВНИХ ЯВИЩ
У РОЗРІЗІ КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ КАРТИНИ СВІТУ
Стаття присвячена розгляду сутності концептуальної та мовної картин світу,
їх взаємодії з основними аспектами вивчення лексико-семантичного складу мови, а
також аналізу когнітивної специфіки та систематизації знань про сучасні методи
дослідження концепта через модель фреймового аналізу. Особливу увагу зосереджено
на семантичній диференціації між концептуальною та мовною картинами світу. Виявлено, що концептуальна картина світу, на відміну від мовної, – це не лише система
понять про сукупність реалій довкілля, але й система смислів, втілена у ці реалії через
слова-концепти. Загалом, когнітивний підхід до вивчення мовних явищ розглядається під кутом дослідження репрезентації пізнавальних процесів, способів пізнання й
сприйняття дійсності в мові.
Ключові слова: когнітивна лінгвістика, мовна картина світу, концептуальна картина світу, концепт, концептосфера, фрейм.
Одним із основних завдань сучасного мовознавства є дослідження проблем семантики мовних одиниць лексико-семантичної системи мови та аналіз системних відношень
між її компонентами. У сучасній лінгвістиці “прагнення до інтеграційного розуміння
сутності мови як динамічної системи”, в центрі якої є людина, стало проблемою першочергового значення, а отже інтенсивно досліджується вченими з різних позицій: від розгляду мови “у її внутрішньому розрізі” (Фердинанд де Соссюр) дослідники поступово
© Ковалик Н.В., 2014
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переходять до її вивчення як “конститутивної властивості людини”. Відомий французький мовознавець Еміль Бенвеніст зазначав, що “неможливо уявити собі людину без
мови, яка не лише користується нею, а й придумує її собі. У світі існує лише людина
яка володіє мовою, людина яка спілкується з іншою людиною за посередництвом мови і
власне мова, яка за своєю суттю та призначенням належить людині” [1: 293].
Антропоцентричний підхід до вивчення мови обумовлює підвищену увагу дослідників до когнітивних та лінгвокультурологічних аспектів. На думку багатьох авторів, “мова
є не лише засобом спілкування, але й сховом для зберігання та накопичення інформації
тими носіями мови, які живуть у певному екологічному середовищі, розвиваючи, вдосконалюючи та пристосовуючи її до конкретних соціальних умов, задля свого культурного
та соціального розвитку” [2: 17]. Ця інформація зберігається в мові не хаотично – вона
певним чином структурована і, фактично, “є організованою класифікацією людського
досвіду”, тобто є по суті своїй “мовною картиною світу” [3: 629].
Актуальність статті визначається загальною спрямованістю сучасних лінгвістичних
студій до вивчення мовних явищ в контексті концептуальної картини світу та потребою
систематизації методів дослідження когнітивістики.
Метою статті є висвітлення сутності мовної та концептуальної картин світу, їх взаємодії з основними аспектами вивчення лексико-семантичного складу мови, аналіз її
когнітивної специфіки та систематизація знань про сучасні методи дослідження концепта через модель фреймового аналізу.
Матеріалом статті стали теоретичні роботи сучасних вітчизняних та зарубіжних
лінгвістів, присвячені дослідженню когнітивної лінгвістики.
Традиційно в лінгвістичній літературі під поняттям “мовна картина світу” мають на
увазі два аспекти: вивчення семантичного і лексичного складу мови. Щодо першого –
мовна картина світу – це загальна, інтегральна її картина, сукупність усього мовного
змісту. Ця картина відносно постійна, оскільки еволюціонує в часі. Щодо другого – мовна картина світу – це специфічні риси семантики мови, які диференціюють її від інших
мовних систем [4: 279–281].
Структуризація знання про світ, на думку багатьох дослідників, акумулюється в певних одиницях – концептах (Степанов 1975; Попова, Стернін 1999]. Сьогодні в лінгвістиці концепти та мовна картина світу вивчаються за різними напрямами та за різною
методологією. Зокрема, аналізується внутрішня форма слова, його парадигматичні і
синтагматичні відношення, система метафоричних перенесень, образів й асоціацій тощо
(див. наприклад, Арутюнов 1999; Балашов 1998; Гак 1998; Ілюхіна 1998; Колесов 2000;
Льовонтіна, Шмельов 1999; Маковський 2001; Степанов 2001та ін.).
Проте багато з цих проблем як і раніше залишаються дискусійними й маловивченими. Зокрема, певний дисбаланс спостерігається у вивченні ролі концептів у
формуванні й розвитку достатньо великої кількості напрямів лексико-семантичної системи мови. Діахронічний (послідовний) аспект мовної і концептуальної картин світу
загалом досліджений значно менше, хоча більшість дослідники визнають тимчасову
обумовленість цих категорій.
Концептуальна картина світу, на відміну від мовної – це не лише система понять
про сукупність реалій довкілля, але й система смислів, втілена у ці реалії через слова-концепти. Концептуальна картина світу існує у вигляді концептів, які утворюють
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концептосферу, а мовна картина світу – у вигляді значень мовних знаків, які утворюють сукупний семантичний простір мови. Семантично поняття “мовна картина світу” є
вужчим за “концептуальну картину світу”, оскільки лише найважливіші концепти знаходять мовне вираження. І мовна, і концептуальна картини світу лише відображають
об’єктивну дійсність.
Ідея про концептуальну природу мислення людини, процес пізнання нею об’єктивної
реальності покладена в основу сучасної когнітивної лінгвістики. Відомі когнітологи, такі
як Марвін Лі Мінський, Джордж Лакофф, Марк Джонсон, Зінаіда Попова, Іосиф Стернін та ін., на відміну від лінгвокультурологів (Юрія Степанова, Володимира Карасика,
Генадія Слишкіна та ін.), які досліджують лише ті концепти, що виступають “ядерними
одиницями картини світу і мають екзистенційну значущість як для окремої мовної особистості, так і для лінгвокультурної спільноти загалом” [5: 61], значно розширюють зону
пошуку матеріалу для досліджень, вважаючи за необхідне вивчення усієї сукупності існуючих у певній культурі концептів.
Виникнення когнітивної лінгвістики пов’язують з генеративною граматикою Авра́ма
Ноа́ма Хо́мського (Чо́мскі) та із розвитком таких напрямів у мовознавстві, як теорія тексту, лінгвістична прагматика, теорія дискурсу тощо. У країнах східної Європи до 90-х років XX століття поняття “когнітивна лінгвістика” не виокремлювали, оскільки когнітивні дослідження радше нагадували індивідуальні наукові проекти вивчення мовних явищ.
Якщо розглядати когнітивну лінгвістику з позиції визначення її місця в системі
мовних рівнів, то виявиться, що вона не лише досліджує змістові параметри мови (наприклад, когнітивну семантику, просторову семантику, фреймову семантику тощо), а й
описує такі поняття й процеси як категорія і категоризація, концепт і концептуалізація,
метафора і метафоризація, референція інформаційних аспектів мовленнєвої діяльності
(наприклад, висування, активація, фігура-фон або сприйняття) тощо [6: 37–44].
Когнітивний підхід до вивчення мовних явищ ми розглядаємо під кутом дослідження
репрезентації пізнавальних процесів, способів пізнання й сприйняття дійсності в мові
(когнітивних чинників).
Центральним поняттям когнітивної лінгвістики є концепт, як “глобальна мисленнєва
одиниця, що є квантом структурованого знання” [7: 4]. Концепт розглядається як одиниця концептосфери лінгвокультурної спільноти. Термін “концептосфера” був запропонований російським філологом, академіком Дмитром Ліхачовим. На думку вченого,
концептосфера – це “сукупність концептів нації” [8: 383]. Когнітивна теорія співвідносить мову до “найхарактерніших типів когнітивної діяльності” людини, а мовленнєві
категорії подаються як категорії когнітивної системи людини [9: 31–47].
Лінгвістична категорія концепт походить від латинського conceptus, що в перекладі
означає “думка, уявлення, поняття” і первинно застосовувалася у логіці та філософії.
За іншою версією, автором якої є російський філолог Володимир Колєсов, концепт розглядають “не як conceptus (умовно передається терміном “поняття”), а conceptum (“зародок, зернятко”), з якого, у процесі комунікації, “проростають” різні змістові форми його
мовленнєвого втілення” [10: 81]. На нашу думку, слушними є обидві версії походження
концепта, хоча друга точніше відображає суть самої лінгвістичної категорії.
У Стислому словнику когнітивних термінів, концепт розглядається як “одиниця ментальних або психічних ресурсів нашої свідомості; оперативна змістова одиниця пам’яті,
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ментального лексикону, концептуальної системи і мови мозку (lingua mentalis) усієї картини світу, яка відображається в людській психіці” [11: 29].
Російський філолог-семіотик Юрій Степанов сприймає концепт “як сублогічу категорію, яка охоплює своїм змістом велику кількість варіантів функціонування мовленнєвого відображення” [12: 54]. Дослідники звертають увагу й на те, що утворення концептів відбувається у процесі пізнавальної діяльності людини, унаслідок чого людська
свідомість фіксує певну інформацію про об’єкти пізнання [13: 101]. За таких умов концепт об’єднує в собі знання усіх одиниць оперативної свідомості: поняття, уявлення та
образи [14: 8–13].
Разом з тим, побутує твердження, що концепт “не є хаотичним нагромадженням
уявлень, значень або смислів і навіть не є їхньою кон’юнкцією, а логічно-організоване утворення що має впорядковану структуру. В основі концепта закладена вихідна модель-прототип основного значення слова ... Основне значення є базою для формування
похідних значень ... У структурі концепта це відображується у наявності центральної
та периферійної зон. Причому периферійна зона здатна до дивергенції, інакше кажучи
зумовлює “віддаленість” нових похідних значень від центрального ...” [15: 73].
У розрізі когнітивної парадигми вчені, нарівні з лінгвістичною категорією концепт,
оперують й такими категоріями, як фрейм, гештальт, прототип, уявлення тощо. Прототип, або прототипний образ, розглядається як уявлення про стандарти категорії, процесу,
або стану. Гештальт – це повторювальний, ідеальний образ, що формується у свідомості
індивіда. Концепт – категоріальне уявлення знання про об’єкт, явище або процес, що
ґрунтується на сукупності уявлень усіх носіїв певної культури.
З викладеного вище, можна зробити висновок, що концепт протиставляється гештальту як інваріантне варіативному, або ж як об’єктивне суб’єктивному. Концепт не
ототожнюється ні з поняттям, ні з лексичним значенням. Він (концепт), швидше за все,
ідентифікується як складне утворення, в якому відображаються не лише понятійні схеми (на кшталт гештальт-структури), але й образні – фрейми, що існують в колективній
позасвідомості, крізь призму яких сприймається той чи інший об’єкт дійсності. Концепт
виникає як образ, який згодом вербалізується.
Разом з тим, у дослідженнях з когнітивної семантики фігурує поняття лексичний
концепт. Існує декілька типів лексичних концептів. Однією з найповніших класифікацій
типів лексичних концептів вважається класифікація російського когнітивіста Анатолія
Бабушкіна. Учений виділяє такі типи лексичних концептів, як: мисленнєва картинка,
концепт-схема, концепт-гіперонім, концепт-фрейм, концепт-інсайт, концепт-сценарій і
калейдоскопічний концепт [16: 21–28]. Загалом, не можна не погодитися з такою класифікацією, хоча деякі типи концептів мають тотожне значення (наприклад, мисленнєва
картинка та концепт-інсайт).
З метою кращого унаочнення побудови концепта лінгвісти досить часто використовують спосіб систематизації інформації у вигляді фрейма. Фреймова структура є точнішою і має чітку та виразну структуру. У когнітивній лінгвістиці категорія фрейма займає
одну з центральних позицій. Фрейм використовується для аналізу різних мовних явищ,
він є найважливішою моделлю репрезентації знань у когнітології.
До слова, ідея фреймових мереж була запозичена в когнітивну лінгвістику з
мови комп’ютерного програмування. Загальну ідею фреймового способу подання
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знань сформулював американський дослідник теорії штучного інтелекту, філософ
Марвін Лі Мінський. У своїй праці “Фрейми для представлення знань” (1975) учений визначає фрейм як “статичну, інформаційну структуру даних, необхідних для
презентації стереотипних ситуацій у голові людини“ [17: 241]. Теорія фреймів, за
М. Мінським, передбачає таке: “людина, намагаючись пізнати нову для себе ситуацію,
або по-новому подивитися на уже звичні їй речі, відсортовує зі своєї пам’яті певну структуру даних, які називають фреймами. Фрейми ці людина частково видозмінює за допомогою окремих деталей (слотів) таким чином, аби адаптувати їх для розуміння ширшого
класу явищ або процесів” [Там само: 258].
Існує багато інтерпретацій категорії фрейма різними дослідниками. У 80-ті роки ХХ
століття американський лінгвіст Чарльз Філлмор запозичує ідеї фреймового підходу М.
Мінського для побудови лінгвістичної концепції фреймової семантики. Він розглядає
фрейм як “когнітивну структуру схематизації досвіду, або як особливу організацію знання, необхідну для розуміння тісно пов’язаних між собою слів” [18: 141].
У концепції американського соціолога Ервінга Гоффмана, фреймами вважаються
певні базові елементи, які дослідник ідентифікує в рамках різних ситуацій. Ситуації підпорядковуються певним принципам, які “генерують” ті чи інші події, серед яких є і соціальні [19: 187].
Голандський лінгвіст Тьон Адріанус ван Дейк подає фрейми у вигляді організованих
навколо певного концепта фрагментів знання, які містять в собі основну прототипну або
потенційно можливу інформацію, що асоціюється з тим чи іншим концептом. Учений зазначає, що фрейми мають більш-менш конвенційний характер і можуть описувати щось
характерне або типове у суспільстві [20: 87].
Американський когнітивіст Джорж Лакофф (Лейкофф) порівнює фрейм з поняттям
гештальт і вибудовує свою теорію, що базується лише на емпіричних даних: “… наразі
у мене немає чітко сформульованої теорії, хоча як лінгвіст я розглядаю виключно явища
мови … Гештальти частіш за все бувають змішаного типу. Це означає, що властивості
гештальтів неоднорідні. До прикладу, сенсорно-моторні гештальти містять в собі як
перцептуальні, так і моторні властивості. Лінгвістичні гештальти поєднують у собі
декілька різних властивостей – граматичні, семантичні, фонологічні, функціональні
тощо ...” [21: 141].
Відомий російський соціолог Віктор Вахштайн вирізняє два напрямки розвитку
теорії фреймів: 1) кібернетико-лінгвістичну та 2) соціолого-психологічну. Формування обох напрямків теорії відбулося практично синхронно, хоча й незалежно один від
одного [22: 42–43].
Водночас, знаний російський філолог та когнітивіст Олена Соколова виокремлює
два підходи дослідження категорії фрейма: 1) фрейм як структура знання (частина
когнітивної системи людини) та 2) фрейм як структура подання та представлення знання
(інструмент представлення когнітивної структури) [23: 136]. З одного боку, фрейм розглядають як частину когнітивної системи людини. У цьому випадку фрейм визначається
як реальна когнітивна структура, “структурований фрагмент знання світу у конкретній точці часового простору, який сформувався у підсвідомості людини довкола якоїсь
сутності як узагальнене, сумарне уявлення про сферу його існування” [24: 62]. З іншого боку, фрейм постає у вигляді засобу, інструменту уявлення когнітивної структури,
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“когнітивною моделлю, яка передає знання, думки і погляди щодо певної, доволі часто
повторювальної ситуації” [25: 29].
Актуальною, на согоднішній день, методикою лінгвокультурологічного дослідження
є фреймовий аналіз [Жаботинська 1999, Полюжин 1999, Кривенко 2005, Кубрякова 2002
та ін.], що базується на наявних у свідомості людини когнітивних моделях та концептуальних абстракціях. Фреймовий аналіз або фрейм-аналіз використовують для кращого
унаочнення побудови концепта і він є одним з методів концептуального аналізу дослідження мовних одиниць, оскільки кожна мовна структура співвідноситься, як правило,
хоча б з одним фреймом. Фреймовий аналіз дозволяє змоделювати основні принципи
структуризації і відображення людського досвіду та знань у семантиці мовних одиниць. За допомогою фреймової моделі можна відтворити практично будь-яку конкретну
ситуацію, звівши її до стандарту в якому втілений попередній досвід людини.
У сучасних дослідженнях широко використовується методика фреймового аналізу
українського лінгвіста, професора Світлани Жаботинської, яка полягає у вербалізації
фреймів. Дослідниця виокремлює п’ять базових фреймів, які утворюють певну фреймову мережу: 1) предметноцентричний фрейм, 2) акціональний фрейм, 3) посесивний
фрейм, 4) таксономічний фрейм та 5) компаративний фрейм [26:12–25].
Предметноцентричний фрейм характеризує одну й ту саму сутність (ДЕХТО або
ДЕЩО) за кількісними, якісними, локативними та темпоральними ознаками. Акціональний – містить кілька конституентів, що беруть участь у події й отримують аргументні
ролі (актанти: СУБ’ЄКТ, ОБ’ЄКТ, СПОСТЕРІГАЧ, БЕНЕФАКТИВ, МАЛЕФАКТИВ;
об’єктивні сирконстанти: МІСЦЕ, ЧАС; суб’єктивні сирконстанти: МЕТА, МОТИВ,
СПОСІБ, ПОВЕДІНКА, НАСЛІДКИ). Посесивний – демонструє зв’язок ДЕЩО-володар має ДЕЩО-об’єкт володіння. Таксономічний фрейм представляє відношення
категоризації та класифікації, коли ДЕЩО-вид є ДЕЩО-рід (або роль). Компаративний – формується за допомогою зв’язків тотожності, схожості та подібності, коли ДЕЩО-референт є ДЕЩО-корелят. Останні чотири фрейми можуть розгортатися у предметноцентричний фрейм [Там само: 12–25]. Науковець пояснює причину назви фреймів
“базовими”, оскільки вони демонструють найбільш узагальнені принципи категоризації
та організації вербалізованої інформації.
Таким чином, бачимо, що сьогодні теорія фреймів активно розвивається у різних
наукових сферах: лінгвістиці, соціологіі, психології, педагогіці та методиці викладання,
у природничих науках тощо. Залежно від сфери зацікавлення й мети, кожен дослідник
по своєму розуміє фрейм, акцентуючи увагу на значущих для нього властивостях. Відмінності у поглядах щодо термінологічної категоризації фрейма і його смислового наповнення призвели до появи різних інтерпретацій як самої категорії фрейма, так і різних
варіантів фрейм-аналізу.
Підсумовуючи викладений вище огляд теоретичного матеріалу, а також незважаючи
на наявність невирішених і суперечливих поглядів стосовно фрейма як лінгвістичної категорії, вважаємо за необхідне виокремити деякі спільні властивості фрейма:
1) фрейм належить до сфери знань. Він становить структуру знань будь-якої сфери життя як людини, так і суспільства в якому вона живе;
2) фрейм передає уявлення про те, яке са́ме знання релевантне для опису тієї чи
іншої ситуації;
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3) фрейм структуризує знання про тематично спільну, стереотипну ситуацію;
4) фрейм містить в собі конвенційні ознаки, які сприяють швидкому та зрозумілому розпізнанню фрейма будь-яким членом суспільства;
5) фрейм має ієрархічну структуру. Ієрархічна упорядкованість фрейма є запорукою цого цілісності.
Узагальнюючи та підсумовуючи зазначене вище, фрейм розглядаємо як багатокомпонентну, об’ємну та ієрархічно впорядковану структуру, яка відображає певний фрагмент
знання світу та тісно пов’язаний з поняттям семантичного поля (розбивка наша. – К.
Н.). Разом з тим, фрейм є відкритою структурою, яка може розширювати свої межі за рахунок надходження нової інформації і є невичерпним матеріалом для подальшого розвитку
когнітивної науки яка інтегрує різновекторні напрями дослідження людського буття.
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КОГНИТИВНЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ ЯЗЫКОВЫХ ЯВЛЕНИЙ
В РАЗРЕЗЕ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ КАРТИНЫ МИРА
Статья посвящена рассмотрению сущности концептуальной и языковой картин
мира, их взаимодействия с основными аспектами изучения лексико-семантического состава языка, а также анализа когнитивной специфики и систематизации знаний о современных методах исследования концепта через модель фреймового анализа. Особое
внимание сосредоточено на семантической дифференциации между концептуальной и
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языковой картинами мира. Выявлено, что концептуальная картина мира, в отличие от
языковой, – это не только система понятий о совокупности реалий окружающей среды, но и система смыслов, воплощенная в эти реалии через слова-концепты. В общей
сложности, когнитивный подход к изучению языковых явлений рассматривается под
углом исследования репрезентации познавательных процессов, способов познания и восприятия действительности в языке.
Ключевые слова: когнитивная лингвистика, языковая картина мира, концептуальная картина мира, концепт, концептосфера, фрейм.
Kovalyk N., PhD, associate professor
Lviv academy of commerce, Lviv
COGNITIVE APPROACH TO LANGUAGE PHENOMENA LEARNING
IN THE CONTEXT OF A CONCEPTUAL WORLD PICTURE
The article is devoted to the consideration of some well-known cognitive conceptions,
ideas and thoughts in the study of linguistic phenomena in the context of conceptual world
picture. The basic aspects of studying the semantic and lexical essence of language are considered. The main directions of word meaning development and the processes of sense selection in
word meaning are analysed. Special attention is drawn to the semantic differentiation between
conceptual and linguistic world pictures. The main aspects of conceptual world picture are
highlighted. The conceptual world picture, unlike the linguistic one, is considered not only as
a system of concepts but also as a system of senses incarnated in the realia through the wordsconcepts. The conceptual world picture exists as the mere concepts which form the conceptosphere. On the contrary, the linguistic world picture is considered as the meaning of linguistic
signs which form the combined semantic language space. Semantically, the notion linguistic
world picture is narrower than conceptual world picture, so far as the most important concepts
can find their linguistic expression. Both the linguistic and conceptual world pictures reflect
the objective reality only. The article also analyzes the different views of lexical semantics. The
focus is on the relationship between lexical expressions and conceptual components.
Key words: cognitive linguistics, linguistic world picture, conceptual world picture, concept, conceptosphere, frame.
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АЗІЙСЬКО-АМЕРИКАНСЬКА ПОЕЗІЯ:
ЛІНГВОКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ
Статтю присвячено лінгвокультурному аналізу азійсько-американської поезії як феномена американської літературної традиції XX століття. Автор визначає поняття
«aзійська Америка» і встановлює культурно-історичні контекстуальні рамки творчості поетів азійської діаспори. Особливу увагу приділено вивченню структурно-стилістичних і тематичних особливостей американських хайку як похідної форми традиційного японського жанру поезії.
Ключові слова: aзійська Америка, азійсько-американська поезія, лінгвокультурний
аналіз, хайку.
Поняття «aзійська Америка» бере свій початок в історії американського орієнталізму,
що охоплює досить широкі часові й територіальні рамки. Будучи європейською назвою
земель на схід від Європи, термін «азійський» передбачає ототожнення тамтешніх численних етнічних груп і їх протиставлення європейцям як у соціальному, так і у культурному аспектах. Історик Гарі Окігіро зазначає, що починаючи з 1850 року до часів Другої
Світової Війни, закони Сполучених Штатів Америки у сфері імміграції, громадянства,
цивільних прав і прав власності зрівняли китайців, японців, корейців, азійських індіанців і філіппінців у гомогенну групу, протиставивши їх власне американському суспільству. Однак у 1960-х роках таку назву часто використовували самі азіати, оскільки
шукали свої витоки у спільному для усіх американців минулому, а також прагнули до
політичної і економічної рівності [1: xiv-xv]. Отже, американська історія нерівноправ’я і
несправедливості відносно меншин об’єднала розрізнені етнічні групи, результатом чого
стали досить експресивні твори, які втілили як відчуженість від США, так і надзвичайно різноманітні культурні спадки [2: 405]. Так, розмаїття азійсько-американської поезії
представляє собою значний пласт сучасної літератури Америки.
Дослідження культурологічного потенціалу художніх творів завжди було об’єктом
детального аналізу як лінгвістів, так і літературознавців. Оскільки сьогодні на перший
план у галузі когнітивної лінгвістики і лінгвокультурології зокрема, виходить інтерес
до способів відображення екстралінгвістичної інформації на рівні тексту, то проведене
дослідження є актуальним з огляду на вивчення взаємовпливів різних культур у певних
історично-соціальних умовах. Саме лінгвокультурний аналіз азійсько-американської поезії дає змогу прослідкувати, як символічна сила культурного спадку різних народностей
поетизується в історичному і географічному вимірах.
Провідними працями у галузі дослідження азійсько-американської поезії є роботи
Shirley Geok-lin Lim («Reconstructing Asian-American Poetry: A Case for Ethnopoetics»,
1987), Xiaojing Zhou («The Ethics and Poetics of Alterity in Asian American Poetry», 2006),
Timothy Yu («Race and the Avant-Garde», 2009), Yunte Huang («Transpacific Displacement»,
© Гач Н.О., 2014

109

2002; «Transpacific Imaginations», 2008), Benzi Zhang («Asian Diaspora Poetry in North
America», 2008; «Apparitions of Asia», 2008) та ін. Здійснену розвідку присвячено лінгвокультурному аналізу хайку, що є одним із найвиразніших прикладів орієнтального поетичного спадку, ввібравши у себе як американські літературні традиції, так і питомі
японські особливості віршування.
Як жанр японської ліричної поезії, хайку є трирядковим неримованим віршем, що
складається із сімнадцяти мор (п’ять, сім і п’ять у рядку відповідно). Його характерною
особливістю є тісна взаємодія синтаксичної будови і тематики. Так, накладання образів
на рівні тексту впливає на порядок слів у кожній із трьох фраз хайку. Оскільки настрій
твору визначається порою року, відносно до якої автор і описує природу чи внутрішній
світ ліричного героя (тематичною особливістю жанру є заборона писати на релігійні і політичні теми, а також на тему кохання), то обов’язковим елементом вірша є кіго, слово чи
фраза, що символізує або вказує на описувану пору року. Передбачається, що автор має
повністю відволіктися від суєти повсякденного життя, досягти гармонії з навколишнім
світом і зосередитись на спогляданні прекрасного.
У 1952 році Р. Бліт так описав основні характеристики японських хайку: «Справа не
лише у лаконічності, що вирізняє хайку як особливий феномен поміж інших, чи у багатозначності, через яку читачеві відкривається цілий світовий досвід; і навіть не у примітному використанні слова на позначення пори року, що надає читачеві відчуття сезону, чи
у легкому всеохопному почутті гумору. Його особливою якістю є скромна природа самознищення, яка дозволяє нам, більш ніж у будь-якій іншій літературній формі, охопити річ
у собі» [3: 980]. Таким чином, японський хайку і літературна традиція, що стоїть за ним,
забезпечили зразок для наслідування західним поетам. Проте, зважаючи на кардинальні
відмінності у метричній системі, американські хайку утвердились у вільній поетичній
формі, позбувшись строгого розподілу складів. Крім того, досі невирішеними залишаються питання кіго, ритму, естетики і всеохоплюваності змісту японських хайку [4: 3].
Західна літературна традиція вперше перейняла хайку на початку XX століття, у час,
коли поети модернізму проголошували відступ від вікторіанських традицій віршування. Так, імажисти на чолі з Е. Паундом, Е. Лоуел і Х. Дулітл настоювали на конкретиці
художніх образів і відході від абстракцій і моралізаторства, пропагували лаконічність і
об’єктивність зображуваного, намагалися уникати пишноти і красномовності висловлювань, зосередитися на економності форми і позбутися рими й таких традиційних метричних форм, як ямб, дактиль, анапест тощо [5: 100].
Звичайно, європейським і американським поетам не вдалося відійти від власних
культурних тенденцій у процесі написання хайку, адже західна філософія базується на
принципах домінування людини над природою, їй невідомий стан відходу від людської
суб’єктивності та емоційності [5: 103]. Натомість, японська літературна традиція є невіддільною від філософії дзен, що базується на усвідомленні ілюзорності навколишнього
світу і медитації як шляху до осягнення власної природи. Крім того, глибоке укорінення
образної системи хайку в складну парадигму японських звичаїв унеможливило завершене розуміння жанру як такого представниками західних літературних течій і шкіл.
Результатом таких культурних транс-зв’язків стало порівняння і поєднання різноманітних культурних і національних елементів у процесі створення нової ідентичності. Азійсько-американська поезія демонструє, що різноманітні національні елементи
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інтегруються у поетику культурної взаємодії, що нівелює домінування однієї культурної
традиції шляхом перенесення процесу формування культурної ідентичності у контекст
плюралістичних взаємозв’язків. Іншими словами, така культурна взаємодія у жодному
разі не означає пошук еквівалентів у різних культурах з метою їх взаємозаміни, а навпаки, спрямована на розширення простору для взаємодії культурних традицій. Така парадоксальна транспозиція між двома культурними рамками призводить до того, що поети
діаспори переглядають власні історичні культурні спадки у нових контекстах [6: 4].
Після перенесення у рамки нового суспільства і культури поети діаспори зіткнулися
з численними політичними, економічними і культурними силами, які поставили під загрозу відчуття власної ідентичності як незмінної, незаплямованої і замкненої структури,
що була викорінена зі своєї власної території у результаті міжкультурного досвіду [6: 5].
Саме тому азійсько-американські поети почали звертатися до політичних тем і розглядали поезію як революційну практику. У результаті цього на перший план вийшли питання
політичних і соціальних бунтів кінця 1960-х років, а також тема гострого усвідомлення
того, як раса впливає на естетичне сприйняття світу [7: 2]. Тому азійсько-американські
поети почали закликати до розуміння самого себе, а також національного втілення культури, за яке іде боротьба не лише між Сходом і Заходом, Азією і Америкою, але і між
чорним і білим, працею і капіталом. Вони беруть участь у політичній боротьбі за визначення поняття громадянства, а також виступають проти принципів суб’єктивності всередині американської політики [8: 10].
Невдовзі після бомбардування Перл Харбор і залучення Сполучених Штатів Америки у Другу Світову Війну президент США Ф. Рузвельт підписав сумнозвісний Надзвичайний наказ № 9066, який узаконював насильницьке оточення, переміщення і утримання американців японського походження. Пізніше цей наказ було визнано неконституційним, але під час війни такі юридичні нюанси залишалися непоміченими. Отже, близько
120000 японців, більшість з яких були народжені у Сполучених Штатах Америки, було
вигнано з домівок і ув’язнено в концентраційних таборах, розташованих у болотистих
місцевостях Арканзасу і пустелях Арізони, Каліфорнії і Нью Мексико. У той самий час
багато американців японського походження боролися і помирали у лавах армії США на
стороні держави, яка позбавила свободи членів їхніх сімей [9: 717].
Серед ув’язнених були і члени каліфорнійських клубів хайку, які, опинившись у вигнанні у власній країні, звернулися до традиційного японського жанру з метою висловити свої почуття. Деякі з віршів було опубліковано у газетах таборів. Одним із поетів
того часу був Нейджі Озава, народжений у префектурі Нагано, Японія. У 1907 році він
прибув до Сполучених Штатів Америки, де вивчав фармакологію в університеті Берклі,
після чого відкрив аптеку у Фресно, Каліфорнія. Саме там він і організував клуб хайку
[9: 717]. Проаналізуємо його вірш, присвячений подіям того часу:
Desert rain falling
spitting blood
then fall asleep [9: 719].
Як бачимо, англомовні хайку на є обмеженими строгою метричною формою (кількість складів не відповідає канонам жанру), а також словником на позначення пір року.
Очевидним є відхід від традиційної тематики і зосередження уваги читача на актуальних проблемах сучасності. Насичені образи страждання і смерті співвітчизників автор
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реалізує на рівні таких стилістичних прийомів, як оксюморон і метафора. Словосполучення «desert rain…spitting blood» розкриває перед читачем жахливу реальність концентраційних таборів, розташованих у пустельних, позбавлених життя територіях. У японській культурі дощ є символом життя і оновлення, що змиває тривогу, очищає душу і
відкриває шлях до чистого внутрішнього начала людини. Використаний у вірші образ
кривавих крапель дощу має протилежне значення, адже позначає кінець земного життя.
Таку саму тематику розвивав у своїх хайку Кіотаро Комуро, який приїхав до Америки разом із Озавою. До початку політичних утисків він був президентом і видавцем
журналу «Стокгольм Таймс» у Каліфорнії [9: 717]. Розглянемо один із його хайку:
Lingering summer heat
Japanese proceeding under guard
on dusty white road [9: 718].
Провідною темою твору є страждання японських полонених, що на рівні тексту
підсилюється словосполученням «Lingering summer heat». Як відомо, співвіднесення
зображуваних образів із певною порою року є характерною особливістю хайку. Проте,
у цьому випадку замість оспівування явищ природи, автор використовує образ літньої
спеки і палючого сонця для підкреслення мук ліричного героя. Важливим елементом
системи образності аналізованого твору є словосполучення «dusty white road». Білий
колір у японській культурі є символом світла, чистоти й істини. У поєднанні з прикметником «dusty» лексема «white» утворює стилістичний прийом оксюморона, який вказує
на несправедливість і гріховність жорстокого поводження з полоненими. Крім того, не
варто забувати, що білий одяг померлих символізує їх посвячення у нове життя. Тому
у контексті твору зазначене словосполучення виступає образом недалекого завершення
життєвого шляху японців, що перебувають в американських концентраційних таборах.
Народжена у Японії в 1905 році Садайо Танігучі теж провела у концентраційних
таборах п’ять років, після чого померла у Техасі. Її хайку сповнені туги за рідним краєм
і сім’єю, якої її позбавили:
Hand-cuffed and taken away
I see my husband
even today [9: 718].
Особливістю цього вірша є його римована форма «away…today», що наближує твір
до західної традиції віршування. Однак, як і в попередніх випадках, метрична форма
не зберігається. Крім того, твір позбавлений стилістичних прийомів і характеризується
простотою висловлювання, що дозволяє читачеві зосередити увагу на істинних почуттях
ліричного героя, незважаючи на той факт, що на перший план виступає тема кохання,
заборонена канонами жанру.
Покоління бітників також приділяло неабияку увагу творчим експериментам на ниві
віршування. Збірка хайку «Trip Trap», створена Альбертом Сайо, Джеком Керуаком і
Лью Уелчем, представляє твори, написані по дорозі з Каліфорнії до Нью Йорка у 1959
році. Проаналізуємо твір А. Сайо:
Grain elevators on
Saturday lonely as
Abandoned toys [10: 32].
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Тематика хайку відповідає японським традиціям, оскільки стосується відображення
навколишнього світу. Словосполучення «grain elevators» у свою чергу виконує функцію
кіго, оскільки вказує на період збору урожаю, тобто осінь. З метою створення образу
тихого суботнього ранку, вільного від роботи, автор звертається до порівняння зернових
елеваторів з покинутими на майданчику іграшками. Як бачимо, поетові вдається відтворити атмосферу побаченого на текстуальному рівні шляхом образного відтворення
дійсності.
Розглянемо хайку Дж. Керуака:
The windmills of
Oklahoma look
In every direction [10: 33].
Зазначений вірш позбавлений складної системи образності і характеризується відтворенням на рівні тексту безпосередньої дійсності. Джек Керуак використовує стилістичний прийом персоніфікації, у результаті чого зображений у творі пейзаж оживає.
Незважаючи на відсутність кіго, тематика хайку відповідає усталеним вимогам до написання у заданому жанрі, адже автор зосереджується на спогляданні навколишнього світу
і відсторонюється від повсякденних проблем.
Як бачимо, з початку XX століття американська літературна традиція асимілює нові
поетичні форми, розширюючи у такий спосіб свої культурний, історичний і соціальний
контексти. Незважаючи на те, що стала і обмежена форма хайку набула популярності у
часи боротьби за свободу творчості, а також у час розпалу антагоністичних стосунків між
Америкою і Японією у роки Другої Світової Війни, цей літературний жанр повністю прижився в американському суспільстві. У результаті аналізу американських хайку стає очевидним, що відмінності між західними і східними літературними традиціями, а також між
системами світобачення відобразилися як на структурі, так і на тематиці віршів. Оскільки
азійсько-американська поезія загалом є поезією діаспори, то в першу чергу вона спрямована на відображення гострих соціальних проблем, які турбували представників різноманітних етнічних груп, що проживали на американських теренах. Отже, поряд із більш
усталеною тематикою, наближеною до власне японської системи образності, традиційна
форма набуває і нового змісту під впливом зовнішніх обставин. Що стосується структури
хайку, то вона зазнає радикальних змін унаслідок існуючих відмінностей між японською і
англійською мовними системами. Проте, варто зауважити, що навіть встановлені в американській традиції канони хайку як неримованого сімнадцятискладового вірша, чиї рядки
мають п’ять, сім і п’ять складів відповідно, зазвичай не дотримуються.
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Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
АЗИАТСКО-АМЕРИКАНСКАЯ ПОЭЗИЯ:
ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ
Статья посвящена лингвокультурному анализу азиатско-американской поэзии как
феномена американской литературной традиции XX века. Автор определяет понятие
«aзиатская Америка» и устанавливает культурно-исторические контекстуальные
рамки творчества поэтов азиатской диаспоры. Особое внимание уделено исследованию
структурно-стилистических и тематических особенностей американских хайку как
производной формы традиционного японского жанра поэзии.
Ключевые слова: aзиатская Америка, азиатско-американская поэзия, лингвокультурный анализ, хайку.
Gach N., PhD
Taras Shevchenko national university of Kyiv
ASIAN AMERICAN POETRY: LINGUISTIC-CULTURAL ASPECT OF RESEARCH
The article deals with the linguistic-cultural analysis of the Asian American poetry as a phenomenon of the American literary tradition of the XX century. The author defines the notion of the
Asian America and establishes the cultural and historical contextual frames of the works of the
Asian diaspora poets. The main attention is drawn to the study of structural, stylistic and thematic
peculiarities of the American haiku as a derivative form of the traditional Japanese poetic genre.
Key words: Asian America, Asian American poetry, linguistic-cultural analysis, haiku.
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«ЖИТТЯ» ЯК ЛІНГВОКУЛЬТУРНА ДОМІНАНТА
У статті обґрунтовано класифікаційний статус ЖИТТЯ як української лінгвокультурної домінанти. Розглянуто організацію понятійного простору концепту та
з’ясовано етноспецифічні способи актуалізації аксіологічного компоненту в його смисловій структурі.
Ключові слова: лінгвокультурна домінанта, аксіологічний компонент, оцінка, концепт ЖИТТЯ.
Одним з актуальних і остаточно не з’ясованих є питання виокремлення лінгвокультурних домінант певної етноспільноти. Саме ці одиниці розкривають самобутність
національного семіотичного простору і дозволяють визначити особливості етнічних
світоглядних орієнтирів і своєрідність світосприйняття. Зрозуміло, що перелік таких
репрезентативних одиниць має бути сформованим і на підставі тенденцій розвитку національної культури в її кореспонденції з мовними і дискурсивними засобами вираження,
і з урахуванням чітких критеріїв, що з високою вірогідністю можуть бути верифіковані.
Проблему виокремлення лінгвокультурних концептів / ключових концептів (ключових слів) культури порушували А. Вежбицька, С. Воркачов, Н. Єсипенко, В. Карасик,
В. Кононенко, О. Левченко, В. Паращук, А. Приходько, О. Семенюк та ін.
На ціннісному компоненті як на маркері ключових слів, тобто значущих, показових
для певної культури мовних одиниць, таких, що уможливлюють опис певної національної культури у зіставному аспекті, наголошує А. Вежбицька. Критерії, які запропонувала
дослідниця для визначення певного слова як ключового, стосуються його репрезентативності в мовній картині світу. Потенційне ключове слово повинно відповідати умовам загальновживаності, частотності, наявності значної кількості фразеологізмів з цим словом,
широкого використання у прислів’ях, висловах, популярних піснях, назвах книжок тощо
[3: 36]. Окрім зазначених, суттєвими є умови об’єктивації імен концептів, сформульовані
І. Голубовською: словникова (культурна) та словотвірна розробленість, облігаторність
аксіологічної маркованості [6: 91].
Ознакою з’ясування релевантності, аксіологічного спрямування лінгвокультурного
концепту С. Воркачов вважає поняття семіотичної («номінативної» – В. Карасик) щільності, що передбачає «репрезентацію у плані вираження цілою низкою мовних синонімів (слів і словосполучень), тематичних рядів і полів, прислів’їв, приказок, фольклорних
і літературних сюжетів і синонімізованих символів (творів мистецтва, ритуалів, поведінкових стереотипів, предметів матеріальної культури) [4: 33]. Вербалізацію значущих
явищ національної культури можна, на думку В. Карасика, розглядати як певний семантичний закон, «згідно з яким найбільш важливі предмети і явища життя народу отримують різноманітну і детальну номінацію» [9: 142]. Найсуттєвіші для певної культури
© Саєвич І. Г., 2014
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смисли дослідник називає культурними домінантами, сукупність яких і утворює певний
тип культури, що підтримується і зберігається у мові» [9: 118].
Лінгвокультурні домінанти у зіставленні з іншими концептами виокремлюємо на
підставі критерію культурної значущості, ціннісного потенціалу і розуміємо як багатовимірні ментальні сутності, наділені екзистенційною значущістю й аксіологічним компонентом, що мають широку репрезентативність у мові. Безумовно, імена екзистенційних констант належать до ядра лексикону національної мови і поряд з універсальною
лінгвокогнітивною організацією мають національно своєрідну специфіку.
При визначенні частотності номінативних одиниць – репрезентантів лінгвокультурних домінант, на наш погляд, доцільним є використання результатів асоціативного експерименту. Показовими зокрема є дані, наведені укладачами Слов’янського
асоціативного словника [15]. Прямий і зворотний асоціативний експеримент з урахуванням найчастотніших слів-реакцій уможливив виокремлення ядра ментального
лексикону носіїв російської, української, білоруської та болгарської мов. Зокрема
до ядра мовної свідомості українців належать лексеми життя, людина, радість,
друг, добре, дім, любов, щастя, спокій, гроші, чоловік, кохання, розум, гарний, надія,
смерть, сила, робота, дитина, світ, великий, погано, краса, товариш, зло, жінка,
світло, добрий, праця, дівчина. В усіх чотирьох вибірках збігаються 10 лексем, що
становлять 33.3% від загальної кількості: життя, людина, любов, радість, добре,
друг, щастя, погано, гроші, великий [18].
Серед зазначених одиниць безумовна першість властива іменам життя і людина.
Дійсно, ці одиниці є репрезентантами найвищої в аксіологічній ієрархії екзистенційної
цінності, адже метою онтології у писаних і неписаних кодексах проголошується повнота
земного буття людини: «Людина, її життя і здоров’я, честь, гідність, недоторканність та безпека визнається в Україні найвищою соціальною цінністю» (Конституція
України). Однак в різних типах дискурсу ЖИТТЯ набуває відмінної аксіологічної маркованості. У релігійному (зокрема християнському) мемплексі земний шлях людини визначено як підготовчий етап, що зумовлює можливість подолання диктату смерті (безсмертя, вічне життя, рай) або ж спричиняє покарання за недотримання встановлених Богом
законів (вічні муки, пекло). У філософському дискурсі актуальності набувають різні концепції життя, що наближають його до ідеальної форми існування. Об’єктом наукового
осмислення життя постає як сукупність біологічних ознак, притаманних живим істотам.
Концепт ЖИТТЯ неодноразово привертав увагу дослідників. Різні аспекти, пов’язані
з його реконструкцією в українській, російській, англійській, італійській лінгвокультурах, розглядали О. Близнюк, В. Боднар, С. Воркачов, М. Кравець, Ж. Краснобаєва-Чорна
[1; 2; 5; 10; 11] та ін.
Метою цього дослідження є обґрунтування класифікаційного статусу ЖИТТЯ як
української лінгвокультурної домінанти і з’ясування ієрархії понятійного простору концепту відповідно до об’єктивації аксіологічного компонента.
Методологічною передумовою дослідження є актуалізація тріади «мова – культура –
свідомість» відповідно до принципів сучасної мовознавчої парадигми (антропоцентризму, експансіонізму, експланаторності, функціоналізму), а тому враховувались і екстралінгвальні, й інтралінгвальні чинники, що мотивують «номінативне поле» і «семіотичну
щільність» ЖИТТЯ і визначають своєрідність його аксіологічної ієрархії.
116

Формування концептосфери ЖИТТЯ сягає індоєвропейського культурного простору. Лексема-репрезентант входить до ядра словника української й інших індоєвропейських мов і є пізнішим за часом віддієслівним іменником, похідним від жити. Українське жити / живу належить до праслов’янського лексичного фонду, що має індоєвропейське походження: псл. *žiti, živ споріднене з лит. gýti «загоюватися, видужувати»,
gyvúoti «жити», лтс. dzît «загоюватися, видужувати» [7: 200]. Архаїчна форма животъ
в писемних джерелах фіксується з ХІV ст. і представлена трьома лексико-семантичними варіантами: 1) «життя»; 2) «черево, живіт, лоно»; 3) «майно, добро, маєтки, статки»
[8: 925–926]. Пор. також: стсл. животъ, болг. живот «життя», схв. жùвот «життя, мошонка», слн. živòt «тіло», ч. život «життя», п. żywot, вл. žywot «тіло» [20: 52]. Похідним від
животъ є іменникове утворення животина з семантикою «худоба, товар» (рос. животное, біл. жывёла) [8: 924]. Отже, в основу центральної зони концепту було покладено
ознаки «межа, поріг між існуванням і небуттям», «тіло людини», «здоров’я», «зародження / народження», «діяльність», «заможність», «тварина». Однак прототипом концепту,
що вплинув на його подальшу репрезентацію в мовній картині світу та визначив лінгвокогнітивну організацію, є життя людини.
В Етимологічному словнику української мови зафіксовано 183 лексичні одиниці
(з діалектними формами включно), що утворюють словотвірну парадигму з коренем
жи-. Найвищим функціональним потенціалом наділені деривати живити, животіти,
живлення, живність, живчик, житель, житло, житуха, живий, живильний, живучий,
житейський, життєвий, виживати, віджилий, зживати, заживати, наживатися, нажива, оживати, оживляти, обживати, обжитий, переживати, переживання, пережиток, пожива, пожитки, поживний, прожитковий, розживатися, споживати, споживач, споживчий, уживаний та ін. [7: 199–200]. Варто зауважити, що семантика значної
кількості дериватів містить негативну конотацію (житуха, безживний, виживати, відживати, віджилий, віджитий, зживати, пережиток, пережитковий). Ознаки «погане
життя», «перешкода життєдіяльності», «зусилля», «загроза життєдіяльності» формують
семантичний фон концепту ЛЮДИНА.
Структуру фонових знань, необхідних для розуміння концепту, творять співвідносні між собою домени, у які профілюється концепт. На підставі стратифікації мовного
матеріалу визначено організацію концептосфери ЖИТТЯ як сукупність ієрархічно підпорядкованих доменів і парцел, базовими з яких є: «існування», «суб’єкт онтології»,
«простір», «час», «діяльність», «спосіб життя», «якість життя», «почуття та емоції». З
погляду актуалізації аксіологічного компонента вони мають такий вигляд.
Існування. Семантика існування об’єктивується у синонімічних лексемах життя,
існування, буття, дні, живіт (заст.), живоття (людини). Домінантними лексемами, що
виражають загальну родову ознаку «існування» є комплементарні антоніми життя –
смерть, живий – мертвий, жити – умирати (оживати – помирати; вікувати – відійти / спочити, животіти – сконати; жити – загинути / полягти), народжуватися –
умирати [16: 96–97, 131–132]. Ці антоніми наділені високим функціональним потенціалом у всіх типах дискурсу, адже зумовлені діалектичним зв’язком концептів ЖИТТЯ /
СМЕРТЬ, що сягає бінарної архетипної моделі світу.
Життя як «заперечення смерті» визначає особливість конотативної маркованості лексем безсмертя, безсмертний, невмирущий і словосполучень вічне життя («безконечне
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у часі»), еліксир життя / молодості / безсмертя / довголіття: «Люди завжди були одержимі ідеєю спасіння, філософського каменю, еліксиру молодості, молодильних яблук,
«бух у казан – і там зварився», ой, ні, зовсім навпаки – «…і такий він став пригожий,
що ні в казці сказати, ні пером описати»!» (М. Кириленко / Дзеркало тижня); «Змінений хід історії розв’яже загадки безперервного двигуна, еліксиру життя й квадратури
кола, геометрії, медицини й механіки» (В. Петров).
Знаменно, що більшість ФО з компонентом життя наділені семантикою смерті /
помирання / загибелі. Передумовами їх категоріальної деталізації є відповідні мовні засоби, що закріплюють певні ознаки у сфері предикації (загубити, збавити, позбутися,
прощатися, скінчити): загубити вік; збавляти / збавити віку (життя); не на життя,
а на смерть; на крайнім (крайньому) порозі життя; на схилі віку (літ); піти в могилу (з
життя, від нас, до Бога і т. ін.); позбутися життя; класти / покласти життя (живіт); прощатися / розпрощатися (попрощатися) з життям (з [білим] світом); скінчити дні (життя, шлях і т ін.); скласти / складати голови (життя, кістки, кості);
стратити життя [19: 295–296]. Очевидно, подібне явище спричинене аксіологічним
статусом лексеми життя, – з одного боку, а з другого, – впливом притаманного міфологічній свідомості табуювання лексеми смерть як знака, що синкретично поєднується
з фактом припинення існування.
Символіка екзистенції має своїм джерелом тіло людини з високою частотністю соматизмів серце і душа. Амбівалентність як властивість символу спричинює здатність
цих знакових одиниць виражати полярні сутності (пор.: віддати (покласти) / віддавати
(покладати) душу, [аж] душа [вгору] росте, поки б’ється серце [в грудях], перестало
битися серце. Душа і серце об’єктивують опозицію «верх / низ»: після смерті (серце
зупиняється) душа відлітає до неба («+»), а серце відходить додолу – до землі («–»).
Суб’єкт існування. Референційна детермінованість лексеми життя охоплює
суб’єктів існування, що посідають різне місце в ієрархії цінностей людського суспільства: життя / існування (людини, тварини, рослини, неживої природи, артефакту,
Всесвіту, сакральних сутностей). Безумовно, прототипом існування є життя людини.
Більшість контекстів актуалізує саме цю – ядерну частину концепту: життя (брата,
героя, людини, письменника, артиста, Галілея; життя (людини) у місті, на роботі, у
батьківському домі.
Простір. Об’єктивація просторового параметру існування зумовлена ознаками «протяжність», «вимір», «напрям», на підставі яких виокремлено парцели «земний простір
буття» і «сакральний простір буття», що в архетипній моделі світу співвідносні з опозиціями «небо / земля», «земля / підземний світ», «сакральний / профанний».
Земний простір репрезентований одиницями на позначення елементів ландшафту
(поле природи), що визначають горизонтальне і вертикальне членування світу, і елементів простору, пов’язаних з людиною (поле культури) [21: 9–10], аксіологічно маркованими серед яких є лексеми шлях, дорога (життєвий шлях, дорога життя) та синоніми
дім, оселя, житло, помешкання, домівка, хата, об’єднані на підставі інтегральних сем
«приміщення», «призначення», «життя людини». Уявлення про існування як про мандрівку людини життєвим (земним) шляхом від народження до смерті зумовило поширення конвенціональної метафори ЖИТТЯ є ШЛЯХ, структурно підпорядкованої комплексній метафорі ЖИТТЯ є ПОДОРОЖ: «Життя – це шлях, що переходе в шлях, – Кінця
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не має ні одна дорога, Смерть – тимчасовий міст що на вітрах Ледь-ледь стоїть і
навіває страх (Д. Павличко).
Існування поза часовим параметром (і відповідно земним буттям) виражено ознаками «вічність», «безконечність» (Безконечність простору і часу визначається безконечністю матерії) [17: т. 1: 131], однак атрибут вічне («ідеальне», «безконечне») імплікує
конотативну енантіосемію. Пор.: Відійти у вічність (= залишити межі земного буття
і часового виміру) і Я хочу жити вічно (=я не хочу помирати). У протилежному за семантикою словосполученні земне життя актуалізовано семи «реальне», «конечне» та
імпліковано полярну конотацію: з одного боку, це найвища цінність («+»), а з другого, –
обмеження у часовому вимірі («–»). Пор. також: Відриватися / відірватися від життя
(від землі) – «втрачати почуття реальності» [19: 125].
Сакральний простір, що в широкому значенні має зв’язок з божественним, релігійним, небесним, потойбічним світом, протиставлений буттю повсякденному, профанному, тому сакральні локуси орієнтовані вертикально відповідно до уявлень про верхній
(небесний) і нижній (підземний) світи (рай, пекло, Небесний Ієрусалим, Свята Земля,
храм, вівтар).
Домени «час» і «простір» мають розмиті межі. Час є однією з форм існування матерії і як реляційна категорія осмислюється та вербалізується суб’єктивно (час / життя
біжить, летить, тягнеться). Аксіологічно значимою є парцела «тривалість існування»,
об’єктивована синонімами вік, життя, літа, роки, дні, пора.
Атрибути тривалості існування імплікують полярну оцінку (довге / коротке (життя), довгий / короткий життєвий шлях) з позитивно маркованою ознакою «довге», що
також входить до складу композитів на позначення суспільного ідеалу життя людини
(довголіття, довгожитель). Прикметно, що ознака «довголіття» набула відмінної релевантності в антропомофному, зооморфному і вегетативному кодах культури. Так, один з
найвідоміших птахів-довгожителів – ворон – наділений символікою смерті і зв’язку з
потойбіччям. Однак негативний смисловий компонент спричинений не тривалістю життя, а ознаками «забарвлення» і «всеїдність». У вегетативному коді ознака «довголіття»
притаманна дубу (пор. дуб-довгожитель, але дуба дати (врізати) – «померти»). Наслідком трансформації міфологеми світового дерева є й символічні образи дерева життя
і дерева смерті, полярна семантика яких спричинена наявністю / відсутністю ознак «довголіття», «зелене забарвлення», «оновлення (оживання)».
Парцела «період життя» об’єктивується одиницями на позначення різних стадій онтології: дитинство, юність, молодість, зрілість, старість, де межі початку і завершення часового відліку виражені двома гранями: народження і смерть. Пор.: від народження до смерті – «все життя». Номени дитинство, юність, молодість, протиставлені
лексемам зрілість, старість на підставі диференційних сем «сила», «фізичні можливості», «досвід», «мудрість»: Зі всіх скарбів на світі найбільшим скарбом є молодість;
Старість – не радість; Шукай правди у старих, а сили у молодих; Хоч молодий роками,
та старий розумом [13: 83-84].
Діяльність. Життя осмислюється як діяльність людини, а тому саме за цією ознакою
поляризуються лексеми життя та існування (пор.: Треба жити, а не існувати). Функціонування, діяння живого організму потребує зусиль і вимірюється інтенсивністю. Коли
людина стикається з певними загрозами для свого існування, зусилля набувають значення
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категоричного імперативу, що вимагає від суб’єкта існування значних фізичних, розумових або духовних сил задля збереження життя (хапатися за життя, воля до життя, боротися за життя). Припинення діяльності на шляху подолання перешкод (хвороб, нестатків, емоційних потрясінь) означає припинення моменту існування, його завершення
(вічний спочинок (відпочинок) – «смерть»). «Інтенсивність» об’єктивують позитивно та
негативно марковані предикати: 1) енергійно, легко, спокійно та 2) животіти, бідувати.
Діяльність стала передумовою формування стереотипу важкого (тяжкого) життя,
життя як виживання, що, на наш погляд, зумовлений специфікою праці як константи
життєдіяльності. За спостереженнями Т. Радзієвської, «сфера референції укр. праця традиційно охоплює різні види діяльності в сільському господарстві, які потребують значних фізичних зусиль» [14: 14]. Зважаючи на традиційний характер української культури, «у «прототипічній» ситуації укр. праця – це труд хлібороба» [14: 14]. Атрибут
важка, що характеризує не тільки працю, а й життя, має зв’язок з максимальним перевищенням зусиль і фізичною виснаженістю як його наслідком. Висновок Т. Радзієвської
щодо стереотипу праці і його вербального вираження як важкої можна вважати справедливим і щодо стереотипу життя. Значною мірою кореляція концептів ЖИТТЯ і ПРАЦЯ спричинила негативну маркованість лексеми життя у ФО, пареміях і класичній
українській літературі. Однак зміни традиційного виду діяльності (праця у сільському
господарстві), суттєве розширення її сфер та ціннісна переорієнтація (жити не хлібом
єдиним (одним) спричинили виникнення (поряд з конвенціональною метафорою ЖИТТЯ
є БОРОТЬБА) метафори ЖИТТЯ є ТЕАТР (грати з життям, легковажити життям,
музика життя, соціальні ролі людини).
Однією з необхідних форм життєдіяльності є ментальна діяльність. Життя усвідомлюється як об’єкт рефлексій людини, а тому його вивчають, змальовують, пізнають;
життям легковажать, грають. Надзвичайно вагомою гносеологічною проблемою є пошуки сенсу життя, а онтологічно значущою – метафора ЖИТТЯ є ТАЄМНИЦЯ: «Великий виклик третього тисячоліття полягає в тому, чи зуміємо ми розкрити нові джерела
сенсу життя, духовного збагачення в навколишньому світі, нескінченно багатоликій ноосфері, яка еволюціонує (В. Запорожан,«Дзеркало тижня»).
Спосіб життя. Відповідно до типових форм життєдіяльності людини, пов’язаних з
поведінкою, спілкуванням, складом розуму тощо, виокремлюємо дві парцели: «спосіб
життя, що відповідає суспільним нормам» (моральна діяльність; (життя) духовне, здорове, гармонійне, змістовне, праведне); «спосіб життя, що порушує суспільні норми»
(життя) аморальне, бездуховне, гріховне; примітивне існування).
Якість життя. Найбільш релевантними вважаємо два способи моделювання домену:
1) сукупність обставин життя людини (фізичні, психічні, соціальні); 2) якість як нормативна оцінка, що визначає відповідність зразку. «Позитивна якість» визначає суттєві
обставини життя як такі, що задовольняють суспільним нормам та об’єктивовані атрибутами безхмарне, безтурботне бурхливе, веселе, вільне, гарне, забезпечене, легке, нове,
прекрасне, славне,солодке. Пор.: Жити як сир у (в) маслі – «жити забезпечено, в достатках». «Негативна якість» виражена атрибутами бідне, гірке, важке, небезпечне, самотнє,
складне, тяжке, немиле, собаче («дуже тяжке»), вовче («самотнє»).
Знаменно, що переважна більшість ФО і паремій, які репрезентують традиційну
культуру, актуалізують ознаку «негативна якість»: Гарне життя: як собаці на прив’язі;
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Гірке його життя, як полин; Життя закоротке для щастя, а задовге для терпіння;
Життя прожити – не ябка вкусити; Добре живемо: хоч повісься, хоч заріжся; Живемо так собі: часом з квасом, порою з водою.
Якість життя у свідомості сучасних суб’єктів культури корелює із зростанням рівня споживацьких можливостей людини. Прикметою епохи стала спричинена цивілізаційним виміром культури зміна значущості живлення, споживання, що, на відміну від
початкової умови життя, перетворилися на його мету. На частотність спільнокореневих
з лексемою життя одиниць (споживання, споживацький, споживач) вплинула нова
система цінностей і настанов, відповідно до якої якість життя вимірюється кількістю
спожитих матеріальних благ.
Домен Почуття та емоції структурно підпорядкований доменам «суб’єкт онтології»,
«діяльність», «спосіб життя», «якість життя» та представлений концептами почуттів та
емоцій. Традиційно ЩАСТЯ, РАДІСТЬ мають зв’язок із задоволенням людиною якістю
життя (радіти життю). Однак концепт ЩАСТЯ може диференціюватися відповідно
до ціннісних орієнтирів епохи, соціальної групи й індивіда («А він наслухався від цих
бурлак та й собі: поїду та й поїду щастя шукать...» (Карпенко-Карий); «Хай гасають
по твоїх просторих кімнатах веселі діти, хай спочивають і розкошують у достатках
і щасті дозвілля твої люди» (О. Довженко); «Як мені даровано багато, Скільки в мене
щастя, чорт візьми! – На землі сміятись і страждати, Жити і любить поміж людьми!» (В. Симоненко).
Асоціативне поле укр. життя представлене частотними номенами смерть, вічне,
вічність, коротке, щасливе, буття, веселе, дорога [12: 121–122] та значною кількістю
одиничних реакцій, що, очевидно, зумовлено високим рівнем суб’єктивності онтологічного досвіду кожного індивіда та семіотичною щільністю концепту, його всеохопністю.
Вищий рівень стереотипного сприйняття і меншу кількість одиничних реакцій спостерігаємо при розгляді асоціативних полів лексем живий і жити. Найчастотнішими
реакціями на стимул живий є лексеми звук, труп, мертвий, істота, людина [12: 121],
де кількісна перевага перших двох одиниць (звук, труп) спричинена фразеологічною
синтагматикою. Відповідно асоціативне поле укр. жити репрезентоване лексемами існувати, добре, довго, щасливо, радіти, дім [12: 121]. Безумовно, результати асоціативного експерименту засвідчують зміни стереотипу екзистенції порівняно з традиційним в
українській лінгвокультурі.
Висновки: Отже, ЖИТТЯ варто розглядати як українську лінгвокультурну домінанту, якій притаманна семіотична щільність, об’єктивована: 1) назвами, що належать до
ядерного лексичного фонду, 2) словотвірною розробленістю, 3) смисловою розробленістю, 4) значною кількістю фразем і паремій 5) поширенням в різних сферах загальнонародної мови, 6) високою репрезентативністю в різних дискурсах, 7) маркованістю
аксіологічного компонента. Концептосферу ЖИТТЯ формують домени і парцели, що актуалізують найбільш суттєву інформацію загальнокультурного й етноспецифічного понятійного простору: «існування», «суб’єкт онтології», «простір», «час», «діяльність»,
«спосіб життя», «якість життя», «почуття та емоції». Домени «діяльність», «простір»,
«час», «спосіб життя», «якість», «почуття та емоції» ієрархічно підпорядковані концепту ЛЮДИНА, що виступає конституентом домену «суб’єкт онтології». Смислова організація й аксіологічна маркованість дозволяє класифікувати ЖИТТЯ як екзистенційну
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антропоцентричну константу. Найвищим аксіологічним потенціалом наділені когнітивні ознаки, об’єктивовані опозиціями з позитивною і негативною маркованістю: «земне – потойбічне», «довге (вічне) – коротке», «молодість – старість», «легке – важке», «здоров’я – хвороба», «щастя – нещастя». Намічені тенденції щодо реконструкції
лінгвокультурної домінанти ЖИТТЯ уможливлюють подальші наукові розвідки у сфері
метафоризації, з’ясування особливостей семіозису екзистенційних констант, визначення
стереотипу життя в національних лінгвокультурах.
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«ЖИЗНЬ» КАК ЛИНГВОКУЛЬТУРНАЯ ДОМИНАНТА
В статье обосновывается классификационный статус ЖИЗНИ как украинской
лингвокультурной доминанты. Рассматривается иерархия понятийного пространства
концепта и определяются этноспецифические способы актуализации аксиологического
компонента в его смысловой структуре.
Ключевые слова: лингвокультурная доминанта, аксиологический компонент, оценка, концепт ЖИЗНЬ.
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Borys Grinchenko Kyiv University, Kyiv
«LIFE» AS A LINGUOCULTURAL DOMINANT
The article explains the classification status of LIFE as a Ukrainian linguocultural dominant. The hierarchy of conceptual space of concept is considered. The ways of updating of
specific ethnic axiological component in its semantic structure are defined.
Key words: linguocultural dominant, axiologically component, evaluation, concept LIFE.
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ОСОБЛИВОСТІ ЛЕКСИЧНОГО НАПОВНЕННЯ КИТАЙСЬКИХ
ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ ЧЕН’ЮЙ ЗІ ЗНАЧЕННЯМ СЛУХОВОГО СПРИЙНЯТТЯ
В статті розглядається проблема відображення слухового сприйняття на мовному
рівні, а саме – особливості вербалізації аудіальних компонентів у складі китайських
фразеологізмів "чен’юй", що знаходить своє вираження в лексичних одиницях, які відносяться до декількох лексико-семантичних груп: «звуки», «процес слухового сприйняття», а також «органи слухового сприйняття».
Ключові слова: чуттєве сприйняття, слухова картина світу, аудиторна пам’ять, перцептивна лексика, фразеологічні одиниці, чен’юй, йодзідзюкуґо.
Сприйняття навколишнього світу людиною так чи інакше робить чіткішим наше уявлення про речі, що існують довкола нас, оскільки за допомогою наших органів чуття ми
«збираємо» інформацію про світ, що нас оточує. До того ж, сприйняття можна вважати
початковим моментом психічних процесів, тоді як перцептивні процеси слугують основою для формування мислення [7: 5]. Будучи головним джерелом одержання інформації
про оточуючу дійсність, сприйняття інформації суттєво впливає на думки, почуття, стан
і поведінку людини [21: 17].
Термін «сприйняття» (або «перцепція», від лат. perceptio) зазвичай тлумачиться як
складна система процесів надходження і переробки інформації, що забезпечує відображення об’єктивної реальності і орієнтування індивіда в навколишньому світі. Вся інформація про навколишній світ надходить до нас через відчуття і оброблюється нашим
сприйняттям [6: 105].
Як відомо, сприйняття навколишнього світу здійснюється за допомогою п’яти органів чуттів людини – зору, слуху, дотику, нюху і смаку, що утворюють відповідні модуси
(канали репрезентації або комунікації) [14] перцепції, причому вони грають неоднакову
роль у перцептивній діяльності людини [5: 35]. Так, доцент кафедри російської мови
Амурського державного університету, кандидат філологічних наук, Н.В. Лагута зазначає: «перераховані п’ять видів чуттєвого сприйняття розрізнюються за важливістю у
залежності від об’єму інформації, що надходить, так як головна функція сприйняття –
отримання знань про світ, а людина володіє здатністю до чуттєвого сприйняття певних
властивостей об’єктивної дійсності. З цієї точки зору головним видом чуттєвого сприйняття є зір: 90% інформації, що отримується, припадає на долю зору. За допомогою зору
людина орієнтується у просторі, спираючись на різні його ознаки: форми, колір, розмір
тощо. За ним іде слух і потім, з великим відривом, нюх, смак і дотик». Як також зазначає
дослідниця, «вважається, що це пов’язано з природою людини, так як у процесі еволюції
у людини розвинулись ті «органи» сприйняття, які були життєво важливі» [16: 93].
Таким чином, слух виступає другим за важливістю «інструментом», за допомогою
якого ми отримуємо не менш важливу інформацію з навколишнього світу. Як зауважує
© Цимбал С., 2014
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один із засновників когнітивної психології, американський психолог У. Найсер, «звуки
інформують нас про події, що відбуваються. У той час як зір і дотик дозволяють нам
обстежити стаціонарне середовище, слух повідомляє нам тільки про рух і зміну. За деякими винятками, як, наприклад, грім, природні звуки завжди породжуються об’єктами,
які знаходяться в русі. Речі вібрують, ударяються, труться одна об одну. Ми чуємо кроки
і змах крил, якийсь гуркіт або шкрябання, сплески і човгання. Звук дозволяє нам специфіювати те, що відбувається» [17: 166]. Людське вухо моментально визначає джерело
породження звуку (шум листя, гуркіт грому, виття тварини, плач людини, звук скла, що
розбилося тощо) в силу того, що кожний звук має певну висоту, тривалість, силу, свій
характерний тембр і властиве тільки йому забарвлення [5: 35].
Не буде зайвим згадати твердження Б.М. Величковського, що «слухова система дає
інформацію про властивості акустичних явищ і про положення об’єктів, які звучать у
просторі, вона бере участь у координації артикуляційних рухів. Врешті-решт, слухова
система пов’язана із найскладнішими видами соціального сприйняття – сприйняття
мови і музики» [7: 56]. При цьому, як слушно відзначає Є.А. Братчикова, «людський досвід, оснований на багаторазовому сприйнятті конкретного звуку, обумовлює факт існування в пам’яті людини звукової палітри світу, що актуалізує фоносферу або саундшафт
того чи іншого етносу. Іншими словами, можна говорити про існування так званої аудиторної пам’яті («auditory memory» від лат. audire – чути) як особливої системи набуття,
обробки і збереження звукової інформації» [5].
Для того, аби провести більш повний аналіз звучання акустичного середовища людини, доцільно, услід за Н.В. Носуленко, розділити звуки на натуральні і штучні.
У цьому випадку до натуральних відносяться всі наявні в оточенні людини звуки
як біологічного походження, так і небіологічної природи. Це звуки, які виникають за
життєдіяльності людини і функціонування створених нею технічних засобів. До штучних звуків відносяться спеціально сформовані людиною сигнали, якими вона широко
користується. Такі сигнали постають результатом направленого синтезу звуків заданої
структури, як правило, не пов’язаних із дією природних джерел звучання, на відміну від
побічного результату функціонування яких-небудь технічних пристроїв: сигнали тривоги, попередження, уваги. У цілому більшість штучних звуків здійснюють комунікативну
функцію [18], а це дає змогу стверджувати, що слух робить можливим вид соціальної
комунікації – мовне спілкування і взаємодію між людьми [7: 178].
Водночас, на відміну від штучних, звуки навколишнього природного середовища (натуральні звуки небіологічного походження, звуки, що є результатом життєдіяльності тварин
тощо) несуть тільки інформацію про його стан, таким чином забезпечуючи можливість орієнтації людини у зовнішньому світі (тобто, виконують когнітивну функцію сприйняття) [18].
Безсумнівно, не можна не погодитися з думкою про те, що слух грає важливу роль
в життєдіяльності людини [19: 9]. Ми також поділяємо думку про те, що «у процесі діяльності людини і спостереження за явищами навколишньої дійсності звуки, шуми, голоси людей, тварин і птахів створюють особливу картину світу – слухову, яка складає
основу сприйняття навколишнього середовища і супроводжує основні сфери людської
діяльності» [23: 21].
Слушним є також твердження Є.А. Слободян про величезну роль слуху в повсякденному житті, що відображується в мові [19: 9]. З приводу цього інша дослідниця,
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Є.В. Філіпова, зауважує, що лексика, що репрезентує цей процес, відображає аспекти,
недоступні зоровому сприйняттю. У той же час вона відзначає: «…хоча поле слухового
сприйняття – одне із найширших і добре розвинутих, ця сфера вивчена недостатньо.
Дослідження, що проводяться в цій галузі, ведуться тільки у напрямку фонологічної системи мови (С.В. Воронін) та у руслі психології (В.Н. Носуленко, Б.М. Величковський).
Слух, як і зір, традиційно вважається однією із основних перцепцій у життєдіяльності
людини, але однині є не достатньо вивченим феноменом людського сприйняття саме з
позиції мовного вираження» [22: 54].
Тим не менш, говорячи про психологічний процес сприйняття взагалі, можна стверджувати, що «його репрезентація відбувається не тільки в сфері перцептивності, що
носить граматикалізований характер, але і в численних лексичних одиницях, що позначають сприйняття і його компоненти. До цих одиниць відносять дієслова сприйняття,
назви органів і засобів сприйняття (очі, вуха, погляд, бінокль, мікроскоп тощо), форми
сприйняття (зір, слух, нюх, дотик, смак), його узагальнених об’єктів (звук, запах, аромат
і т. і.), перцептивні ознаки предметних об’єктів (колір, форма, розмір, м’який, гладкий,
духмяний тощо), найменування осіб за перцептивною дією, станом або діяльністю (спостерігач, слухач, споглядач, наглядач), слова і фразеологізми, що виникають для позначення різних характеристик сприйняття, наприклад, його інтенсивності, цілеспрямованості тощо (рос.: смотреть во все глаза, повесить уши на гвоздь внимания)» [1: 111].
Досліджуючи проблему мовного вираження саме слухового сприйняття, ми зупинили свою увагу на мовних одиницях, що найповніше і найяскравіше відображують
своєрідність життя і побуту того чи іншого народу [2: 3] – фразеологізмах. Нині фразеологічні дослідження продовжують привертати увагу багатьох мовознавців [8: 15], а
«сучасний стан і перспективи подальшого розвитку фразеології здебільшого пов’язані з
когнітивним і лінгвокульторогічним напрямами в мовознавстві. У рамках цих напрямів
фразеологізми розглядаються як знаки, що володіють особливою природою, пов’язаною
з когнітивними здібностями людини взагалі і індивіда зокрема, і з комунікативними інтенціями носіїв мови» [4: 13]. Варто також згадати результати дослідження Г.С. Артеменко, яка зазначає, що «у когнітивній лінгвістиці фразеологію розглядають як спосіб
репрезентації знань, одну із складних ментальних структур представлення світового знання, які Дж. Лакоф назвав ідеальними когнітивними моделями». Особливо цінною, на
думку дослідниці, фразеологія народу постає у аспекті дослідження типових моделей
фіксації досвіду, оскільки вона зберігає і передає знання про фрагменти дійсності не
лише у їх реальному логічно структурованому вияві, а й через образно-алогічні, часто
ірреальні, однак мотивовані конструкції [Докл. про це див.: 3: 86].
З огляду на головне питання нашого дослідження – аналіз китайської фразеології,
зокрема мовного вираження слухового сприйняття у фразеологічних одиницях (далі –
ФО) китайської мови, – до таких конструкцій ми можемо віднести китайські фразеологізми під назвою чен’юй (成语), що здавна користуються високою популярністю і
широким вживанням в китайському мовленнєвому просторі. Ці стійкі вирази, зазвичай
чотирьохієрогліфічної структури, які у більшості випадків містять компоненти суто
національного характеру (такі, що пов’язані з китайською історією, народною культурою китайців або ті, що пов’язані з класичною китайською літературою) [15: 92],
нерідко мають у своєму складі перцептивну лексику, що слугує відображенням різних
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явищ об’єктивної дійсності, зокрема таку, що виступає прямим відображенням слухової картини світу китайця.
Беручи за основу матеріали китайського фразеологічного онлайн-словника [24], ми
акцентували увагу на фразеологізмах, які мають у своєму складі аудіальні компоненти
різного характеру. Насамперед було виділено блок ФО, що вербалізують природні явища і звуки природи, поділяючи при цьому думку Г.Ф. Хакімової про те, що звуки такого
роду для кожного народу грають велику роль у пізнанні навколишньої дійсності. Як наголошує автор, «у залежності від інтенсивності або тону природні звуки і шуми можуть
або попередити людину про стихію, що насувається, яка здатна загрожувати її життю
(шум урагану, ревіння моря), або дати надію в певних умовах (булькотіння води в пустелі). Крім того, природні звуки – це невичерпне джерело творчої діяльності, саме тому
із мовних засобів вираження виділяються алегоричні символи, метафори, метонімічні
переноси, фразеологізми» [23: 19]. В китайській мові такі мовні засоби представлені
наступними ФО: 青天霹靂 [qīngtiān-pīlì] / 晴天霹靂 [qíngtiān-pīlì] (досл.: як грім серед
ясного неба) або 捷雷不及掩耳 [jié léi bù jí yǎn ěr] (досл.: від раптового удару грому не
встигнеш заткнути вуха) – «зовсім неочікувано, зненацька, непередбачувано»; 听见风就
是雨 [tīngjiàn fēng jiùshì yǔ] (досл.: кожного разу почувши вітер, казати, що буде дощ) –
«вірити всьому, що чуєш».
До категорії компонентів ФО, що позначають навколишнє середовище, доцільно також віднести компоненти зі значенням звуків тваринного світу: 狼嗥鬼叫
[lángháoguǐjiào] (досл.: вовче виття і крики злих духів) «дикі стогони, оглушливе виття»;
鸡声鹅斗 [jīshēngédòu] (досл.: крики півнів і бійка гусей) «шум, переполох; сум’яття»;
鸦雀无声 [yā què wú shēng] (досл.: не чутно ні ворон, ні горобців) «не чути ані звуку;
мертва тиша; чути, як муха пролетить».
Значимість слухового сприйняття у створенні картини світу обумовлена тим, що
«людина сприймає за допомогою слуху природу і навколишню дійсність і що прототипічний (первісний, початковий) об’єкт слухового сприйняття – звук – супроводжує
значну частину видів діяльності людини» [23: 8]. Це яскраво відображується у таких
китайських ФО із компонентом «звук»: 不声不吭 [bù shēng bù kēng] (досл.: ані звуку, ані
слова) «нечутно, тихо, без шуму, мовчки»; 百舌之声 [bǎi shé zhī shēng] (досл.: звуки сотні
язиків) «базікати, тріпатися, розпускати плітки»; 大放悲声 [dàfàng-bēishēng] (досл.: дати
волю скорботним воланням) «розридатися, розплакатися; побиватися, сумувати, журитися». Нерідко також зустрічаються чен’юй із лексичними одиницями (далі – ЛО) зі
значенням «вухо»: 耳鬓厮磨 [ěrbìnsīmó] (досл.: притискатися вухом до вуха, від скроні
до скроні) «бути в тісній близькості, тісно спілкуватися»; 口耳相传 [kǒu’ěr xiāngchuán]
(досл.: передавати з вуст до вух; вуста говорять, вуха слухають) «передавати усно (особисто), з вуст у вуста»; 耳闻目睹 [ěrwénmùdǔ] (досл.: вуха слухають, очі бачать) «чути
власними вухами і бачити власними очами»; 耳目一新 [ěrmùyīxīn] (досл.: все нове, що
бачиш і чуєш) «опинитися в абсолютно новій обстановці; величезні зміни; повне оновлення». Не менш вживаними є чен’юй із ЛО у своєму складі «слухати, чути»: 耳听八
方 [ěr tīng bā fāng] (досл.: вуха слухають вісім сторін світу) «пильний, насторожений»;
骇人听闻 [hàiréntīngwén] (досл.: дивувати (вражати) слух людей) «страхітливий, жахливий, страшний, шокуючий»; 混淆视听 [hùn xiáo shì tīng] (досл.: спотворювати побачене
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і почуте) «збивати з пантелику, вводити в оману, перекручувати факти, затушовувати
справжній стан речей».
Водночас слід зазначити, що китайська мова на певному етапі свого розвитку стала,
так би мовити, своєрідним джерелом запозичень для інших мов східної Азії на різних
рівнях свого розвитку. Не стала винятком і така далекосхідна мова, як японська. Одним
із наслідків впливу китайської мови на японську стало укорінення в японській фразеології ФО під назвою йодзідзюкуґо (四字熟語), які, подібно до китайських фразеологізмів
чен’юй, складені із чотирьох ієрогліфів та зустрічаються частіше інших фразеологізмів
не тільки у письмовому, але і усному мовленні.
Для того, аби з’ясувати, чи наявні у складі ФО японської мови аудіальні компоненти
ми, на основі японсько-російського словника йодзідзюкуґо [9] та навчально-методичного
посібника, присвяченого японським ідіоматичним виразам [13], шляхом суцільної вибірки виявили та категоризували наступні ФО з такими компонентами:
«звук»: яп. いくどうおん, кит. 異口同音 [yìkǒutóngyīn] «одностайно, одноголосно»;
яп. おんしんふつう, кит. 音信不通 [yīnxìnbùtōng] «ні слуху, ні духу; ні чутки ні вістки»; яп.
だいかついっせい, кит. 大喝一声 [dà hè yī shēng] «голосно кричати, репетувати, горлати»;
«слухати, чути»: яп. ぜんだいみもん, кит.前代未闻 [qiándàiwèiwén] «нечуваний,
небувалий»;
звуки тваринного світу: яп. あめいせんそう, кит. 蛙鸣蝉噪 [wāmíngchánzào] (досл.
з кит.: квакання жаб і стрекотання цикад) «марнослів’я, пустослів’я, базікання, балаканина»; яп. ろめいけんばい, кит. 驴鸣犬吠 [lǘmínggǒufèi] (досл. з кит.: віслюки ревуть,
собаки гавкають) «ні складу, ні ладу»;
звуки природних явищ: яп. せいてんへきれき, кит. 青天霹靂 [qīngtiān-pīlì] (досл.
з кит.: як грім серед ясного неба) «зовсім неочікувано, зненацька; непередбачуваний»;
«вухо»: яп.こうじこうせつ, кит. 口耳讲说 [kǒuěrjiǎngshuō] (син. 口耳四寸) «повторення чужих слів; як почув, так і сказав»; яп. ばじとうふう, кит. 马耳东风 [mǎ ěr
dōng fēng] (досл. з кит.: як східний вітер у вуха коню) «не звертати (не звернути) уваги; пускати (пропускати, пропустити) повз вуха»; яп. ひじちようもく, кит. 飞耳长目
[fēiěrchángmù] (досл. з кит.: тонкий слух і проникливий погляд) «все бачити і чути; бути
добре проінформованим»; яп. えんじとうしよう, кит. 掩耳盗钟 [yǎn ěr dào zhōng] (досл.
з кит.: затикати вуха, крадучи дзвін) «дурість, недалекоглядність»; яп. ちゅうげんぎゃ
くみみ, кит. 忠言逆耳 [zhōng yán nì ěr] (досл. з кит.: правдиві слова ріжуть вухо) «щира
порада неприємна для слуху».
Наведені результати свідчать про те, що у складі японських йодзідзюкуґо здебільшого вербалізуються головні органи сприйняття звуку – вуха, менш чисельними є ФО
із компонентами, що відносяться до категорії «звуки» (це стосується як прямого позначення фізичного явища «звук», так і вербалізації звуків навколишнього світу), найменш
вживаними ЛО, які позначають аудіальне сприйняття, є ті, що належать до класу дієслів
(«слухати, чути»).
Насамкінець, з огляду на сказане вище, можна зробити висновок, що звуки, які нас
оточують, грають не тільки велику роль у орієнтації в навколишньому середовищі, а і
виступають засобом комунікації між людьми. Ще однією важливою особливістю є те, що
звуки різного характеру створюють слухову картину світу кожного етносу, водночас, репрезентуючись в мові, набувають здатності виражати слухове сприйняття за допомогою
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різноманітних мовних одиниць, зокрема фразеологічних. Що стосується китайської
мови, то порушення проблеми вираження слухового сприйняття в китайських фразеологізмах чен’юй дозволяє стверджувати: китайська фразеологія багата не тільки на стійкі вирази, які відображують національно-культурну своєрідність етносу, але містить і
такі, що позначають і характеризують різні пізнавальні процеси, у тому числі різні види
сприйняття. Це підтверджується і наявністю запозичених китайських ФО у японській
мові, які містять у своєму складі перцептивну лексику, включаючи позначення як самих
звуків, актів їх сприйняття, так і органів слуху людини, а відтак виступають прямим відображенням слухової картини світу індивіда.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Авдевнина О. Ю. Категория восприятия и средства ее выражения в современном
русском языке : дисс. … д-ра филол. наук : 10.02.01 / Авдевнина Ольга Юрьевна ;
Московский пед. гос. ун-т. – Москва, 2013. – 1065 с.
2. Арделян Е. В. Ономастическая фразеология как отражение национально-культурной
самобытности народа / Е. В. Арделян // Загальні проблеми фразеології : матеріали
міжнар. конф., 20 жовт. 2011 р. – Горлівка, 2011. – С. 3–5.
3. Артеменко Г. С. Логіко-когнітивний аспект дослідження фразеологізмів / Г. С.
Артеменко // Актуальні проблеми філології : матеріали міжнар. наук.-практ. конф.
(Івано-Франківськ, 8–9 лист. 2013 р.). – Херсон, 2013. – С. 85–88.
4. Батырова А. Ф. Функционально-когнитивный потенциал английских и русских
глагольно-именных фразеосемантических словосочетаний и его развертывание
в тексте : авторефер. дисс. … канд. филол. наук : 10.02.20 / Батырова Айгуль
Фаритовна ; Башкирский гос. ун-т. – Волгоград, 2005. – 24 с.
5. Братчикова Е. А. Отражение звуковой действительности в языковой картине мира
(на материале англоязычной и русской поэзии начала ХХ века) / Е. А. Братчикова //
Альманах современной науки и образования. – 2007. – № 3. – С. 35–38.
6. Бубырева Ж. А. Анализ существительных тактильного и кинестетического
восприятия (на материале русского, французского и английского языков) /
Ж.А. Бубырева // Научные ведомости Белгородского гос. ун-та. Гуманитарные
науки. – 2011. – № 6 (101). – Том 9. – С. 105-111;
7. Величковский Б. М. Психология восприятия / Б. М. Величковский, В. П. Зинченко,
А. Р. Лурия. – М. : Издательство Московского ун-та, 1973. – 247 с.
8. Венжинович Н. Національно-культурна специфіка фразеологічних одиниць (на
матеріалі англійської та російської мов) / Н. Венжинович // Загальні проблеми
фразеології : матеріали міжнар. конф., 20 жовт. 2011 р. – Горлівка, 2011. – С. 15–17.
9. Гуревич Т. М. Японско-русский учебный словарь ёдзидзюкуго. 四字熱語和露学習
辞典 / Т. М. Гуревич. – М. : Издательство «МОНОГАТАРИ», 2011. – 144 с.
10. Джелілов А. А. Когнітивна діяльність людини в кримськотатарській, англійській та
українській фразеології : автореф. дис. … канд. філолог. наук : 10.02.15 / Джелілов
Ахтем Алійович ; Донецьк. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – 20 с.
11. Жиденко Л. Фразеологічні одиниці як джерело експресивності та поглиблення
логізації під час викладання іноземної мови / Л. Жиденко // Загальні проблеми
фразеології : матеріали міжнар. конф., 20 жовт. 2011 р. – Горлівка, 2011. – С. 30–32.

1.

129

12. Забіяка В. А. Світ фразеологізмів. Етимологія, тлумачення, застосування : практ.
посіб. / В. А. Забіяка, І. М. Забіяка. – Київ : ВЦ «Академія», 2012. – 304 с.
13. Идиоматические сочетания из четырех иероглифов : учеб.-метод. пособ. / В. И.
Мигдальская [и др.] ; под ред. В. И. Мигдальского. – Одесса : Астропринт, 2012. – 212 с.
14. Ирисханова О. Полимодальность [Электронный ресурс] / О. Ирисханова // Центр
социокогнитивных исследований дискурса при МГЛУ. – Электрон. дан. – М.,
2015. – Режим доступа : http://scodis.com/?q=ru/multimodality. – Загл. с титул. экрана.
15. Казазаева М. А. Фразеологические единицы как хранители национальнокультурной информации (на материале сопоставительного анализы русских и
китайских фразеологизмов лексико-семантической группы «части человеческого
тела») [Электронный ресурс] / М. А. Казазаева, Цзинь Чжан // Электронный научнообразовательный журнал ВГСПУ «Грани познания». – 2014. – № 1 (28). – С.9095. – Режим доступа к журн. : www.grani.vspu.ru. – Загл. с титул. экрана.
16. Лагута Н. В. Высказывания со значением зрительного и слухового восприятия в
диалектной речи / Н. В. Лагута // Вестник АмГу. – 2009. – № 46. – С. 93–94.
17. Найссер У. Познание и реальность. Смысл и принципы когнитивной психологии / У.
Найссер. – М. : Прогресс, 1981. – 225 с.
18. Носуленко В. Н. Психология слухового восприятия / В. Н. Носуленко. – М. : Наука,
1988. – 216 с.
19. Слободян Е. А. Системный, функциональный и исторический аспекты
семантического поля слухового восприятия (на материале русского, польского и
английского языков) : авторефер. дис. … канд. филол. наук : 10.02.19 / Слободян
Елена Александровна ; Уфимский гос. авиац. техн. ун-т. – Уфа, 2007. – 24, [1] с.
20. Слухай Н. В. Когнітологія та концептологія в лінгвістичному висвітленні : навч.
посіб. / Н. В. Слухай, О. С. Снитко, Т. П. Вільчинська. – К. : Видав.-поліграф. центр
«Київський університет», 2011. – 367 с.
21. Токарева М. В. Концептуализация слухового восприятия в современном английском
языке : авторефер. дис. … канд. филол. наук : 10.02.04 / Токарева Маргарита
Валерьевна ; Иркутский гос. лингв. ун-т. – Иркутск, 2012. – 19 с.
22. Филиппова Е.В. Семантическая изотопия «еда» в художественном тексте (на материале
малой прозы 60-80-х годов ХХ века) : дис. ... канд. филол. наук : 10.02.01 / Филиппова
Елена Владимировна ; Ставропольский гос. ун-т. – Ставрополь, 2004. – 199 c.
23. Хакимова Г. Ф. Представление сферы слухового восприятия в русско-английском
функционально-когнитивном словаре : автореф. дисс.... канд. филол. наук : 10.02.20
/ Хактмова Гульнара Фидановна ; Башкирский гос. ун-т. – Уфа, 2005. – 22 с.
24. 在线成语词典 [Електронний ресурс]. – 2015. – Режим доступу : http://cy.5156edu.
com. – Назва з екрану. – Дата звернення: 16.06.2015.

130

Цымбал С., аспирант
Киевский национальный лингвистический университет, Киев
ОСОБЕННОСТИ ЛЕКСИЧЕСКОГО НАПОЛНЕНИЯ КИТАЙСКИХ
ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ ЧЕНЬЮЙ СО ЗНАЧЕНИЕМ СЛУХОВОГО ВОСПРИЯТИЯ
В статье рассматривается проблема отображения слухового восприятия на языковом уровне, в частности – особенности вербализации аудиальных компонентов в
составе китайских фразеологизмов "ченьюй", которые находят свое отображение в
лексических единицах, что относятся к нескольким категориям: «звуки», «процесс слухового восприятия», а также «органы слухового восприятия».
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FEATURES OF THE CHINESE PHRASEOLOGICAL UNITS’ LEXICAL CONTENT
WITH THE VALUE OF AUDITORY PERCEPTION
This paper considers the problem of auditory perception displayed on the language level,
particularly: peculiarities of verbalization of audio components of the Chinese phraseological
units “chengyu”, that is reflected in the lexical units of the several categories: “sounds”, “the
process of auditory perception” and “the organs of hearing”.
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У статті на основі логіко-прагматичного підходу розглянуто алгоритм розкодування антитезисної імплікатури. Автором визначено етапи виведення антитезисних
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Постановка проблеми в загальному вигляді. Дослідження алгоритму розкодування антитезисної імплікатури розглядається у сфері лінгвістичної та логічної прагматики,
оскільки термін імплікатура є похідним від логічної функції імплікації. Імплікація – є
логічним терміном, що передає відношення істинності між антецедентом і консеквентом. Таким чином, ми бачимо взаємозв’язок логіки і лінгвістичної прагматики, а отже
наше дослідження алгоритму розкодування антитезисної імплікатури буде проводитися
у сфері логічної прагматики.
У цій науковій розвідці ми спробуємо створити цей алгоритм та вивести антитезисні імплікатури за допомогою логічних операцій мислення імплікації, заперечення та
кон’юнкції, поєднавши логічний і прагматичний підходи до вивчення імплікатури.
Актуальність проблеми виведення імплікатур через логічні операції мислення зумовлена необхідністю дослідження явища імплікатури не лише з позиції прагматики, а й
логіки. Надзвичайно актуальним залишається питання створення алгоритму виведення
антитезисних імплікатур в українській та англійській мовах.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Варто зазначити, що ця стаття є унікальною, оскільки нема попередніх досліджень чи публікацій в Україні та поза її межами, які б розглядали алгоритм виведення антитезисних імплікатур за допомогою логічних операцій мислення імплікації, кон’юнкції та заперечення. Проте дотичними до цієї
теми є лінгвістичні студії Л. Р. Безуглої [1] та М. Ерліхман [2]. А. М. Ерліхман розглядала
засоби реалізації імпліцитності у драматургійному тексті (на матеріалах англомовних
п’єс ХХ століття). Л. Р. Безугла досліджувала когнітивно-прагматичні характеристики
імпліцитних смислів у німецькомовному дискурсі.
Метою нашої статті буде проаналізувати алгоритм виведення антитезисних імплікатур.
Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
1) визначити етапи виведення антитезисних імплікатур;
2) вивести антитезисну імплікатуру з прислів’їв української мови;
3) вивести антитезисну імплікатуру з прислів’їв англійської мови;
4) дати дефініцію антитезисній імплікатурі.
Ілюстративним матеріалом слугують фольклорні тексти української та англійської
мов, що добиралися методом суцільної вибірки з таких збірок українського фольклору як “Українські приказки, прислів’я і таке інше” М. Номиса (1993), словника стійких народних порівнянь О. С. Юрченка, А. О. Івченка (1993). Прислів’я та усталені
порівняння англійської мови добиралися із наступних пареміологічних словників: The
Penguin Dictionary of Proverbs (ed. By R. Fergusson, 1995), The Concise Oxford Dictionary
of Proverbs (ed. by J. Simpson, J. Speake, 2003), The Oxford Dictionary of English Proverbs
(ed. by W. George Smith, 2005).
Наукові результати. Процес виведення імплікатур – характерна особливість мисленнєвої діяльності людини в цілому. У щоденних актах комунікації мовці враховують
спільний для них досвід і знання про світ, що дозволяє їм робити певні висновки з висловлювань, а отже виводити імплікатури.
Інтерпретуючи антитезу з позиції прагматики, ми розглядаємо антитезисне висловлювання як мовленнєвий акт, що реалізує намір адресанта на основі протиставлення певних понять вплинути на адресата в конкретній ситуації.
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У лінгвопоетиці антитеза розглядається як зіставлення двох понять, результат якого вказує на їх відмінність. Антитеза полягає в об’єднанні у синтагматичному ланцюзі
контрастних, протиставлених понять, образів та значень, виражених різними мовленнєвими одиницями. Наприклад, A bad day never has a good night, Creditors have better
memories than debtors, The spirit is willing, but the flesh is weak; A bad beginning makes a
bad ending; A foul morn may turn to a fair day. A heavy purse makes a light heart.
Отож, експліцитним аспектом прислів’їв є двочленна структура, оскільки вони складаються з двох частин, що протиставляються одна одній, утворюючи антитезу.
Визначимо імпліцитний аспект антитези на прикладі прислів’їв англійської та української мови: Bachelors grin, but married men laugh till their hearts ache; A clean fast is
better than a dirty breakfast; Hope is a good breakfast, but a bad supper; A good name is
sooner lost than won; Вчення – світ, а невчення – тьма, Хто тіло любить, той душу
погубить; Кому – як мара, йому – як зоря, Надія – добрий сніданок, але погана вечеря.
Отже, з експліцитної точки зору ці прислів’я ґрунтуються на антитезі, в основі якої
лежить антонімічні пари, що протиставляються: bachelors – married men; grin – laugh;
good breakfast – bad supper; clean fast – dirty breakfast; lost – won; вчення – невчення,
світ – тьма, тіло – душа, мара – зоря, добрий сніданок – погана вечеря.
Імпліцитною стороною є ж імплікатура, тобто той висновок, що ми робимо з кожного окремо взятого прислів’я. Наприклад, імплікатурою прислів’я англійської мови Bachelors grin, but married men laugh till their hearts ache є той факт, що одружений чоловік,
на відміну від холостяка, є щасливою людиною, яка здатна сміятися від усього серця.
Імплікатурою прислів’я A clean fast is better than a dirty breakfast є пресупозиція,
що краще жити на хлібі та воді, ніж розкошувати та їсти все, але при цьому ця їжа є
“брудною (dirty)”. Семантика словосполучення “clean fast” імплікує пісну їжу, зароблену чесною працею, тоді як “dirty breakfast” можна проінтерпретувати як розкішний
сніданок, але він є “нечистим, брудним”, бо здобутий беззаконням і неправдою. Аналогічну антитезисну імплікатуру можна вивести з прислів’я Better poor with honour
than rich with shame.
З прислів’я Hope is a good breakfast, but a bad supper (Надія – добрий сніданок, але
погана вечеря) виводимо імплікатуру, що надія, яка спочатку окрилює та надихає (a good
breakfast) з часом згасає, перетворюючись на відчай (a bad supper). Саме тому її постійно
потрібно стимулювати, бо як і людський організм не може без їжі, так і надія слабне без
підкріплення.
Прислів’я A good name is sooner lost than won імпліцитно вказує на те, що добре ім’я
здобувається нелегкою, кропіткою працею, на що вказує лексема “won” і, втративши раз,
його вже майже неможливо повернути назад.
Імплікатурою прислів’я української мови Вчення – світ, а невчення – тьма є висновок про те, що необхідно вчитися, щоб не перебувати у темряві.
Імплікатурою прислів’я Хто тіло любить, той душу погубить є ствердження того
факту, що, занадто дбаючи про тіло, людина губить свою душу. І людині не буде ніякої
користі від того, що вона придбає всі дари світу, якщо при цьому душа її не буде знати
спокою. Матеріальне ніколи не може бути більшим за духовне, тому що саме духовні
цінності роблять нас особистістю.
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У прислів’ї Кому – як мара, йому – як зоря використано контекстуальну антонімічну пару (мара – зоря), що імпліцитно виражає думку про суб’єктивність почуття кожної окремої людини. Отже, імплікатурою цього прислів’я є висновок про те, що одному
хлопцеві дівчина може зовсім не подобатися (“як мара”), тоді як іншому вона навпаки є
ніби зорею.
Отже, врахувавши структурні, лексико-семантичні та прагматичні особливості побудови антитези, можна дати визначення антитезисній імплікатурі.
Антитезисна імплікатура – це висловлювання, що експліцитно виражає протиставлення двох понять, проте імпліцитний висновок вказує на приховане за протиставленням
інтендоване значення цього висловлювання.
Врахування прагматичного аспекту антитези дозволяє виділити ряд характеристик,
що є надзвичайно важливими задля адекватної інтерпретації антитезисної імплікатури.
Для цього необхідно враховувати цілий комплекс прагматичних складників дискурсу як
засобу комунікації.
У логічній структурі антитезисної імплікатури обов’язково присутня теза, заперечення якої і є висновком, який має зрозуміти реципієнт, а також твердження, яке контрастує з тезою, і на основі цього контрасту робиться висновок.
Виведення антитезисних імплікатур буде складатися з шести етапів:
1) побудова формального запису висловлювання, яке зазвичай складається з двох
імплікацій;
2) визначення антецедента і консеквентна висловлювання для кожної імплікації;
3) визначення заперечення антецедента та консеквента висловлювання;
4) побудова формального запису антитезисної імплікатури;
5) перевірка правдивості імплікатури за допомогою таблиці істинності;
6) застосування операції логічної імплікації та виведення антитезисної імплікатури.
Виведемо антитезисну імплікатуру з прислів’я Labour warms, sloth harms, проаналізувавши його на всіх зазначених вище етапах.
Отже, на першому етапі формальний запис прислів’я Labour warms, sloth harms можна подати у вигляді об’єднання двох імплікацій.
Першу імплікацію (labour warms) записуємо як: “Якщо людина працює, то це приносить їй користь” (у контексті прислів’я “warms” ототожнюється з поняттям “зігріває,
корисно впливає на здоров’я”, наприклад, коли людина працює на морозі, щоб не змерзнути). Друга імплікація (sloth harms) має наступне семантичне вираження: “Якщо ти
лінуєшся, то це шкодить здоров’ю”.
На другому етапі визначимо антецедент та консеквент першої імплікації прислів’я.
Антецедент А визначаємо як поняття “labour”. Консеквент В першої імплікації визначаємо як поняття “warms”.
Так як структурно протиставне заперечення має яскраве відображення в антитезі, то
для розкодування антитезисної імплікатури на третьому етапі скористаємося операцією
заперечення.
Запереченням висловлення А називається нове висловлення, що позначається ~ A,
що є істинним, якщо висловлення А хибне, і хибним, якщо висловлення A істинне [3: 10].
Протиставлення, на якому базується антитеза, визначаємо як заперечення А (де А – це
поняття “labour”). Отож, заперечення А (~ A) відповідає поняттю “sloth”. Запереченням
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консеквента (~ В) є контекстуальний антонім до консеквента“warms”, що відповідає поняттю – “harms”.
Отже, на четвертому етапі маємо зробити формальний запис антитезисної імплікатури. Для цього першу імплікацію подаємо у вигляді А → В, другу – визначаємо як ~А →
~В (заперечення А імплікує заперечення В). Отож, формальний запис прислів’я задається формулою (А→В)&(~А→~В), що є кон’юнкцією (об’єднанням) двох імплікацій.
На п’ятому етапі ми маємо перевірити істинність імплікатури за допомогою таблиці істинності. У нижче наведеній таблиці 1. бачимо параметри істинності чи хибності для першої
та другої імплікації прислів’я Labour warms, sloth harms та його формального запису. Потрібно наголосити, що одиницею позначаємо істинне твердження, тоді як нулем – хибне.
Таблиця 1.
Таблиця істинності імплікацій і формального запису прислів’я
Labour warms, sloth harms.
А
В
А→В
~А
~B
~А→~В
(А→В)&(~А→~В)
0
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
0
0
1
0
0
0
1
1
0
1
1
1
0
0
1
1
З таблиці 1. бачимо, що функція формального запису (А→В)&(~А→~В) буде істиною у випадках А=В=0 (людина не працює, і зі здоров’ям у неї не все гаразд, наприклад,
з’явилася гіподинамія) і А=В=1 (людина працює, і це для її здоров’я корисно, наприклад,
робота на свіжому повітрі).
Хибного значення функція формального запису прислів’я набуває у випадках А=0,
В=1 (людина не працює, але на її самопочутті це ніяк не позначається) і А=1, В=0 (людині працює і при цьому шкодить своєму здоров’ю, наприклад, якщо працює на шкідливому виробництву). Звісно, ці два останні випадки є цілком логічними і реальними, але
протиставлення двох частин прислів’я формує антитезисну імплікатуру з висновком, що
лінощі шкодять здоров’ю, тоді як праця зігріває.
На шостому етапі застосовуємо операцію логічної імплікації та виводимо антитезисну імплікатуру. Для цього до формального запису прислів’я (А→В)&(~А→~В) застосовуємо операцію логічної імплікації. Ми маємо врахувати, що антецедентом А на цьому
етапі є формальний запис прислів’я. Консеквентом В є ототожнення або еквіваленція
понять “labour” і “warms”, що записується формулою А↔В.
Таблиця 2.
Таблиця істинності для антитезисної імплікатури прислів’я
Labour warms, sloth harms.
A
B
(А→В)&(~А→~В)
А↔В
(А→В)&(~А→~В)→(А↔В)
0
0
1
1
1
0
1
0
0
1
1
0
0
0
1
1
1
1
1
1
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З таблиці 2. видно, що антитезисна імплікатура незалежно від значень змінних А і
В (тобто незалежно від того, працює людина чи ні) завжди набуває істинного значення.
Виведення антитезисних імплікатур з прислів’їв української мови за допомогою операції логічної імплікації передбачає ті ж етапи, на які ми вказували, аналізуючи прислів’я
англійської мови.
Виведемо антитезисну імплікатуру з прислів’я Рідна сторона – мати, чужа – мачуха.
На першому етапі подаємо формальний запис прислів’я Рідна сторона – мати,
чужа – мачуха у вигляді об’єднання двох імплікацій.
Першу імплікацію (рідна сторона – мати) записуємо як: “Якщо ти перебуваєш в
рідному краї, то почуваєш себе неначе вдома”. Друга імплікація (чужа сторона – мачуха) виражається наступним чином: “Якщо ти перебуваєш у чужому краю, то там ніколи
не почуваєш себе по-справжньому затишно”.
Антецедент А першої імплікації прислів’я визначаємо як поняття “рідна сторона”.
Консеквент В першої імплікації визначаємо як поняття “мати”.
Засновок А другої імплікації відповідає поняттю “чужа сторона”, відповідно консеквентом В є “мачуха”.
Для розкодування антитезисної імплікатури скористаємося операцією заперечення,
що закладене в антитезі.
Протиставлення, на якому базується антитеза визначаємо як заперечення А (~ A) і
воно відповідає поняттю “чужа сторона”. Запереченням консеквента (~ В) є антонім до
консеквента – “мачуха”.
Отже, першу імплікацію можна подати у вигляді А → В, другу – у вигляді ~А →
~В. Формальний запис прислів’я задається формулою (А→В)&(~А→~В). Нижче наведена таблиця 3. є таблицею істинності для першої та другої імплікації прислів’я Рідна
сторона – мати, чужа – мачуха та його формального запису, що є кон’юнкцією двох
імплікацій.
Таблиця 3.
Таблиця істинності імплікацій і формального запису прислів’я Рідна сторона –
мати, чужа – мачуха.
А
В
А→В
~А
~B
~А→~В
(А→В)&(~А→~В)
0
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
0
0
1
0
0
0
1
1
0
1
1
1
0
0
1
1
З таблиці 3. бачимо, що функція формального запису буде істиною у випадках
А=В=0 (людина перебуває в чужому краю, і їй там не дуже затишно) і А=В=1 (людина
перебуває на Батьківщині, і їй там добре). Хибного значення функція формального запису прислів’я набуває у випадках А=0, В=1 (людині гарно живеться на чужині) і А=1,
В=0 (людині погано на Батьківщині).
Отож, протиставлення двох частин прислів’я формує антитезисну імплікатуру з висновком, що на рідній землі жити краще, ніж на чужині. Цей імпліцитний висновок можна представити у вигляді твердження: “Рідна сторона – мати”, і тоді формула антитезисної імплікатури записується у вигляді (А→В)&(~А→~В) → (А→В). Нижче наведена
таблиця істинності 4. для антитезисної імплікатури.
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Таблиця 4.
Таблиця істинності для імпліцитного висновку і антитезисної імплікатури прислів’я
Рідна сторона – мати, чужа – мачуха.
A
B
(А→В)&(~А→~В)
А→В
(А→В)&(~А→~В)→(А→В)
0
0
1
1
1
0
1
0
1
1
1
0
0
0
1
1
1
1
1
1
З таблиці 4. видно, що антитезисна імплікатура незалежно від значень змінних А і В
(тобто незалежно від того, перебуває людина на Батьківщині чи ні, добре їй живеться чи
погано) завжди набуває істинного значення.
Висновки та перспективи подальших досліджень. У цій науковій розвідці ми розглядали алгоритм виведення антитезисних імплікатур з прислів’їв англійської та української мов за допомогою логічних операцій мислення імплікації, заперечення, кон’юнкції.
Порівнюючи виведення антитезисних імплікатур з прислів’їв англійської та української мови, можна побачити, що таблиці істинності імплікацій і формального запису
прислів’їв Labour warms, sloth harms та Рідна сторона – мати, чужа – мачуха є ідентичними в англійській та українській мовах (див. таблиці 1, 3). Отож, стверджуємо, що
формальний запис антитезисних імплікатур є ізоморфним для української та англійської
мови, хоча лексичне значення компонентів цих прислів’їв є різним для кожної мови.
Якщо ж порівняти таблиці істинності для імпліцитного висновку і антитезисної
імплікатури прислів’їв, то спостерігаємо відмінність структурної моделі кожної антитезисної імплікатури. У прислів’ї англійської мови Labour warms, sloth harms структурна
модель записується як (А→В)&(~А→~В)→(А↔В), тоді як модель антитезисної імплікатури прислів’я Рідна сторона – мати, чужа – мачуха має такий формальний запис: (А→В)&(~А→~В)→(А→В). Як бачимо, кінцевою імплікатурою прислів’я Labour
warms, sloth harms є відношення еквіваленції А і В, тоді як в українській мові антитезисна імплікатура прислів’я Рідна сторона – мати, чужа – мачуха виражається відношенням імплікації.
Врахувавши все зазначене вище, можна зробити висновок, що на сьогодні виведення
імплікатур за допомогою логічних операцій мислення є актуальною проблемою сучасної логічної прагматики і дедалі більшого значення вона набуває у зв’язку із потребою
осмислення принципів розкодування антитезисних імплікатур. Перспективою подальших досліджень є пояснення механізму виведення інших типів імплікатур, зокрема оксиморонних, евфемістичних, алегоричних, перифразових, алюзивних тощо.
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АЛГОРИТМ РАСКОДИРОВАНИЯ АНТИТЕЗНОЙ ИМПЛИКАТУРЫ
В АНГЛИЙСКОМ И УКРАИНСКОМ ЯЗЫКАХ
В статье на основе логико-прагматического подхода рассмотрен алгоритм раскодирования антитезисной импликатуры. Автор определил этапы выведения антитезисной импликатуры и продемонстрировал выведения импликатур из пословиц украинского
и английского языков в контрастивно-сопоставительном аспекте.
Ключевые слова: импликатура, антитезисная импликатура, логическая импликация, антецедент, консеквент.
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THE ALGORITHM OF ANTITHESIS IMPLICATURE ELICITATION
IN THE ENGLISH AND UKRAINIAN LANGUAGES
The article presents the algorithm of antithesis implicature elicitation which is based on
logico-pragmatical approach in the modern linguistics. The author identifies the notions of
antithesis implicature. The thorough attention is paid to the process of implicatures elicitation
from the English and Ukrainian folk proverbs through a contrastive-comparative perspective.
Key words: implicature, antithesis implicature, logical implication, antecedent, consequent.
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ВСТУП.
Сучасні лінгвістичні студії відзначаються значним розширенням діапазону аналізованої проблематики, що зокрема пов’язано з активізацією когнітивних досліджень. Інтенсивний розвиток когнітивної лінгвістики став поштовхом до розуміння концептів як
одиниць мислення, які можуть відрізнятися за своїм змістом та організацією, що у свою
чергу зумовило різні підходи до їх класифікацій. Зокрема, А.П. Бабушкін виділяє: розумові картини, схеми, гіпероніми, фрейми, інсайти, сценарії, калейдоскопічні концепти
[1: 43-67]. І.А. Стернин та З.Д. Попова розрізняють три види концептів: уявлення, поняття та гештальти. У свою чергу, фрейми та сценарії є різновидами гештальтів [2: 56-58].
Можна виокремлювати концепти, які функціонують в тому чи іншому типі дискурсу,
зокрема у педагогічному, релігійному, політичному, медичному тощо [3: 75-80]. На основі вираження концептів і їх функціонування у мові, Є.В. Образцова поділяє концепти на
стійкі – що мають закріплені за ними засоби вербалізації, і нестійкі – глибоко особистісні, рідко об’єктивовані у мові [4].
Численні роботи дослідників (Ch. Fillmore, Т.А ван Дейк, З.Г. Бурдіна, О.І. Шейгал,
С.А. Жаботинська, М.Л. Макаров, Л.Г. Озонова, D. Tannen, Ю.А. Полипіна, В.І. Карасік, І.М. Шукало, Ю.Я. Годісь) вказують, що одним із ефективних прийомів вивчення
принципів організації подання знань у мовній системі є звернення до категорії фрейму.
Фрейм та фреймовий аналіз відіграють важливу роль у дослідженні концептів, оскільки
кожна мовна структура співвідноситься, як правило, хоча б із одним фреймом. Фреймовий аналіз найбільш адекватний для слів з пропозиціональним типом значення, який передбачає наявність будь-якої ситуації. У наш час існує декілька підходів до фреймового
аналізу, які включають певні прийоми (елімінування, модифікацію лотів тощо) [5: 75].
На сьогодні дослідження дискурсу здійснюється не лише з позицій традиційного
лінгвістичного аналізу, а й когнітивного аналізу, тому вважаємо актуальним звернення
до мови дипломатії, оскільки міжнародні відносини на сучасному етапі охоплюють все
нові сфери спілкування, включаючи ті, які традиційно вважалися внутрішньо національними. Тому об’єктом нашого дослідження є англомовний дипломатичний дискурс з питань Європейської інтеграції, у якому об’єктивується концепт AGREEMENT. Предметом
є концептуальна модель поняття AGREEMENT / УГОДА.
Завданням нашої статті є фреймовий аналіз концепту AGREEMENT / УГОДА із застосуванням методології, розробленої для концептуального аналізу значень мовних та
мовленнєвих одиниць і відомої як “семантика лінгвальних мереж” (С. Жаботинська)
[6: 58-66].
ОСНОВНА ЧАСТИНА.
Фактичний матеріал для пілотного дослідження – 1029 прикладів вживання іменника
agreement у значенні УГОДА – був отриманий із текстового матеріалу англомовних угод,
підписаних державами Європейського Союзу та Україною за період з 1993 по 2004 роки.
Евристично вважаємо, що найсуттєвіші ознаки концепту AGREEMENT / УГОДА, визначених у результаті пілотного аналізу англомовних угод, підписаних державами Європейського Союзу та Україною (і які містять ім’я концепту – іменник agreement) дозволяють сформувати структуру концепту на підґрунті п’яти базових фреймів, виокремлиних
С.А. Жаботинською: предметного, акціонального, посесивного, таксономічного та компаративного [7: 359-362 ].
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Предметний фрейм об’єднує буттєві схеми – квантитативну “Х є СТІЛЬКИ-кількість”, квалітативну “Х є ТАКЕ-якість”, локативну “Х існує / діє ТАМ / LC-локатив (початок, шлях або місце, кінець)”, темпоральну “Х існує ТОДІ / TM-темпоратив (початок,
відрізок або момент часу, кінець)” та схему способу буття “Х існує ТАК-спосіб”.
Акціональний фрейм включає акціональні схеми стану / процесу “AG-агенс діє”,
контактної дії “AG-агенс діє на PT-паціенс / AF-афектив» і каузації “CR-каузатор робить FT-фактитив”. Дані схеми можуть бути розширені за рахунок аргументних ролей
сирконстант (різновиди: AT-супровідник, AD-помічник, CG-контрагент, IN-інструмент,
MD-медіатив), стимул (GL-ціль, CS-причина), передумова (CD-умова, CS-уступка), реципієнт (AD-адресат, BN-бенефактив / ML-малефактив), а також за рахунок локативної
та темпоральної схем.
Посесивний фрейм конституюється посесивними схемами партитивності “WHціле має PR-частина”, інклюзивності “CR-контейнер має CT-вміст” / “CT-вміст має
CR-контейнер” та власності “OW-власник має OD-власність” / “OD-власність має OWвласника”.
Ідентифікаційний фрейм об’єднує ідентифікаційні схеми персоніфікації “IDіндивід є PS-персоніфікатором (власна назва)”, класифікації “ID-індивід / вид є CLкласифікатор: вид / рід” і характеризації “ID-індивід є CH-характеризатор”.
Компаративний фрейм представлений компаративними схемами тотожності / метаморфози, “CV-компаратив є / як / MS-корелят”, подібності / аналогії “CV-компаратив є
як AN-корелят” і подоби / метафори, “CV-компаратив є неначе MT-корелят”.
Виявлені в контекстах англомовного дипломатичного дискурсу логічні предикати,
пов’язані з концептом УГОДА як денотативним значенням іменника agreement, були тематично згруповані на основі базисних пропозиціональних схем:
1) буттєва квалітативна схема “УГОДА є ТАКА-якість”: така за кількістю сторін / учасників / юридичних осіб: bi- (bilateral) agreements [13 прикладів]; plurilateral
agreements [1]; multilateral agreements [4]; така за особливістю: (a) specific agreement(s)
[5]; special agreement [1]; така за суб’єктами права: international agreements [4]; interstate agreements [4]; an agreement / agreements between (the) Parties / Contracting Parties /
the EU and States [14]; agreements with third countries [1]; така за різноманітністю: different agreements [2]; other agreements [1]; така за предметом обговорення: the international
environmental agreements [1]; agreement on thermonuclear fusion [1]; trade agreements [1];
trade and cooperation [2]; all agreements of cooperative or concentrative nature between
undertakings [1]; agreements on mutual assistance [2]; the Agreement on textile products [1];
an agreement on nuclear safety [1]; agreements on trade and trade-related matters [7]; Agreements on trade in goods [1]; Agreement … on the status and activities of EUPOL “Proxima”
in the former Yugoslav Republic of Macedonia [2]; an agreement on security procedures for
the exchange of classified information [1]; the agreement on status of mission [1]; Agreement
on Ukrainian exports to the Community of the products [1]; this Agreement on imports of steel
products [1]; economic integration agreements [1]; agreements on trade in nuclear materials,
nuclear safety and thermonuclear fusion [1]; an agreement on quantitative arrangements [2];
this Agreement on imports of ECSC steel products into the Community [2]; agreement on the
definitive classification of the products concerned [1]; the agreement … on the activities of
the EUPM in Bosnia and Herzegovina [2]; така за новизною: a new agreement [2]; така за
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відповідністю / придатністю / релевантністю: applicable agreements [1]; relevant agreements [1]; така за чіткістю висловлення: express agreement [1];
2) буттєва темпоральна схема “УГОДА існує ТОДІ-час”: час = проміжок часу:
annual agreements [1]; час = тепер / зараз: existing agreements [5]; the present Agreement
[8]; час = у подальшому: successive agreement [1]; a further agreement [1]; pending agreement [1]; future agreements [2];
3) буттєва схема способу буття “УГОДА існує ТАК-спосіб”: спосіб = форма існування: an / this Agreement in the Form of Exchange of Letters [21]; the original of this
Agreement [2]; project agreement [4]; written agreement [1]; a separate agreement [2]; supplementary agreements [3];
4) акціональная схема1 “AG-УГОДА діє”: the Agreement … establishes that [2];
this Agreement shall remain in force [2]; (after / before) the expiry of this Agreement [5]; this
Agreement provides that [2]; the expiration of this Agreement [1]; the Agreement refers to …
[1]; the coming / entry / pending into force of the / this … Agreement [17]; the operation of this
/ the Agreement [5]; as determined in the … agreement [1]; as foreseen in the … Agreement
[2]; functioning of the / this Agreement [6]; for the duration of this Agreement [6];
5) акціональная схема1 + темпоратив “AG-УГОДА діє ТОДІ / TM”: ТОДІ = дата,
період: the Agreement shall come to an end on … [4]; this Agreement … shall enter / entered
into force … (дата) [25]; this Agreement shall remain in force for … (період) [1]; the Agreement … expired on (дата) [2]; ТОДІ = у певний час: this Agreement shall enter into force
upon signature [1]; this Agreement shall be applicable until the entry into force of the … Agreement [1]; from / after the date of entry into force of this / the Agreement [19]; this Agreement
shall cease to apply six months … [1];
6) акціональна схема контактної дії1 “AG-УГОДА діє / не діє на PT-пацієнс /
AF-афектив”: this Agreement shall apply /applies to the territories / activities / trade / countries [10]; this Agreement shall not affect rights / existing systems [3]; this Agreement shall
replace the Agreement between … / Articles…[2]; imports into the Community / classification
/ origin / categories / consignment / types of products / steel products / any product / in respect
of products / free circulation of steel products / fields / matters / areas / a subject matter (not)
covered by / established by this / the Agreement [68]; qualitative limits / quantitative limits /
formal framework established under the / this Agreement [4]; responsibilities / joint research /
cooperation (activities) under / undertaken under this Agreement [7]; the activities envisaged
under the Agreement [1]; Agreement establishing a partnership between… / a double-checking
system … [2]; the / this Agreement provides (the framework) … [2]; an … agreement which
takes account of developments [1]; such / these agreements shall (do) not prejudice any other
agreements / Community provisions [3]; arragements / the (quantitative) limit(s) / cooperation
/ cooperation activities / performance of the Parties / activities / obligations / specific tasks /
research established by / under this / the Agreement [28]; … set up by / under the / this Agreement [4]; the powers / duties / functions assigned by the … / this Agreement [4]; the Agreement
shall not preclude prohibitions or restrictions on… [2]; trade / any product / the status of personnel / areas… shall be governed by / subject to a / the Agreement(s) [11]; areas affected by
this Agreement [3]; principles / the conditions / objectives / forms set out in this Agreement [5];
agreements linking Ukraine and the Member States [1]; agreements provide for more favourable treatment of nationals … [1]; cooperation provided for in this Agreement [1]; cooperation
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foreseen in this Agreement [1]; procedures necessary to be bound by this Agreement [1]; the
Agreement specifies the date [1]; rights … created or furnished under the Agreement [1]; the
Agreement … as last amended by the Agreement [10];
7) акціональна схема контактної дії1 + темпоратив “AG-УГОДА діє / не діє на
PT-пацієнс / AF-афектив ТОДІ / TM”: ТОДІ = дата, період: the quantitative limit established
under this Agreement for the current or the following year [1];
8) акціональна схема контактної дії2 “AG-агент діє на PT- / AF-УГОДУ”: the /
this Agreement is / shall be drawn up in … copies / duplicate / languages [9]; the Agreement
is drawn up [1]; this Agreement shall be extended automatically [1]; the / this Agreement is
being circumvented [4]; circumvention of this Agreement [7]; … have decided to conclude
/ have concluded this (an) Agreement [5]; an Agreement to be concluded [1]; denunciation
of this Agreement [2]; repudiation of the Agreement [2]; this Agreement will / shall be approved by the Parties [2]; the Agreement shall be renewed [1]; with a view to renew(ing) the
Agreement [4]; infringement of the Agreement [1]; this Agreement should be extended [1];
… may denounce this Agreement [5]; this Agreement is denounced by [2]; … shall adapt
… agreements [1]; … have signed this Agreement [1]; by modifying … Agreement [2]; the
application of this / any / the Agreement(s) [21]; the interpretation(s) of / to this Agreement
[8]; the implementation of (this) Agreement(s) [10]; termination of this Agreement [5]; an …
agreement to be concluded [2]; … to refer to the Agreement [1]; parties that accede to this
Agreement [6]; a material breach of the Agreement [4]; this Agreement should be complemented ... [2]; this Agreement shall be reviewed [1]; violation of the essential elements of
the Agreement [1]; the … Agreement adopted by … [2]; the Agreement assigned to …. [1];
… amending this Agreement [2]; the amended Agreement [5]; adapted Agreement [3]; such
an Agreement is foreseen by Article … [2]; Protocol to amend the agreement [1]; … the
management of the Agreement [2];
9) акціональна схема контактної дії2 + темпоратив “AG-агент діє на PT- / AFУГОДУ ТОДІ / TM”: ТОДІ = дата, період:”: this / the Agreement is / shall be concluded for
… years / on … (дата) [7]; (the) Agreement … initialled on (дата)… [24]; date of initialing of
this Agreement [4]; the Agreement … (was) signed on … (дата) [17]; from the date on which
this Agreement is applied … to [1]; before the date of application of this Agreement [1]; this
Agreement may be amended at any time … [1]; this Agreement may be terminated at any time
[3]; this Agreement shall be automatically renewed / is renewed for … (період) [3]; this Agreement shall be … applied from … (дата)… [1]; following the date / on the day / from the date
of signature of the Agreement [5];
10) акціональна схема контактної дії2 + локатив “AG-агент діє на PT- / AFУГОДУ ТАМ / LC”: ТАМ = місто: the Agreement … (was) signed in … (місто) [3]; (the)
Agreement … initialled at / in (місто) … [10];
11) акціональна схема контактної дії2 + медіатив “AG-агент діє на PT- / AFУГОДУ з допомогою MD-медіатива”: медіатив = повідомлення / попередження: the Party
shall have the right to terminate this agreement by serving two months’ notice / a notice of one
month [2]; this Agreement may be denounced by one Party by written notice of denunciation
[1]; медіатив = спільна письмова згода: this Agreement may be amended on the basis of the
(mutual) written agreement of / between the Parties [3];
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12) акціональная схема2 + ціль “AG-агент діє заради GL-УГОДИ (ціль)”: In view
of ensuring the effective functioning of this Agreement, the Community and Ukraine agree to
cooperate [1];
13) акціональна схема2 + медіатив “AG-агент діє з допомогою MD-УГОДИ
(медіатива)”: the Parties shall cooperate … through the implementation of an agreement [2];
14) акціональна схема контактної дії 2 + медіатив “AG-агент діє / не діє на PTпацієнс / AF-афектив з допомогою MD-УГОДИ (медіатива)”: the economic convergence
achieved through this Agreement [1]; tax advantages which the Parties are providing or will
provide in the future on the basis of agreements to avoid double taxation [1];
15) акціональна схема контактної дії2 + ціль “AG-агент діє на PT- / AF-УГОДУ
заради GL-ціль”: the parties shall conclude agreements in order to adopt, subject to the conditions and modalities applicable in each Member State … [1]; this Agreement is designed to
provide a framework … [1];
16) акціональна схема каузації “CR-УГОДА робить FT-фактитив”: the Textiles
Monitoring Body set up by the Agreement [2]; (Sub-)Committee established under the / this
Agreement [2];
17) акціональна схема каузації + ціль “CR-УГОДА робить FT-фактитив заради /
для GL-цілі”: this Agreement will create a new climate for economic relations [1]; this Agreement will create favourable conditions for the progress of Ukraine …[2];
18) посесивна партитивна схема “WH-УГОДА має PR-частину”: частина = умова, положення: provisions in / of this / the / an Agreement / agreements [65]; the Agreement’s
provisions [1]; частина = висновок: the conclusion … of agreements [2]; частина = предмет:
the subject of an agreement [1]; частина = мета / ціль: the objectives of / in this / the Agreement [8]; the aim (s) of this Agreement [3]; the purpose(s) of this Agreement [4]; частина =
рамки / межі / сфера: the scope of this / the Agreement [4]; within the framework of this Agreement [7]; частина = частина: certain parts of this Agreement [5]; частина =умови: the terms
of the Agreement [2]; Agreement terms [2]; частина = обмеження: the quantitative limits of
this Agreement [4]; частина = дійсність / юридична чинність / термін дії: validity of the
Agreement [1]; частина = припинення існування: the end of the Agreement [2]; частина =
дата: the Agreement of … (дата) [3]; частина = поправка: amendments to the Agreement [3];
частина = зміна / модифікація: modification(s) to this Agreement [3];
19) посесивна інклюзивна схема “CR-контейнер УГОДА має СT-вміст”: вміст =
додаток / доповнення: annex(es) to / of the / this Agreement [50]; the Agreement and its Annexes [2]; appendix of this Agreement [1]; the attached annex and appendices … constitute
an agreement [2]; вміст = документ, що дає право власності: Title of the / this Agreement
[3]; вміст = пункт, підпункт: paragraph … of / to the … Agreement [8]; subparagraph of the
Agreement [3]; вміст = стаття: Article(es) of the / this … Agreement [51]; вміст = протокол:
Protocol(s) to / set out in / annexed to / of this / the Agreement [22]; вміст = Заключний
акт: the Final Act [4]; вміст = узгоджений текст протоколу: the Agreed Minute(s)… of the
Agreement [7]; вміст = частина: Part V of the Agreement [1]; вміст = декларація: declarations … attached to this Agreement [1]; вміст = лист та підтвердження / ратифікація: your
letter [1]; this letter and your confirmation shall together constitute an agreement [3]; вміст =
відповідь: this reply and … constitute an agreement [2]; вміст = конвенція: Convention [1];
вміст = елемент: the essential element(s) of the Agreement [4]; вміст = тексти: the text(s) of
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the Agreement [7]; вміст = довірена особа: The Secretary-General … shall be the depositary
of this Agreement [2]; вміст = версія / варіант: the … versions of the Agreement [1]; вміст =
копія: copies of this Agreement [3];
20) ідентифікаційна схема класифікації “ID-УГОДА є CL-класифікатор / рід”:
рід = заходи, приготування, плани: arrangements: This Agreement is without prejudice to
other existing Agreements or arrangements between the Parties or any Agreement or arrangement between the Parties and third parties [8: 34];
21) ідентифікаційна схема персоніфікації “ID-УГОДА є PS-персоніфікатором
(власна назва)” [усього 276 прикладів]: (the) Agreement between the European Economic
Community and Ukraine on trade in textile products [19]; (the) Agreement between the European Coal and Steel Community and Ukraine on trade in certain steel products [14]; the Partnership and Cooperation Agreement between the European Communities and their Member
States and Ukraine [10]; the Partnership and Cooperation Agreement [23]; the GATT [18];
GATT 1994 [10]; GATT and related instruments [12]; the Agreement between Ukraine and the
Community [4]; the WTO Agreement [52]; Madrid Agreement [4]; the General Agreement on
Tariffs and Trade (GATT) [3]; the 1993 Agreement [4]; the Interim Agreement [6]; Clearing
agreements [2]; forward rate agreements [1]; an agreement of confidentiality [1];
22) ідентифікаційна схема характеризації “ID-УГОДА є CH-характеризатор”:
this Agreement [425]; the Agreement [223]; that Agreement [2]; these agreements [2].
ВИСНОВОК
Таким чином, у результаті інтеграції базових фреймів виникає абстрактна концептуальна мережа, інформаційні фрагменти якої, відбиті в значеннях як мовних одиниць різного рівня, так і висловлювань, розкривають зміст концепту AGREEMENT / УГОДА. Перспективу подальших досліджень може скласти аналіз складників концепту на більш репрезентативному матеріалі та подальше когнітивне моделювання концепту AGREEMENT.
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ФРЕЙМОВЫЙ АНАЛИЗ КОНЦЕПТА AGREEMENT / ДОГОВОР
В АНГЛОЯЗЫЧНОМ ДИПЛОМАТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ
Осуществлен фреймовый анализ концепта AGREEMENT / ДОГОВОР с
применением методологии, разработанной для концептуального анализа значений
языковых и речевых единиц и известной как “семантика лингвальных сетей”
(С.А. Жаботинская). Рассмотрены также различные подходы к классификации
концептов.
Ключевые слова: фрейм, фреймовый анализ, дипломатический дискурс, концепт,
сетевая структура.
Tymochko L., senior teacher
Lviv academy of commerce, Lviv
FRAME ANALYSIS OF THE CONCEPT AGREEMENT IN THE ENGLISH
DIPLOMATIC DISCOURSE
Frame analysis of the concept AGREEMENT using the methodology developed for conceptual analysis of linguistic meanings and known as “semantics of lingual networks” (by
S.A. Zhabotynska ) is carried out. Various approaches to the classification of concepts are also
considered.
Key words: frame, frame analysis, diplomatic discourse, concept, network structure.

145

УДК 811.161.2’38
Корольова В., к.філол.н., доц.
Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара, Дніпропетровськ
КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНІ АНОМАЛІЇ
В П’ЄСІ В. КОЖЕЛЯНКА І В. СЕРДЮКА «ЛІЗИКАВА»
У статті досліджено комунікативно-прагматичні аномалії в зовнішній
і внутрішній комунікації п’єси В. Кожелянка, В. Сердюка «Лізикава». Визначено порушення принципу Кооперації Г. Грайса як причину виникнення комунікативних
аномалій у діалогах персонажів; прагматичні аномалії в структурі паратекстових
елементів є навмисними й зумовлені авторською стратегією формування негативного емоційного настрою в читача. Загальною причиною залучення комунікативнопрагматичних аномалій до тексту аналізованої п’єси є намір абсурдизувати твір, доводячи безглуздість людського існування.
Ключові слова: комунікативно-прагматичні аномалії, принцип Кооперації, автор,
читач, комунікативна стратегія, драма, діалог.
Дослідження норми й відхилень від неї мають давні витоки, що сягають античних
часів і дискусій щодо аномалії та аналогії. Зацікавлення цією проблемою на сучасному
етапі вмотивоване антропоцентричним підходом до вивчення мови. Загальним потрактуванням аномалії є визначення її як «порушення правила використання певної мовної
чи текстової одиниці» [1: 50]. Сприйняття мовної аномалії сучасними лінгвістами не
є однозначним і зводиться до тлумачення її як відхилення від норми на рівні форми,
сполучення мовних одиниць різних рівнів. У цьому разі вагомим постає навмисний / ненавмисний характер порушення норм. Питанню мовних аномалій присвячені праці Ю.
Апресяна [1], Н. Арутюнової [2], І. Кобозевої [3], Т. Радбіля [4] та ін. Цікавим є аналіз
мовних аномалій у художніх текстах, що є для них «природним середовищем», у якому
такі відхилення отримують виправдання й естетичну значущість [4: 4].
Метою запропонованої наукової розвідки стала характеристика комунікативнопрагматичних аномалій у сучасному драматургічному дискурсі на матеріалі п’єси талановитих буковинських авторів В. Кожелянка й В. Сердюка «Лізикава» [5]. Поставлена мета передбачає виконання таких завдань: виявлення комунікативно-прагматичних
аномалій у тексті п’єси; з’ясування їхньої специфіки та функційного навантаження.
Актуальність статті зумовлена відсутністю окремих лінгвістичних досліджень мовних
аномалій у структурі сучасних драматичних творів.
Комунікативно-прагматичні аномалії є наслідком відхилення від норм
комунікативного рівня, порушення найважливіших функцій комунікації як процесу
обміну інформацією. За Ю. Апресяном, прагматичні й комунікативні аномалії виділені як
рівневі аномалії поряд із фонетичними, морфологічними, синтаксичними, семантичними тощо [1: 50]. Комунікативно-прагматичні аномалії можна потрактовувати як значущі
відхилення від прийнятих у сучасному соціально-культурному й мовному середовищі
стандартів міжособистісного спілкування, що мають знаковий характер відбиття.
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Услід за Н. Арутюновою, класифікуючи аномалії на переусвідомлювані
й непереусвідомлювані [2: 88–89], визначаємо комунікативно-прагматичні аномалії в
драматургічному тексті як непереусвідомлювані, спричинені авторським бажанням привернути увагу до аномального явища для досягнення певного ефекту. Схожим є поділ
відхилень на ненавмисні (породжені комунікантом випадково) і навмисні (керовані задумом адресанта викликати певну естетичну реакцію в адресата) [6]. Комунікативнопрагматичні аномалії є навмисними, використовуваними як стилістичний засіб, компонент мовної гри із читачем. Уважаємо вдалою кваліфікацію таких аномалій як виявів
депрагматизації, що викликає абсурдизацію висловлення й цілих фрагментів тексту, запропоновану О. Кравченко [7: 18].
За принципом Кооперації Г. Грайса, відбитим у постулатах Кількості, Якості,
Відношення й Способу, спілкування має розвиватися за моделлю згоди, у якій кожен
учасник керується правилом: «твій комунікативний внесок на певному кроці діалогу має
бути таким, якого потребує спільна мета й спрямування цього діалогу» [8: 222]. Порушення постулатів запропонованої ідеальної комунікативної поведінки, власне, і викликає
аномалії в спілкуванні.
Зазвичай комунікативні ситуації, у яких відкрито порушується постулат Відношення
(«Не відхиляйся від теми»), є досить нечастими, оскільки спричинюють завершення комунікації або перехід від кооперативного спілкування до конфліктного. Утім,
аналізована п’єса демонструє випадки порушення саме цього постулату, коли репліки
дійових осіб не мають ілокутивної й тематичної зв’язності, напр.:
Чоловік. Мене було обмануто з самого початку. Я ні хвилини не міг жити у своєму
світі, мене оточує, засмоктує, змушує жити за своїми правилами світ інших людей.
Інших людей! А що таке інші люди? Це – безформні шматочки м’яса. Мене все більше
тягне до зірок. Я відчуваю все більше спільного між собою і планетою Нептун.
Гострить ножа.
Жінка. Мій таточко був секретарем партійної організації. А потім став
проповідником національної церкви – широка натура! [5: 177].
Дійова особа Жінка створила експліцитно непов’язану з попереднім висловленням
репліку, чим порушила принцип Кооперації й зумовила абсурдизацію діалогу. У цьому
разі комунікацію не можна визнати успішною й повноцінною. Яскравими прикладами
комунікативних аномалій є ситуації, у яких прямі питання дійових осіб, звернені до
партнерів, залишаються без відповіді, напр.:
Чоловік. А де мені ще сховатись, як не в цю газету? Де? (кричить). Де? Де? Де? (б’є
кулаком об бильце крісла).
Жінка (бере люстерко, довго себе розглядає). Ось ще одна зморшка. Тепер їх рівно
шістнадцять під обома очима, якщо ще додати дві біля губів, шість на чолі. Скільки
це буде разом?
Чоловік. Воно тупе, Воно арифметики не вчиться, Воно хоче лише гратись.
Жінка. Тоненькі такі зморшки, немовби хтось ножем прорізав... Я не хочу старіти.
Чоловік (шелестить газетою). Послухай. Що в світі коїться. Якийсь чоловік убив
всю свою родину і навіть гостей. Цікаво...
Жінка. А що зробив ти?
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Чоловік (шелестить газетою). В Тирасполі завідувачем міської бібліотеки працює
бабуся, яка під час останньої війни вбила дванадцять чоловіків. Вона дає інтерв’ю і
зізнається, що її тягне до хлопчиків. Здуріла. Як ти думаєш?
Жінка. Я не хочу старіти… [5: 173–174].
Наведений уривок демонструє свідоме порушення принципу Кооперації учасниками діалогу, який перетворюється не на комунікативну подію з дотриманням певних
намірів і цілей комунікантів, а на своєрідний паралельний діалог, мотивований авторською стратегією абсурдизації мовлення персонажів. У цьому разі виділені реплікистимули залишаються без логічної реакції з боку адресата, що посилює ефект потоку
свідомості, структурно організованого як діалог. Варто говорити про нівеляцію основної
мети міжособистісного спілкування – задоволення потреби в розумінні, співчутті,
співпереживанні. Такі порушення зв’язності постають не лише між репліками різних
дійових осіб, а й у межах висловлення одного героя, напр.:
Чоловік (верескливо). 1. Я! Я! Я! Я встановлю у домі новий порядок. (Знічується). Я
хочу сказати... (Пауза, верещить). Це ти винна! Це ти принесла додому це верескливе
створіння, якраз тоді, коли в мене були зовсім інші плани. Я ще нічого не досяг у житті,
а оте шмаркате перекреслило весь мій життєвий шлях. Воно стало головним, а я –
лише мовчазним додатком до Нього. А мені залишилось право добувати і приносити
здобич. Здобич – тобі і Йому. 2. Ти вже десять років плетеш оцю панчоху. Та ти що її
розпускаєш за ніч? [5: 171].
Зазначену репліку умовно поділяємо на дві частини: перша сформована як низка
мовленнєвих актів (комісивів), уподібнених до внутрішньої комунікації, що не потребує
відповіді й не спрямована на адресата; у другій частині різко змінюється мікротема висловлення й постає питання, чітко орієнтоване на партнера.
Порушення комунікативних правил вбачаємо й у випадку, коли логічний обмін
репліками може бути розірваним: репліку-реакцію відмежовує від репліки-стимулу ціла
низка комунікативних ходів, об’єднаних іншою тематикою. Наприклад, у першій яві
п’єси Жінка, переповідаючи Чоловікові події минулої вечірки, повторює свою відповідь
одній з гостей щодо її зовнішності:
Жінка. Принцеса. Я їй сказала, ти принцеса, моя дорогенька і твоя мама – принцеса.
Чоловік (уже спокійно читає газету). До речі, про справжніх принцес... (Пауза.) У
старому місті двоє молодих лайдаків штрикали один одного ножами. Я чув, як хрустіла
плоть, коли в неї заглиблювались вузькі леза. Обидва мовчали, а коли звернули увагу на
мене, один весело крикнув: «А ось і наш гість. Ходи сюди, маленький, пограй з нами в цю
гру!» І я відчув жах, що змусив мене втікати. Я боявся [5: 172–173].
Репліка-реакція Чоловіка лише на початку була логічною щодо попереднього
мовленнєвого акту й продовжувала лінію спілкування, запропоновану Жінкою, а потім,
порушуючи принципи Кооперації, Чоловік навмисно змінює напрям розмови, і його
обіцянка повідомити дещо про принцес (До речі, про справжніх принцес...) здійснюється
лише через кілька змін комунікативних ходів як алогічна реакція на абсолютно іншу за
темою попередню репліку-стимул Жінки:
Жінка. Саме тому. Воно у нас шульга, нехай малює правицею. Я йому і вказівного
пальця прищемила в дверях, так, легенько. Нігтик посинів. А може й два.
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Чоловік. І я тобі відповідаю: усі жінки – принцеси. Так їм написано, з цього усе
починається. Спочатку вона зустрічає Гарного принца, але мусить з ним розлучитись.
Потім її кохання, руки і півцарства на додачу, домагається Поганий принц [5: 173].
Такі комунікативні аномалії унеможливлюють визначення читачем стратегій і тактик
дійових осіб, цілей і результатів спілкування, перетворюючи внутрішню комунікацію
персонажів на псевдодіалоги. Відсутність результативної комунікації підтверджують також однакові репліки Чоловіка на початку кожної з перших п’яти яв п’єси щодо бажання
Дитини отримати ролики. Цим самим заперечується дієвість драми як одна з її основних
ознак, напр.: ЯВА 1. Чоловік (сідає у крісло, розгортає газету). А я забув тобі сказати,
люба, Воно вимагає купити Йому ролики. Ще трохи – і Воно вимагатиме мотоцикла
[5: 171]; ЯВА 3. Чоловік. А, я забув тобі сказати, вірна моя дружинонько. Воно вимагає
роликів, ще трохи – і захоче мотоцикла, і тоді... [5: 177]; ЯВА 5. Чоловік (сідає в крісло,
розгортає газету). А, я забув тобі сказати, королево мого серця, Воно вимагає роликів,
підозрюю, що через місяць Воно забагне мотоцикла. Ось тоді я Його й... [5: 182].
Комунікативно-прагматичні аномалії характеризують також пряму мовленнєву
партію драматурга, який свідомо ігнорує прагматичну значущість паратекстових
елементів, що вербалізують авторське мовлення в п’єсі. Актуалізуючи сильну позицію
заголовка у творі, автори зазвичай намагаються сконденсувати в ньому основну тему
й ідею твору, що посилює прагматичну силу назви п’єси. Утім, в аналізованій драмі
письменники не використовують усього потенціалу заголовка й реалізують у ньому лише комунікативну стратегію зацікавлення й інтригування читача, утілену в
неологізмі лізикава. Інтрига щодо назви твору не зникає й після прочитання п’єси,
оскільки оказіональна лексема заголовка, постаючи в тексті багато разів щоразу з новим
асоціативним значенням, не отримує однозначного тлумачення. Назва п’єси вживана в
репліках дійових осіб відокремлено від теми діалогу, що ускладнює її сприйняття читачем й унеможливлює розуміння прагматичного задуму авторів, які вигадали це слово й
увели до заголовка. Зміст неологізму постійно змінюється залежно від контексту, і читач,
позбавлений авторської допомоги в декодуванні назви твору, асоціює лексему лізикава
то з фонетично співзвучним безглуздим словосполученням лізе кава, то із чимось агресивним і страшним, то з певною живою істотою, напр.: Жінка. Як боявся? Як Лізикави?
До речі. Що це означає по-японськи? Чоловік. Так боявся. Нічого це не означає. І не
по-японськи це [5: 173]; Жінка. Хто це тобі сказав? Лізикава? [5: 175]; Чоловік. Дітей
треба розважати так: «Лізе кава», казати і перебирати пальцями по його пухкенькому
черевцю, а воно так весело сміється, і коли воно найрадісніше сміється, треба боляче
вдарити пальцями по його прозорих очицях, але так аби не осліпло [5: 181]; Чоловік.
Поліція – це Лізикава? [5: 183].
Таку саму прагматичну аномалію містить і безінформативна структура списку
дійових осіб, позбавлена будь-яких авторських орієнтирів щодо соціальної, вікової чи
оцінної характеристики персонажів:
Дійові особи:
Чоловік (він же Дитина)
Жінка (вона ж Дитина) [5: 171].
Відсутність будь-якого маркування дійових осіб у наведеному переліку персонажів,
які не мають навіть імен, зумовлює прагматичну аномалію в авторській комунікативній
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партії, коли драматург не використовує паратекстових елементів як засобів безпосереднього впливу на читача, як змогу сформувати в потенційного реципієнта п’єси потрібний
емоційний настрій.
Отже, комунікативно-прагматичні аномалії в зовнішній і внутрішній комунікації
аналізованої п’єси виявляються складником глобальної авторської стратегії – формування негативного емоційного настрою й занурення в сферу абсурду. Через яскравий, гострий родинний конфлікт автори завуальовано доводять абсурдність світу, навмисне порушуючи правила успішної комунікації. Перспективу подальших досліджень убачаємо
в поглибленому аналізі принципу Кооперації Г. Грайса і його реалізації в сучасних
драматургічних творах.
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КОММУНИКАТИВНО-ПРАГМАТИЧЕСКИЕ АНОМАЛИИ
В ПЬЕСЕ В. КОЖЕЛЯНКА И В. СЕРДЮКА «ЛІЗИКАВА»
В статье исследуются коммуникативно-прагматические аномалии во внешней и
внутренней коммуникации пьесы В. Кожелянка, В. Сердюка «Лізикава». Определены нарушения принципа Кооперации Г. Грайса как причины возникновения коммуникативных
аномалий в диалогах персонажей. Прагматические аномалии в структуре паратекстовых элементов являются намеренными и мотивированы авторской стратегией
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формирования негативного эмоционального настроения у читателя. Общей причиной
использования коммуникативно-прагматических аномалий в тексте анализированной
пьесы является намерение абсурдизировать произведение, доказывая нелепость человеческого существования.
Ключевые слова: коммуникативно-прагматические аномалии, принцип Кооперации,
автор, читатель, коммуникативная стратегия, драма, диалог.
Korolova V., PhD, associate professor
Oles Honchar national university, Dnipropetrovsk
COMMUNICATIVE-PRAGMATIC ANOMALIES IN THE PLAY «LIZYKAVA»
BY V. KOZHELIANKO AND V. SERDIUK.
The article deals with communicative-pragmatic anomalies in internal and external communication of a play «Lizykava» by V. Kozhelianko and V. Serdiuk. Grice’s Cooperative Principle violations were found as the reasons for communicative anomalies appearance in characters’ dialogues. Pragmatic anomalies in the structure of paratext elements are intentional and
motivated by author’s strategy to form reader’s negative emotional mood. The main reason for
communicative-pragmatic anomalies usage in the text of the analyzed play is an intention to
make absurd of the piece of work proving the absurdity of human existence.
Key words: communicatively-pragmatic anomalies, Grice’s Cooperative Principle, author,
reader, communicative strategy, play, dialogue.

УДК 811.111`373`38
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НУ «Львівська політехніка», Львів
ІНШОКОДОВІ ПОВІДОМЛЕННЯ У НАУКОВО-ФАНТАСТИЧНОМУ ТЕКСТІ
У статті описано основні характерні ознаки і особливості функціонування іншокодових повідомлень, які функціонують у науково-фантастичному тексті. Виокремлено
основні складові шару іншокодових повідомлень (власне спеціальні іншокодові повідомлення та квазіспеціальні іншокодові повідомлення, створені автором). Дослідження
дозволило провести комплексний аналіз жанротвірного потенціалу іншокодових повідомлень в науково-фантастичному тексті.
Ключові слова: іншокодові повідомлення, жанр, науково-фантастичний текст, квазіспеціальна лексика, значення, зміст.
Особливу роль у науково-фантастичному тексті (НФТ) відіграють спеціальні іншокодові повідомлення. Як зазначає Н. В. Степанюк, іншокодове повідомлення – це «цільнооформлений комунікативний вислів, …закодований за допомогою графічних знаків,
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пікторального (фото, малюнки) або абстрактно-схематичного характеру (формула, таблиця, діаграма)» [1: 2]. У науковому тексті вони відіграють роль наочного позначення
простору (карти, плани місцевості), відображення наукових знань (формули, схеми).
Матеріалом дослідження послугували романи, повісті і короткі оповідання англомовних письменників-фантастів періоду 50-х років ХХ ст. – початку ХХІ ст.: В. Дітца, Д. Адамса, А. Кларка, У. Гібсона, Т. Джонса, Е. Айдла, К. Саймака, А. Маккефрі, Е. Скарборг, М.
Тиса, Дж. С. Йорка, У. Сміта, Н. Стівенсона, Дж. Варлі, Р. Шеклі, Р. Бредбері, Д. Геррольда,
К. Лаумера (загальний обсяг близько 3 500 сторінок).
У НФТ наявні іншокодові повідомлення, які існують у науці, а також квазіспеціальні
іншокодові повідомлення (КІП), тобто ті, які вигадує автор. Як засвідчують обчислення,
14 іншокодових повідомлень серед досліджених творів є реальними. Вони містять фізичні, хімічні формули, математичні приклади та рівняння (E = MC2 – фізична формула [4];
l x n = 20 x 101 = 2020 – приклад математичних обчислень,
∞
ζ (s) = ∑ 1/ ns = 1+ Ѕs + ⅓s +…
n=1– дзета функція Рімана [5]).
Як і терміни, іншокодові повідомлення здебільшого реалізують наукову ознаку НФТ
і створюють ефект достовірності.
Здебільшого іншокодові повідомлення у НФТ (61 одиниця) є вигаданими. До них належать створені автором формули (напр., А+Р=? [4: 116] – формула комедії), закодовані
повідомлення (шифрування). Наведемо приклади закодованих повідомленнь з роману У.
Гібсона “Neuromancer”:
1. CASE: O O O O
OOOOOOOOO
O O O O O O O O [3: 211].

2. C A S E : : : : :
:::::JACK
O U T : : : : : : [3: 240].

Такі КІП є зашифрованими посланнями кібернетичної системи, яка має свідомість.
Очевидним є те, що типи спеціальних іншокодових повідомлень, а також їхня інтенсивність інтеграції у текст залежать від індивідуального стилю письменника, від тематики твору, а також від типу НФТ (кіберпанк, пригодницька, м’яка НФ тощо). Введення у
текст спеціальних іншокодових повідомлень властиве індивідуальному стилю таких авторів, як Н. Стівенсон, У. Гібсон, Е. Айдл, В. Віндж, А. Кларк. Причому значна кількість
іншокодових повідомлень (як реальних, так і вигаданих автором) серед досліджених
творів трапляється у романі Н. Стівенсона «Cryptonomicon» (30 одиниць), де головними
персонажами є вчені-математики, фізики, які доводять свої наукові теорії, роблять математичні розрахунки та використовують як реальні, так і вигадані формули.
У процесі дослідження виявлено наступні типи квазіспеціальних іншокодових повідомлень: схематичні малюнки (5 одиниць), шифрування, листи-повідомлення (48
одиниць), формули (5 одиниць) та інші (3 одиниці). Виявлено, що такий тип КІП, як
шифрування, закодовані повідомлення трапляються, передусім, у НФТ такого підтипу,
як кіберпанк (твори У. Гібсона, Н. Стівенсона). На нашу думку, це можна пояснити тим,
що у кіберпанку події розгортаються у віртуальній реальності, у кіберпросторі. Персонажами є не тільки люди, а й штучний інтелект, розумні кібернетичні системи, отож і
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обмін інформацією між ними відбувається засобами штучної комп’ютерної мови, мовою
цифр і символів.
Шифрування трапляються також у НФТ пригодницького типу про космічні подорожі
(напр., у романі В. Вінджа “A Fire Upon the Deep”), де інформацію передають за допомогою фантастичних засобів міжгалактичної комунікації, універсальних для мешканців
більшості планет. Отже, чинники індивідуального стилю твору, а також типу і тематики
НФТ впливають на тип іншокодових повідомлень та їхню кількість у тексті.
Квазіспеціальні іншокодові повідомлення реалізують фантастичність і «науковість»
НФТ, оскільки водночас створюють образ фантастичного світу та ефект достовірності.
Деякі квазіспеціальні іншокодові повідомлення (малюнки, плани) виконують у тексті
функцію утворення простору у фантастичному світі, де розгортаються події.
Однак зазначимо, що подібні малюнки-схеми не є чисельним явищем у НФТ. Очевидно автори надають перевагу вербальному опису місця подій, оскільки це підкреслює
художній аспект твору. Адже завдання НФТ полягає не у наданні автором вичерпної інформації, а полягає в естетичній функції, яку відіграє НФТ, як і будь-який інший текст
художнього жанру.
Для НФТ специфічною є стилістична інтегрованість КІП у вербальний текст. Вона
проявляється по-різному та залежить від самого типу квазіспеціального іншокодового повідомлення. КІП імітують повідомлення, що функціонують у науковому тексті, у
структурному плані, тобто нагадують за формою реальні іншокодові повідомлення. У
такий спосіб автор імітує науковий стиль, наслідуючи його.
У результаті аналізу фактичного матеріалу виявлено, що КІП є важливим елементом
НФТ. Вони можуть бути двох структурних типів, а саме: власне іншокодові повідомлення (чий зміст є вираженим невербальним способом) та полікодові повідомлення (їхній
зміст виражено як вербальними, так і невербальними способами). До невербальних елементів належать використані у тексті стрілки, малюнки, окремі літери, цифри, рамки
тощо. Прикладом полікодового КІП є титульний аркуш дисертації, написаної роботомандроїдом у романі Е. Айдла “The Road to Mars”:
De Rerum Comoedia
A Discourse on Humor
Thesis submitted for a Doctorate degree to the USSAT
(The University of Southern Saturn)
by
CAR11ON//Ξא33PY{ш∩α Θ}4§•ПPI  ﻟ¤♥ ↔ ώπ
known as Carlton
The author of this dissertation is a 4,5 Bowie machine who set out to discover
Whether comedy can be learned, or whether it is inherent only in Homo sapiens.
Рис. 1. Ілюстрація полікодового КІП з роману Е. Айдла “The Road to Mars” [4, p. 113].
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Як бачимо, приклад у творі подано у рамці і представлено як вербальний, так і невербальний текст. Назва дослідження – “De Rerum Comoedia”. Далі, подібно до дисертаційних досліджень, які існують, вказують науковий ступінь та університет, де виконано
дисертацію. У прикладі автор імітує оформлення титульного аркуша дисертаційного дослідження, що наслідує науковий стиль та підсилює наукову атмосферу.
Згідно з нашими обчисленнями, у творах, що підлягали аналізу, виявлено 39 квазіспеціальних полікодових повідомлень, значну частку яких (30 одиниць) представлено
листами-повідомленнями. Наведемо приклад такого повідомлення з роману В. Вінджа
“A Fire Upon the Deep”:
Transceiver Relay00 search log:
Beginning 19:40:40 Docks Time, 17/01 of Org year 52090 [128.13 days since the fall of
Straumli Realm]
Link layer syntax 14 message loop detected on assigned surveillance bearing. Signal
strength and S/N compatible with previously detected beacon signal.
Language path: Samnorsk, SjK:Relay units
From: Jefri Olsndot at I dont know where this is
Subject: Hello. My names Jefri Olsndot. Our ships hurt adnd we need help. pPlease anser.
Summary: Sorry if I get some of this wrong. This keybord is STUPID!!
Key phrases: I dont know
To: Relay anybody [6: 136].
Наведене квазіспеціальне полікодове повідомлення є міжгалактичним посланням.
Своїм оформленням воно імітує сучасні листи електронної пошти. У листі містяться
ключові фрази, притаманні сучасним електронним повідомленням (From:, Subject:, To:).
Окрім того, у ньому є вказівка на фантастичний час подій «19:40:40 Docks Time, 17/01
of Org year 52090 [128.13 days since the fall of Straumli Realm]». З цього листа читач
дізнається, що події відбуваються у далекому майбутньому (year 52090), згадується також історична подія (the fall of Straumli Realm – падіння фантастичного королівства
Страумл), читач підсвідомо розуміє, що вона є дуже важливою для цієї фантастичної
цивілізації, ця подія слугує ніби переломним моментом в їхній історії, оскільки вона, як
бачимо, є головною для відліку часу (128.13 days since the fall of Straumli Realm). Отже,
подане іншокодове повідомлення описує не тільки події, але й відображає темпоральні
параметри фантастичного світу.
Визначаючи відношення між КІП і вербальним текстом, зазначимо, що вони мають
родовидовий характер. Зокрема, одні спеціальні іншокодові повідомлення конкретизують дані вербального тексту, інші – узагальнюють.
Наведемо приклад квазіспеціального іншокодового повідомлення, вираженого формулою, що конкретизує інформацію вербального тексту:
A+πO = ! – формула комедії.
m– O
Сутність цієї формули пояснюється у контексті:
“Recently he had been trying a mathematical approach to comedy… He used his own
system for algebraic notation where ! stood for laughter… A represents the face of the observer… He realized he had to include an audience in his algebra…he used symbol π for pie.
Not bad, huh?
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So, let m represent the mass of the people and O be the observer and he came up with:
A+πO = !
m– O
When the pie goes in the observer’s face (πO), everybody laughs except the observer (m –
O). From this he derived one important axiom: comedy is what happens to other people” [4: 116].
У прикладі персонаж роману “The Road to Mars” (Е. Айдла), який працює над науковим дослідженням, виводить формулу комедії, надаючи при цьому «наукові» обґрунтування своєї теорії.
Аналіз формально-структурних зв’язків КІП засвідчив, що найтісніше з вербальним
текстом пов’язані формули, меншою мірою – малюнки, схеми, чиї відношення з текстом є автосемантичними, тобто вони не мають цілковитої залежності від вербального
пояснення та несуть самостійний зміст, на відміну від формул. Отже, структурний тип
квазіспеціального іншокодового повідомлення (тобто його форма) визначає відношення
між ним і вербальним текстом.
За нашими спостереженнями, подання іншокодових повідомлень у НФТ значно відрізняється від принципів їхнього введення у науковий текст. Оскільки, на відміну від
наукового тексту, у НФТ малюнки, схеми, графіки, зазвичай, не підкріплюють заголовком чи підрисунковим підписом, що містять такі мовні маркери, як, наприклад, table,
diagram, illustration, figure, scheme, притаманні науковому тексту.
Отже, з’ясовано, що важливою частиною спеціального лексикону НФТ є спеціальні іншокодові повідомлення – як реальні, так і вигадані автором. У результаті аналізу
фактичного матеріалу виявлено, що особливістю КІП є те, що вони імітують реальні.
Серед них виокремлюють власне іншокодові, зміст яких виражено невербальним способом, та полікодові повідомлення, які комбінують як вербальні, так і невербальні способи.
На нашу думку, типи та частотність їх введення залежать від чинників індивідуального
стилю, типу НФТ та тематики твору. Дослідження засвідчило, що низка КІП бере участь
у створенні образу фантастичного простору і часу (наприклад, карти, листи). Структурний тип КІП визначає ступінь його залежності від вербального тексту. Ця залежність від
тексту у НФТ відрізняється від наукового тексту, що пов’язано з художньою ознакою
наукової фантастики.
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В статье описаны характерные признаки и особенности функционирования невербальных единиц в научно-фантастическом тексте. Рассматриваем два основных вида
невербальных единиц: специальные невербальные единицы, которые существуют, и
квазиспециальные невербальные единицы, созданные автором. Проведен комплексный
анализ жанрообразующего потенциала невербальных единиц, используемых в научнофантастическом тексте.
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NON-VERBAL UNITS USED IN SCIENCE-FICTION
The paper focuses on characteristic features and functions of non-verbal units used in science fiction. Non-verbal units of this genre fall into two main groups: special non-verbal units
which exist and quasi-special non-verbal units coined by authors. The paper considers the
genre-shaping potential of non-verbal units used in science fiction.
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Культура мови – це проблема, що завжди начасі. Вона не втрачає своєї актуальності
для будь-якої національної спільноти і буває предметом публічного обговорення та пильної уваги не лише мовознавців, а й письменників, журналістів, усіх людей, не байдужих до
виражальних можливостей слова, до престижу своєї мови [1: 3]. Основними складниками
культури мови є передусім досконале володіння нормами найважливішої лінгвально-суспільної форми – літературної національної мови, їх глибоке усвідомлення, уміння користуватися всім арсеналом мовних засобів залежно від умов, мети і змісту спілкування.
Запорукою позитивної, успішної комунікації в усіх її виявах є, без сумніву, мовний
етикет – система стійких лінгвальних виразів, словесних форм ввічливості, нормативно
закріплених у певному суспільстві для встановлення контакту між співрозмовниками
[2: 10]. Разом з узвичаєними правилами поведінки мовно-етикетні формули обов’язково
супроводжують стандартні ситуації під час встановлення, підтримання та завершення
спілкування.
Етикет загалом та його мовний різновид зокрема вітчизняні лінгвісти активно почали досліджувати лише в другій половині ХХ ст. Систему мовно-виражальних засобів
ввічливої поведінки, їхні традиційні й сучасні риси, функційні особливості тощо донедавна розглянуто переважно у зв’язку з історією української культури, стилістикою і
культурою української мови. Так, всебічному аналізу мовного етикету та його складників з погляду лінгвокультурології та лінгвостилістики присвятили свої праці С. Богдан,
Н. Журавльова, Н. Голікова, А. Коваль, В. Костенко, І. Попова, Я. Радевич-Винницький,
М. Стельмахович, Л. Струганець, Є. Чак та ін.
Нова лінгвістична парадигма, що по-своєму формується на початку ХХІ ст., помітно
багатоаспектніша. Вона спирається не лише на традиційне системно-структурне розуміння предмета дослідження, а й визначає сутність мови як антропоцентричного, а в
деяких концепціях і теоантропокосмічного явища [3: 34], у якому визначальне місце належить людському простору, його філософському осмисленню.
У наш час неабиякий інтерес до мовленнєвого етикету як різновиду мовного етикету
в його конкретній реалізації пов’язаний з посиленою увагою вчених до проблем спілкування, що викликано досягненнями теоретичної лінгвістики та суміжних з нею наук.
Нині є всі підстави вважати досить актуальними такі питання, як висловлення і текст,
функціонування мови в різних суспільних сферах діяльності, взаємодія мови і суспільства, співвідношення вербальних і невербальних засобів спілкування тощо. На думку
Н. Формановської, низка маргінальних лінгвістичних дисциплін, зокрема соціолінгвістика, психолінгвістика, етнолінгвістика, паралінгвістика, лінгвокраїнознавство, а також
когнітивна, комунікативна і прагматична лінгвістики відображають у кінцевому результаті одне й те саме прагнення пізнати важливу проблему сьогодення – мова і людина, в
аспекті якої доречно розглянути й мовно-мовленнєвий етикет [4: 4].
Метою цієї статті є дослідження комунікативно-прагматичних особливостей мовного етикету, реалізованого в художньо-літературному дискурсі, що належить перу П. Загребельного.
Вибір проблеми зумовлений, по-перше, тим, що художній текст передбачає
обов’язкову динаміку формул ввічливості в рецепції читачів, адже в процесі опосередкованого художнім текстом спілкування адресанта (автора) й адресатів (читачів) абстрактно-мовні етикетні слова й вирази перетворюються в мовленнєво-комунікативні,
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зберігаючи або певною мірою втрачаючи стандартність, стійкість, набуваючи нових варіантів, семантичних відтінків і нашарувань. По-друге, літературний доробок великого
прозаїка другої половини ХХ – початку ХХІ ст. П. Загребельного, який залишив у спадок прийдешнім поколінням українців багатющий скарб – відомі історичні та сучасні
романи, а також повісті, оповідання, кіносценарії, статті, рецензії, у цьому аспекті ще не
досліджений.
Розв’язання проблеми реалізації засобів мовного етикету в художній літературі з
огляду на досягнення філософсько-лінгвістичних напрямів сучасної науки потребує коментарів щодо співвіднесення таких близьких понять, як текст і дискурс. «Наукова біографія» терміна «дискурс», – зауважує К. Серажим, – почалася ще на зорі зародження
гуманітарної науки людства в античні часи, проте його значення не усталилося й досі.
Незважаючи на те, що цим поняттям послуговуються понад дві тисячі років, тільки на
початку 1970-х років, коли сформувалася нова течія – лінгвістика тексту, виникла потреба чіткого окреслення предмета її дослідження, а отже, чіткого визначення сутності цих
двох ключових понять – тексту і дискурсу [5: 9–10].
Поняття дискурсу в найширшому розумінні асоціюється з усіма виявами комунікації. Відзначаючи багатоаспектність його змісту та форм, представники новітніх наукових
напрямів лінгвістики трактують дискурс по-різному. Це поняття найчастіше відносять
до найважливіших категорій мовного спілкування. На думку Ф. Бацевича, дискурс, як
і мовленнєвий акт, у найширшому розумінні асоціюється з усіма виявами комунікації –
контактної і дистантної, діахронічної і синхронічної, усної і писемної тощо. Саме писемний дискурс найчастіше пов’язують із поняттям тексту, що постає як «вичерпаний»,
«зупинений» дискурс [6: 166].
Як відомо, одним з найдавніших дискурсів / текстів є художньо-літературний, у
якому постійно взаємодіють автор і читач, причому перетворення художнього тексту на
дискурс здійснюють численні адресати по-своєму, що залежить від низки чинників – соціальних, генетичних, фізіологічних, психологічних тощо. Незважаючи на відсутність
безпосереднього контакту між автором і читачами, комунікативний вплив адресанта на
адресатів є позитивним, якщо письменник бездоганно володіє мовною системою і вміє
індивідуалізувати кожну лінгвальну одиницю у своєму тексті. У прозі П. Загребельного
мовно-етикетні форми і вирази – це, безперечно, яскравий лінгвостилістичний засіб комунікативного впливу на адресатів-читачів.
У новій лінгвістичній парадигмі, що включає різні аспекти характеристики дихотомії «мова і людина», визначальне місце належить мовознавчому обґрунтуванню дій
і помислів як героїв художніх творів, так і їхніх авторів. Спираючись на такі важливі
поняття комунікативної лінгвістики та лінгвопрагматики, як «комунікативна поведінка»,
«комунікативний паспорт людини», «мовленнєвий паспорт людини», уведені в науковий
обіг Й. Стерніним [7], П. Загребельного вважаємо «гросмейстером спілкування», адже
письменник володіє усіма складниками мовно-комунікативного кодексу, промовистим
словом талановито впливає на читача не лише в стандартних етикетно-спілкувальних
ситуаціях, а й в нестандартних (іноді антиетикетних) випадках комунікації.
У системі мовно-етикетних одиниць традиційно закріплено спеціалізовані форми та
фразеологізовані формули, за допомогою яких спілкувальники десятки й сотні разів звертаються один до одного протягом дня, чемно вітаючись, прощаючись, бажаючи добра,
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успіхів тощо. Подеколи вони роблять це цілком автоматично. Однак послідовне використання лінгвальних засобів, що репрезентують шанобливу поведінку, не є обов’язковим у
художньому тексті, а деякими з них письменники зовсім не послуговуються у своїх творах.
У прозі П. Загребельного спостережено етикетні кліше всіх семантико-комунікативних різновидів, однак частину з-поміж них автор вживає вкрай рідко. Наприклад, мовленнєве впровадження формул вітання, що зазвичай допомагають встановити контакт
між вихованими співбесідниками, у творах письменника є малопродуктивним, хоч в
українській мові здавна склалася надзвичайно розгалужена система вітально-етикетних
форм і виразів на зразок: Добрий ранок! Доброго ранку! Добрий день! Доброго дня! Добрий вечір! Доброго вечора! Моє шанування! Вітаю! Привіт! Здрастуй (-те)! Здоровенькі були! Дай, Боже, щастя! Слава Ісусу Христу! Слава Україні! тощо. У повсякденному житті спілкувальники вибирають з цього широкого спектру одиниці, найзручніші
для реальної ситуації, використовуючи їх дещо формально, не завжди вкладаючи в їхній
зміст усі можливі відтінки пошанівного ставлення до людей, з якими вітаються. Скупий
набір формул вітання в авторській мові, навпаки, відображає тенденцію до редукування
системи нормативних мовно-етикетних засобів, адже в художньо-літературному дискурсі кожне слово вартісне, а встановлення контакту між персонажами творів частіше залишається за лаштунками описаних подій.
Наприклад, герої низки історичних і сучасних романів П. Загребельного зрідка вітаються так: Здоров будь! («Смерть у Києві» [8]); Слава гетьману! Шана! («Я, Богдан»
[9]); Добрий вечір, Здрастуйте («Зло» [10]); Вітаю! Гратулюю! Віншую! («Брухт» [11]);
Хелло! Хауді! («Безслідний Лукас» [12]) тощо. Зрозуміло, лише умовно цей список форм
вітання можна розглядати як підсистему загальної лінгвально-етикетної системи. Наведені мовленнєво-етикетні засоби відображають різнотипні спілкувальні ситуації, а деякі
з них (зокрема слова німецького й англійського походження: Гратулюю! Хелло! Хауді!)
навіть певною мірою порушують національно-етнічний характер українського мовного
етикету, оскільки не зовсім пристосовані до спілкування українців. Ці та інші слова й
формули вітання потребують обов’язкових коментарів із зверненням до зовсім різних за
змістом, часовим простором і людськими факторами художніх творів, а також до контекстів, у яких вони використані.
Вітально-етикетні формули в художньо-літературному дискурсі є значущими, якщо
вони набувають конкретного стилістичного значення і, виконуючи визначену для них автором функцію, у такий спосіб трансформуються в стилістеми. На думку Л. Мацько, О.
Сидоренко, О. Мацько, більшість стилістем реалізуються лише в контексті, тобто в частині
тексту, що являє собою лінійне синтагматичне оточення, яке потрібне (чи достатнє) для
реалізації потенцій значення слова або таке, що здатне породжувати певні зміни в значенні [13: 441]. Наприклад, персонаж роману «Зло» («День для прийдешнього») Брайко в
одному з контекстів замислюється над вибором потрібного етикетного виразу, щоб привітатися з капітаном: Брайко <…> побачив <…> капітана, <…> хотів сказати: «Добрий
вечір», та передумав, бо який же вечір о другій годині. Вирішив було промовити: «Здрастуйте», – теж не хотілося. Просто ж гаркати: «Здравия желаю!» якось не личило,
бо той був капітан, а Брайко хоч там який, а все ж майор [10: 144]. На перший погляд,
герой лише підшукує найточніше привітання, з якого має розпочатися контактування з іншою людиною. Однак розширений контекст оповіді у зв’язку з цими зазвичай семантично
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нейтральними етикетними формулами прогнозує виникнення низки оцінно-прагматичних
смислів у свідомості читачів на кшталт: ‘внутрішня напруга майора Брайка’, ‘передчуття
ним неприємної розмови з капітаном’, ‘негативне ставлення капітана до нього’ тощо.
У романістиці П. Загребельного спостережено мовно-етикетні формули вітання, що
набувають статусу стилістеми через постійне повторення в макротексті, яке супроводжується контекстуально-змістовим варіюванням. Так, вітання Здоров будь! – єдиний
етикетний вираз, помічений в романі «Смерть у Києві», що є кілька разів семантично
й структурно трансформованим. Неодноразово поєднуваний зі звертанням князю, він
утворює цілісну мовленнєво-етикетну формулу, стилістичне значення якої, за прогнозом
автора, адресати мають переоцінювати в загальному художньо-літературному дискурсі
й навіть в одному контексті. Порівняймо вирази Здоров будь, князю! [8: 112] і Будь здоровий, князю! [8: 116]. Здається, вони відрізняються лише порядком слів і граматичними
формами опорного слова, однак їх дискурсивно-прагматичний аналіз засвідчує, що перший етикетний вираз є формулою вітання, а другий – побажання. Крім того, мовленнєво-етикетне кліше Будь здоровий, князю! з огляду на поведінку учасників ситуації, описану автором в тому самому контексті, демонструє накладання позитивного й негативного значень, що призводить до комунікативної девіації (збою, невдачі) в процесі інтеракції
персонажів. Спираючись на методику прагматичного аналізу дискурсу, запропоновану
Ф. Бацевичем [14: 269–274], спробуємо оцінити, яке стилістичне значення і який комунікативно-прагматичний смисл може викликати ця етикетна формула в рецепції адресатів:
1) …вершник <…> упізнав князя Юрія, вклонився: – Здоров будь, князю! [8: 112] (тобто,
добрий день, вітаю тебе) – формула вітання; 2) – Не забувай, князю, що ми твої коні,
не бійся вкладати вудила нам в уста і будь завжди здоровий, князю! – Будь здоровий,
князю! – крикнули всі. – Будь! – Будь! – гукнув і князь Андрій (потрібно розуміти так:
всі бажаємо тобі здоров’я), тільки Ростислав <…> не подав голосу, прикривши срібним
кубком зневажливу посмішку [8: 116] (читаємо підтекст: а я тобі не бажаю ні здоров’я, ні
добра) – формула, що в художньо-літературному дискурсі репрезентує накладання двох
етикетно-стилістичних значень – побажання й антипобажання.
Чи не найцікавішими в прозі П. Загребельного є мовно-етикетні формули звертання. Їх набір надзвичайно специфічний, загалом абсолютно контамінований, оскільки до
цього списку включено різні за етимологією та етнічною віднесеністю контекстуальні
слова й вирази, які письменник використовує з метою створення об’єктивної картини подій або як прийом стилізації образів, фактів, ситуацій тощо. Крім численних узвичаєних
звертань, послідовно оформлених кличним відмінком, як-от: князю, отче, сину, лікарю,
батьку, мамо, Юліє, Олю, Лукасе тощо, у романах письменника зустрічаємо такі етикетно-вокативні слова, як пане, панове, товариство, гер, міс, містер, сер, що в різних народів є ідентифікаторами соціально-гендерного стану людини в суспільстві. Водночас вони
виражають і шанобливе ставлення до співрозмовників. Високий стиль спілкування своїх
героїв підтримує автор, зокрема, за допомогою мовленнєво-етикетних виразів пановелицарі, товариство-добродійство, лицарі-браття, браття-молодці тощо у романі «Я,
Богдан» [9]. Інтегральна сема ‘ввічливість’ є експліцитною в структурі цілісних значень
низки формул-звертань, що фігурують і в інших історичних романах П. Загребельного.
Наприклад: великий князю («Смерть у Києві» [8]), ваша величність, о достойний, сяйво
очей моїх («Роксолана» [15]) тощо.
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Однак у сучасній романній прозі П. Загребельного почасти натрапляємо на вокативи,
що і за змістом, і за формою суперечать нормам ввічливого спілкування. Їхня антиетикетність є прозорою в будь-якому контексті. У такий спосіб автор «портретизує» деяких
невихованих представників вищих соціальних верств, які відповідну мовленнєву поведінку ніби спеціально підсилюють нечемними звертаннями. Наприклад, один із персонажів роману «Зло» Гнат Косар-Косаревич, син професора архітектури, постійно звертається до своєї матері у такий спосіб: муттер, муттерхен, муттер-шмуттер, муттербуттер тощо. Зрозуміло, нічого іншого, крім зневаги до рідної неньки, такі звертання не
можуть виражати, а в контекстуально-діалогічних репліках вони особливо підсилюють
драматизм стосунків матері й сина, породжуючи у свідомості читачів-адресатів лише
негативні комунікативно-прагматичні смисли: – Ти могла б без істерик, муттер-шмуттер [10: 162]; Муттерхен, в тобі іноді пробивається геніальність! [10: 163]; – Муттер, це дикий квієтизм: пам’ять шлунка! [10: 282] тощо.
У прозі П. Загребельного, що її кожний читач осмислює по-своєму, непомітно для
себе перетворюючи текст на дискурс, мовленнєво-етикетні слова й вирази загалом випромінюють потужну енергію, закладену адресантом в потрібному для нього напрямку.
Їх розшифрування з погляду мовознавства видаються нам перспективними й актуальними. Комплексне дослідження всіх авторських мовно-етикетних засобів з опертям на
теоретичні основи новітніх напрямів лінгвістики, орієнтованих на філософські наукові
течії, зокрема антропоцентризм, дозволить наблизитися до розв’язання вічної проблеми
для суспільства – взаємодії мови і людини.
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ЭТИКЕТНЫХ ФОРМУЛ В ХУДОЖЕСТВЕННО-ЛИТЕРАТУРНОМ ДИСКУРСЕ
(НА ОСНОВЕ ЯЗЫКА ПРОЗЫ П. ЗАГРЕБЕЛЬНОГО)
Рассматривается языковой этикет как система традиционных формул и форм
выражения уважения, его реализация в художественно-литературном дискурсе прозы
П. Загребельного. Исследуется специфика коммуникативно-прагматических трансформаций языкового этикета в речевой этикет в текстах произведений писателя.
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ETIQUETTE FORMULAS IN LITERARY-FICTION DISCOURSE
(BASED ON THE LANGUAGE OF THE PROSE BY P. ZAHREBELNY)
The language etiquette as a system of traditional formulas and forms of expression
politeness, its realization in fiction and literary discourse is considered. The specificity of
communicative and pragmatic transformation of the language etiquette in author’s text is investigated.
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СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО ЭМОЦИОНАЛЬНОГО КОНЦЕПТА
«РАДОСТЬ» В РУССКОЙ И ГРУЗИНСКОЙ ЯЗЫКОВЫХ КАРТИНАХ МИРА
В статье на материале лексикографических источников рассматривается содержание концепта «радость» в русской и грузинской языковых картинах мира. Приводятся
и описываются значимые признаки концепта «радость» в русском и грузинском языках.
Ключевые слова: концепт, эмоциональный концепт, языковая картина мира, структура эмоционального концепта, базовая эмоция.
На протяжении последних десятилетий в лингвистике прочно закрепилось понятие
«концепт». Появление данного термина в науке породило множество споров относительно своего значения, что находит отражение в работах таких известных ученых-лингвистов, как А. Вежбицкая, Я.В. Волкова, Д.С. Лихачев, В.И. Карасик, Н.А. Красавский,
Г.Г. Слышкин, В.И Шаховский и др. Впервые в отечественной науке данный термин
был употреблен С.А. Аскольдовым-Алексеевым в 1928 г. Ученый определил концепт
как мысленное образование, которое замещает в процессе мысли неопределенное множество предметов, действий, мыслительных функций одного и того же рода (кон- цепты «растение», «справедливость», математические концепты) [1, с. 4]. На сегодняшний
день, существует множество подходов к определению концепта, на которых в настоящем
статье мы не будем останавливаться.
В нашем исследовании мы рассматриваем особый тип концепта – эмоциональный
концепт, который определяется как этнически, культурно обусловленное сложное структурно-смысловое интегративное, ментальное, как правило, лексически и/или фразеологически вербализованное образование, базирующееся на понятийной основе, включающее в себя, помимо понятия, образ, оценку, культурную ценность и функционально замещающее человеку в процессе рефлексии и коммуникации однопорядковые предметы
(в широком смысле слова), вызывающие пристрастное отношение к ним человека [5,
с. 59]. Данное определение акцентирует трехкомпонентную структуру эмоционального
концепта, а именно его понятийную, ценностную и образную составляющие.
Остановимся подробнее на рассмотрении специфики структурирования эмоциональных концептов. Установлено, что эмоциональные концепты, подобно другим, неэмоциональным, концептам, оргaнизованы вокруг прототипов [6, с. 207]. Следовательно,
при описании концептов конкретных эмоций одной из задач исследователя должна стать
идентификация и описание прототипических сценариев эмоциональных концептов, а
также отступлений от этих прототипических сценариев. Согласно З. Кевечесу, изучение эмоциональных концептов должно строиться не столько на логическом, сколько на
образно-схематическом знании [8, с. 32]. Таким образом, по мнению Я.А.Волковой, задача понимания эмоциональных концептов требует изучения не столько терминов эмоций или слов-сигналов эмоций, сколько лингвистического описания эмоций [3, с. 116].
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З. Кевечес включает в структуру базовых эмоциональных концептов четыре компонента:
систему концептуальных метонимий; систему концептуальных метафор; систему родственных концептов; – ряд когнитивных моделей (сценариев) [6, с. 199]. Таким образом,
рассмотрение концептов эмоций проводится по следующей схеме: устойчивые выражения, используемые для описания конкретной эмоции в данном языке, систематизируются в концептуальные категории (то есть в системы концептуальных метонимий, метафор
и родственных концептов), а затем концептуальные категории систематизируются в когнитивные модели, среди которых, как правило, одна является прототипичной, а остальные – отступлениями от прототипа [3, с. 120].
Следует отметить тот факт, что в то время как отрицательные эмоции (ненависть,
гнев, страх, страдание) являются достаточно хорошо исследованными (см. работы И.И.
Чеснокова, Н.А. Красавского, Я.А. Волковой, С.В. Зайкиной и др.), положительные эмоции остаются недостаточно изучен- ными и требуют детального рассмотрения.
В предлагаемой работе мы попытаемся описать в рамках межкультурного сопоставления и выявить особенности эмоционального концепта «радость» в русском и грузинском языковом сознании.
Исследование концепта «радость» в русском и грузинском языках является актуальным в силу того, что позволяет выявить универсальность и специфичность восприятия
действительности носителями разных языков, что, в свою очередь, углубит адекватную
трактовку языковой картины мира.
Актуальность данной работы заключается также в том, что концепт «радость» с
позиций изучения его лексической представленности на материале сопоставления двух
разноструктурных языков – русского и грузинского – является недостаточно изученным
в современной лингвистике.
Материалом исследования послужили статьи энциклопедических, толковых, синонимических, антонимических, фразеологических словарей грузинского и русского
языков, содержащих лексему “радость”, а также данные ассоциативного эксперимента.
Использованы описательный и семантический методы исследования, элементы концептуального и сопоставительного анализа, а также метод ассоциативного эксперимента.
В XX в. учеными-психологами (П. Экман, Р. Вудвортс, К. Изард) было установлено
и доказано существование неких универсальных эмоций. Как пишет К. Изард; «Некоторые отдельные эмоции являются универсальными, общекультурными феноменами. Кодирование и декодирование ряда эмо- циональных выражений одинаковы для людей всего мира, безотносительно к их культуре, языку или образовательному уровню» [4, с. 10].
Радость является одной из таких универсальных эмоций. Но, несмотря на так называемую универсальность и общекультурный феномен, некоторые современные исследователи полагают, что сфера чувств отражается в каждом языке самобытно, ее типологическая структура имеет национальную специфику (см., например, работы А. Вежбицкой,
Г.Е. Крейдлина) [Там же].
Для анализа экспликационной специфики концепта «радость» следует обратиться к
словарной трактовке слова.
В Словаре живого великорусского языка В. Даля (1955 г.) круг значений лексемы “радость” обрисован следующим образом: 1. Веселье, услада, наслажденье, утеха, внутреннее чувство удовольствия, приятного, вследствие желанного случая. 2. Самое событие
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или предмет, возбудивший эти душевные чувства. 3. Утеха, что или кого люблю, чему
или кому радуюсь.4. Стар. Брачный пир, свадьба, южн. или запад. веселье, весёлки [3].
Большой толковый словарь русского литературного языка (БАС) под редакцией
Н.С. Кузнецова дает следующие толкования лексемы “радость”: 1. Чувство удовольствия, ощущение большого душевного удовлетворения. Большая, бурная, искренняя,
неподдельная радость. Чувство, ощущение радости. Испытывать, чувствовать, выражать радость. От радости смеяться, плакать. С радостью помогу (охотно, с готовностью). 2. То, что (тот, кто) доставляет удовольствие, даёт счастье. Радости жизни.
Радость.матери - дети. В семье большая радость – получили новую квартиру. * Какая
радость; будет бал! Девчонки прыгают заране (Пушкин). 3. Разг. Ласковое, нежное обращение. Радость. Ты моя! По случаю какого-либо счастливого события. С какой радости? Чего ради, почему? [10].
В Толковом словаре современного русского языка под редакцией И.С.Ожегова и Н.
Ю. Шведовой “радость” определяется так : «Радость -это 1.Весёлое чувство, ощущение
большого душевного удовлетворения. Испытывать радость. Доставить?. Вне себя от радости (очень рад). С радостью помогу (очень охотно, с полной готовностью). 2. То, что
(тот, кто) вызывает такое чувство. Радости жизни. Дети – радости матери. Радость ты
моя1 (часто в обращении). 3. Радостное, счастливое событие, обстоятельство. В семье
р.: приехал сын. Случилась большая радость. * На радостях (разг.) – по случаю радости,
удачи. Погуляем на радостях. С какой радости? (разг. неодобр.) – Чего ради, почему?[9,
c. 300 ].
При проведение концептуального анализа лексемы “სიხარული”, представляющей
собой грузинский эквивалент слова “радость”, следует также рассматривать сопутсвующую ей в большинстве словарей лексическую единицу “სიხარული ”.
Так, к примеру, Словарь древнегрузинского языка под редакцией И. Абуладзе дает
следующее толкование слова “радость” – მხიარულება “веселье”; ლხინი “утеха, отрада”; წვეულება “вечеринка”; განსაცხრომელი “чувство большого удовлетворения”.
Радость моя [13] .
В Толковом словаре грузинского языка XVII-XVIII века Сулхана – Саба Орбелиани:
სიხარულით “ от радости”-–ესე არს ყოვლითა ჭმუვნისაგან თავისუფლება “беспечалие” [16] .
В грузинско – русском толковом словаре под редакцией Н. Чубинишвили : “радость” – «беспечалие», «чувство большого удовлетворения» [17].
В Толковом словаре современного грузинского языка под редакцией А.Чикобава:
“радость “-это 1. Чувство, которое вызвано чем-нибудь приятным, – чувство удовольствия, удовлетворенности, веселое настроение Я не знаю как выразить, какая радость
сейчас кипит и исходит из моего сердца( Илия), Представьте радость женщины, когда она узнала, что жизни Эльгуджи никто не угрожал(А. Казбеги). 2. Перен. Тот, кто
(то,что) вызывает это чувство удовольствия, удовлетворенности. 3. Ласковое обращение
к любимому (любимой) существу. Моя радость [19].
Таким образом, рассмотрев данные словарей анализируемых языков, мы пришли к
следующему выводу: в русском и грузинском языках 2 основных компонента лексемы
“радость”, а именно – ‘удовлетворение’ и ‘веселье’ совпадают, а, значит, являются универсальными для исследуемых лингвокультур.
165

Далее мы обратились к данным синонимических и антонимических словарей.
В русском языке имеются следующие синонимы лексемы “радость”: удовольствие,
ликование, веселье, веселость, радостность, пиршество, упоение, потеха, удовлетворение, забава, жизнерадность,торжество, отрада, восторг, восхищение, ейфория, беспечалие, развлечение, кайф, праздник, праздничное настроение[ 10, с.88 ]. Синонимы различаются семами степени интенсивности.
В грузинском языке лексема “радость” имеет следующий перечень синонимов:
გამხიარულება, მოლხენა, ლაღობა, განცხრომილება, შვება “веселье”; ლხენა “веселиться”; სიხარული”радость”; ზეიმი, დღესასწაული “праздник, “торжество”; ზადიკი
“празднование”; სიამე”приятность”, “удовольствие”; სიამოვნება “удовольствие”,
სიტკბოება , ნეტარება, განსაცხრომელი “наслаждение, блаженство, удовлетворение,
удовольствие”; შვება “ликование, отрада, счастье”; შექცევა “развлечение, увеселение,
забава” [15, გვ.122].
Таким образом, видим, что синонимический ряд имени анализируемого концепта
в исследуемых языках частично совпадает. По данным рассмотренных нами словарей,
в грузинском языке содержится 17синонимов, в русском языке выделяется 22. Общими
в обоих языках являются синонимы удовольствие, удовлетворение, ликование, веселье,
веселость, забава,отрада, праздник, развлечение, торжество, потеха, В русском синонимическом ряду лексемы “радость”, в отличие от грузинского, отсутствуют компоненты
наслаждение, блаженство, счастье. В грузинском языке, в отличие от русского, отсутствуют компоненты жизнерадостность, пиршество, восторг и восхищение, ейфория,
беспечалие, кайф, упоение. Причиной данных различий является самобытность каждого
языка в выражении сферы чувств.
Антонимический ряд лексической единицы “радость” в русском языке включает
в себя следующие варианты: печаль, тоска, кручина, огорчение, горе, горесть, грусть,
скорбь. [7, с. 607].
Антонимами грузинской лексемы “радость”являются лексемы მწუხარება “печаль,
скорбь, горе” [19]. Из вышесказанного следует, что антонимический ряд лексемы радость
также совпадает в исследуемых языках лишь частично : скорбь, печаль, горе, грусть.
В грузинских словарях представлено 4 антонима, в русском – 8, Представленными в
обоих языках являются словоформы скорбь,печаль, горе.
Фразеологический словарь русского языка под ред. А.И. Молоткова дает ряд фразеологических единиц с семантикой радости: быть на седьмом небе, быть на верху блаженства; быть вне себя от радости [8, с. 125] Фразеологический состав русского языка содержит следующие источники культурной интерпретации: 1) образы христианства: быть
на седьмом небе; 2) слово-символ: быть на верху блаженства (понятие «блаженство»
связано с символом полного счастья); 3) легенды, поверья: быть вне себя от радости.
Грузинско-русский фразеологический словарь под редакцией Н.Н. Гамрекели дает
синонимический ряд фразеологических единиц с семантикой радости:-სიხარულით
ფეხზე აღარა დგას ( буквальный перевод от радости не стоять на ногах– не чувствовать
ног под собой ); სიხარულით აღარ არის (вне себя от радости ); სიხარულით ცას
[და]ეწევა (მისწვდება) (буквально от радости достанет до неба); სიხარულის განცდა
(переживание радости) [14,გვ.155]. Во внутренней форме фразеологических единиц содержатся следующие источники культурной интерпретации: 1) образы христианства:
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быть на седьмом небе; 2) легенды, поверья: быть вне себя от радости, не чувствовать
ног под собой.
Концепт радости значительно представлен в паремиологическом фонде рус- ского
языка. Радость в русских пословицах выражает 1) сменяемость эмоции радости другими
негативными эмоциями. «Ни радости вечной, ни печали бесконечной»; «Где радость,
там и горе; где горе, там и радость»; 2)переживание радости благотворно для здоровья
человека: «Радость прямит, а кручина крючит»; 3) соматическое выражение эмоции «От
радости кудри вьются, а в печали секутся»; 4) противопоставление радости негативным
эмоциям: «Не видав горя, не узнаешь и радости»; 5) высшая нематериальная ценность:
«Веселье лучше богатства»; «Веселого нрава не купишь» [3].
В сборнике пословиц и поговорок грузинском языка встречаются всего лишь три
пословицы с лексемой “радость” : Где нет любви, там нет и радости; Где счастье, там
и радость. Не узнав горя, не узнаешь и радости [ 18,გვ.35].
С целью определения национально-культурного компонента семантики слова “радость” нами был проведён свободный ассоциативный эксперимент. В эксперименте
участвовали русскоязычные (20) и грузиноязычные (48) студенты вузов Грузии. При
этом использовался метод письменного анкетирования на родном языке испытуемых.
Испытуемым предлагалось написать первое слово которое им приходило в голову на
слово – стимул «радость». Информанты были ограничены во времени, что является требованием ассоциативного метода. В результате эксперимента было получено 219 реакций в грузинской аудитории и 229 реакций в русской аудитории. Ассоциативные слова,
полученные в результате эксперимента, были распределены по группам в зависимости
от частотности их упоминания опрошенными
Рассмотрим реакции, полученные от грузиноязычных респодентов. При анализе всей
совокупности ассоциативных реакций, полученных на стимул სიხარული “ радость“ у
грузиноязычных респондентов, необходимо отметить, что среди ответов наиболее часто
встречающейся реакцией является მხიარულება “ веселье“- 15 реакций. Далее лидируют
такие реакций как ბედნიერება “счастье“ – 11 реакций, ღიმილი “улыбка“–9 реакций,
მზე “солнце“ – 5 реакций, ფული“деньги“-4 реакций, წარმატება “удача“-–4 реакций,
სიცილი “смех“ – 3 реакций, მეგობრები“друзья“–3 реакций, კარგი განწყობილება “хорошее настроение“ – 3 реакций, კმაყოფილება “удовольствие“– 2 реакций, აქტიურობა
“активность“ – 2 реакций, ნათესავები “родственники“ – 2 реакций, სიყვარული “любовь“ – 1реакция, სამსახური“работа“ – 1 реакция, სურვილი“желание“ – 1 реакция,,
სიკეთე “добро“ – 1 реакция, ყვავილები “цветы“– 1 реакция, ინტერესი “интерес“ – 1
реакция, კარგი სიზმარი“хороший сон“ – 1 реакция, დედის ღიმილი “улыбка мамы“ –
1 реакция, სითბო“теплота“ – 1 реакция, ოპტიმიზმი “оптимизм“ – 1 реакция,
Анализируя ответы русскоязычных респодентов было выявлено, что радость в русском языковом сознании -– счастье -15 реакций, веселье -14 реакций, грусть -8 реакций,
друзья -6 реакций, улыбка -5 реакций, солнце -4 реакций, печаль -3 реакций, жизнь -3 реакций, вечеринка -2 реакций, родители -1 реакция, деньги -1 реакция, отдых -1 реакция,
хорошая погода -1 реакция, любовь -1 реакция, клуб -1 реакция, море -1 реакция, цветы
-1 реакция, удача -1 реакция, хорошее настроение -1 реакция, миф -1 реакция, благополучие -1 реакция, наслаждение -1 реакция, теплота -1 реакция, удовольствие -1 реакция,
восторг -1 реакция.
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Итак, анализ результатов ассоциативного эксперимента позволил выявить сходства
и различия в отражении концепта «радость» в языковом сознании представителей исследуемых социумов, проживающих в Грузии. Общими для всех исследуемых народов
являются следующие когнитивные признаки рассматриваемого концепта: веселье, счастье, солнце, улыбка, деньги, любовь, друзья, хорощее настроение, цветы, теплота, вечеринка, удача, удовольствие и др. Русские и грузинские респонденты оценили эмоцию
«радость» как положительную.
Отличительными признаками для русского языкового сознания являются:
смех, активность, родственники, работа, желание, добр,? “интерес“, хороший сон,
улыбка мамы, оптимизм .
Отличительными признаками для грузинского языкового сознания являются признаки: грусть печаль, жизнь, родители, отдых , хорошая погода, клуб , море, миф , благополучие, наслаждение, восторг .
Таким образом, проанализировав материалы словарей русского и грузинских языков
различных типов, а также результаты ассоциативного эксперимента, можно отметить,
что, наряду с универсальным категориальным признаком, концепт “радость” в русской и
грузинской культурах имеет национально-культурную специфику, что может формировать определенную зону интерференции для языкового сознания грузинских студентовфилологов и должно быть учтено при обучении РКИ в контексте диалога культур.
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СЕМАНТИЧНИЙ ПРОСТІР ЕМОЦІЙНОГО КОНЦЕПТУ «РАДІСТЬ»
В РОСІЙСЬКІЙ І ГРУЗИНСЬКІЙ МОВНИХ КАРТИНАХ СВІТУ
У статті на матеріалі лексикографічних джерел розглядається зміст концепту
«радість» в російській і гурзинській мовних картинах світу. Наводяться і описуються
вагомі ознаки концепту «радість» в російській і гурзинській мовах.
Ключові слова: концепт, емоційний концепт, мовна картина світу, структура емоційного концепту, базова емоція.
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A.Tsereteli state university, Kutaisi, Georgia
SEMANTIC SPACE OF THE CONCEPT “JOY” IN RUSSIAN AND GEORGIAN
LINGUISTIC PICTURES OF THE WORLD
The article deals with the content of the concept “joy” in Russian and Georgian linguistic
pictures of the world. The conceptual indications of the concept “love” in Russian and English
are adduced and described.
Key words: concept, joy, linguistic picture of the world
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МОВНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ СВІТОБУДОВИ
(НА ПРИКЛАДІ ТЕКСТІВ УКРАЇНСЬКИХ ЗАМОВЛЯНЬ)
У статті досліджується функціонування елементів світобудови у текстах українських замовлянь. Аналізуються мовні засоби вираження культурно значущих лексем.
Розглядаються особливості семантики слів та словосполучень, що входять до тематичних груп на позначення визначальних понять світового впорядкування.
Ключові слова: елементи світобудови, мовні засоби, українські замовляння, текст.
Одне з актуальних завдань сучасної української фольклористики на межі тисячоліть – переглянути традиційні, усталені візії системи фольклору, залучити до наукового
обігу корпус текстів, що досі не привертали належної уваги дослідників [1: 3]. Замовляння як особливий різновид фольклорного жанру є перспективним джерелом мовного
матеріалу, що вимагає лінгвістичного аналізу [2: 19].
Значну увагу вивченню замовних текстів приділяють В.В. Жайворонок, М.Г. Василенко, І.М. Ковальчук, О.В. Лабащук, Ю.Л. Мосенкіс, О.А. Остроушко, І.Є. Руснак, О.А.
Соляр, А.І. Темченко, Т.М. Шевчук та інші мовознавці.
Дослідження формотворення замовлянь має з’ясовувати не лише способи його формальної організації, як от: вступ, основна частина, закріпка, й дрібніші формоорганізуючі елементи – звуки, слова, словосполучення, образні засоби, а й вивчити їхню змістовну
і символічно-образну наповненість [3: 3].
Культурно значимі лексеми І.Ю. Круть вивчає на матеріалі календарно-обрядових
пісень. До групи назв природних об’єктів, явищ і лексем, які позначають елементи світобудови, науковець відносить слова, що становлять визначальні поняття українців в
уявленнях про світ реальний і потойбічний (світ, небо, рай, пекло), а також центральні
культурні поняття (вода, сонце, світове дерево), зазначаючи, що об’єднання двох лексико-семантичних груп зумовлене полісемантичністю аналізованих лексем: природні
об’єкти та явища у картині світу давніх слов’ян уявлялись як важливі елементи світової
будови [4: 87–88].
Мета нашої розвідки – вивчити мовні засоби вираження елементів світобудови (на
прикладі текстів українських замовлянь). Досягнення поставленої мети стає можливим
за умови виконання таких завдань: дослідити функціонування елементів світобудови у
текстах українських замовлянь; проаналізувати мовні засоби вираження культурно значимих лексем; розглянути особливості семантики слів та словосполучень, що входить до
тематичних груп на позначення визначальних понять світового впорядкування.
У текстах українських народних замовлянь визначаємо такі елементи світобудови та
лексеми, що входять до відповідних тематичних груп: небо – сонце, зоря, місяць; світ –
мир, царство (Боже); пекло – чорт, диявол, злий дух; вода – річка, море, океан; земля.
У тексті українського замовляння Як топиться віск на грані, як сіль на воді, як
розходяться хмари на небі, то так ця бола має пропасти від (Віри) хрещеної [5: 14],
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вираженого порівняльними сполучниковими зворотами, простежуємо лексему небо як
елемент світобудови. У використанні дієслів топиться, розходиться, має пропасти проявляється впевненість творців цього замовляння у його дієвості.
Компонент світобудови – небо часто в замовляннях зустрічається у поєднанні з
іншим елементом – землею, які, як відомо, створив Господь, як-от: Помощ моя от Господа, сотворшого небо і землю [5: 137].
Крім лексеми небо функціонує і назва небеса, іноді в одному замовлянні, наприклад:
Зійди ти, місяцю, утіш мій зубний біль, занеси ти біль лихий під небеса голубії. Візьми
ти мою лихую хворість, а мені дай здоровля крепке, як криця, а біль занеси з собою під
небо, під хмари, в далеку даль, від хрещених людей. Господи Боже, поможи, амінь [5:
126]. Зазначимо, що кольоропозначенням до найменування небеса в основному виступає
прикметник голубий, що й спостерігаємо у наведеному вище тексті. Саме там прослідковуємо одне зі значень слова небо: повітряна сфера, розташована над земною поверхнею
[6: 307], і саме під небо пропонується занести лихий біль. У цьому ж тексті словосполучення далека даль підсилює значення слова далекий – який перебуває на великій відстані [6: 114], водночас пояснюючи ту відстань, на якій знаходиться небо.
Як місце перебування вищих сил [6: 308], небо є житлом для Господа, який звідти
чує прохання про допомогу, як-от: Господь почув та з небес спустив на золоту драбину,
на палицю золоту сперся та з (ім’я) зустрівся [5: 12]. Але в українських замовляннях
спостерігаємо, що там може також перебувати мати, сестра, дядько, дядина, наприклад:
Суверточко не сутобрасная, ухопи і понеси нас на небеса; там вся рідня наша: мати
Марина, сестра Орина, дядько Онопрій і дядина Стеха [5: 329].
Найпоширенішим словосполученням є сили небеснії, яке у поєднанні з предикатами
фізичної діяльності, створює у тексті помічну атмосферу: …Сили небеснії, станьте,
господи, / На помочі хрещеної, породженої / пристріту виговоряти [5: 55]; Сили небеснії [Ви, зорі, 201]; Господу Богу помолюся, Матері поклонюся, усім печерським, усім
силам небесним, станьте у помочі [5: 140]. До сил небесних звертаються з молитвою,
аби вони допомогли духом своїм святим небесним, як-от: Господу Богу помолюся, Матері пречистій святій, і святому Антонію, і Феодосію, і прочим київським, печерським
Божим угодникам, христовим преподобникам і всім святим силам небесним, зорям-зірницям, скорим помішницям. Станьте мені до помочі і допоможіте мені Духом своїм
святим небесним [5: 82].
Також зустрічаємо словосполучення отці небесні у замовлянні, де й називаються
ці особи, наприклад: На океані-морі пливе рокитовий кущ, там сидить Петро, Павло,
Миколай, Кузьма, Дам’ян, Ілля пророк і Григорій Побідоносець. «Прийшла я до вас, отці
небесні, жалітись своєю болізнію» [5: 110].
Небеса отворяються, а всі святі поклоняються Сину Божому в українських замовляннях персоніфікованого спрямування, як-от: Спуд тої рожи вилетів птах. / Да полетів на небеса. / Небеса отворились, / усі святи уклонились. / Не єсть ти птах, єсть ти
син Божий. / І ти на цей світ людей намножив [5: 145].
Слід зазначити, що лексема рай, сполучення царство Боже рідко трапляються у замовляннях, надаючи перевагу словосполученню своє царство, наприклад, у такому тексті порівняльного характеру: Хай ангел Божий доглядає / Цього рожденого (Дмитрика),
/ Як Бог у своєму царстві, / Аби дитина була веселою / На віки віків [5: 199].
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Одним з елементів світобудови є пекло, але ця лексема не часто зустрічається в аналізованих текстах, як-от: Особа Божа осталась людині вірна, / Що нас відкупила від пекла, від неволі [5: 26]. Здебільшого бачимо назву чорт – за упередженими уявленнями –
надприродна істота, що втілює в собі зло і має вигляд темношкірої людини з козячими
ногами, хвостом і ріжками; злий дух, нечиста сила, біс, диявол, сатана [6: 668]: Ішов Господь, Петро й Павло. Господь найшов черевички, Петро – рукавички, а чорт – перелоги,
да далі – в ноги [5: 266]; Як не може доступити диявол до хреста, / так не може доступити хвороба до (Федора) [5: 24]; Де наші корови ходять, спасаються, / Воду п’ють, а
траву їдять, / з’їдають, / А злого духа зганяють, / Чародійників, волошібніків, / Відьмів,
опирів відганяють / Від корови-благословиці, / благоданки (…), / Щоб мала що вволю і
продати, / І вволю дати тому, в кого нема [5: 240]. Український народ в своєму світогляді змішав давній поганський погляд на темну силу з християнськими образами чортів, а
з тієї міщанини народився в народній фантазії новий тип темної демонської сили. Чорти
тепер у народній фантазії щось середнє між русалками, полісунами і домовиками [7: 55].
Поряд зі світом, як елементом світобудови, зустрічаємо також зорі-зоряниці, наприклад: Добрий вечір, ви, зорі-зоряниці, ви, Божі угодниці, вечірнія помошниці. І ви
по світу сіяєте, все видаєте, а я сплю, спочиваю… [5: 247]; Добрий вечір, зорі-зірниці,
/ Ви ходите по світі, ви ходите по границі, / Ви бачите добрі люди й чарівниці [5: 256].
Образи колодязя, сонця, води у текстах замовлянь, як-от від пристріту корові, яку вперше виганяють пасти, часто персоніфікуються, отримуючи імена (колодязь Оврамій, вода
Оліяна, сонце Осіянія), а також образ місяця виражають безмежність світу як сукупність
усіх форм матерії, як єдине ціле; всесвіт [6: 537], наприклад: Колодязь Оврамій, вода
Уліяна, сонце Осіянія, місяць на ввесь світ, а я скочу поправить (рябу чи яку) корову на
ввесь вік [5: 253].
Світ як людське суспільство, об’єднане певними соціальними, культурно-історичними та етнографічними ознаками [6: 538] виступає у замовляннях на кшталт: Як її матерь
на світ народила, / Аби її так злічила, – / Божими молитвами, / Своїми примівками, / Від
Бога на вік, / А від мене на лік! [5: 29]; Як мати на світ родила, благословила, / Од Бога
на віки, од мене на ліки [5: 33]; А рождений, хрещений (Дмитрик) / Хай буде здоровим,
веселим, / Як його мама породила на світ [5: 200].
Іноді замовляння з іменником світ мають метафоричний відтінок, де світ очима
може запалити та потушити дівка, наприклад: Ішла дівка розтріпана, / Ішла дівка розчіпчана, / Одно око вогненне, / Одним оком світ запалить, / А другим стушить. / А нашій
регулі пристріт стушить [5: 256], а також набувають порівняльного характеру: Іди, рознесися (град), як вітер по світі! [5: 299].
На мовному рівні іменник світ є елементом світобудови, частиною якого себе відчуває український народ. Важливе значення має контекстуальне оточення цієї лексеми,
а саме епітет білий, який виражає колір, як-от у такому замовлянні: Господній Замикачу,
замикаєш ти по білому світу церкви, монастирі, замкни мою хвіртку й не пусти до моєї
коровиці злого духу од нині й довіку [5: 267]. Зазначимо, що «білий колір у давній християнській символіці виступає атрибутом святості, добра, невинності, радості» [8: 16].
Усталене словосполучення білий світ, яке вживається в традиційно-символічному значенні, надає тексту замовляння уявного простору, у якому знаходяться не тільки церкви,
монастирі, а й хвіртка конкретної людини. Із суб’єктивного сприйняття й відображення
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світу мовними засобами формується подібно до мозаїки мовна картина світу кожної
людської спільноти [8: 14].
Світ, як частину всесвіту [6: 537], характеризують замовляння на кшталт: «Добрий
вечір вам, зірниці, ви небеснії сестриці, ви ходите високо, ви бачите далеко, то я вас
прошу, благаю, на поміч ззиваю. Ідіть по світу блукати, моїй блаженій корові пожитку
шукати» [5: 259]; І всяку погану нечесть, яка по світу волонцюгує [5: 329]. Зауважимо,
що сполучення по світу може вживатися у значенні «скрізь». З наведених вище текстів
замовлянь, зрозуміло, що світ – це простір, в якому можуть блукати зірниці, а також
волонцюгувати нечисть. Важливим є сполучуваність лексеми світ з лексемою земля,
як-от: … земля ся здригнеться тому, що вже із землі виходить тепло на світ, а з світа
студінь заходить у землю; земля отворяється, диханє виходить з неї, корінь зачинає
рости [5: 276], адже ці два елементи світобудови перебувають у тісному взаємозв’язку. У
наведеному фрагменті світ постає як середовище, в якому відбуваються певні процеси,
що забезпечують життя на землі. Паралельне використання іменників земля і світ у замовлянні зумовлене їх близьким змістом.
Ще одним із засобів вираження елементів світобудови є мир. Словник української
мови пояснює слово мир так: 1. заст. Світ; довкілля. 2. заст. Громада (перев. сільська).
3. Усе живе, що нас оточує. Християнський мир (християни). 4. Світське життя (на противагу церковному, монастирському), життя мирян [9: 544].
Оскільки ведення господарства для українців має важливе значення, то й значна частина замовлянь направлена на забезпечення його якості. Слід зазначити про турботу про
інших людей (і мирові найбільше дати), які у тексті мають мовне вираження мир, наприклад: Господиня буде до нього з дійницею приступати, / Молоко з дійок на відро мати і
собі, / І мирові якнайбільше дати [5: 240].
Мир (все живе) – це цінність, яку треба берегти, як-от: Січіть, рубайте, / Від мира
відганяйте, / Від раба Божого (Мирослава), / від внучок, від правнучок, / Від мого чада, від
мого стада, / від всього мира по білому світу! [5: 19]. Бажання людини бути частиною
миру виражене у прагненні нею поваги серед цього ж миру, що спостерігаємо у замовлянні: Аби він, рождений, хрещений (Петро) / Був славен у Бога і межи цілим миром [5: 24].
Прислівник так виражає високу міру бажаного, надає позитивну оцінку миру, наприклад:
Так щоб рождена, хрещена (Ганна) / Була в мирі славна і жива / на многії літа! [5: 27].
У замовлянні Добридень, вода йорданна! Ти від Бога прислана, називаєшся Оліяна,
очищаєш ліски, піски, каміння, креміння, очисть рождену, наіменовану, книжну, молитвовану, миром мировану рабу Божу (…) від гістцю [Ви, зорі, 150] зустрічаємо словосполучення миром мировану, яке, на наш погляд, має стосунок до миро – запашної олії
з бальзамового дерева, яку використовують у християнських церковних обрядах [9: 545].
У наведеному вище тексті зазначене сполучення має позитивну конотацію на відміну від
одним миром мазані – про людей з однаковими вадами, вартих одне одного [9: 545]; про
людей, які дуже подібні чимсь (здебільшого в негативному контексті) [6: 283]. У цьому
ж замовлянні спостерігаємо розділення очищувальної функції води (що виявилося на
мовному рівні у використанні дієслова очищаєш) на ліски, піски, каміння, креміння та
на рабу Божу, що наводить на думку про введення людини до миру – світу, довкілля.
Часто замовляння порівняльного характеру ілюструють зближення явищ природи (вітер, хвиля) та хвороби (волос) як вагомий аргумент для одужання: Розійдися, розтечися,
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як вітер у полі, як хвиля по воді, так у молитвованого, книжного, миром-мированого
раба Божого (…) волос зійде [5: 173].
Усе живе, що нас оточує, а саме: християнський мир є частиною замовлянь на
кшталт: Добрий день тобі, сонечко яснеє! / ти святе, ти ясне – прекраснеє, / ти чисте,
величне й поважне, / ти освіщаєш гори, і долини, і високії могили, / освіти мене, рабу
Божу, перед усім миром: / перед панами, перед царями, / перед усім миром християнським [5: 235]; Щоб я так й був перед Богом, перед царями, перед панами, перед миром
християнським [5: 310].
Тексти замовлянь, як-от: Рождений, хрещений (…) / Славний у Бога і в цілім миру [5:
311]; … щоб так на його весь мир хрякав і плював…[5: 316]; Іду між мир муром мурованая,
а зорями одягненая, місяцем підперезаная …, щоб мені, рабі божій (…) ввесь мир рад [5:
317] містять сполучення цілий мир, весь (ввесь) мир, узагальнені займенниками цілий, весь
(ввесь). Лексема мир набуває у подібних замовляннях значення громади, і, відповідно до
призначення тексту, має як позитивну – славний у Бога і в цілім миру [5: 311]; ввесь мир
рад [5: 317], так і негативну – весь мир хрякав і плював…[5: 316] конотацію.
Отже, у текстах українських народних замовлянь функціонують такі елементи світобудови та лексеми, що входять до відповідних тематичних груп: небо – сонце, зоря,
місяць; світ – мир, царство (Боже); пекло – чорт, диявол, злий дух; вода – річка; земля.
Віднайдено замовляння, виражені порівняльними сполучниковими зворотами, з використанням дієслів, прикметників, займенників, що підкреслюють семантику досліджуваних лексем. Зауважимо, що саме текстуальне оточення забезпечує як позитивну так
і негативну конотацію елементів світобудови. Перспективи дослідження пов’язуємо з
поглибленим вивченням інших лексем (дерево, камінь) на позначення міфологічної картини світу українців.
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ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ МИРОЗДАНИЯ
(НА ПРИМЕРЕ ТЕКСТОВ УКРАИНСКИХ ЗАГОВОРОВ)
В статье исследуется функционирование элементов мироздания в текстах украинских заговоров. Анализируются языковые средства выражения культурно значимых лексем. Рассматриваются особенности семантики слов и словосочетаний, которые входят
в тематические группы на обозначение определяющих понятий мирового устройства.
Ключевые слова: элементы мироздания, языковые средства, украинские заговоры,
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LINGUISTIC FEATURES OF THE ELEMENTS OF WORLD FORMING
(BASED ON THE TEXTS OF UKRAINIAN SPELLS)
The article investigates the functioning of the elements of world formation in the texts of
Ukrainian spells. It analyzes language means of expressing culturally important lexemes. The
paper defines peculiarities of the meanings of the words and word combinations which are used
to denote basic notions of world formation.
Key words: elements of world formation, language means, Ukrainian spells, text.
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РОЛЬ ТОЧКИ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ТЕКСТОВОГО ПРОСТРАНСТВА
(НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА Л.Н. ТОЛСТОГО «АННА КАРЕНИНА»)
В статье речь идет о специфическом употреблении точки при формировании текстового пространства в романе Л.Н. Толстого «Анна Каренина», а именно, применении рядов
из точек, которое проявило себя достаточно многозначным и многофункциональным.
Ключевые слова: знаки препинания, точка.
В научной лингвистической литературе отмечается, что знаки препинания, «ноты
при чтении» по определению А.П. Чехова [цит. по 1: 715], относительно новое явление
в языках. Если античные писцы писали все слова слитно, то с изобретением книгопечатания появилась необходимость расчленения текста, поэтому пунктуация как система
графических обозначений сформировалась в Европе лишь к середине XV в. [1: 715–716].
Знаки препинания в индоевропейских языках по сути одни и те же: точка, запятая,
восклицательный и вопросительный знаки, двоеточие, многоточие, точка с запятой, кавычки, квадратные или круглые скобки, тире. Однако, несмотря на эту формальную схожесть, существует ряд отличий их расстановки в немецком и русском языках, поэтому
имеет смысл заблаговременно обращать внимание обучаемых иностранному языку на
имеющуюся разницу c целью профилактики ошибок, предопределенных интерференцией родного языка.
Несмотря на отдельные труды, посвященные знакам препинания, изучение их функционирования все еще остается на периферии научных исследований, чем обусловлены
новизна и актуальность данной публикации.
Нами были проведены типологические исследования, показавшие несовпадение
правил пунктуации в немецком и русском языках [2], например:
а) В русском языке принято выделять модальные слова с двух сторон запятыми:
– Чтобы делать добро, вероятно, -- сказал князь, смеясь глазами. (Л.Н.Толстой
Анна Каренина, с. 233)
В немецком языке такие запятые не предусмотрены: Lass uns daran denken, was in
zwei, drei Jahren sein wird, vielleicht auch früher. (S. Lenz Deutschstunde, c. 149 )
б) При оформлении прямой речи так же было выявлено следующее отличие: в немецком языке не ставится тире после знаков препинания, свидетельствующих о конце
фразы: точки, запятой, восклицательного или вопросительного знака [2: 245]: Wer? fragte
er, stolperte auf die Lastwagen zu. (P. Härtling Das Windrad, S. 100)
в) Разница правописания наблюдается и в том случае, если двоеточие разделяет
самостоятельные предложения, так в русском языке принято продолжать написание
сложного предложения, употребляя после двоеточия маленькую букву. В немецком
языке в таких случаях большая буква обязательна. Ср. Да, sa compagne позвала меня, и
я постаралась успокоить его: он очень болен и недоволен был доктором. (Л.Н.Толстой
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Анна Каренина, с. 222) Er beugte sich vor, tupfte mit seiner Stirn gegen das Steuerrad, zeigte
so seine Ratlosigkeit, und Georg verstand ihn: Er war unglücklich darüber, dass das Windrad
erst einmal seine Wirklichkeit verlor. (P. Härtling Das Windrad, S. 101)
Хотя точка, на первый взгляд, это самый понятный знак препинания (она во многих языках используется одинаково: ее предназначение часто сводится к сигналу о
том, что законченно повествовательное предложение, с точки зрения пишущего [3:
459]), было выявлено, что она в немецком языке более функциональна, чем в русском
языке [4], например:
а) точка замещает восклицательный знак после самостоятельных побудительных
предложений, содержащих пожелание, если оно произносится с особенным ударением:
Rufen Sie mich bitte später noch einmal an.
б) После некоторых сокращений наличие-отсутствие точки выполняет
смыслоразличительную функцию, Ср. нем. «О» обозначает в зависимости от контекста – Oberfläche ‘поверхность’, Omnibus ‘автобус’, Ort ‘населенный пункт’, Ost ‘восток’,
Oxygenium ‘кислород’ и «О.» – Oberst ‘полковник’, Offerte ‘оферта’, Offizier ‘офицер’,
Oktave ‘октава’, Oper ‘опера’, Order ‘наряд’, Ordnung ‘порядок’, Orgel ‘орган’, Orient
‘восток’, Ozean ‘океан’ [5: 155];
в) Точка оформляет в письменном варианте немецкого языка порядковые имена
числительные, выраженные цифрами, например, am 1. Mai (am ersten Mai), или же цифровые
атрибуты в сочетании с именами собственными: Heinrich VIII. – Heinrich der Achte;
г) точками отделяются минуты от часов: 12.15 Uhr.
Если использование знаков препинания в иностранном языке идентично правилам
родного языка, то студенты автоматически не будут допускать пунктуационных ошибок.
В общем можно достаточно кратко суммировать основные правила их расстановки [6],
чтобы пользователь языками принял данную информацию к сведению.
В данной статье речь идет о специфическом оформлении точкой текстового пространства романа «Анна Каренина» Л.Н. Толстого. Несколько раз прибегал Л.Н. Толстой
к точке в нестандартном ее проявлении: он использовал ряды из точек.
Роман «Анна Каренина» состоит из 8 частей, которые в свою очередь были поделены
на отдельные главы. Несколько раз Л.Н. Толстой применяет точку в качестве дополнительного разграничителя и оформителя текстового пространства.
Часть вторая глава X заканчивается 40 точками: два ряда по 20 точек. Автору, видимо, было недостаточного только логического подразделения глав на отдельные
информационные блоки. Здесь точка акцентирует внимание читателя на выражении
конфликтности сложившейся ситуации: с одной стороны муж, который не может найти
подходящих слов, чтобы удержать жену и/или достучаться до нее, а с другой стороны,
общение Анны с Вронским, когда она чувствует свое унижение и вину (Л.Н. Толстой
Анна Каренина, с. 158).
Часть вторая глава XV разрывается посередине рядом из 25 точек (Л.Н. Толстой Анна
Каренина, с. 172). В данном случае подробное описание охоты прерывается и, после
ряда из точек идет подытоживание результатов дня и охотничьих трофеев: «Степан Аркадьевич убил к имеющимся еще два вальдшнепа, Левин двух, одного из которых не нашел…» На закате дня у них появится еще один трофей на двоих. Таким образом, ряд из
точек посреди главы позволяет писателю не останавливаться подробно на описании всей
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охоты в течение долгого дня, а ограничиться только подведением итогов. В данном случае ряд из точек заполняет «пропущенное» однозначно подразумеваемое и понимаемое
читателем текстовое пространство, которое точка, таким образом, экономит, избавляя
читателя от несущественной для канвы повествования информации.
Часть пятая XX глава под названием «СМЕРТЬ» прерывается рядом точек после
фразы умирающего Николая, адресованной Левину: «Не уходи» (Л.Н.Толстой Анна Каренина, с. 479). Левин последней просьбе брата не внял, ушел к себе и заснул, считая,
что конец близок и неминуем. Конец этой ночью, однако, не наступил. После ряда точек
мы наблюдаем, с одной стороны, перемену в отношении к жизни у Николая: он вопреки
ожиданиям всех цеплялся за жизнь, требовал к себе лучших докторов, капризничал…
С другой стороны поменялось отношение всех окружающих к приближающейся смерти Николая, так все понимали, что он умирает и считали, что это должно произойти
как можно скорее. Сочувствие и терпимость сменились на раздражительность и осознание того факта, что они ему врут, о том, что якобы все будет хорошо… Итак, точками
была прочерчена временная граница, когда произошла смена настроения и отношения
главных действующих лиц к смерти.
В главе XXIII часть шестая точками (длиной в полторы строки) замещается информация, которая не обязательно должна быть озвучена. В данном случае читатель должен
сам догадаться, о чем идет речь, исходя из содержания романа. Л.Н. Толстой применил
цензуру (Л.Н. Толстой Анна Каренина, с. 603), так как, видимо, не хотел называть своими
именами некоторые вещи ради сохранения высокой нравственности и морали в своих
произведениях.
В целом проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы, а именно,
в одном и том же литературном произведении один и тот же знак – точка-ряд может:
а) замещать однозначно понимаемые читателем информационные блоки, экономя
текстовое пространство;
б) замещать информационные блоки, которые стилистически выбиваются из канвы
повествования;
в) обращать внимание читателя на смену настроения действующих героев.
г) двойная линия обращать внимание читателя на главный конфликт романа.
В заключении следует отметить, что авторское употребление точки Л.Н.Толстым
может критиками оцениваться и исходя из иных позиций; нам представляется, что оно не
противоречит правилам русского языка. На наш вигляд, при переводе на иностранный
язык такая пунктуация должна сохраняться, иначе могут быть утеряны определенные
смысловые оттенки.
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РОЛЬ КРАПКИ ПРИ ФОРМУВАННІ ТЕКСТОВОГО ПРОСТОРУ
(НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ Л.М. ТОЛСТОГО «АННА КАРЕНІНА»)
У статті йдеться про специфічне використання крапки при формуванні текстового простору в романі Л.М. Толстого «Анна Кареніна», а саме, використання рядків із
крапок, яке виявилося достатньо багатозначним і багатофункціональним.
Ключові слова: розділові знаки, крапка.
Rubanyuk Ye.V., candidate of Philology, docent
BSTU, Minsk, Belorussia
FULL STOPS IN THE FORMATION OF TEXTUAL SPACE
IN THE NOVEL BY L.N. TOLSTOY «ANNA KARENINA»
The article deals with the specific usage of full stops in the formation of the textual space
in the novel by L.N. Tolstoy «Anna Karenina», namely the usage of rows of full stops that tend
to be polysemantic and multifunctional.
Key words: punctuation marks, full stop
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САМОПРЕЗЕНТАЦІЯ ХУДОЖНЬОГО СВІТУ ЖІНКИ В
ПОЕТИЧНОМУ ДИСКУРСІ
Стаття розглядає жіночу поетичну творчість, особливості жіночого світовідчуття, презентованого в текстах поезій, художній світ жінки в поетичному дискурсі.
Ключові слова: поетичний дискурс, жіноча поетична творчість, самопрезентація
Будь-яка творчість людини є найвищим виявом її духовності. Коли ж ідеться про
словесну творчість, то серед усіх видів мистецтва – витворів людського духу – художнє
слово має найбільшу силу, бо велична думка, закладена в слові, завдяки своїй глибині й
художній виразності проникає в серце людини сильніше за звуки музики, оскільки, крім
емоційного впливу, властивого музиці, вона пробуджує людську душу. Поетичне слово
серед усіх родів художньої літератури найбільше проникає в душу читача (слухача), бо
воно йде з глибини людської душі:
Поезія – це завжди неповторність,
якийсь безсмертний дотик до душі [1: 439].
Наша увага зосереджується на жіночій поетичній творчості.Саме в ній у жінки
з’являється можливість презентувати в художній формі своє особливе світобачення, яке,
безумовно, відрізняється від чоловічого. Феміністи стверджують, що жінка, яка читає
й слухає лише поетичні твори автора-чоловіка, втрачає власну сутність і починає дивитися на світ поетичних образів очима чоловіка. Але творче мислення жінки має свої
особливості, відмінний від чоловічого характерсамоусвідомлення, тому заслуговує на
нашу увагу.
Метою нашого дослідження є розкриття духовного світу жінки через аналіз жіночого поетичного дискурсу.
У ході дослідження спробуємо визначити місце жінки в інтелектуальній і духовній
діяльності різних суспільних формацій, окреслити участь жіночої творчості в літературному процесі, проаналізувати особливості жіночого світосприйняття в українському і
російському поетичних дискурсах.
Незаперечним є той факт, що серед представників «поетичного цеху» жінок значно
менше, ніж чоловіків. Причини такого диспаритету вбачаємо зовсім не в тому, що природа не так щедро обдарувала жіночу половину людства поетичними талантами. Навпаки,
ліричне начало більш притаманне жіночій природі. Протягом довгого часу, що підтверджує історія навіть розвинених суспільств, жінці відводилася другорядна роль в інтелектуальній і духовній діяльності взагалі. Так, наприклад, антична класика, зокрема навіть
Аристотель, формували патріархальну світоглядну систему, де жінка не мала належної
оцінки і, відповідно, її самооцінка була так само низькою. Християнство також з самого
початку свого виникнення утверджувало чоловічоцентристськусуспільну ієрархію.
Але ще за 600 років до н. е. на острові Лесбос з’являється відома сьогодні всьому світовіСапфо, яка писала вірші. Є також відомості про участь жінок давньої Індії у
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створенні священної книги гімнів «Рігведи». Слід жіночої творчості в християнстві простежується в складанні проповідей і молитов з самого початку його прийняття.
Усе це засвідчує чутливість жіночої натури додуховного поступу суспільства, величезний інтелектуальний і ліричний потенціал жінки. Але цей потенціал отримав змогу
більш-менш активної реалізації лише наприкінці XVIII–початку ХІХ ст., коли жіночіімена (і то доволі часто під чоловічими псевдонімами)починають помітно з’являтися в
літературно-художньому дискурсі.Революційні процеси, які відбувалися в суспільстві,
зокрема Велика французька революція, наслідком якої стало проголошення «Декларації прав жінки та громадянки», сприяли соціалізації жінки, появі можливостей її творчої самореалізації.
Своєю творчістю жінка-автор заявляє про свою гідність, повноцінність, відкидаючи
усталені уявлення про жінку як додаток чоловіка, більше того, вона демонструє свою перевагу в сприйнятті й відтворенні засобами художнього слова найтонших порухів душі
людської. У процесі творення жінка підноситься над буденність, переживає момент духовної насолоди:
Коли поет – ще Жінка й Мати,
Він може з Богом розмовляти[2]
Для жінки-поета творчість – це не омріяна слава, а доля, сестра («– Поезія – рідна
сестра моя. // А правда людська – наша мати»), навіть приреченість(«Когда я ночью
жду ееприхода, // Жизнь, кажется, висит на волоске»)[3: 429].
Леся Українка дуже рано, ще на початку своєї творчості, усвідомила усю відповідальність за обраний шлях, про що написала в поезії «Сафо» (1884!), де художня паралель доволі виразна:
Над хвилями моря, на скелі,
Хороша дівчина сидить,
В лавровім вінку вона сяє,
Співецькую ліру держить…
Надії і розпач … Дівчина
Зірвала лавровий вінець
І в хвилях шумливого моря
Знайшла своїй пісні кінець[4: 67].
Пересторогою звучать слова Ліни Костенко для тих, хто хоче гратися з Музою і шукає слави:
О, не взискуй гіркого меду слави!
Той мед недобрий, від кусючих бджіл.
Взискуй сказать поблідлими вустами
хоч кілька людям необхідних слів.
Взискуй прожить несуєтно і дзвінко.
Взискуй терпінням витримати все.
А справжня слава – це прекрасна жінка,
що на могилу квіти принесе [1: 438].
Сказати потрібні людям слова через свої поетичні твори – високе покликання і призначення Поета. Ці потрібні слова про всю повноту людського життя в поєднанні земного і високого духовного начал.
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Передусім материнські почуття жінки знаходять своє відображення в поетичних творах. «Світлий сонет» Ліни Костенко є справді дуже світлим, він пронизаний світлим почуття материнського щастя жінки, яка дивиться на свою розквітлу доню («Як пощастило
дівчинці в сімнадцять!»).
Материнське почуття в поезії Анни Ахматової «Сероглазый король» переплітається
в героїні з гіркотою втрати втаємниченого коханого. Таку складну гаму збентеженої душі
жінки майстерно відображено в тексті вірша:
Слава тебе, безысходная боль!
Умер вчера сероглазый король.
Дочку мою я сейчас разбужу,
В серые глазки ее погляжу.
А за окном шелестят тополя:
«Нет на земле твоего короля…» [5: 40].
Дистанційне поєднання в тексті лише двох лексем на позначення кольору очей викликає хвилювання читача і водночас даєключ до розуміння сюжету.
Особливе місце в жіночій поезії займає тема кохання. І це не випадково, бо емоційна сфера жіночого єства є дуже важливою і природною для жіночого світовідчуття. Особливістю жіночої емоційної сфери є те, що жінки пишуть про кохання з більшою мірою
цнотливості, опоетизовують внутрішні глибокі почуття, тривоги, очікування, сподівання:
Стояла я і слухала весну,
Весна мені багато говорила,
Співала пісню дзвінку, голосну
То знов таємно-тихо шепотіла.
Вона мені співала про любов,
Про молодощі, радощі, надії,
Вона мені переспівала знов
Те, що давно мені співали мрії[4: 118].
Я не покличу щастя не моє.
Луна луни туди не долітає.
Я думаю про Вас. Я знаю, що Ви є.
Моя душа й від цього вже світає [6].
Ніжність, закоханість, грайливість, смуток і страждання. Перед зором читача постає
чуттєвий, динамічний образ юної особи в пориві почуття :
Сжала руки под. темной вуалью…
«Отчего ты сегодня бледна?»
– Оттого, что я терпкой печалью
Напоила его допьяна.
Как забуду? Он вышел, шатаясь,
Искривился мучительно рот…
Я сбежала, перил не касаясь,
Я бежала за ним до ворот.
Задыхаясь я крикнула: «Шутка
Все, что было. Уйдешь, я умру».
Улыбнулся спокойно и жутко
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И сказал мне: «Не стой на ветру» [5: 28].
Ліна Костенко презентує читачеві жінку, яка відчуває всю повноту жіночого щастя
зрілого кохання («Лейтмотив щастя»). Лірична героїня наповнена почуттям кохання і
радісно заявляє про це з гідністю:
Мені страшно признатися: я щаслива.
Минають роки, а ти мені люб.
Шаліє любові тропічна злива –
Землі і неба шалений шлюб [1: 437].
Може, усе пережите й дає відчуття особливої цінності кохання, його особливої вагомості в житті жінки, яка спроможна любити до останнього подиху:
Нещасть моїх золоті обжинки.
Душа моя, аж тепер сп’янись.
Ох, я не Фауст. Я тільки жінка.
Я не скажу: «Хвилино, спинись!»
Хвилино, будь!
Лише не хвилиною,
а цілим життям – хвилюй і тривож!
Аж поки мене понесуть із калиною
туди… ну, звідки… тоді вже що ж… [1:437].
Але радість кохання не буває без смутку, втрати й розлуки. Вона завжди з присмаком
страждань:
І як тепер тебе забути?
Душа до краю добрела.
Такої дивної отрути
я ще ніколи не пила
Такої чистої печалі,
Такої спраглої жаги,
Такого зойку у мовчанні,
Такого сяйва навкруги.
Такої зоряної тиші.
Такого безміру в добі!..
Це, може, навіть і не вірші,
А квіти, кинуті тобі [6].
Не говори печальними очима
те, що не можуть вимовить слова.
Так виникає ніжність самочинна.
Так виникає тиша грозова.
Чи ти мій сон, чи ти моя уява,
чи просто чорна магія чола...
Яка між нами райдуга стояла!
Яка між нами прірва пролягла![6].
Рефлексія і каяття, визнання утраченого щастя, а кохання продовжує жити в серці
…і в поетичних рядках «І знову пролог» Ліни Костенко: «Маю день, маю мить, // маю
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вічність собі на остачу. // Мала щастя своє, проміняла його на біду. // Голубими дощами
// сто раз над тобою заплачу. // Гіацинтовим сонцем // сто раз над тобою зійду» [1:437].
Жіночі страждання від зрадженого кохання, нерозділеного почуття не знають ні часових, ні географічних меж. Жінка шукає причину своїх страждань у собі, намагається
збагнути, що сталося:
Вчера еще в глаза глядел,
А нынче – все косится в сторону!
Вчера еще до птиц сидел, –
Все жаворонки нынче – вороны!
Я глупая, а ты умен,
Живой, а я остолбенелая.
О вопль женщин всех времен:
«Мой милый, что тебе я сделала?!» [3: 403].
Повну залежність жінки від любові (милості) чоловіка, самозречення в ім’я любові
демонструють рядки поезії російської поетеси Марини Цвєтаєвої:
Вчера еще в ногах лежал!
Равнял с Китайскою державою!
Враз обе рученьки разжал –
Жизнь выпала копейкой ржавою![3: 403].
Українська поетеса Ліна Костенко, заявляючи про свою неосяжну любов, яка заполонила все єство, не уявляє жінку, яка б забула про людську гідність, гідність шляхетного
роду, свій обов’язок, своє високе призначення:
Моя любове! Я перед тобою.
Бери мене в свої блаженні сни.
Лиш не зроби слухняною рабою,
не ошукай і крил не обітни!
Не допусти, щоб світ зійшовся клином,
і не присни, для чого я живу.
Даруй мені над шляхом тополиним
важкого сонця древню булаву.
Не дай мені заплутатись в дрібницях,
не розміняй на спотички доріг,
бо кості перевернуться в гробницях
гірких і гордих прадідів моїх.
І в них було кохання, як у мене,
і від любові тьмарився їм світ.
І їх жінки хапали за стремена,
та що поробиш,– тільки до воріт[6].
І хоч розрив стосунків сприймається з болем, але з гідністю. Саме жіноча гідність
і філософське осмислення того, що сталося, допомагає здолати біль і загоїти душевну
рану свідомим відчуженням:
Нічого такого не сталось.
Бо хто ти для мене? Сторонній.
Життя соталось, соталось
184

гіркими нитками іронії.
Життя соталось, соталось.
Лишився клубочок болю.
Нічого такого не сталось.
Ти просто схожий на Долю.
Жіноча гідність є складником людської гідності самодостатньої особистості, якою
прагне бути жінка:
Не треба класти руку на плече.
Цей рух доречний, може, тільки в танці.
Довіра – звір полоханий, втече.
Він любить тиху паморозь дистанцій.
Він любить час. Хвилини. Дні. Роки.
Він дивний звір, він любить навіть муку.
Він любить навіть відстань і розлуку.
Але не любить на плечі руки[6].
Відома представниця літературно-художнього дискурсу Оксана Забужко в поезії «Рядок з автобіографії» заявляє:
Мої предки були не вбогі
……………………………
З моїх предків, хвалити Бога,
Заволокам ніхто не служив!
Дарували від батька до сина
Честь у спадок – як білу кість!
Мої предки були красиві –
Ворогам на подив і злість.
Ох і моцна була порода –
Соловки, Магадан, Колима…
Мої предки були народом –
Тим народом,
якого нема[7: 66].
У системі справжніх духовних цінностей поетеси Ліни Костенко є відчуття глибинного духовного зв’язку зі своїми предками. Використання традиційної форми стилізації
дало змогу Ліні Костенко презентувати своє чуттєво-образне уявлення про світ, зреалізувати свої творчі наміри. Яскравий приклад фольклорної стилізації – поетичний твір
Ліни Костенко «Чоловіче мій, запрягай коня!». Фольклорний жанр плачу-голосіння за
померлими родичами є для поетеси найвідповіднішою формою передачі фізичного відчуття сирітства як неминучої трагедії людського існування, почуття туги за рідними, які
відійшли за межу. Народнопоетична стилізація досягається як використанням віршової
форми двовірша – найпростішого виду строфи, що складається з двох будь-якого розміру рядків, об’єднаних парним римуванням, так і специфічними для народнопоетичної
творчості мовними засобами творення своєрідної поетики:
Чоловіче мій, запрягай коня!
Це не кінь, а змій, – миготить стерня.
Доберемся за три годиночки
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за стонадцять верст до родиночки.
Чуєш, роде мій, мій ріднесенький,
хоч би вийшов хто хоч однесенький!
Що ж це двері всі позамикані?
Чи приїхали ж ми некликані?
Ой ти ж роде мій, роде, родоньку!
Чом бур’ян пішов по городоньку?
Роботящий мій з діда-прадіда!
Двір занедбаний, боже праведний!
Дев’ять день душа ще пручається,
а тепер вже десь призвичаїться.
Ту морквиночку, тую ж квітоньку
не прополеш із того світоньку…
Люди згадують. Ми навідались.
От ми, родоньку, й перевідались [1: 433–434].
Підключення до коду народної поезії виявляється на різних мовних рівнях – граматичному, лексичному, синтаксичному, стилістичному. Це передовсім уживання в поезії
граматичних форм іменників, числівників, прикметників зі зменшено-пестливими суфіксами -очк-, -есеньк-, -оньк- (годиночки, родиночки, ріднесенький, однесенький, родоньку, городоньку, морквиночку, квітоньку, світоньку), спосіб творення числівника для позначення приблизної кількості (стонадцять), уживання усталених символів (кінь – змій;
відвідини померлих родичів – гостина; бур’ян на обійсті – символ смерті, запустіння).
Засобами фольклорної стилістики є також одиничні й поширені звертання на початку і
в середині речень, вигукове слова (ой), яким починається 4 строфа, вигукова конструкція – риторичне звертання (боже праведний!), стилістична фігура повтору (роде мій,
мій ріднесенький (3 строфа); роде мій, роде, родоньку! (5 строфа); родоньку (9 строфа);
стилістичний прийом побудови строфи за принципом антитези (6 строфа). Усі ці мовні
засоби характерні для народнопісенної поетики і є виявом інтертекстуальності на синтаксичному й стилістичному мовних рівнях. Засобом стилізації служить також особлива
ритмомелодика вірша, що надає йому глибинної задушевності й ліричності.
Вірші Ліни Костенко наповнені глибоким філософським смислом, тому їх окремі
рядки стали відомими афоризмами. Ось лише деякі з них:
1. Так багато на світі горя,
люди, будьте взаємно красивими!
2. Митцю не треба нагород,
Його судьба нагородила,
3. Коли в людини є народ,
Тоді вона уже людина.
4. ...Бо хто за що, а ми за незалежність.
Отож нам так і важко через те.
5. Є боротьба за долю України. Все інше – то велике мискоборство.
6. Адресовані людям вірші – найщиріший у світі лист.
7. Де воля спить, її ще й приколишуть.
8. Де є та грань – хто люди, хто юрма?
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9. Моя свобода завжди при мені.
10. Не було епохи для поетів, але були поети для епох!
11. Нерівня душ – це гірше, ніж майна!
У цих афоризмах сконденсовано світобачення жінки-поета, де презентовано не лише
ставлення до світу, але й потребу його моделювання на духовному рівні через глибоке
осмислення його суті і призначення Людини у світі.
Поетична творчість нашої легендарної сучасниці Ліни Костенко є справжньою
скарбницею духовних цінностей, які вона щедро дарує своєму народові, привчаючи його
«не думати мізерно», а мислити високими категоріями вічного:
Не треба думати мізерно...
Безсмертя є ще де-не-де...
Хтось перевіяний, як зерно,
У ґрунт поезії впаде [6].
Тому серед її поетичних творів є вірші про тих, хто пішов із життя в безсмертя. У її
художньому світі вони живі, вона спілкується з ними на рівні духовного єднання. Так,
у вірші «Незнятий кадр незіграної ролі. Іванові Миколайчуку»поетеса звертається до
Миколайчука із задушевною ніжністю:
Іваночку! Чекає кіноплівка.
Лишай косу в сусіда на тину.
Іди у кадр, екран – твоя домівка,
два виміри, і третій – в глибину[6].
Отже, зробивши лише деякий огляд жіночого поетичного дискурсу, ми побачили,
як крізь тексти поетичних творів проступає багатогранний духовний світ жінки, презентований в художньому слові. Тому феномен жіночої поетичної творчості потребує
подальших різноаспектних досліджень науковців.
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Статья рассматривает женское поэтическое творчество, особенности женского мироощущения, представленного в текстах стихотворений, художественный мир
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SELF-PRESENTATION OF THE WOMEN’S ART WORLD IN POETIC DISCOURSE
The article deals with women’s poetry, especially women’s attitude presented in the texts of
the poems, the women’s art world in the poetic discourse.
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НАЗВИ НА ПОЗНАЧЕННЯ ГЛИБОКОГО ПРОВАЛЛЯ
В СИСТЕМІ НАРОДНОЇ ГЕОГРАФІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ
СХІДНОСЛОБОЖАНСЬКИХ ГОВІРОК ЛУГАНЩИНИ
Народна географічна термінологія східнослобожанських говірок Луганщини ще не
була предметом спеціального вивчення. У статті описано народні географічні терміни
на позначення глибокого провалля, здійснено їхній семантичний, етимологічний, словотвірний аналіз, виявлено особливості функціонування у говірках Луганської області у
зіставленні з українською літературною мовою та її діалектами.
Ключові слова: народна географічна термінологія (НГТ), лексичне значення, лексико-семантична група (ЛСГ), сема, інтегральна сема, диференційна сема, семантичний
синкретизм.
Ландшафтна лексика є одним з найдавніших і тому найбільш стійких лексичних
пластів, вона може свідчити про переселення самих носіїв мови. Народна географічна
термінологія є одною з найбільших і цікавих груп лексичної системи мови, яка вміщує в
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собі не тільки інформацію про географічні умови проживання окремо взятого етнічного
колективу, а й про його мовні зв’язки з іншими членами соціуму.
Досліджуючи географічну лексику, лінгвісти довели, що, будучи частиною лексичної системи діалекту, однією з його термінологічних систем, народна географічна термінологія функціонує за тими ж законами, що й сам діалект, їй притаманні більшість з тих
мовних процесів, які відбуваються в середині нього. Народні географічні терміни (далі
НГТ) підпорядковані багато в чому тим же правилам, що й одиниці конкретної лексики.
На відміну від інших типових терміносистем, НГТ навіть у межах окремо взятої говірки
не завжди однозначні і, за словами Л. О. Чернейко, називають “поняття, вироблене не
в результаті цілеспрямованого вивчення явища, а в результаті повсякденного досвіду”
[10: 49]. Семантика народних географічних назв зазвичай відрізняється нестійкістю,
плинністю значень і знаходиться в тісній залежності від рельєфу, географічних умов розташування населених пунктів тощо. Ця залежність виявлена, з одного боку, у впливі
конкретних об’єктів та їх диференційних ознак на значення терміна в говірці, з іншого
боку, в опосередкованості семантичної динаміки, зміні географічного середовища під
дією природних і антропогенних чинників [9: 5]. Об’єктом статті ми обрали народні географічні терміни на позначення глибокого провалля, які функціонують в східнослобожанських говірках Луганщини. Мета дослідження − здійснити опис цієї групи географічних термінів в аспекті їх формування та функціонування; систематизувати та виявити
закономірності їх утворення.
Східнослобожанські говірки Луганщини привертають увагу лінгвістів з погляду
діалектного членування ареалу, дослідження фонетичних явищ, граматичної системи,
синтаксису, просодії, словотворення; лексики і фразеології. Опис різних структурних
рівнів східнослобожанських говірок здійснювали: Ю. Абрамян, К. Глуховцева, Г. Барилова, О. Верховод, В. Ужченко, Д. Ужченко, В. Лєснова, І. Магрицька, І. Ніколаєнко,
Т. Сердюкова, З. Сікорська, А. Скорофатова, Т. Терновська, Б. Шарпило. У працях цих
науковців репрезентовано значний за обсягом говірковий матеріал, закладено основи історико-діалектологічного аналізу обстежуваних говірок, установлено низку закономірностей їх формування й поширення [1: 18], але на предмет географічної лексики східнослобожанські говірки Луганщини ще не були досліджені, що становить актуальність
нашого дослідження.
Проблема вивчення народної географічної термінології окремих говірок не нова.
Систематичне вивчення географічної лексики учені проводять в декількох напрямках:
виявлення особливостей лексем, що позначають різні географічні реалії (піднесений і
низинний рельєф, водні об’єкти); визначення їх локалізації з наступною побудовою ізоглос; спостереження над семантичними процесами, що відбуваються в цій групі лексики; перегляд деяких етимологій та встановлення нових тощо. Саме ці аспекти привертали увагу зарубіжних і вітчизняних лінгвістів. Так, досить повно вивчена польська
(П. Нітче), сербсько-хорватська (Ю. Шутц), чеська і словацька (Р. Малько), болгарська
(Е. Григорян), македонська (М. Агрировський), російська (Л. Берг, П. Маштаков, Е. Мурзаєв, В. Мокієнко), білоруська (І. Яшкін) географічна термінологія. Проаналізовано й
балтійські ГТ (Л. Невська). Українські студії над народними ГТ належать М. Сумцову,
К. Дубняку, І. Верхратському, В. Левицькому, С. Рудницькому, М. Юрковському, а також
дослідникам кінця ХХ – початку ХХІ століття – Т. Марусенко, Й. Дзендзелівському,
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М. Толстому, Є. Черепановій, П. Чучці, О. Данилюк, Т. Громко, Н. Сіденко, С. Шийці,
І. Потапчук.
Ландшафт північної частини Луганщини переважно визначають як хвилясту рівнину, але подекуди помічено й значні зниження рельєфу, спричинені антропогенним або
натурогенним порушенням форм земної поверхні. Тому в місцевій розмовній лексиці
склалася певна система географічних термінів на позначення відповідних природних
реалій. Вихідними термінами, що позначають географічні об’єкти цієї частини негативного рельєфу, зокрема ‘глибоке провалля’, стали такі номени: |безна (Сват, ДО, Білов,
Парн, Сем), бе|зодн’а (Білокур, Павл); йе|рок (Нов); к|руча (Тим, Вільш); об|риў (Парн);
|
р’іў (Міст); про|вал (Білов, Сем), п|р’ірва (Трет, Троїцьке, ДО, Білов, Міст, Кам, Сем,
Лан); про|вал’:а (Бар, Троїцьке, Білов, Бут, Сем), про|валиена (ДО, Міст, Міст); п|ропас’т’
(Троїцьке, ДО, Білов, Міст, Мор, Сем, Лантрат); у|падиена (Терн); |урвиешч’е (Павл);
уш|ч’ел’:а (Ілліч, Білокур).
Утворення з префіксом без- та основою -дно, терміни бе|зодн’а та |безна, на території
східнослобожанських говірок Луганщини, окрім значення ‘глибоке провалля’, можуть
мати семантику ‘прірва’. Етимологію bezъdъna у словнику М. Фасмера виводяться із
bezъ+род. в. від *dъno ‘бездна’ [Фасмер І: 144]. Подібні за звучанням лексеми виявлено
в інших мовах: болг. бездна; сербохорв. бездан, бездана; чеш. bezdna, bezdno; польск.
bezdano, bezdnia, bezden; словац. bezdno [Мурзаєв: 64]. За свідченням Т. О. Марусенко, у
більшості українських говорів так само, як і в інших слов’янських мовах, репрезентант
безодня має значення ‘глибоке провалля’ [6: 216], хоча у західноукраїнських говірках
відомі й інші значення ‒ бездно ‘глибока вода’, ‘глибока яма’, ‘трясина, топке місце на
болоті’, ‘запущене поле’, безодніца ‘підземне джерело’, безодня ‘крутий, прямовисний
берег’, ‘заглиблення в ґрунті невизначеної форми’, ‘крутий схил гори’, ‘глибока яма’,
‘джерело в полі’, ‘лужа’, ‘болото’ [6: 215 − 216]. Інші українські говірки також яскраво
демонструють різноманіття фонетичних та семантичних варіантів, наприклад, у бойківських говірках слово безодня має відповідник клива, одне зі значень якого ‘безодня’,
‘глибока яруга’ [Онишкевич І: 357]; на Полтавщині лексему безодня зафіксовано локально (с. Білики) не тільки зі значенням ‘велика глибина’, ‘глибока яма’, а й ‘калюжа’ [Ващенко: 14]): на території Рівненщини, окрім значень ‘глибока прірва’ та ‘провалля’, терміни бе́здна, бездно, безо́дня, бе́зна демонструють семантику ‘непрохідне місце в болоті’
[13: 188]; у західноподільських говірках зафіксовано як загальновідомі значення лексеми
бездна ‘прірва’, безодня ‘глибока прірва’, так і локальні значення лексеми бездна ‒ ‘глибока яма’, ‘глибока яма в річці’, ‘глибокий обривистий яр’, безна ‒ ‘глибока яма’, безодня ‒ ‘круча, крутий схил гори’, ‘глибока яма’, ‘заглибина на місці водойми’, ‘глибока
яма в річці’, ‘глибокий обривистий яр’ [7: 239]; Кіровоградщина представлена номеном
безодня ‘прірва’, ‘велика яма’ [3: 17 − 19]; Чернігівсько-Сумське Полісся репрезентоване
лише лексемою бездна у значенні ‘яр’ [11: 177]; на Волині, окрім аналізованого бездна
‘глибоке провалля, прірва’, продемонстровано розгалужену семантику репрезентанта
семи безна ‘низина, поросла травою’, ‘зарості кущів’, ‘зарості кущів’, бездна ‘яма у водоймі’, безодник ‘грузьке болото, де трясеться, колишеться земля’, ‘яма в болоті’, безодня ‘заглиблення в ґрунті невизначеної форми’, ‘викопана яма, яка наповнюється водою
джерела’, ‘яма у водоймі’, ‘яма в болоті’, ‘яма в річці’ [5: 11 − 12].
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Лексема |йерик та її фонетичні варіанти ‒ одна з найбільш багатозначних й активно вживаних на території північної Луганщини, вона зафіксована з такими значеннями:
|
йерк ‘вузька низина’, йе|рок ‘місце де круто спадає поверхня землі внаслідок обвалу,
осипання’, |йерок, йе|рок ‘глибока довга западина з стрімкими берегами, вибоїна від дії
талих вод’, ‘глибоке провалля’, |йерик ‘яр (загальне значення)’, ‘рукав, водяний потік, що
відокремився від основного русла річки’, ‘вузька протока, яка з’єднує річки між собою’.
Так, на досліджуваній території термін |йерк використовується на позначення вузької низини, яка утворилася від тимчасових лінійних водотоків під час потужних опадів, танення снігу. При називанні терміна |йерок діалектоносії зображують певне заглиблення на
земельній території з крутими похилими сторонами натурогенного характеру, що дозволило нам віднести цей термін до мікрогрупи на позначення ‘місце, де круто спадає поверхня землі внаслідок обвалу, осипання’. Лексему |йерик з семантикою ‘рукав, водяний
потік, що відокремився від основного русла річки’, ‘вузька протока, яка з’єднує річки
між собою’ використовують на позначення явища, коли поверхневі потоки річки спрямовуються до зовнішнього краю берега, поступово збільшуючи його розмив, утворюють
петлеподібну глибоку звивину, яку річка може прорвати в найвужчій частині, прокладаючи новий коротший шлях і таким чином поєднати свої частина або окремі дві річки.
Ці терміни у досліджуваних говірках на фонетичному рівні зберігають досить чітку
рефлексацію голосного [е] (>ę ) [2: 221]. |Йерик традиційно вважають тюркським запозиченням (е́рик ‘стариця, висохле річне русло зі стоячою водою; вузька протока між
річкою та озером’, запозич. з тюрк.: пор. чагат. jaruɣ ‘тріщина, щілина’, алт., леб., крим.тат., тат., тур. jaryk – т.с. [Фасмер: 11, 24]). Якщо це припущення взяти за основу, то вихідним значенням географічного номена, безумовно, є ‘заглиблення’. Значення ‘водний
потік’ ‒ результат семантичної зміни за суміжністю. Зазначений семантичний перехід
реалізувався повною мірою в східнослобожанських говірках Луганщини та російських
донських говірках. М. Ф. Флягіна зазначає, що спочатку лексема могла з’явитися на донській території (активність контактів донців з тюркомовними народами створювала широкі можливості для подібних лексичних запозичень). Надалі лексема поширилася на
північний схід від Дону переважно в гідрографічних значеннях. На захід від донських говірок найменування |йерик поширене вже на українській території. Самі носії донських
говірок визначають її як власне донське, споконвічно козацьке слово [9: 212].
У словнику В.І. Даля (з позначкою “південно-східне”) подано таке єдине складне
визначення номена, що враховує схожість гідрографічних референтів: ‘стариця, річище,
узек, глушиця, частина покинутого русла річки, куди весною заливається вода і залишається в довгих ямках; глухий, непроточних рукав річки, що утворився з стариці; вузька,
глибока протока з річки в озеро, між озерами і ільменями’ [Даль І: 1299]. Словник української мови фіксує лише одне значення єрик ‒ ‘невелика протока, що з’єднує два озера
або річку з озером’ [СУМ ІХ: 499], а українські діалекти (окрім східнослобожанських)
позбавлені розмаїття семантики: єро́к ‘яр’ [11: 177]; єруга ‘яруга’ [6: 226], що дає підстави вважати термін єрик та його деривати вузьколокальним.
Терміни про|вал’:а (< псл. *provalьje [13: 67]), про|валиена похідні від про|вал
(< псл. *provalъ [13: 188]) і мотивовані основою лексеми провалити. Про|вал, про|валиена
як локативи діалектоносії тлумачать частіше як місце, де можна провалитися. Як зазначає Е. М. Мурзаєв, розвиток значень номена провал йде від вал ‒ ‘хвиля’, ‘каток’, але
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за протилежністю “верх ‒ низ”. [Мурзаєв: 311]. На території функціонування східнослобожанських говірок Луганщини полісемантичний термін про|вал’:а зафіксований із
значеннями ‘дуже крутий схил’, ‘прірва’, ‘глибоке провалля’, ‘впадина, западина’, ‘велика яма’, ‘глибока яма’, у мовленні діалектоносіїв формально не має розрізнення і демонструє злиття в одній формі різнорідної семантики, що є явним показником явища
семантичного синкретизму. Найбільше розмаїття семантики в слов’янському світі має
номен прова́л (пор. рос., блр. провал ‘прірва, яр’, болг. провал, провала ‘глибокий рів’;
слн. provâla; схв. prővala ‘річковий перелом; яр, прірва’ [8: 148] , чеськ. proval [Мурзаєв:
312]). В українській мові та її діалектах зафіксовано великий набір фонетичних варіантів
номена та значне розгалуження семантики: в українській літературній мові ‒ прова́лля
‘глибока яма, яр, западина, розколина на земній поверхні’, ‘безмежний простір’, ‘безмірна глибина’, ‘пролом, пробоїна, вирва’ [СУМ VIII: 128]; провалля ‘пропасть, оврагъ’
[Грінченко ІІІ: 459]; у західноукраїнських говірках ‒ провал ‘пропасть, яр’, провала ‘пропасть’, ‘глибокий крутий яр’, провалина ‘яма, де провалилася земля, пропасть’, ‘глибокий яр’, провалля ‘глибока безодня, прірва’, ‘глибокий крутий яр’, ‘рівчак’, ‘крутий
прямовисний берег’, ‘крутий схил гори’ [6: 245]; на території Рівненщини ‒ прова́л ‘яр’,
‘місце, де провалилася земля’, ‘пропасть, яр’, прова́лина ‘яр’; прова́лля ‘глибока улоговина’, ‘дуже грузьке болото’, ‘крутий берег’ [13: 356 ]; у західноподільських говірках ‒ провал ‘прірва’, ‘глибока яма в річці’, ‘глибоке провалля’, проваля ‘глибокий обривистий
яр’, ‘невеликий яр’, проваля ‘прірва’,‘ глибока яма’, ‘круча, крутий схил гори’, провалля
‘яр’, ‘глибокий обривистий яр’, ‘крутий обривистий берег’ [7: 345]; на Волині ‒ проваллє, провалля ‘урвище’, ‘крутий берег’, ‘яма в болоті’, ‘яма у водоймі’ [5: 109]; у говорах
Чернігівсько-Сумського Полісся ‒ провал, провалля, проваллє, провальє, проваллячко,
провалюка ‘яр’, провал ‘високий берег річки’ [11: 175]; на Кіровоградщині ‒ провал, провалля ‘яр (у загальному значенні), провал, провалля, перевалля ‘прірва’, провалля ‘велика
яма’, ‘крутий берег’, провал, провалина ‘підмитий берег’ [3: 16].
Географічний термін п|ропас’т’ (про-пасть : ‘падати’, ‘впаду’ [Мурзаєв: 314] < псл.
*pasti [ЕСУМ ІV: 309]) на Луганщині репрезентує семи: ‘глибоке провалля’, ‘глибока
яма’, ‘прірва’, що явно демонструє семантичний перехід лексеми “яма” ↔ “яр”. Порівняно з іншими мовами: болг. пропаст ‒ ‘пропасть’, ‘місце, де річка йде під землю’,
‘великий отвір у печері’; сербохорв. пропаст, чеш. propast. Українські діалекти не вирізняються наявністю значних диференційних ознак терміна від досліджуваних говірок:
у західноукраїнських говірках – пропасть ‘безодня, велика прірва’ , ‘крутий, прямовисний берег’ [6: 246]; на Рівненщині– пропаст’ ‘яр’, про́пасть ‘дуже грузьке болото’; ‘трясовина’ [13: 356]; у західноподільських говірках – пропасть ‘прірва’, ‘бездна’, ‘круча,
крутий схил гори’, ‘болотяна яма’ [7: 295].
Мотивована основою рвати , лексема |пр’ірва (< друс. *проръва [ЕСУМ ІV: 587]) у
досліджуваних говірках своїми значеннями демонструє динамічність зміни реалії ‘глибока яма’→‘глибоке провалля’→ ‘прірва’. Фонетичний варіант прорва, який є стародавнім східнослов’янським географічним номеном [9: 220 ], представляє опозицію значення
‘неглибоке провалля’. Зафіксовані значення свідчать про семантичний перехід терміна
“яма”↔“яр”. Етимологію та семантику цього номена описав Я. П. Редьква [8: 147–148].
Порівняно з іншими українськими діалектами термін прірва задекларований із значними
фонетичними і семантичними змінами: у західноукраїнських говірках ‒ прірва ‘глибоке
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провалля’, ‘крутий схил гори’, ‘крутий прямовисний берег’, ‘глибока яма в болоті’, ‘яма
в річці, морі’, прорва ‘прірва’, ‘проточина’ [6: 245 − 246]; у західноподільських говірках
‒ прірва ‘прірва’, ‘круча, крутий схил гори’, ‘глибока яма’, ‘глибока яма в річці’, ‘глибокий обривистий яр’, ‘рів, утворений дією вод’, ‘місце, де вода зникає під землею’ [7:
294]; на Рівненщині – прірва ‘круча’, ‘урвище’, пру́рва ‘урвище’, пру́орва ‘трясовинне
болото’ [13: 382]; у Чернігівсько-Сумському Поліссі ‒ прірва ‘яр’, прі́рва ‘яма в болоті’,
‘трясовина, болотяна грязь’ [11: 181 – 182]; на Волині ‒ прі́рва ‘яма в болоті’, ‘велике
болото’, ‘бездонне заглиблення’ [4: 78]; на Кіровоградщині ‒ прірва, прирва ‘прірва’,
прірва ‘глибока яма’ [3: 17, 20]. Також знаходимо відповідник у блр. мові прорва ‘яма,
вымыта водою’[15: 228].
Термін у|падиена, дериват віддієслівного кореня -пад- (< псл. *padati [ЕСУМ ІV:
310 – 311]), демонструє опозицію семантики ‘глибоке провалля’/ ‘неглибокий яр’. Окрім
того, виступає з іншими значеннями у ЛСГ “рівнина” і “долина”: ‘рівнина в неглибокій
западині’, ‘глибока і вузька долина’, що чітко відображає семантичний перехід терміна
“рівнина”↔“долина”↔“яр”. Зважаючи на загальновідоме упадина ‘заглиблене місце на
чому-небудь; яма, ямка’, ‘низьке місце, понижена місцевість’ [СУМ ІІІ, 239; 1: 348], та
відсутність фіксування терміна як ‘знижена рівнина’ у відомих нам джерелах діалектної
української мови, можна говорити про розширення семантики номена у східнослобожанських говірках Луганщини.
Термін об|риў утворений на базі дієслова рвати (< псл. *rъvati [ЕСУМ, V, с. 36]). У
Фасмера знаходимо таку словникову статтю: “Обрив. Утворено від дієслова обривати,
далі з префіксом об- + рвати, далі від праслов. форми: др.-рос. ръвати, ръву, сербськ.церк.-слав. ръвати, ръвѫ, рос. рвать, укр. (i)рва́ти, (i)рву, білор. iрва́ць, болг. ръ́вам,
сербохорв. р̀вати, р̀ве̑м се ‘боротися’, р̀вати ‘напрягатися’, словенськ. rváti, rújem ‘виривати, смикати’, чеськ. rvát ‘рвати’, словацьк. rvаť, польськ. rwać, rwę, в.-луж. rwać,
н.-луж. rwaś. Споріднено літ. ravė́ti, raviù ‘полоти’, латиськ. ravêt, др.-інд. rávati ‘розбивати, дробити’, прич. rutás, лат. ruō, -еrе ‘розривати, розкопувати’, rutrum ‘лопата’,
грецьк. ἐρυσίχθων ‘разгрібаючий землю’, ірл. ruam ‘заступ’ (*roumā)” [Фасмер ІІІ: 452].
На досліджуваній території функціонування аналізованих говірок термін об|риў у ЛСГ
“яр” виступає у значенні ‘прірва’, ‘глибоке провалля’, ‘довга западина’ і виступає з інтегральною семою ‘глибокий яр з прямовисними сторонами’. Порівняно з українськими
діалектами на подібну семантику натрапляємо лише у західноподільських говірках (обрив ‘прірва’ [9: 282]).
Ареально-семантичні спостереження над лексикою, що позначає в східнослобожанських говірках Луганщини ‘глибоке провалля’, указують на те, що всі перераховані номени мають натурогенне походження. Найчисленнішу групу назв складають утворення
від лексеми |йерик, ареал поширення цих найменувань найбільш широкий.
Зіставлення ГТ аналізованого ареалу з народними ГТ інших регіонів України дало
можливість вичленувати спільні та відмінні риси лексем цієї терміносистем. Зафіксовані в говірках північної Луганщини лесксеми |йерик, об|риў, у|падиена демонструють
семантичні інновації, які виявляються у розширенні семантики географічних номенів
порівняно з лексемами, що функціонують в українських регіональних говірках. Інші
аналізовані терміни цієї групи мають тотожну фонетичну та семантичну систему ознак.
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В СИСТЕМЕ НАРОДНОЙ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ,
ВОСТОЧНОСЛОБОЖАНСКИХ ГОВОРОВ ЛУГАНЩИНЫ
Народная географическая терминология восточнослобожанских говоров Луганщины еще не была предметом специального изучения. В статье описаны народные географические термины для обозначения глубокой пропасти, осуществлён их семантический,
этимологический, словообразовательный анализ, выявлены особенности их функционирования в говорах Луганской области в сравнении с украинским литературным языком
и его диалектами.
Ключевые слова: народная географическая терминология (НГТ), лексическое значение, лексико-семантическая группа (ЛСГ), сема, интегральная сема, дифференциальная
сема, семантический синкретизм.
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ЛІНГВОКУЛЬТУРНИЙ КОНЦЕПТ «ЧОЛОВІК» У ТВОРАХ
ДАВНЬОАНГЛІЙСЬКОЇ ПИСЕМНОСТІ
У статті розглянуто лінгвокультурний концепт «ЧОЛОВІК» на основі
універсологічного підходу і положень теорії міфологічно орієнтованого семіозису,
проаналізовано етимологічні особливості його номінацій у давньоанглійській мові.
Ключові слова: чоловік, концепт, культура, мова, код, семіозис, міфологічна картина світу.
Когнітивно-дискурсивна парадигма сучасного мовознавства спрямована на
дослідження проблем інтерпретації людиною реальності, формування етнокультурного інформаційного простору та побудови власної картини світу [1; 2; 3; 4].
Антропоцентричні розвідки останніх років плідно досліджують людину, а особливо її
чоловічу та жіночу іпостасі, як базові концепти сучасності [5; 6; 7; 8]. Гендерні студії
вивчають соціальні ролі жінок та чоловіків, особливості їх взаємодії, стратегії та тактики міжгендерної комунікації на матеріалах певної мови [1]. Численні типологічні
дослідження присвячені порівнянню особливостей вербалізації даних концептів у різних
мовах. Проте, у більшості розвідок проблема сутності ЛЮДИНИ / ЧОЛОВІКА та її вербального втілення як мовно-кодовї репрезентації однієї з універсалій Буття залишається
поза межами уваги вчених. Цілком очевидно, що класичний антропоцентричний підхід
до фундаментальних та прикладних досліджень, використання їхніх результатів у
цивілізаційному масштабі вичерпав себе.
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Актуальність дослідження лінгвокультурного концепту ЧОЛОВІК зумовлюється
нео-антропоцентризмом, як новим напрямком мовознавства ХХІ століття, що розглядає
ЛЮДИНУ/ЧОЛОВІКА як відкриту систему, включену у багаторівневі та багатопланові
відносини енерго-інформаційного обміну. Відтак, потребують переосмислення ті
зміни, що відбуваються на рівні цінностей, поведінкових, когнітивних і вербальних
практик людини та колективів в оточуючому світі. «Концепт ЧОЛОВІК має розглядатися не з точки зору оператора Що, а в межах понятійний орієнтирів, заданих оператором (Навіщо) із залученням історично інгеретного для функціонування відкритих систем принципу природовідповідності» [9]. Таким чином, засоби вербалізації концепту
ЧОЛОВІК досліджуються з позицій закономірностей вербально-кодових взаємодій та
універсальних моделей енерго-інформаційного обміну між системами різної природи та
рівня організації. Зазначений принцип представлено в теорії міфологічно орієнтованого
семіозису [3]. У цьому відношенні концепт ЧОЛОВІК розглядається як відкрита система, що функціонує відповідно до «закладеної» до неї програми, тобто, призначення
ЛЮДИНИ у світі. Тому, особливо цікавим стає дослідження сутності та виявлення особливостей вербалізації ЧОЛОВІКА в контексті різножанрових текстових просторів, що
віддзеркалюють різні сегменти картини світу давніх англійців.
Метою даної розвідки є розкриття сутності концепту ЧОЛОВІК та аналіз особливостей його номінацій у давньоанглійській мові у дзеркалі міфосеміотики. Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань як: визначення домінантних
сем у внутрішній формі номінацій давньоанглійського чоловіка, реконструкція та аналіз
етимологій репрезентації ЧОЛОВІКА у давньоанглійській мові.
Згідно з теорією універсальних знакових комплексів, людина знаходиться у постійній
взаємодії з навколишнім середовищем, яке розуміється нею як пасивна пам’ять, результат переробки первинної інформації за допомогою знакових систем [10]. Тобто, уявлення
людини про світ, це ї є модель світу, яка реалізується в різних семіотичних іпостасях.
Уявлення давніх англійців про світ цілком відповідають універсальній міфопоетичній
моделі давніх германців: наявні різножанрові тексти відображають протистояння «упорядкованого» (ГЕРОЙ, КОВАЛЬ, БОЖЕСТВО, ПАЛАЦ тощо) і «хаотичного» (ВЕЛЕТЕНЬ, ТУРС, ХЕЛЬ та ін.), що проявляється в ході творення світу / світів і подальшої
взаємодії їхніх мешканців. Тому основним способом вирішення такого протиріччя та
розуміння світу є міф, що постає особливим типом мислення.
Міфопоетичне світобачення давнього англійця передбачало тотожність макрокосму і
мікрокосму, природи та людини. Відповідно, сутність ЧОЛОВІКА визначалась через сприйняття людини як елементу космологічної схеми, у якій суттєвим вважалось те, що було «сакральним: складало частинку космосу і походило з нього» [10]. Сакральними вважались
точки простору та часу, що співпадали з центром світу і використовувались у магічних ритуалах. Ритуали займали знакове місце у житті давнього англійця, адже вони реалізовувались
на всіх синергетичних рівнях існування ЧОЛОВІКА: родинному (брат, син, батько), сімейнородовому (чоловік, свекр, тесть, дядько, тощо), професійному (воїн, рибалка), соціальносинергетичному (товариш, друг, побратим), колективно-синергетичному (однодумці, герой),
ціннісно-синергетичному (король), природо-відповідному (раса людей) [9].
Наприклад, розглянемо вербалізований сценарій ритуалу, що співвідноситься з
професійною іпостассю ЧОЛОВІКА в давньоанглійській мові:
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Hwilum hie geheton æt hærgtrafum wigweorþunga, wordum bædon þæt him gastbona
geoce gefremede wið þeodþreaum. Swylc wæs þeaw hyra hæþenra hyht; helle gemundon…
(Молилися ідолам, душогубцям і, віддаючи їм жертви обіцяні, просили допомоги, ті забобони, обряди язичницькі, ті поклоніння владиці пекельному...) [11].
Ac he sigewaepnum forsworen haefde (Тому що, він мечі зачаклував) [11].
У даних випадках «консультування у божества» та «магічні дії над мечем» стосовно
найбільш ефективного варіанту подальшого розгортання сценаріїв соціальної взаємодії
інтерпретується як «мапування» і зіставлення власної (модельованої) та божественної
(прототипної) стратегій поведінки (підсценарій ЖЕРТВОПРИНОШЕННЯ та ЧАКЛУВАННЯ, відповідно, є «каталізатором» інформаційного сигналу).
Дослідивши давньоанглійські пам’ятки писемності, можна виділити домінантні
семи у концепті ЧОЛОВІК: «людина», «батько», «чоловік», «син», «брат», «господар»,
«воїн», «мореплавець», «мандрівник», «володар», «король». Проаналізуємо етимології
деяких з них у зазначених мовах.
Одним із важливих видів діяльності давніх англійців було мореплавство та мандри:
Se þe monna mæst mægþa ofer eorþan folca geondferde (З чоловіків-мандрівників він
обійшов найбільше країн та народів) [12].
Кваліфікатори monna (*герм. mann, дісл. mǫn «людина, чоловік, особа»), mægþa (да.
mǣġþ, *герм. mēgaz, двн. māg, гот. mēgs «рідня, плем’я, родич чоловічої статі»), geondferde, (*герм. fōrijaną, сакс. fōrian, дісл. fœra, д.в.н. fuoren «мандрувати, йти») дають змогу представити картину світу давнього англійця та помітити активне чоловіче начало.
Однією з важливих ролей, яка входила сценаріїв поведінки давньоанглійських
чоловіків, була роль короля. ЧОЛОВІК-КОРОЛЬ вважався взірцем та упорядником, який
визначав та адаптував програму буття для інших членів суспільства:
Leof land-fruma lange ahte. (Дорогий землеправитель довго правив). Thaet waes god
cyning! ( Він був гарним королем) [11].
Використані в данному прикладі слова gód, cyning, land-fruma, що застосовувались
на позначення ЧОЛОВІКА (дісл. goður, да. god/ bisig, *герм. godaz «гарний чоловік, благородний», *герм. kuningaz, «король, володар», да. land + fruma «земля, володар, перший») етимологічно передають ідею чоловіка-упорядника, що визначає конфігурації
аранжування інших об’єктів.
Однак найяскравішими є представлені у творах етимології ЧОЛОВІКА-ВОЇНА:
Gamol ond guth-reouw, glaede Scyldingas. (Старий та запальний в бою, гарними
Скільдингами) [11].
Welund him be wurman wræces cunnade, anhydig eorl earfoþa dreag, hæfde him to gesiþþe sorge ond longaþ, wintercealde wræce; wean oft onfond. (Велунд зазнав, вождь могутній, в змієкузні тугу вигнання, смуток вигнанцю слугою був у будинку зимовому, в’язня
багатостраждального) [13].
Higelaces þegn god mid Geatum, Grendles dæda se wæs moncynnes mægenes strengest
(Почув звістку про перемоги Гренделя сміливець гаутський, дружинник Хігелака, він був
найсильнішим серед могутніх) [11].
Se wæs moncynnes mægenes strengest on þæm dæge þysses lifes æþele ond eacen. (Він був
найсильнішим серед могутніх героїв знатних, гідний і мужній) [11].
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Проаналізуємо значення кваліфікаторів ЧОЛОВІКА у наведених прикладах: давньоанглійські слова gamol (*герм. gamalaz, сакс. gamal, дісл. gamall «старий, слабкий»),
guth (*герм. gunþiz сакс.gūdea дісл.guðr «вбивчий, войовничий»), eorl (*герм. erlaz, сакс.
erl, дісл. Jarl «воїн, смілива людина), stengest (да. strang, дісл. strangr «мужній, сильний,
суворий»), æþele (*герм. aþalaz, дісл. aðall «добропорядний, гідний, визначний, найкращий»), eacen (*герм. аukanaz, сакс. ōkan «могутній, владний») свідчать про мужність
ЧОЛОВІКА. Етимологія представлених слів дає підстави трактувати ЧОЛОВІКА як:
ЧОЛОВІК (ВОЇН) є активним началом, що змінює світ (коли вносить до нього програму
розвитку), і певним чином руйнує стару систему (звідси – ВОЇН). Запальність дозволяє
розглядати ЧОЛОВІКА як «носія і провідних сил енергії ВОГНЮ, котра, у свою чергу,
є надсистемно детермінованим джерелом програми буття і розвитку відкритих систем
(людини в тому числі)» [9]. Окрім цього можна помітити войовничість ЧОЛОВІКА та
конфліктність, що свідчить про здатність ЧОЛОВІКА як системи до трансформації, та
реалізації домінантної стратегії поведінки.
У досліджуваних пам’ятках давньоанглійської писемності відмічається використання метафоричного переносу якостей міфічних істот, богів, тварин, космічних реалізацій,
артефактів на чоловіків, чоловічі метафори відрізняються яскравістю, прагматичною
значимістю, різнообразністю. Наприклад, можна зустріти метафоричне співвідношення
ЧОЛОВІКА з вовком, який займав, в цілому, важливе місце у міфології та віруваннях
давніх англійців:
We geascodan Eormanrices wylfenne geþoht; ahte wide folc Gotena rices. þæt wæs grim
cyning (І ця відома Еорманріка вовча звичка: був вождь могутній, король безжальний) [13].
Давньоанглійська етимологія wylfenne (*герм. wulfaz, сакс. wulf, гот. wulf «вовк») використовувалась як поетичний перенос для зображення ВОЇНА, що свідчить про характеристику людини як фрактальної міні копії божества, наділеного здатністю упорядковувати світ, трансформувати та перезавантажувати.
Аналіз давньоанглійських творів показує, що відсутній чіткий опис зовнішності ЧОЛОВІКІВ або їх індивідуальності. Проте, досить образними є найменування давніх ЧОЛОВІКІВ. В більшості випадків використовуються: 1) прості назви, що несуть відбиток
певної якості (Beorhtric, Cyneheard «сильний», Deorwine «дорогий друг», Litli «маленький») або абстрактні поняття (Hildr «битва»); 2) складені назви, що містять різні елементи
або поєднання елементів: giefu («подарунок».Ælfgifu), ric («сила, управління» Beorhtric),
stan («камінь» Ælfstan), swiþ («сильний» Ælfswiþ), weard («охоронець» Ælfweard), wine
(«друг» Ælfwine), friþ («мир»Æðelfrið), ræd («радник» Æðelræd), þryð («сила» Æðelþryð),
gar («спис» Ælgar), mund («захист»), beorht («яскравий» Beorhtric), cyne («королівський»
Cynebald), mær («відомий» Cynemær), wig («war» Eadwig), ead («багатство» Eadwulf),
leof («дорогий» Leofdæg); складені назви з елементами, що містять назви богів та духів,
тварин: ælf («ельф, дух» Ælfheah), god («бог» Godric ), os («бог» Osbeorn), wulf («вовк»
Beowulf, Eardwulf, Wulfric «вовча сила», Jöfurfast «сильний, швидкий вепр», Jöfurfríðr
«гарний вепр»); 3) елементи, що містять позначення битви, бою, перемоги: sige («перемога» Beorhtsige), hild («битва» Eoforhild) [14].
Аналіз етимологій наведених найменувань ЧОЛОВІКА дає підстави виділити
основні ознаки ЧОЛОВІКА у давні часи:
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 міцний, сильний, швидкий підкреслюють основні ознаки ЧОЛОВІКА як носія
сили та енергії, учасника енергоінформаційного обміну із залученням концептів міфологем вогню, землі, води та повітря з участю у відповідних сценаріях;
 битва, бій, перемога, воїн, військо дають підставу говорити про ЧОЛОВІКА –
творця нового та руйнівника старого, здатного до трансформаційної діяльності;
 характеристики, пов’язані з божественною силою та богами, вказують на
ЧОЛОВІКА як фрактальну копію бога, який є упорядником;
 риси, пов’язані з землею та родючістю, розкривають зв’язок ЧОЛОВІКА-НЕБА
як носія програми з матеріальними ресурсами ЗЕМЛІ- матері, що уособлено в жіночому
началі, та зв’язок із землею як системою, здатною до розширення.
Отже, концепт ЧОЛОВІК є динамічною структурою, котра охоплює уявлення про
активне чоловіче начало в міжсистемних взаємодіях у відомому фрагменті Всесвіту.
Еволюція змісту концепту дозволяє ідентифікувати ЧОЛОВІКА як одну з універсалій,
представлених у давньоанглійській міфологічній традиції. Давньоанглійський ЧОЛОВІК,
залучений у відносини енерго-інформаційного обміну з одного боку, з другого виступав
як носій програми буття, яку він відповідно до своїх вікових та соціальних властивостей
мав адаптувати і транслювати на сім’ю, рід, етнос, націю, формуючи стратегії і тактики
їхнього поступу.
Перспективним вважається аналіз базових моделей концептуалізації ЧОЛОВІКА у
творах давньоанглійської писемності.
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ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЙ КОНЦЕПТ «МУЖЧИНА» В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ
ДРЕВНЕАНГЛИЙСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ
В статье рассмотрен лингвокультурный концепт МУЖЧИНА на основе универсологического подхода и положений теории мифологически ориентированного семиозиса, проанализированы этимологические особенности его номинаций в древнеанглийском языке.
Ключевые слова: мужчина, концепт, культура, язык, код, семиозис, мифологическая
картина мира.
Martynova, O., postgraduate student
Borys Grinchenko university, Kyiv
THE LINGUISTIC AND CULTURAL CONCEPT “MAN” IN OLD ENGLISH
WRITTEN RECORDS
The article considers the linguistic and cultural concept “MAN” according to universalia
oriented studies and within the framework of mythic semiosis theory. The etymology of corresponding designation units in old English is analysed.
Key words: man, concept, culture, language, code, semiosis, mythic picture of the world.
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ЕКСПЛІКАЦІЯ ОЦІНКИ ЖАЛОСТІ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА РОСІЙСЬКІЙ
МОВНИХ КАРТИНАХ СВІТУ
Статтю присвячено дослідженню мовної об’єктивації оцінки жалості в українських та російських художніх текстах. Найчастіше оцінні судження є позитивно маркованими. Якщо ж об’єкт жалості викликає зневагу, відразу, огиду, мовна експлікація
оцінки емоції набуває негативної конотації.
Ключові слова: оцінка, оцінне судження, мовна об’єктивація, експлікація, конотація, мовна свідомість.
«Людина у процесі пізнання об’єктивної реальності дає оцінку всьому, що її оточує і,
в першу чергу тому, що є важливим для її життєдіяльності. Результати сприйняття і пізнання дійсності людиною матеріалізуються і закріплюються у мові. Оцінка – це інформація про ціннісне ставлення суб’єкта мовлення до певної властивості позначуваного»
[1: 117]. Якщо говорити про емоції, то, з одного боку вони самі вже є оцінною реакцією
на ситуацію, а з іншого – вони також можуть бути оцінюваними. За словами польської
дослідниці А. Міколайчук, оцінки мовознавців, що стосуються назв та експлікації почуттів, залежать від типу цінностей: передовсім, гедоністичних або сенсорних (приємність/
неприємність) та моральних або етичних (добро/ зло) [2: 121].
У нашій статті ми ставимо за мету описати, як за параметрами «добро/ зло» у
мовній свідомості українців та росіян оцінюється емоція жалості і як таке оцінювання об’єктивується у мові. Дослідження здійснено шляхом аналізу контекстного
оточення номінантів емоції укр. жалість, жалощі, жаль, рос. жалость в українських і російських художніх текстах1. Дескрипція оцінки почуття передбачає його
опис з позиції оповідача або спостерігача. Якщо ж розповідь ведеться від першої
особи, суб’єктом оцінки може бути і той, хто переживає емоцію, і навіть той, на кого
вона скерована. Емоції належать до непредметних сутностей, тому, оцінюючи, люди
порівнюють їх зі світом реальних речей та явищ і наділяють їх антропоморфними та
натуроморфними ознаками. Серед емоцій виділяють так звані моральні або етичні
почуття, які являють собою ставлення людини до інших істот. До них належить і
жалість, яку можна охарактеризувати як болісну реакцію душі на чуже страждання.
За параметрами «добро/ зло» у мовній свідомості українців і росіян вона оцінюється
переважно позитивно, оскільки сприймається як синонім до любові, ніжності, співчуття. Якщо ж об’єкт жалості викликає зневагу, відразу, огиду, мовна експлікація
емоції набуває негативної конотації.
1

Джерельною базою слугували: Український національний лінгвістичний корпус [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://lcorp.ulif.org.ua/virt_unlc/; Национальный корпус русского
языка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ruscorpora.ru/.
© Ніколаєнко Л.І., 2014
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Позитивна оцінка жалості в українській та російській мовних картинах світу виражається через об’єктивацію наступних антропоморфних та натуроморфних ознак, пор.:
укр. співчутлива, щира, великодушна, просвітлена, м’яка жалість; щирий, ніжний,
теплий жаль; «Він назвав її маленькою і сказав, що то в неї не любов, а великодушна
жіноча жалість, яка не менше важить, аніж любов» (М. Стельмах. Чотири броди);
«Запорожець підвів голову, очі зацвіли ніжним жалем, смутно-смутно осміхнувся...»
(С. Васильченко. Мужицька арихметика); «Калниболоцький глянув на молодого козака
поглядом, повним теплого жалю <…>» (А. Кащенко. З Дніпра на Дунай); рос. нежная,
добрая, сердечная, ласковая, безумно-трогательная, благоговейная, кроткая, слезливая,
плачущая, виноватая, совестливая, трогающая душу, мягкая, чистая, светлая, прозрачная, тихая, теплая жалость; «Но теперь уже не раздражение, глядя на них, почувствовал Арефьев, а тихую, нежную, родственную жалость» (А. Куприн. По заказу); «–Морозка…– тихо позвал Мечик, остановившись против него и переполняясь вдруг слезливой
доброй жалостью к нему и к этой мертвой лошади» (А. Фадеев. Разгром).
Мовна експлікація негативно маркованого оцінного судження про жалість включає
такі антропоморфні характеристики, пор.: укр. зневажлива, образлива жалість; гидливі жалощі; жалість принижує, ображає; жаль зневажає; «До матері, передчасно
змарнілої, безпомічної, він ставився зі зневажливою жалістю» (А. Дмитрук. Усміх капітана Дарванга); «Кілька разів Майя поривалась написати Андрієві, але зупиняла себе.
Так, він би її зрозумів! Тільки хто знає, чи не зародиться в ньому почуття зневаги та
образливої жалості до тієї, яка не може дати собі ради?» (М. Дашкієв. Зуби Дракона); «Тож розгорнула пелюшки, а сама ревниво дивиться на незнайому: скривиться від
гидливих жалощів чи ні» (І. Білик. Золотий Ра); «Я не знаю жалощiв, скажете ви. Я
жорстокий, скажу я вам. Бо жаль – недостойне почуття, воно зневажає того, кого
ми жалiємо» (Ю. Яновський. Майстер корабля); рос. брезгливая, снисходительно-брезгливая, насмешливая, презрительная, постыдная, унижающая, обидная, высокомерная
жалость; жалость унижает; «В глазах его было даже не презрение, а какая-то брезгливая жалость, смешанная с откровенным удивлением» (А. Городницкий. И жить еще
надежде); «Встречи с Сережей будят во мне зверя. Я бы даже, наверное, ударил его, но
сдерживает какая-то постыдная жалость» (В. Панюшкин. Тетеринское); «Им овладело то истинно министерское чувство высокомерной жалости и гадливого снисхождения, которое столь свойственно петербургскому сановному люду» (И. Тургенев. Новь);
«Я жалел Лапова, жалел брезгливой, но обязывающей к помощи жалостью, которой
стыдился <…>» (Г. Сабуров. Пешком по волнам).
Оцінка почуття може бути імпліцитною, якщо його актуалізація відбувається на тлі
інших емоцій. Виключно позитивно жалість оцінюється мовцями у супроводі таких почуттів, як любов, ніжність, співчуття, симпатія, пор.: укр. «У нього стиснулося горло,
коли він виявив, що на нього дивляться небесно-блакитні очі, з яких випромінюються
тепло, спокій, жаль та любов...» (П. Чорний, В. Шило. Бодай-Цикута); «Любов, прощення, жалість ввійшли в мене струменями гарячого повітря, і я відчував, що незабаром
відірвуся від води і злечу над землею» (І. Роздобудько. Ранковий прибиральник); «Сірко
ще раз поглянув на Лавріна, і раптом його серце заплеснула хвиля жалю та ніжності»
(Ю. Мушкетик. Яса); «Жалем і співчуттям перейнялася Тамара до цієї чорношкірої мініатюрної жіночки <…>» (О. Гончар. Твоя зоря); «Та розповідь медсестри викликала в
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душі комбрига батьківську жалість і симпатію до Федька» (Є. Доломан. Вибрані твори);
рос. «Она [Наташа] опять заплакала. И еще больше чувство жалости, нежности и любви охватило Пьера» (Л. Толстой. Война и мир); «Сердце Ромашова дрогнуло от жалости
и любви» (А. Куприн. Поединок); «Он [Юрий] почувствовал к сестре нежность и неопределенную тихую жалость» (М. Арцыбашев. Санин); «Впечатление же было поистине
угнетающее: в первый раз в жизни я видела человека умного, доброго, но несчастного, как
бы всеми заброшенного, и чувство глубокого сострадания и жалости зародилось в моем
сердце <…>» (А. Достоевская. Воспоминания); «Маруся-облако хотела что-то сказать
мне, но мы говорили на разных языках, я только чувствовала любовь, жалость, нежность,
бесконечное сожаление, беспредельную печаль» (Н. Галкина. Вилла Рено).
Оцінне судження про емоцію жалості в українській та російській мовній свідомості
набуває негативної конотації, якщо вона експлікується з такими почуттями, як зневага,
презирство, відраза, огида, неприязнь, пор.: укр. «Кілька разів Майя поривалась написати Андрієві, але зупиняла себе. Так, він би її зрозумів! Тільки хто знає, чи не зародиться в ньому почуття зневаги та образливої жалості до тієї, яка не може дати собі
ради?» (М. Дашкієв. Зуби Дракона); «– Артуре, – озвалася Бренда, дивлячись на Гаральда з жалістю й відразою. – Це параноя. Його місце в психлікарні, серед божевільних»
(О. Авраменко, В. Авраменко. Син Сутінків і Світла); «Якою близькою була і якою далекою стала для Марини оця людина за такий короткий час. Мішалися почуття болю,
гніву, жалю, відрази...» (М. Чернявський. Вибрані твори); рос. «Пьер, выйдя в коридор, с
жалостью и отвращением смотрел на этого полусумасшедшего старика» (Л. Толстой.
Война и мир); «Александра Михайловна села к окну и задумчиво уставилась на темневший двор. “Жалко Танечку”, – думала она. Но жалость была больше в мыслях. В душе с
жалостью мешалось брезгливое презрение к Тане» (В. Вересаев. Два конца); «<…> Анна
<…> поняла, что никакая сила в мире не заставит ее теперь изменить свое отношение
к Жаку. Это было чувство и враждебности, и презрения, и жалости к нему» (Г. Газданов. Пробуждение); «“Проживет она с этим гигиенистом все свои деньги”, – грубо подумал Самгин, и чувство жалости к матери вдруг окрасилось неприязнью к ней»
(М. Горький. Жизнь Клима Самгина); «<…> вид у него пойманного школьника. Сразу
поднимается острая жалость, ненависть и отвращение» (С. Семенов. Голод).
На тлі інших негативних емоцій жалість не сприймається негативно у досліджуваних мовних картинах світу, зокрема, якщо почуття стосуються різних об’єктів, пор.: укр.
«З тої досади Гнат ставав ще мовчазнішим. Тільки в серці збиралась ненависть до Петра та жаль до Насті» (М. Коцюбинський. На віру); «У Василькові вирувала ревність,
і досада на вітчима, і жаль до матері, та він умів стримувати себе» (М. Чернявський.
Червона лілея); рос. «Темнота и сырость всё тяжелее давили Илью, ему трудно было
дышать, а внутри клокотал страх, жалость к деду, злое чувство к дяде» (М. Горький.
Трое); «Иван Дмитриевич почувствовал, как у него зажигается за грудиной от жалости к сыну и ненависти к жене» (Л. Юзефович. Дом свиданий); «А у Митьки в горле
судороги, жалость к этим как будто чужим людям <…> и в первый раз за всю жизнь
ненависть едкая к отцу <…>» (М. Шолохов. Бахчевник); «То, что видишь вокруг и что
читаешь, до такой степени надрывает сердце жалостью к одним и гневом к другим,
что просто беда» (И. Бунин. Эртель); «Но вместе с чувством жалости к Ксюхе в ней
все больше нарастало чувство ненависти к Демьяну» (Г. Марков. Строговы).
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Як позитивно оцінювана жалість сприймається у випадках амбівалентності почуттів,
коли вона чергується з негативним злорадством, пор.: укр. «І тоді в Христини прокинулись то злорадство, то невловимий жіночий жаль» (М. Стельмах. Хліб і сіль); «Різко
повернувся й пішов, залишивши Міхневича розгубленого й розхвильованого – здається,
це був останній акт нашої дуелі. Я вже не жалів його, швидше відчував зловтіху: хай
карається!» (В. Шевчук. Три листки за вікном); рос. «Молча наберет в ведрышко воды
и, подпираясь палочкой, пойдет домой. Сгорбленная, старая. А бабы смотрят ей вслед –
и злорадство, и жалость в глазах» (А. Яковлев. Повольники); «Он [Алексей] смотрел
ей [Вере] вслед с ликующим чувством, к которому примешивалось немного жалости и
капля злорадства» (В. Аксенов. Коллеги); «Видя, как медленно и неверно он [Макаров]
шагает, Клим подумал со смешанным чувством страха, жалости и злорадства: “Заразился?”» (М. Горький. Жизнь Клима Самгина).
Часом людина може переживати такі складні душевні стани, коли жалість настільки
змішується і переплітається з іншими почуттями, що однозначно визначити її оцінку неможливо, пор.: укр. «Обурення й презирство, образа й жаль, співчуття й власна безпорадність краяли скаламучену душу Шурабурі, коли він повернувся до свого відділку і сів на
лаві біля маленького вагонного столика, підперши рукою важку від думок голову» (Б. Антоненко-Давидович. Сибірські новели); рос. «Ужас, отвращение, жалость, гнев перемешивались и сплетались в какой-то тяжелый психический ком, свинцовым грузом придавливавший всю жизнь чувства и воли» (В. Чернов. Записки социалиста революционера).
Таким чином, на підставі аналізу контекстного оточення номінантів емоції жалість
в українських і російських художніх текстах можна підсумувати, що і українці, і росіяни за параметрами «добро/ зло» цю емоцію оцінюють неоднозначно. Найчастіше оцінні
судження є позитивно маркованими. Якщо ж об’єкт жалості викликає зневагу, відразу,
огиду, мовна експлікація оцінки емоції набуває негативної конотації. Об’єктивація оцінки жалості в українській та російській мовних картинах світу відбувається за допомогою
наділення емоції антропоморфними та натуроморфними ознаками, а також шляхом її
актуалізації на тлі інших позитивних чи негативних почуттів.
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ЭКСПЛИКАЦИЯ ОЦЕНКИ ЖАЛОСТИ В УКРАИНСКОЙ И РУССКОЙ
ЯЗЫКОВЫХ КАРТИНАХ МИРА
Статья посвящена исследованию языковой объективации оценки жалости в украинских и русских художественных текстах. Чаще всего оценочные суждения являются
положительно маркированными. Если же объект жалости вызывает пренебрежение,
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отвращение, брезгливость, языковая экспликация оценки эмоции приобретает негативную коннотацию.
Ключевые слова: оценка, оценочное суждение, языковая объективация, экспликация, коннотация, языковое сознание.
Nikolayenko L.I., candidate of Philology
O.O. Potebnya institute of Linguistics NASU, Kyiv
EXPLICATION OF ASSESSMENT OF PITY IN UKRAINIAN AND RUSSIAN
LINGUISTIC PICTURES OF THE WORLD
The article is devoted to the investigation of linguistic objectification of the assessment
of pity in the Ukrainian and Russian art texts. Mostly, value judgments are positively marked.
But if the object of pity causes neglect, aversion, disgust, the linguistic explication of emotion
assessment gets a negative connotation.
Key words: assessment, a value judgment, linguistic objectification, explication, connotation, linguistic consciousness.
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ФРАЗЕОЛОГІЯ ЯК ДЖЕРЕЛО СТВОРЕННЯ ТА ВІДБИТТЯ
ЛІНГВОКУЛЬТУРНИХ ТИПАЖІВ
У статті розроблено модель опису лінгвокультурного типажу «пан» із урахуванням
його образних, оцінних і ціннісних характеристик у зовнішній формі українських фразеологізмів. У структурі типажу «пан» виокремлено два основних фрейми: «Внутрішні
моральні характеристики» і «Соціальний стан».
Ключові слова: фразеологічна одиниця, конотація, зовнішня та внутрішня форма
фразеологізму, лінгвокультурний типаж «пан», фрейм.
Фразеологічні одиниці – потужні засоби «передачі соціального досвіду, історичної
пам’яті народу, етнокультурних традицій і національної самобутності» [1: 3-4]. Вони як
мовні знаки національної культури переважно пов’язані з індивідуально-психологічними особливостями людини. Фразеологізми створюються й уживаються, на думку В.Д.
Ужченка, насамперед для образно-емоційної оцінки реалій, їх конкретизації і є специфічними одиницями вторинного найменування [10: 4].
Різні аспекти української загальномовної фразеології в останній третині ХХ ст. активно досліджувалитакі вчені: Л.Г. Авксентьєв, М.Ф. Алефіренко, Н.Д. Бабич, Д.Х. Баранник, В.М. Білоноженко, М.Т. Демський, Р.П.Зорівчак, А.О. Івченко, В.С. Калашник,
© Сукаленко Т.М., 2014
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М.П. Коломієць, Ф.П. Медведєв, Л.В. Мельник, В.М. Мокієнко, Ю.Ф. Прадід, М.Я. Олійник, П.О.Редін, Л.Г. Скрипник, Г.М. Удовиченко, В.А. Чабаненко, О.С. Юрченко та ін.
У цих працях попри різноманітність їхнього спрямування виразно простежується
думка про значний образно-оцінний потенціал фразеологічних одиниць. Зокрема, цікавою і продуктивною є ідея, що в формуванні фразеологічного значення помітне місце
належить конотативним рисам фразеологізмів [6: 30].
Під конотацією прийнято розуміти «додатковий компонент значення мовної одиниці,
що доповнює її предметно-логічний зміст суб’єктивними відтінками оцінки, емоційності,
експресивності, функціонально-стилістичної забарвленості, а також відтінками, зумовленими соціальними, ідеологічними, культурними, ситуаційними аспектами комунікації»
[7:249].В.Д. Ужченко, Д.В.Ужченко конотацію визначають як «додаткові семантичні й
прагматичні особливості («співзначення») фразеологічного значення, які нашаровуються
на їхній предметно-поняттєвий аспект і зумовлюються як змістом, так і внутрішньою формою фразеологізму»[11]. На думку О.О. Тараненка, конотація на рівні власне семантичного аспекту – «це різноманітні асоціації, пов’язані в сприйнятті мовців з тим або іншим
позначуваним предметом, які можуть об’єктивуватися в переносних значеннях слова, фразеологічних одиницях та порівняннях на його основі тощо». Прагматичний аспект конотації «виявляється в різних мовних формах емоційного ставлення мовця до позначуваного
об’єкта і взагалі до предмета мовлення та емоційної оцінки об’єкта, його експресивні характеристики» [9: 279].Отже, конотація виражає передусім національну специфіку мови,
створює асоціативно-образне, символічне, культурно-історичне тло фразеологізму.
Говорячи про фразеологізми, слід зауважити, що оцінність у них виділяється як на
рівні внутрішньої, так і зовнішньої форми. Це, зокрема, дають спостереження над фразеологізмами, персонажами яких є ті чи інші мовно-культурні типажі. Ми можемо досить
легко виділити позитивну чи негативну конотацію, яка випливає з ситуацій, які лежать у
зовнішній формі фразеологізму. Конотативні ознаки, що виявляються у зовнішній формі фразеологізму, у внутрішній формі перетворюються в характеристики денотативного
плану, а сам типаж представлений у зовнішній формі, трансформується у неозначений
суб’єкт – носій цих характеристик.
Аргументуємо це положення на прикладі лінгвокультурного типажу «пан», зокрема
розкриємо перцептивно-образні уявлення про нього, які закріпилися в зовнішій формі в
українській фразеології. Цей блок інформації буде складатися насамперед із типізованих
уявлень про манери поведінки ісоціальне походження типажу.
Матеріалом дослідження слугувала серія як загальномовних, так і діалектних фразеологічних словників української мови: Г.М. Доброльожа «Красне слово – як золотий
ключ: Постійні народні порівняння в говірках Середнього Полісся та суміжних територій» [2], Г.М. Доброльожа «Фразеологічний словник говірок Житомирщини» [3],
З.О. Мацюк «Що сільце, то нове слівце: словник фразеологізмів Західного Полісся» [5],
О.С. Юрченко «Словник стійких народних порівнянь» [14], «Словник фразеологізмів
української мови» (укладач В.М. Білоноженко та ін.)[8], «Фразеологічний словник української мови»[12; 13].
Мета статті полягає у визначенні фреймової структури типажу «пан» із урахуванням
її поняттєвих, образно-перцептивних, оцінних і ціннісних характеристик у зовнішній
формі українських фразеологізмів.
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У структурі типажу «пан» виокремлено 2 основні фрейми: «Внутрішні моральні характеристики», «Соціальний стан», які ми розглянемо детально. Вчинки типажу «пан»,
зафіксовані у зовнішній формі, перетворюються у засіб вираження різноманітних характеристик, які проявляються у внутрішній формі.
1. Фрейм «Внутрішні моральні характеристики».
Фрейм «Внутрішні моральні характеристики» стає «засобом» передачі переважно
негативних рис характеру.
У зазначених словниках персонаж «пан» є носієм, насамперед такої риси людського характеру, як пихатість. Зокрема, значення «пихата людина» в словнику пов’язується
зі стійким словосполученням великого пана цяця! (Житомирський районний центр
Житомирської області) [3: 130]; (Житомирський районний центр Житомирської області) [3: 282]. Те саме значення бути пихатою людиною в діалектах Житомирської області закріплено за такими фразеологізмами:в пана бавитися (Брусилівський районний
центр Житомирської області) [3: 130]; зроби з хама пана (Володарсько-Волинський
районний центр Житомирської області) [3: 130]; не дай, Боже, з хама пана (Житомирський районний центр Житомирської області) [3: 284]; причепури пенька, то й зійде за
панка(Ємільчинський районний центр Житомирської області) [3: 285].
Як правило, з персонажем «пан» пов’язане іронічнеставлення до пихатості:вибери
пенька – буде за панка (Черняхівський районний центр Житомирської області) [3:
282]; як кий пан, то кий і жупан (Овруцький районний центр Житомирської області) [3:
286];пани – на трьох одні штани: який раніше встав, той штани і убрав (Овруцький
районний центр Житомирської області) [3: 130]; (Овруцький районний центр Житомирської області) [3: 285]; такий великий пан став, що й рогачем у піч не посадиш (Бердичівський районний центр Житомирської області) [3: 130]; (Бердичівський районний
центр Житомирської області) [3: 286].
Про іронічне ставлення до пихатості в народній свідомості свідчать і такі прислів’я:
хоч пан ледачий – да комір стоячий (Овруцький районний центр Житомирської області) [3: 130]; (Овруцький районний центр Житомирської області) [3: 286]; помазатися
паном (Житомирський районний центр Житомирської області) [3: 130], (Житомирський
районний центр Житомирської області) [3: 285]; одівся як пан, а знять жупан – то тей
самий став (Овруцький районний центр Житомирської області) [3: 130]; одів жупан та
й думає, що пан (Овруцький районний центр Житомирської області) [3: 285]; убрався в
жупан, та й думає, що пан(Овруцький районний центр Житомирської області) [3: 286].
Помітною рисою є створення за допомогою використання персонажа «пан» фразеологізмів, що передають «сварливість», «злість», наприклад, пани як блощиці: сьогодні
повидушуєш, а завтра знову повно (Червоноармійський район Житомирської області)
[2: 38]. Неважко помітити, що в цьому фразеологізмі передається значення зі зниженою
конотацією, що досягається порівняння пана з блощицею.
Використання образа пана в ряді фразеологізмів стає засобом перифрастичного позначення рис брехливість, ледачість:
казав пан: кожух дам, та слово його тепле – 1. Байдужа людина. 2. Брехлива людина (Ємільчинський районний центр Житомирської області) [3: 130]; Обіцяв пан кожух,
та слово його тепле – про брехливу людину (Овруцький районний центр Житомирської
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області) [3: 130]; не великий пан – зробиш і сам – ледача людина (Брусилівський районний центр Житомирської області) [3: 130].
Рисами пана панав традиційній народній свідомості є набридливість,
чванливість:пристав як пан за подушне – про набридливу поведінку (Ємільчинський
район Житомирської області) [2: 64]; набридливий [13: 109];сидить як пан-барон – прочванливу поведінку (Володарсько-Волинський район Житомирської області) [2: 71].
У «Фразеологічному словнику говірок Житомирщини» Г.М. Доброльожі фразеологізм видно пана по халяві (халявах) вживається на позначення людини, яку характеризують її справи (Овруцький районний центр Житомирської області, Коростишівський
районний центр Житомирської області) [3: 130]. Вислів «видно пана по халявах» уживають, коли хочуть поглузувати з того, хто виявляє своє чванство, хвалькуватість» [4].
До менш моральних ознак персонажа «пан» за даними фразеології належать такі:
невихованість: встань, пане, хай дяк сяде – невихована людина (Овруцький районний центр Житомирської області) [3: 130];
нахабність: зроби з хама пана – нахабний (Володарсько-Волинський районний
центр Житомирської області) [3: 270].;
вередливість: бавитися в пана – вередливий (Брусилівський районний центр Житомирської області, Житомирський районний центр Житомирської області) [3: 271];
авантюрність: або пан, або пропав – авантюрний (Черняхівський районний центр
Житомирської області) [3: 279]; чи пан, чи пропав – авантюрний (Овруцький районний
центр Житомирської області) [3: 280];
байдужість: сам собі пан – байдужий (Овруцький районний центр Житомирської
області) [3: 298];
пристрасть до пияцтва: заливається як пан сироваткою – п’яний (Носівський
район Чернігівської області) [2: 31].
Іноді трапляються і позитивні характеристики пана, про що свідчать такі
фразеологізми:сам собі пан – самодостатня людина (Овруцький районний центр Житомирської області) [3: 130]; сам собі пан – незалежна, вільна у своїх діях, вчинках людина
[8: 539]; [13: 779].
У новелі «Сойчине крило» І.Я. Франка підтверджується таке саме значення фразеологізму сам свій пан, як і у «Словнику фразеологізмів української мови»:Ось тут, у
тім затішнім кабінеті, обставленим хоч і не багато, та по моїй уподобі, ясам свій пан
(І.Я. Франко).
2. Фрейм «Соціальний стан».
Найчастотнішим фразеологізмом, що належить до засобів передачі соціальних характеристик, виступає фразеологізм великий пан, який внаслідок закріпленості за ним
іронічної конотації розвинув протилежне порівняно з вільним словосполученням значення. Пор. великийпан – заст., перев. зневажл. «поважна особа, яка має великий вплив
у суспільстві, в якомусь колективі і т. ін. і з якою потрібно рахуватися» [13: 607]; [8: 484].
Як протиставлення те саме значення демонструє і словосполучення невеликий пан
заст., перев. ірон. на позначення«особи, яка не має ніякого впливу в суспільстві, в якомусь колективі і т. ін. і з якою не варто рахуватися»[13: 607]; [8: 484].
З іронією також вживається фразеологізм пан становища, однак у складі цього фразеологізму не спостерігається зміна значення на протилежне – той, хто має можливість
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активно впливати на щось, керувати чим-небудь і т. ін. на власний розсуд; головний у
чомусь[8: 163].
Фразеологізм пан над (між) панами вживається у такому значенні: той, хто має
велику силу, дуже могутній або дуже щасливий [8: 484]; незалежний ні від кого; наймогутніший або найщасливіший [13: 607]. У художніх творах ХІХ ст. спостерігаємо аналогічне значення: Може, найдеться дівоче Серце, карі очі, Що заплачуть на сі думи. – Я
більше не хочу. Одну сльозу з очей карих – І…пан над панами!..(Т. Шевченко); – Сядем
укупі ми тут під калиною – І над панами я пан… Глянь, моя рибонько, – срібною хвилею
Стелеться полем туман (М. Старицький).
З іронією також вживається фразеологізм помазатися в пани (паном) – вести себе
так, як люди привілейованого класу [8: 539]; з погордою вважати себе людиною з привілейованим становищем [13: 671].
У п’єсі І.П. Котляревського «Наталка Полтавка» зафіксовано аналогічне значення:
[Микола:] Він живе тілько (тільки) тут, бач, возний – так і бундючиться, що помазався паном (І. Котляревський).
Фразеологізм з ремаркою застарілий лізти в панифункціонує, як правило, із зневажливою конотацією, про що свідчать відповідні словникові ремарки: «намагатися будь-що
розбагатіти, посісти видне місце в суспільстві»[12: 440]; [8: 344].
Зокрема, у художньому дискурсі ХІХ ст. також представлений цей фразеологізм,
який повністю дублює словникове значення: І про Колісника пішла по городу недобра
чутка: накрав земських грошей, .. Он тепер хто посяде добро панське, хтоу пани лізе
(ПанасМирний); // Ставати експлуататором. – По-моєму, не лізь у пани, не висисай з
народу крові (Панас Мирний).
В українській фразеології типаж «пан» постає багатим: заможний як пан– про багатого чоловіка (Старий Загорів Локачинського району Волинської області) [5: 449]; жиєси як пан – про заможну, незалежну людину (Львівська обл.) [14: 109]; пан всю губу –
про заможних людей (Черняхівський районний центр Житомирської області) [3: 285].
Отже, фразеологічні одиниці містять у собі багатий лексичний і етнічний матеріал,
характеризують і розкривають насамперед внутрішній світ типажу «пан». Фразеологізми з персонажем «пан» побудовані переважно на негативних характеристиках. Зовнішня форма фразеологізму типажу «пан», як правило, демонструє передачу ситуацій за
участю пана, які є чи негативними, чи принаймні не належать до позитивних. Зазначене
свідчить, що в цілому в народній фразеології пан не має ознак шанованості, поваги, відчувається глузливе ставлення до нього.
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ФРАЗЕОЛОГИЯ КАК ИСТОЧНИК ФОРМИРОВАНИЯ И ОТРАЖЕНИЯ
ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫХ ТИПАЖЕЙ
В статье разработана модель описания лингвокультурного типажа «пан» с учетом
его образных, оценочных и ценностных характеристик во внешней форме украинских
фразеологизмов. В структуре типажа «пан» выделены 2 основных фрейма: «внутренние моральне качества» и «социальное положение».
Ключевые слова: фразеологическая единица, коннотация, внешняя и внутренняя
форма фразеологизма, лингвокультурний типаж «пан», фрейм.
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PHRASEOLOGY AS A SOURSE OF FORMING AND REFLECTING
THE LINGUISTIC-CULTURAL TYPES
The article suggests the model of description of the linguistic-cultural type «рan» with
due regard for its image-bearing and value characteristics in the outer form of Ukrainian
phraseologisms. In the structure of the type (concept) «рan» the author of the article singles
out 2 basic frames: «inner moral characteristics», «social status».
Key words: phraseological unit, connotation, the inner and outer form of a phraseologism,
the linguistic-cultural type «рan», frame.
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ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЕ КОММЕРЧЕСКИЕ НАИМЕНОВАНИЯ
В КОММУНИКАТИВНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОМ АСПЕКТЕ
Статья посвящена исследованию коммерческих наименований продуктов потребления дореволюционного периода в коммуникативно-функциональном аспекте. Наиболее продуктивным типом номинаций в это время является отсубъектный, в рамках
которого передаются сведения об изготовителе продукта и месте его производства.
Высокой активностью характеризуются также отобъектные и символические типы
наименований. Менее разработанными в дореволюционном нейминге оказываются
отадресатные наименования, которые создаются специально с целью привлечения
внимания определенного целевого потребителя товара. Степень прагматического
воздействия каждого из типов номинаций во многом обусловлена их лексико-семантическим составом.
Ключевые слова: коммерческие наименования, нейминг, коммуникативно-функциональный аспект, иллокутивная функция, мотивема.
Коммуникативно-функциональный анализ позволяет рассмотреть коммерческое
наименование с позиций его функционирования в речевом процессе, определить при
этом роль адресанта (номинатора), степень его осознанности при выборе тех или иных
мотивировочных признаков для создания коммерчески релевантного имени, а также
предпочтения адресата (потенциального потребителя), руководствующегося теми или
иными критериями, выбирая именуемый товар. Работы, выполненные в русле коммуникативно-функционального анализа коммерческих названий, преимущественно относятся
к концу XX- началу XXI века (Е.Ю. Бурдовская, О.В. Винарева, О.В. Врублевская, О.В.
Глухова, М.В. Голомидова, С.О. Горяев, Ю.А. Грушевская, И.А. Захарова, А.А. Исакова,
© Синявская О.Е., 2014
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Д.А. Козейчук, И.М. Копыленко, И.В. Крюкова, Е.С. Кубрякова, А.М. Литовкина, Н.В.
Носенко, В.А. Ражина, М.В. Садохова, Н.В. Слухай, Н.А. Стадульская, Е.В. Трифонова,
О.С. Фоменко, Н.Н. Фролова, В.Ю. Черепанов, Н.В. Шимкевич и др.). В них представлены различные аспекты изучения коммерческого имени: когнитивный, лингвокультурологический, лингвопрагматический, социолингвистический, функциональный и др.
Широкий ассортимент товаров и интенсивная реклама способствуют тому, что их
коммерческие названия становятся одними «из самых активных коммуникаторов» [1:
159], входя в активный словарный запас современного носителя русского языка. Коммерческое наименование «эксплицитно или имплицитно дает положительную оценку
товару» [2]. Следовательно, коммерческие названия рассчитаны на запланированный
номинатором прагматический эффект, который характеризуется разной степенью действенности. Это приводит к необходимости обоснования тех критериев, которые определяют коммуникативную и коммерческую эффективность коммерческих номинаций.
Изучение речевого акта в качестве своеобразной единицы речевой деятельности для
характеристики номинативного аспекта проводится в работах Е.С. Кубряковой [3; 4].
Исследовательница считает, что понятие речевого акта является одним из наиболее продуктивных для современной науки, «ориентирующим лингвистические исследования на
изучение функционирования языка в коммуникации» [5: 29]. Она определяет его как «речемыслительный процесс, направленный либо на выбор уже существующего в языке готового обозначения для именуемого явления и мысли об этом явлении, либо на создание
подходящего названия для него» [3: 42]. Речевой акт присвоения названия И.В. Крюкова
определяет как «иллокутивный акт-установление декларативного типа, обладающий предписательной силой и построенный как сообщение, эквивалентное поступку «Мы присвоили название объекту», результатом которого является создание новой номинативной ситуации, в которой имя императивно закрепляется за именуемым объектом» [6: 45]. Таким
образом, процесс присвоения коммерческого наименования товару можно рассматривать
как имплицитный речевой акт, в котором участвуют адресант (номинатор) и адресат (потребитель), имеющие общую речевую компетенцию и действующие в рамках прагматического контекста, а также речевое сообщение в виде коммерческого наименования.
Коммуникативно-функциональный анализ дореволюционных наименований позволяет рассмотреть разные типы коммерческих названий, выделенные в соответствии с
выполняемыми ними иллокутивными функциями («основными задачами и характеристиками речевого общения, при которых говорящий решает все поставленные им коммуникативные задачи» [7: 43]), с позиций их функционирования в речевом процессе и
определить наиболее продуктивные мотивировочные признаки, лежащие в основе создания каждого типа коммерчески релевантного имени.
Анализ иллокутивных моделей речевого акта присвоения товару наименования
в XIX веке демонстрирует наибольшую продуктивность отсубъектного типа коммерческих номинаций (около 30% от всего количества номинаций), основной функцией
которых является сообщение сведений об именующем субъекте. В дореволюционном
нейминге они реализуются с помощью мотивем «производитель товара» и «место производства товара» (например, «Какао Ванъ-Гутена», карамель «Мессинскій лимонъ»,
«Американскій шоколадъ»). Высокая активность этого типа номинаций обусловлена преимущественно экстралингвистическими факторами: особенностями законодательства
213

того времени, обязующего маркировать продукцию с помощью фамилии ее изготовителя
и места производства и относительно небольшим количеством частных производителей на
рынке товаров в XIX веке, имя которых было известно большинству потребителей и выступало гарантом качества продукции. Дополнительное воздействие при этом оказывает
включение в наименование лексем, указывающих на крупный размер предприятия (например, пиво «Т-во Ив. Дурдинъ», кофе и какао «И. Вахромѣевъ и Ко», кондитерские изделия «Тво
Ивановы и Марковъ»), его традиционность и стабильность (например, кондитерские изделия «Бр. И. и А. Когтевы преемники Г.Я. Чистякова», «Н-ки А.С. Кудрявцева», табачные
изделия «Викторсон старшаго», пиво «Наследниковъ А.Ф. Ермолаева», кофе и чай «Э.К.
Реттере старшій»), а также использование иностранных фамилий в названии (например,
Абатьелло, Бежо, Койлю, Миллер, Нестле, Эфросъ). Однако постепенно, с развитием производственных отношений, на рынке появилось слишком много производителей и использование их фамилий в качестве названий для выпускаемой продукции стало значительно
затруднять восприятие наименования потребителем. Об этом свидетельствует замечание,
данное теоретиком русской торговой рекламы начала XX века, который, характеризуя подобные названия, писал: «Читатели газет отнюдь не ищут в них имена фирм, а ищут интересные <...> товары... Названия фирм <...> мозолят читателю только глаза и вызывают
известное настроение досадливости и скуки от ничего не говорящих ему <...> заурядных
сочетаний (слов)» [8: 149]. Поэтому популярностью пользовались лишь наиболее известные потребителям фамилии, чьи товары успели зарекомендовать себя с лучшей стороны.
Высокую продуктивность демонстрируют также отобъектные наименования, которые передают информацию о товарной категории, составе, материальных характеристиках именуемой продукции (например, «Игристый виноградный сокъ», «Шоколадъ съ
бананомъ», «Соленые крендельки»). Это обусловлено тем, что коммерческая номинация
того времени, как и дореволюционная реклама в целом, «демонстрировала стремление
к инсталляции прежде всего экономической рекламной модели мира через предоставление максимально детализированной информации об особенностях производителя,
товара, места его реализации» [9]. Отобъектный тип наименований характеризуется
слабой прагматической направленностью, поскольку номинации, входящие в состав
данной группы, выполняют преимущественно номинативно-идентифицирующую и информативную функции. Определенное влияние на потребителя оказывается с помощью
использования заимствованной, положительно окрашенной и образной лексики (например, сигары «Гаванера», кондитерские изделия «Шоколадный Вальс», карамель «Царская ромовая», настойка «Несравненная Рябиновая»), а также посредством апелляции к
фоновым знаниям и сенсорным ощущениям адресата (например, в честь торжественного
общественно-государственного празднования трехсотлетия царствования дома Романовых в 1913 году была выпущена одноименная серия конфет «Въ память 300лѣтія дома
Романовыхъ»; названия кондитерских изделий «Прохладительная. Снѣжная малина»,
«Мороженыя Трубочки», «Снежныя Трубочки» апеллируют к тактильным ощущениям,
связанным с потреблением именуемых продуктов).
Символический тип, к которому относятся названия, присвоенные товарам в качестве
«условного знака» [10; 206], также представлен максимально широко и разнообразно. В
данную группу входят номинации, которые не обусловлены ни потребительскими свойствами товара, ни особенностями его производства, ни целевым предназначением именуемого
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продукта. С помощью символического принципа номинации номинатор имплицитно приписывает именуемому товару все те свойства и характеристики, которыми обладает определенное символическое значение. Символические коммерческие наименования представлены широким кругом тематических групп, которые рассчитаны на максимальное количество потребителей с различными интересами: «архитектурные сооружения» (например, «Виды Москвы.
Петровскій дворецъ», «Кіевская старина. Памятникъ крещенія Руси», «Эйнемъ. Знаменитые памятники»); «военная тематика» (например, кондитерские изделия «Военная жизнь»,
«Геройская. Герой-казакъ Козьма Крючковъ», «Русское войско», «Эйнемъ. Серія «1812
годъ»»); «досуг» (например, кондитерские изделия «Бон-Вояжъ», «Променадъ», «Сутки на
морѣ»); «искусство» (например, кондитерские изделия «Артистическая», «Модернъ», «Фреско»); «культурные и исторические деятели» (например, кондитерские изделия «Граф. Коморовская», «Е.И.В. Принцесса Е.М. Ольденбургская», «Несравненная Анастасія Дмитріевна»,
табачные изделия «Наполеонъ», «Суворовъ»); «личные имена» (например, кондитерские изделия «Альбертъ», «Викторія», «Мэри», «Селестинъ»); «мифическая тематика» (например,
кондитерские изделия «Ніобея», «Русалка», «Урания», «Фаустъ», «Эльф»); «национальности» (например, кондитерские изделия «Джигитъ», «Негритянская жизнь», «Русскія народности», «Славянскіе типы. Черногорцы», «Эйнемъ. Типы народностей земного шара»);
«природа» (например, кондитерские изделия «Весенній», «Кокаду», «Зоологическій»); «спорт»
(например, кондитерские изделия «Борьба», «Лаунъ Теннисъ», «Спортъ»); «техника» (например, кондитерские изделия «Телефонъ», «Фотографическая»); «художественные произведения и русские писатели» (например, кондитерские изделия «Братья Карамазовы», «Л.Н. Толстой», «Лебединое озеро», «Максимъ Горькій», «Стихотворенія Некрасова»); «познавательные номинации» – в данную тематическую группу относятся коммерческие наименования,
содержащие различные культурно-познавательные сведения (например, серия этикеток какао
«Эйнемъ», которая посвящена различным темам: «Жилища первобытныхъ народовъ», «Знаменитые памятники», «Клады земли и моря», «Композиторы», «Ловля и охота», «Охота
въ Россіи», «Развитіе оружія у народовъ», «Русскіе художники и ихъ картины», «Средства
передвиженія», «Типы народовъ земного шара»). Недостаток наименований символического
типа заключается в том, что их значения далеки от денотативного содержания именуемого
товара и приписываются ему искусственно. Поэтому на начальном этапе функционирования
подобного названия большое значение имеет их доономастическое значение.
Значительно меньшее количество наименований относится к отадресатному типу,
иллокутивной функцией которого является апелляция непосредственно к целевому потребителю товара – к адресату коммерческой номинации. Они обладают высоким прагматическим потенциалом, поскольку разработаны специально для того, чтобы привлечь
внимание определенной категории потребителей. Социальная ориентация коммерческих
наименований товаров в дореволюционный период представлена довольно слабо. Так,
указание на невысокую стоимость товара и употребление разговорной лексики в названии апеллирует к потребителю с небольшим уровнем достатка (например, папиросы
«Даромъ», «Тары-Бары»). Данные названия контрастируют с наименованиями дорогих
сортов табака, рассчитанных на более состоятельных потребителей (например, папиросы «Королевскія», «Царскія»). Наиболее разработанными являются гендерно маркированные номинации. К женской целевой аудитории обращены, как правило, коммерческие наименования, содержащие женские личные имена (например, табачные изделия
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«Ада», «Діана», «Ева», «Надежда») и различные обозначения лиц женского пола (например, конфеты «Веселая вдова», «Красавица», «Соломенная вдовушка», «Субретка»,
«Шалунья»). Большинство наименований товаров, преимущественными потребителями
которых являются мужчины, как правило, выражены лексемами, обозначающими лица
мужского пола (например, табачные изделия «Бурлаки», «Оттоманъ», «Османъ», «Дядя
Костя», конфеты «Семь блаженствъ холостыхъ»), названиями локусов, характерных
для мужского досуга (например, табачные изделия «Баръ»), прилагательными, указывающими на высокую социальную значимость именуемого продукта (например, табачные
изделия «Важныя», «Эфектныя», «Козырныя»). Особенно ярко и разнообразно проявляются названия продуктов, ориентированные на детей. С детской целевой аудиторией связаны наименования, содержащие непосредственное указание на нее (например,
«Дѣтская карамель», «Шоколадъ для дѣтей»), созданные с помощью эмоциональнооценочной лексики (например, конфеты «Дети шалуны», «Шалунья»), содержащие
уменьшительно-ласкательные суффиксы (например, конфеты «Зайчикъ Степанчикъ»,
«Мурочка»), ассоциативно связанные с детьми (например, карамель «Азбука», «Азбучная»). Ориентация на детей часто передается с помощью использования названий
сказок и имен сказочных персонажей (например, кондитерские изделия «Василиса Прекрасная», «Добрая Фея», «Золотая рыбка»). Некоторые из этих товаров сопровождаются фрагментами соответствующих произведений. Большое количество товаров, рассчитанных на детскую аудиторию, помимо наименования, обладают дополнительными
средствами привлечения внимания детей: размещением на упаковке товаров фрагментов
сказок, стихотворений, загадок, ребусов, схем поделок и т. д. Использование звукоподражаний в качестве номинаций (например, конфеты «Кисъ Кисъ», «Тра-та-та», «ЦыпъЦыпъ») также несет косвенное указание на детскую целевую аудиторию.
Фантазийные наименования, которые созданы с помощью фонем, без опоры на
морфемные элементы, и воздействуют на потребителя за счет своего плана выражения,
составляют в дореволюционном нейминге лишь 0,2% от всего количества номинаций
(например, конфеты «Зю-Зю» и «Ки-Ко»).
В целом коммерческие наименования дореволюционного периода характеризуются
невысоким прагматическим потенциалом и выполняют преимущественно номинативно-идентифицирующую и информативную функции, что обусловлено информативным
характером дореволюционной рекламы в целом. В дореволюционных коммерческих номинациях главный акцент делался, прежде всего, на производителе товара.
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ДОРЕВОЛЮЦІЙНІ КОМЕРЦІЙНІ НАЙМЕНУВАННЯ В КОМУНІКАТИВНОФУНКЦІОНАЛЬНОМУ АСПЕКТІ
Стаття присвячена дослідженню комерційних найменувань продуктів споживання
дореволюційного періоду в комунікативно-функціональному аспекті. Найбільш продуктивним типом номінацій в цей час є відсуб’єктний, у межах якого передаються відомості про виробника продукту і місце його виробництва. Високою активністю характеризуються також відоб’єктні та символічні типи найменувань. Менш розробленими
в дореволюційний період виявляються відадресатні найменування, які створюються
спеціально з метою привертання уваги певного цільового споживача товару. Ступінь
прагматичної дії кожного з типів номінацій багато в чому обумовлена їх лексико-семантичним складом.
Ключові слова: комерційні найменування, неймінг, комунікативно-функціональний
аспект, ілокутивна функція, мотивема
Syniavska О.Е., PhD student
Taras Shevchenko national university of Kyiv, Kyiv
PRE-REVOLUTIONARY COMMERCIAL NAMES
IN COMMUNICATIVE-FUNCTIONAL ASPECT
The article deals with the issue of commercial names used in the pre-revolutionary period
in communicative-functional aspect. The most productive type of the nominations is the subject
type which transfers information on the manufacturer of a product and a place of its production.
High activity also characterizes object and symbolical types of names. Less developed in the
pre-revolutionary naming are recipient names which are created specially for the purpose of
drawing attention of a certain target consumer of goods. Pragmatical influence of each of types
of the nominations depends on their lexic-semantic structure.
Key words: commercial names, naming, communicative-functional aspect, illocutionary
function, motive
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ОТ БИЛИНГВИЗМА К ПОЛИЛИНГВИЗМУ В ЭРГОНИМИИ
В статье анализируются пути заимствования слов из европейских и восточных
языков, рассматривается их адаптация и использование в качестве наименований для
объектов различных видов человеческой деятельности. Все исследуемые эргонимы условно распределяются на группы по принадлежности к определенному языку. Объяснена
высокая частотность употребления англицизмов. Отмечена стойкая тенденция перехода эргонимикона Украины из состояния билингвизма в полилингвизм.
Ключевые слова: эргонимия,билингвизм, полилингвизм, имя собственное, заимствование, искусственное название, трансонимизация.
Постановка проблемы. В эргонимию Украины на протяжении последних десятилетий вливается множество иностранных слов, преимущественно из английского, а также
других европейских языков – немецкого, французского, итальянского. Отмечены также
случаи употребления слов заимствованных из китайского, японского, корейского языков.
Происходит широкое их внедрение в названия предприятий и организаций различных
видов деятельности, а также использование для называния словесных товарных знаков.
Таким образом, в пределах эргонимикона страны наблюдается тенденция перехода от
билингвизма (украинские и русские наименования) в полилингвизм.
Анализ последних исследований и публикаций. Эргонимы являются особенно
интересным и разносторонним объектом исследований. Именно потому эргонимная лексика различных регионов привлекает к себе значительное внимание ученых.
Еще в начале 70-х гг. прошлого века А.А. Белецкий отмечал, что накопление имен собственных происходит также «и заимствованием уже готовых имен и названий из других
языков» [1: 10]. Чуть позднее, в начале 90 х, Ю.Ю. Саплин констатировал, что «білінгвізм
(з яких позицій ми б не оцінювали сьогодні цей феномен) – це реальна соціально-мовна
ситуація»[2: 42]. Данное высказывание подчеркивает факт взаимодействия русского и
украинского языков на примере эргонимов не только восточных регионов.
Целью данной работы является анализ различных способов заимствования слов из
других языков, их адаптация и использование в качестве наименований для объектов
различных видов человеческой деятельности.
Изложение основного материала. С массовым притоком иностранных слов в середине 90-х начался переход языка из состояния билингвизма в полилингвизм.
По принадлежности к определенному языку все исследуемые эргонимы можно распределить на следующие группы:
- общие для украинского и русского языков (в том числе и названия предприятий, зарегистрированные на фамилии владельцев). Их принадлежность к этой группе определяется высокой степенью совпадения лексико-фонетических и графических
© Сидоренко Е.Н., 2014
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кафе «Праздничное» (Мар.);
- собственно украинские названия: магазины «Крамниця» (Мар.), «Майдан» (Д.),
«Промінь» (Д., Мар.),«Сузір’я» (Х.),парикм ахерские «Чарівниця» (Мар.), «Цирюльня»
(Д.), кафе «Смак» (Д.);
- заимствования из других языков: кафе Goldenlion (Д), McDonalds (Д., Мар .),
ночной клуб Redline (Д.), магазины Silverjewellery (Л.), RedCat (К.), Carlo Pazolini
(Мар.), Christian Dior (Д.);
- составные или сложные эргонимы с разноязыковыми словами или основами
(гибридные названия): туристическое агентство Atlantic – тур (Мар.), АЗС «Центр-ойл»
(Гор.), кафе Beer-хата (Сл.), компьютерный клуб WEB-хата (Гор.), магазины Schonline
Украина (К.), SCLO+GLAS (Х.), Zooлогия (Х.);
- искусственные образования, придуманные владельцами объектов (часто
первые буквы или слоги имен или фамилий совладельцев или членов их семей): СП
«Савомари» (Мар.), мебельный салон «Ал-Ден» (Мар.), школа-студия «АвАкс» (Мар.).
В последнее десятилетие в наш язык вошло огромное количество иностранных слов,
которые «плотно осели» в языке, и часть из них – уже на пути к переходу в разряд
общеупотребительных. Рекламы и вывески, объявления и телепрограммы пестрят иноязычными словами. Приносят их с собой и иностранные инвесторы. Появляющиеся совместные предприятия имеют, как правило, необычные названия. Товары, выпускаемые
этими предприятиями,т акже нередко имеют иностранные названия. Часть отечественных предприятий, следуя моде, тоже именуется по-английски, как бы указывая таким
названием на их европейское качество. Таким образом, идет процесс «активизации
употребления иноязычной лексики» [3: 33]. Львиная доля иноязычных названий приходит к нам из английского языка, который занимает лидирующие позиции в международном общении, быстро расширяя сферы своего употребления. Заимствуются прежде
всего престижные и интернациональные слова. Особо распространены англоязычные
эргонимы среди названий компьютерных клубов: Android (Д.), Hilton (Гор.), Spider (Д.);
интернет-кафе: «Матрица» (Д.), «Нео» (Д.); ночных клубов и различных развлекательных заведений для молодежи: ChicagoBowling (Д.), CyberZoneClub (Мар.), Mooncity (Д.),
Redline (Д.). Это можно объяснить тем, что английский язык широко применяется как
среди компьютерных пользователей, так и другими слоями населения. Однако «эмоции
и субъективные (хотя и народные) представления не могут быть адекватно переданы
другим языком» [4: 317]. Использование иностранных слов в названиях хотя и модно,
но не всегда оправданно, так как иностранное слово отражает иной мир и иную культуру: «то, что звучит нормально и естественно на родном языке, неожиданно получает
совершенно другую окраску на языке иностранном» [5: 205-206]. При переходев другой
язык слова могут частично терять свои значения, что ведет к расхождению их понятийного содержания. Использование слов в различных контекстах «приводит, как правило, к их десемантизации» [6: 39]. Исследование множества иноязычных вкраплений
необходимо осуществлять с учетом «міжмовної відповідності і національно-культурної
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специфіки поняттєво-семантичної структури мови» [2: 42]. Уже с конца XIX в. стал заметен рост числа покупателей, стремящихся приобрести заграничные изделия в магазинах
иностранцев. Хотя иностранные товары были лучше оформлены, но по качеству они
нередко уступали добротным отечественным. Включение второго языка в систему коммуникативных средств создает сложную языковую ситуацию, так как только определенная часть языкового коллектива приспособлена к условиям билингвизма. «Насыщение
русского языка иностранными словами связано с глобализацией науки, культуры, экономики, с ускорением коммуникации и универсализацией многих технических средств.
В результате новые слова, и в том числе товарные знаки (а также эргонимы), возникнув
в одной стране, быстро становятся известными во многих. Например, повсюду можно
найти «Мак-Дональдз». Ввод значительного количества иноязычных слов в эргонимию
свидетельствует «о деструктивных изменениях во флективном строе русского языка под воздействием (в основном) английского» [7: 295]. Украинские ономасты также
отмечают низкий уровень языковой культуры при передаче «на письмі українських
фірмонімів, утворених на неукраїнській лексичній базі, засобами чужомовної графіки»
[8: 13]. «Некритичне, легковажне залучення чужомовних лексем <…> до джерельної
бази сучасної української ергонімії вкрай негативно позначається на культурі української
власної назви» [9: 95]. Переживаемое в наше время засилие английских и других иноязычных названий в эргонимии ставит под угрозу национальный украинский язык. Для
снижения частотности их употребления необходимы соответствующие юридические
ограничения. В то же время следует отметить, что использование интернациональной
лексики неизбежно.
Доминирующее положение занимают англицизмы, как представители языка международного общения, информационных технологий, культуры и спорта: морское агентство Shock (Мар.), АН BuySell (Мар.), туристическое агентство RecpectTravel (Мар.),
магазины Colin’s (Л.), Derby (Л.), Pet (К), ForYou (Д.), FreshFashion (Д.), JeansShock
(Мар.), MagicLife (Мар.). Далее следуют французские слова, имена известных кутюрье,
а также географические названия, называющие бутики и ставшие символами высокой
моды: L’amour (Гор.), Marino Fabiani (Д.), PierreCardin (Д.), Christian Dior (Д.). Этому же
принципу следуют и итальянские названия: LaNotte (Д.), LaPerla (Д.), LaStrada (Д.), Le
Billionare (Д.), Multi Modamilano (Д.), Antonio Biaggi (Л.), Carlo Pazolini (Мар.). Наличие
греческих названий зафиксировано в городе Мариуполе и его окрестностях, что объясняется расположением региона на Азовском побережье, где сохранились и укрепились греческие корни переселенцев из Крыма (так называемых «приазовских» или «мариупольских» греков): ресторан «Акрополис» (Мар.), кафе «Дромоз» (Мар.), «Эллада»
(Мар.), «Бахчисарай» (Мар.), магазин «Пиндеко» (Мар.). Немецкие, японские, корейские
названия представляют общепризнанные, мировые бренды: «Гедеон Рихтер» (Д., Мар.),
«Карл Цейс» (Мар.), BergHOFF (Л.), Bosch (Д., Мар.), Opel (Д.), Toyota (Д.), Suzuki (Л.),
Hyndai (Д.), Honda (Д.), Hyndai-Mitsubishi (Д.), Toyota-Lexus (Д.), Sumsung (Гор.).
Значительное влияние на развитие языка оказывают различные экстралингвальные
факторы, а именно: социальный, политический, психологический, этнокультурный. В
настоящее время украинская эргонимия находится в состоянии полилингвизма. В нее
вливается множество иноязычных слов, преимущественно английских, а также немецких, французских, итальянских, польских. Таким образом, в пределах эргонимикона
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страны, как уже отмечалось, наблюдается тенденция к полилингвизму. Передача иноязычных слов осуществляется различными способами: прямым включеним иностранного слова с полным сохранением его исходного графического облика, а также методом
транскрипции и транслитерации. Зачастуюиноязычныеназванияпереходят в нарицательные. Иностранные названия не подлежат переводу, так как «их назывная функция
все же преобладает над коммуникативной (т.е. план выражения “заслоняет план содержания”)» [10: 93]. Их трансонимизация происходит путем прямого переноса: магазины
DarioMoreno (Мар.), Daniel (Д.), MarinoFabiani (Д.).
Выводы.В создании эргонимикона юго-восточной Украины играют рольносители как
украинского, так и русского языков. Поэтому в большей мере для наименований эргонимных
объектов использованы лексические единицы, принадлежащие к активной части словарного
фонда украинского и русского языков. Появление иностранных названий явилось следствием различных политических, экономических, культурных изменений в жизни общества.
Тенденция иноязычной экспансии (главным образом из английского) вызывает беспокойство, так как по своим масштабам это становится опасно для родного языка и
культуры. Проблеме трансформации иностранных слов в родной язык уделяется большое внимание, однако этот вопрос еще не решен окончательно и требует дальнейших
исследований.
УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ:
АТП – автотранспортное предприятие
АН – агентство недвижимости
ДК – дворец культуры
АЗС – автозаправочная станция
СП – совместное предприятие
Д. – Донецк
Гор. – Горловка
К. – Киев
Л. – Львов
Мар. – Мариуполь
Сл. – Славянск
Х. – Харьков
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ВІД БІЛІНГВІЗМУ ДО ПОЛІЛІНГВІЗМУ В ЕРГОНІМІЇ
У статті аналізуються шляхи запозичення слів з європейських та східних мов,
розглядається їх адаптація і використання як найменувань для об’єктів різних видів
людської діяльності. Всі досліджувані ергоніми умовно розподіляються на групи за
належністю до певної мови. Пояснюється висока частотність вживання англіцизмів.
Вказано на стійку тенденцію переходу ергонімікона України зі стану білінгвізму до
полілінгвізму.
Ключові слова: ергонімія, білінгвізм, полілінгвізм, власне ім’я, запозичення, штучна
назва, трансонімізація.
Sydorenko E., cand. of Philology, associated professor
Pryazovskyi state Technical university (Mariupol)
FROM BILINGUALISM TO POLYLINGUALISM IN ERGONYMIYA
The article analyzes the ways of words borrowing from European and Oriental languages;
their adaptation and use as names for objects of different types of human activities considered.
All analyzed ergonyms are conditionally divided into groups of belonging to a particular
language. The high frequency of use of English words is explained. The attention is paid to
a consistent trend of transition of Ukrainian ergonymiya from the state of bilingualism to
polylingualism.
Key words: ergonymiya, bilingualism, popylingualism, the proper name, borrowing,
artificial name, transonymization.
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НАЦІОНАЛЬНІ МОВИ І КУЛЬТУРИ В ЇХ СПЕЦИФІЦІ ТА ВЗАЄМОДІЇ

УДК 821.01.01
Пономаренко В. П., ст. н. с., д. філол. наук
Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, Київ
ЕКСПРЕСИВНІ ЕТНОНІМІЧНІ НАЗВИ У СУЧАСНИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ
МОВАХ: СОЦІОЛІНГВІСТИЧНІ АСПЕКТИ
У статті розглядаються загальні питання етноніміки, переносні значення етнонімічних за походженням назв у різних мовах європейського ареалу, конотованих експресивними значеннєвими характеристиками. Ці лексеми долучаються до розряду експресивних етнонімів, традиційно репрезентованих етнофобізмами.
Ключові слова: експресивні етнонімічні назви, етнофобізми, відетнонімні апелятиви, вторинна номінація.
«Створення імені (найменування) ‒
це надзвичайно відповідальний творчий акт
первинного розчленування … фрагмента реальності»
(Платон)

Твердження античного філософа цілком можна поширити на етноніми. Характерною
особливістю етнонімічних назв у сучасних мовах є їхня багатозначність. Звісно, що це не
стосується всіх відповідних лексем у кожній із мов, але ця полісемія становить науковий
інтерес і традиційно привертає увагу дослідників. Особливо важливим видається компаративний аналіз такої лексики на матеріалі різних мов, який дозволяє мати краще уявлення не тільки про характерні мовні риси, а й про особливості національної ментальності.
Загальна класифікація етнонімів у вітчизняній мовознавчій традиції передбачає їхній поділ на автоетноніми (автоніми, самоназви, які становлять, природно, абсолютну
більшість) та алоетноніми (екзоетноніми, екзоніми), що визначається насамперед їхнім
походженням. У другому випадку йдеться, як відомо, про іншомовні назви багатьох
етносів, які етимологічно не збігаються з відповідними самоназвами і також надають
цінний мовний матеріал, що свідчить про своєрідність і неповторність історії різних мов
і міжмовних контактів.
У слов’янському етнонімічному контексті «хрестоматійним» прикладом можуть слугувати, зокрема, назви німців [див. 1: 4, 99]. З історії відомо, що в Росії у ХVI‒XVIII ст.
слово нѣмцы (з негативним відтінком) могло стосуватися не тільки німців, а й інших
західних європейців [див., напр., 2: ІІ, 562], насамперед голландців, а також данців,
норвежців, до того ж ця назва поширювалася іноді й на англійців та їхніх кельтських
сусідів шотландців, балтомовних пруссів і навіть венеціанців.
© Пономаренко В. П., 2014
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Cáме в узагальненому значенні це слово дотепер виступає у виразах на зразок укр.
глухий німець, п. głuchoniemec або пареміях на кшталт рос. что русскому хорошо, то
немцу – смерть.
(Зі спогадів автора про повоєнне дитинство, що пройшло на Київщині: ровесники
нерідко називали німцями негативних персонажів книг і фільмів, наприклад, «Острова
скарбів», у яких не було німецького контексту, а в грі у війну майже завжди протистояли
наші та німці.)
Особливістю в цьому випадку є те, що назви того ж походження, що й укр. німці,
закріпилися в більшості слов’янських мов (блр. немцы, б., с. немци, хорв. nijemci, слвн.,
слвц. nemci, ч. němci, п. niemcy, н.-луж. nimc), до того ж під впливом російської назви
сформувалися відповідні найменування в деяких інших мовах народів колишньої Російської імперії (наприклад, осет. немыцаг, чеч. немцой, каз. немістер, узб. nemislar, тат.
немецлар, башк. немецтар, мар. немыч, якут. ниэместер тощо; пор. також уг. németek,
гіпотетично слов’янського походження, хоча існує й гіпотеза германська, стосовна самоназви племені неметів). Ознакою наведених назв є те, що на час первинної номінації
вони мали певний експресивний заряд, який згодом нейтралізувався.
Загалом у семантичному плані «нормативні» (словникові) етноніми як такі є зразком
відносних характеристик і не мають чітко виражених значеннєвих конотацій.
Водночас показовим є той факт, що назви представників того ж (німецького) етносу в інших європейських мовах різних груп і сімей мають інше і в багатьох випадках теж негерманське походження і створюють досить своєрідну й надзвичайно
різноманітну картину.
Якщо більшість германських назв ‒ когнати нім. (похідного від д.-в.-нім. diutisc
‘народний’) Deutsch(е), а саме нідерл. Duitsers, норв., дан. tyskere, шв. tyskar, з якими
можна порівняти іт. tedeschi, сард. tedescos, а також назви в деяких неіндоєвропейських
мовах на зразок в’єтнамської, то в інших мовах маємо лит. vokiečiai і лтс. vācieši (здогадно скандинавського походження), вал. Almaenwyr; із того ж джерела походять назви у більшості романських мов: франц. Allemands, кат. alemanys, ісп. alemanes, порт.
alemães, галіс. alemáns, пор. баск. Alemaniar (від самоназви західногерманського племені
алеманів), а також тадж. Олмонӣ, курд. Alman, тур., аз. Almanlar (ці тюркські найменування, так само, як іранські, вважаються запозиченими з французької мови, що можна
сказати й про відповідну арабську назву).
Натомість рум. germani (водночас є також прикметник nemţesc ‘німецький’) має ту
саму (романську або ж кельтську) етимологію, що й англ. Germans, б. і макед. германци, алб. Gjermanët, гр. Γερμανοί, ірл. gearmánaigh і ґел. gearmailtich (припускається саме
кельтське походження лат. germanus ‘рідний, близький’, до цього ж ряду належать також відповідні назви у таких генетично й географічно віддалених мовах як вірменська,
індонезійська, африканська мова йоруба), пор. також фін. saksalaiset й ест. sakslased (від
іншої германської племінної назви ‒ саксів).
Це далеко не єдиний історичний приклад, який свідчить, зокрема, про те, що іноді
назви окремих етносів могли виконувати макроетнонімічні функції.
Так, відомим є, наприклад, той факт, що в Росії до ХІХ ст. назва татары стосувалася не тільки казанських (волзьких) і кримських татар, а й багатьох інших тюркських народів, насамперед кавказького ареалу (карачаївців, балкарців, ногайців, кумиків,
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азербайджанців тощо [3: 42]). Показова історична паралель ‒ сербська назви турків
(турци), яка в ХVII‒XIX ст. мала широкий спектр етнонімічних значень, поширюючись
на різні етноси, релігією яких є іслам [див., напр., 4: III, 525‒526].
У розмовному мовленні узагальнення етнонімічних назв традиційно було в різних
мовах іще виразнішим. Згадана вище російська назва татары могла позначати (в
дореволюційні часи) неросійське населення сибірського й далекосхідного регіонів,
словом киргизы називали представників інших середньоазійських народів (насамперед
у прикордонних областях Росії, наприклад, на Уралі), а назви цыгане і греки могли стосуватися навіть молдаван [5: 113], вочевидь через певну зовнішню подібність і незрозумілу
мову (якщо існує так звана народна етимологія, то в таких випадках можна говорити про
своєрідну «народну семантику»).
Такі факти не є особливістю російської або взагалі слов’янської етнонімічної лексики, ‒
історія інших мов теж дає приклади такого зразка. Так, греки-візантійці називали «скіфами»
навіть тих, хто належав до тюркомовного світу ‒ турків-сельджуків, печенігів, аварів [див. 6:
6], а також, можливо, і слов’ян [7: 497]; тобто екзоетнонім грецького походження (новогрецька форма ‒ Σκίθες) позначав багато різних народів Східної Європи та Азії.
Іншими прикладами можуть бути нім. welsch (латинського або кельтського походження), яке у швейцарському варіанті означає ‘французький’ і стосується переважно
французької частини Швейцарії, а в Німеччині (нині застаріле) вживалося на позначення
італійців та інших романських народів, а також романізованих кельтів (пор. укр. волохи ‒
спільну назву для балканських романців), іт. albanese ‘албанець’ у розмовному значенні
‘чужоземець’, ісп. (на Кубі) gallego ‘галісієць’ на позначення вихідця з Іспанії тощо.
Зауважимо, що в таких випадках можна говорити, на нашу думку, про перенесення
етнонімічного значення в сенсі його розширення, до того ж, як видається, присутній
певною мірою елемент експресії.
Проте, крім названих етнонімічних типів, існують і так звані етнофобізми [див.,
напр., 8: 150‒51]; їх називають також етнофолізмами (термін, уживаний, зокрема, у сучасному російському мовознавстві) або ж національними прізвиськами [див., напр.,
9: 21], тобто особливий розряд екзоетнонімів, позначених переважно пейоративною
конотацією (показовими зразками є укр. кацапи, москалі, п. kacapy, moskale, укр. ляхи
або рос. хохлы, а також чухонь/чухна, хачи, банабаки, чурки, чучмеки тощо) й належних до експресивних етнонімів (власне, таке визначення вживається як синонім терміна
«етнофолізм» [див. 10: 177]).
Водночас слід наголосити на тому, що всі вони перебувають фактично поза межами
літературної норми.
Щоправда, особливістю в цьому плані є те, що з історичних причин окремі назви ‒
характерним прикладом є укр. жиди ‒ в деяких мовах лише з часом набули негативних
ознак, у той час як назви того ж походження в інших (переважно слов’янських) мовах ‒
пор. п. Żydzi, ч. Židé, слвц. Židia, слвн. Judje, хорв. Židovi, лит. žydai, уг. zsidók тощо ‒ залишилися нейтральними.
Однак переважна більшість етнофобізмів має іншу історію, не пов’язану з перенесенням значення, соціолектне походження і, як правило, єдине і єдино пейоративне
етнонімічне значення ‒ пор., напр., англ. амер. kikes, стосовне євреїв (історично насамперед із Росії).
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У слов’янському контексті, окрім згаданих вище «сакраментальних» позначень
українців та росіян, класичними можна вважати приклади на зразок рос. бульбаши
(білоруси), ляхи (поляки), лягушатники (французи, пор. укр. жабоїди, англ. Frogs), макаронники (італійці), п. kartoflarzе або kartoflannikі (німці). Їх об’єднує те, що в їхній
основі ‒ типові продукти харчування, і це дає підстави стверджувати, що етнофобія є
в цих випадках вираженою помірно, переважає елемент іронічності, як у суфіксальних
(зокрема демінутивних) дериватах: пор. рос. китаёза, япошка, немчура, французишка,
ісп. franchón, franchote, franchute ‘французький; іноземний’ або франц. (!) Franchoillard
‘француз’, Fran(s)quillon ‘французький; француз; французька мова’.
Інша річ ‒ пейоративні назви, спричинені певними історичними колізіями, на зразок
франц. Boches ‒ відверто зневажливої назви німців, поява якої датується кінцем ХІХ
ст., найбільше поширення ‒ роками Першої світової війни, а походження ще й досі не
має однозначного пояснення. Однак її можна вже віднести до розряду історизмів, як і
синонімічне рос. фрицы часів Другої світової війни.
Як зазначалося вище, літературні етнонімічні назви як такі є стилістично нейтральними. Однак картина істотно змінюється за умов набуття ними вторинних значень, які загалом уже не мають безпосереднього стосунку до етнічної або національної належності,
тобто спостерігається своєрідна деонімізація таких назв як етнонімічних. Отже, в цьому
разі йдеться про специфічний розряд експресивних відетнонімних назв.
І якщо історія етнонімів як таких нерідко сприяє кращому розумінню історії
різних етносів, то так само чимало різноманітної інформації можуть надати
відетнонімні апелятиви.
Так, етнонімічні назви в різних (індо)європейських мовах демонструють різні
типи семантичного розвитку й значеннєвих переходів. Вони є не тільки свідченням
різноманітних зв’язків між різними народами, а й важливим етнолінгвістичним та
культурологічним джерелом. До них слід додати також словосполучення, образні вирази,
фразеологізми, стосовні основних сфер життєдіяльності людини. Ця частина лексичного
арсеналу становить не тільки суто мовний інтерес – вона відбиває історію слов’янських
та інших народів, зокрема різнорідні історичні колізії, різні аспекти менталітету, спосіб
життя, особливості суспільного, економічного, культурного, побутового характеру.
Cлід виокремити особливий лексичний розряд ‒ культурно-історичні етноніми, які є
особливим зразком реапелятивації. Їхнє функціонування пов’язане з найхарактернішими
рисами (давніх) етносів. Хрестоматійним прикладом є назви вандалів (у багатьох мовах),
що стали уособленням варварства і жорстокості. У цьому випадку йдеться про фактично
переважне переносне значення або ж про вторинну номінацію, основним наслідком якої
стала поява якісно нового значення етнонімічної за походженням назви, і можна говорити про своєрідний експресивний етнонім. Утім, таких прикладів відносно небагато.
Тож насамперед маємо на увазі розмовні назви на зразок відносно маловживаного нині укр. турок ‘дурень’ (водночас, наприклад, англ. Turk ‘турок’ або young Tartar
букв. ‘молодий татарин’ мають також розмовне значення ‘неслухняна дитина’, а Scotch
‘шотландський’ в американському варіанті може означати ‘скупий’), з яким можна
порівняти, приміром, близькі за переносним значенням англ. Sawny (‘шотландець’),
Petsy (‘ірландець’) і Dutch (‘голландець’), нім. Ostfriese (‘східний фриз’) тощо, зокрема
тур. Frenk ‘європеєць; іноземець’; у цьому зв’язку згадаймо лат. lingua franca ‘франксь226

ке наріччя’ на позначення вживаного корінним населенням східного Середземномор’я
жаргону, до якого входили грецькі, романські й східні елементи, пізніше з’явилися нові
значення – ‘мішана мова’ та ‘універсальна мова’, а саме словосполучення перетворилося
на лінгвістичний термін.
Водночас як образне позначення ‘шахрая, ошуканця; хитруна’ в різні часи і в різних
мовах уживалися такі слова, як укр. циган (слід сказати, що сучасне поширення
похідного від самоназви укр. ром не є випадковим, оскільки ця назва не має негативних
імплікацій), рос. цыган, п. Сygan, іт. zingaro (інше значення ‒ ‘брудна, неохайна людина’, ісп. gitano, порт. cigano; англ. Jew, іт. ebreo, ісп. judío, порт. judeu (‘єврей’), а також
англ. Greek, франц. grec, ісп. griego, порт. grego (‘грек’) тощо (ще латинська демінутивна
форма Graeculus мала переважно пейоративне значення). Від іспанської назви греків походить, як відомо, виникла в Іспанії, але більше поширена в Латинській Америці зневажлива назва gringos [11: 304], пор. порт. браз. gringos, стосовна іноземців (насамперед
американців).
(До речі, назви того ж давнього європейського етносу виступають у багатьох
різномовних образних виразах на кшталт п. udawać Greka ‘прикидатися дурником’, букв.
‘удавати з себе грека’; іт. parlare greco ‘розмовляти грецькою’ з переносним значенням
‘говорити нісенітниці’, пор. ісп. hablar en griego ‘т. с.’, порт. isso para mim é grego букв.
‘це для мене грецьке’ або англ. Greek ʻгрек; грецька мова’ у виразах на зразок it is Greek to
me ʻце для мене зовсім незрозуміле’, проте спільною основою виступає в цьому випадку
середньовічний латинський вираз Graecum est: non potest legi ‘Це грецьке, це не можна
прочитати’; пор. гр. αυτά για μένα Κινέζικα ‘це для мене китайська мова’, франц. c’est du
latin ‘це латина’ або укр. китайська грамота.)
До того ж розряду можна віднести й назви зразка рос. діал. киргиз або цыган
у значенні ‘тарган’; у такому ж значенні, окрім поширеного раніше рос. прусак, уживалося також слово швед [2 ІV: 575; 625].
У більшості випадків такі ‒ загалом розмовні ‒ значення є вже загалом застарілими.
Сфера їхнього вжитку поступово звужується з подальшою демократизацією суспільнополітичних відносин у Європі, економічним, політичним і культурним зближенням
різних країн. Виразним анахронізмом видається суто негативне значення етнонімічних
назв в образних виразах і пареміях на зразок п. po tatarsku (власне ‘по-татарському’)
‘люто, несамовито’ або рос. незваный гость хуже татарина, пор. укр. непроханий гість
гірше татарина, п. nieproszony gość gorszy od Tatarzyna.
Такі приклади демонструють наявність оцінного елемента, а відповідні прикметники наближаються за дейктичними характеристиками до категорії якісних. Водночас
назви такого роду можуть так само бути загалом нейтральними за семантикою, а прикметники ‒ позначати суто відносні характеристики. Крім того, похідні відетнонімного
походження можуть зберігати певною мірою етнонімічну складову значення, однак семантика зазнає подальшого розвитку.
Отже, експресивні відетнонімні назви слід відрізняти від етнофобізмів, оскільки за
принципом утворення та стилістичними ознаками вони належать до різних лексико-семантичних груп.
З етнофобізмами певною мірою перетинаються жаргонні національні прізвиська на
зразок рос. френч ‘француз’, финик ‘фін’, пор., напр., англ. Spinach ‘шпинат’ у розмов227

ному значенні ‘іспанець’ або ж бундеса ‘(західні) німці’, що знаходять відображення
у художніх творах [див., напр., 12: 164]’. Характерною особливістю таких назв є їхня
відносна недовговічність.
До цього ряду наближаються за лексико-семантичними і стилістичними ознаками
евфемістичні назви на зразок рос. чех у значенні ‘чеченець’, а також псевдоетноніми
зразка ісп. polaco (‘поляк’) у значеннях ‘охоронець, поліцай’, що зустрічається в латиноамериканських варіантах. Це приклад морфологічної евфемізації за зовнішньою
подібністю слова, тобто мається на увазі оказіонально табуйоване слово policía ‘поліцай’
(пор. жаргонне укр. або рос. мент, хоча в цьому разі йдеться про штучно створене слово,
не пов’язане з етнонімією).
Етнофобізми залишаються відчутною соціолінгвістичною і навіть певною мірою
суспільно-політичною проблемою. Свідченням «на користь» цього прикрого факту може
бути часте вживання новітніх рос. укропы, укры, не кажучи вже про глумливий витвір
російського гумориста М. Задорнова еврохохлы; пор. рядки з сатиричного вірша (2015 р.)
сучасного українського поета: Буде аж тоді Європа, / Як піднімете укропа, / До Європи
ідучи! (І. Драч).
Для порівняння ‒ «екзотичний» приклад: mzungu ‒ звертання до європейця (білої
людини) мовою суахілі в Кенії, Танзанії, Уганді та деяких інших країнах ‒ нерідко є
пейоративним. Водночас наочним позитивним зразком може бути, скажімо, табуювання
англ. Nigger як презирливої назви темношкірих людей і поширення нової ‒ стилістично
нейтральної ‒ назви Afro-American ‘афроамериканець’.
Іншою показовою сучасною ілюстрацією може бути історія з «польським
сантехніком» (франц. plombier polonais) як символічним позначенням дешевої робочої
сили зі Східної Європи, виникнення якого датується 2004 р., коли воно було вжито
в сумнозвісній нині паризькій сатиричній газеті «Шарлі Ебдо», а поширилося рік потому під час дискусії з приводу Європейської конституції з легкої руки французького
політика-консерватора (на відміну від іншого застосованого ним образу ‒ architecte estonien, тобто ‘естонського архітектора’). Такого ж переносного значення набули відповідні
словосполучення в багатьох інших європейських мовах: пор. рос. польский сантехник,
п. polski hidraulik (щоправда, у Польщі поява такого символу спричинила зрозумілу негативну реакцію), ч. polský instalatér, англ. Polish plumber, іт. idraulico polacco, ісп. fontanero polaco, порт. encanador polonês, рум. instalator polonez та ін. Чи стануть ці назви
«канонізованими» ‒ питання часу.
Слід сказати, однак, що особливістю такого явища видається часткова втрата
етнонімічної семантики, супроводжувана розширенням вихідного значення.
Утім, вторинна номінація, як свідчать мовні факти, далеко не завжди означає негативну конотацію нового значення. Унаслідок семантичної еволюції етнонімічних назв
останні набувають найрізноманітніших вторинних (насамперед переносних) значень.
Істотною видається та обставина, що в цьому разі процес відбувається завдяки переосмисленню значення мовних, передусім лексичних, одиниць.
Не менш важливим чинником збагачення мови слід уважати утворення нових словоформ за допомогою традиційних продуктивних засобів. Варто згадати також «фіксацію»
певних словосполучень, зокрема іменних, а точніше ад’єктивно-субстантивних. Слід,
нарешті, враховувати процес утворення нових фразеологічних одиниць.
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Усі ці явища, пов’язані з процесом мовної еволюції, мають безпосередній стосунок до етнонімів. Своєрідність етнонімічних назв досить виразно виявляється, як це
показує досліджуваний мовний матеріал, саме при розгляді феномену апелятивації,
тобто своєрідного розширення семантики, завдяки якому етноніми набувають, за умов
деонімізації, загальних або ж прозивних (нерідко образних або ж експресивних) значень.
Дослідження такої проблематики не тільки не втрачає своєї актуальності, а й
відкриває нові перспективи для наукових пошуків.
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В статье рассматриваются общие вопросы этнонимики, переносные значения этнонимических по происхождению названий в разных языках европейского ареала, коннотированных экспрессивными характеристиками. Эти лексемы причисляются к разряду
экспрессивных этнонимов, традиционно представляемых этнофобизмами.
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EXPRESSIVE ETHNONYMIC NAMES IN MODERN EUROPEAN LANGUAGES:
SOCIOLINGUISTIC ASPECTS
The article deals with general issues of ethnonymics, figurative meanings of ethnonyms by
origin in various languages of the European area, connoted with expressive features. These
lexemes are referred to as expressive ethnonyms, which are traditionally represented by ethnofaulisms.
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КОНЦЕПТА РЕЧЕВОГО АКТА
Иллокутивный акт представляет собой лексико-просодическое единство. В распознавании концепта иллокутива ключевая роль отводится просодическому компоненту,
так как изменением просодической структуры высказывания можно передавать различающиеся смыслы: мольба или требование исполнить событие «р», истинная и неистинная оценка факта, искреннее и неискреннее пожелание и т. д. Высказывание содержит ключевые точки восприятия тона и громкости, что определяет распознавание
концепта иллокуции.
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Когнитивно-прагматический подход утвердился в современном языкознании в качестве одного из ведущих направлений, что позволяет исследовать системные единицы
языка применительно к их практической значимости в акте коммуникации. Прагмалингвистика должна ответить на вопрос, как наиболее разумно следует пользоваться языком,
чтобы эффект речевого воздействия был максимально успешным, а когнитивная лингвистика – как формируются ментальные структуры иллокуций.
Язык как система располагает широким инвентарем разноуровневых семиотических
элементов – лексических, грамматических и фонетических, – обеспечивающих процесс
взаимодействия партнеров при их вербальном общении. Интеграция этих средств в высказывании создает общий семантический эффект, который делает процесс взаимопонимания коммуникантов успешным. Смысл высказывания определяется прагматической
задачей, вытекающей из мотивационной установки говорящего.
Единицами речевой коммуникации являются иллокуции, представляющие собой
особый вид действий человека. В задачу коммуникативного действия входит стремление
изменить сознание партнера по коммуникации на ближайшую или отдаленную перспективу, побудить его самого к активности или наоборот, воспрепятствовать реализуемым
или планируемым партнером по общению действиям. Под сознанием индивидуума понимается «динамическая комплексная система концептуальных репрезентаций, которые
являются ментальными структурами» [1:1] Коммуникативное взаимодействие людей
осуществляется, как утверждают теоретики, посредством передачи друг другу концептов, и это предполагает их адекватное языковое отображение и распознавание партнером
по интеракции. Общение в этом смысле оперирует когнитивными структурами, выходящими за рамки отдельных номинаций объектов окружающей действительности, это –
речевые или иллокутивные акты, представляющие собой комплексные семантические
образования и служащие для достижения определенной прагматически значимой цели.
Концепт иллокутива передается в устной интеракции в форме лексико-просодического
коррелята, в котором наиболее подвижным компонентом является просодия. Звуки речи
отличаются от неречевых наличием коммуникативной значимости. Порог восприятия
тональных параметров очень высок, ухо человека способно слышать чрезвычайно малые
частотные и динамические перепады. Даже незначительные изменения просодических
характеристик позволяют носителям языка отличать их по типу совершаемого действия:
является ли концепт мольбой, обычной просьбой, приказом или волевым принуждением.
С помощью тональной манифестации передаются и другие виды концептов действий:
позитивная или негативная оценка события или факта, выражение сострадания и успокоения, ирония и т. д. Смысловой эффект устно реализуемых высказываний создается
комбинированием тональных, динамических и временных характеристик, корреляции
которых очень подвижны и их изменения вызывают новое семантическое содержание.
В качестве маркеров конкретных концептов иллокутивов на просодическом уровне выступают тональные и динамические контрасты релевантных и менее релевантных сегментов
высказывания, крутизна подъемов и падений тона на них, скорость изменения громкости,
а также отношение частоты основного тона (ЧОТ) данного иллокутива к среднедикторскому значению ЧОТ. Распознавание концепта иллокутивов на просодическом уровне
осуществляется только путем выявления количественных показателей признака больше/
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меньше. Конкретный тип речевого акта (РА) устанавливается в результате фиксирования
контрастов ЧОТ, интенсивности и длительности на разных отрезках фразы.
Многие речевые высказывания, имеющие идентичный лексический корпус, но
разные просодические контуры, получают неодинаковое смысловое содержание и поразному решают поставленные прагматические задачи. Наглядно данное обстоятельство
можно проиллюстрировать на примере иллокутивных актов, которые определяются исключительно просодической структурой и изменение которой меняет характер самого
речевого действия [2]. Достаточно убедительной в аспекте признания значимости просодии в акте речи следует считать точку зрения немецкого лингвиста М. Зелтинг. Основополагающей концепцией ее теоретического построения является признание фонетического знака в качестве суверенной коммуникативно-релевантной категории [3]. Сегодня
определенно можно говорить о коммуникативно-прагматическом пути фонетических исследований, при котором просодический компонент рассматривается в качестве фонологической категории, обусловливающей процесс интеракции через интерпретацию этих
фонетических сигналов [4]; [5]. Сложность анализа устного высказывания затруднена
отсутствием достаточно точного метаязыка просодического описания. Однако слушающему достаточно дать пояснение – «сказать робко» или «сказать решительно» - и в его
сознании возникает соответствующий коммуникативный образ, является ли РА слабым
возражением или категорическим отвержением.
Применительно к настоящему исследованию важно установить: 1) какова роль тона
в дифференциации разных типов концептов иллокуций; 2) являются ли тональные характеристики индивидуальными дифференциальными признаками иллокутивов и каков
предел их вариативности.
В процессе исследования в результате анализа были выявлены тональные, динамические и временные дифференциальные признаки сходных по направлению воздействия
иллокутивов, локализованные в разных релевантных точках и позволяющие поэтому
идентифицировать РА как принадлежащие тому или иному типу. Наиболее информативные тональные соотношения локализованы в начальной и финальной зонах, а также на
отрезке каденции. В этой связи была принята сегментация фразы, предложенная О. Эссеном, который выделяет предтакт, ритмический корпус и затакт [6]. Принятое членение
позволяет определить наиболее существенные точки контрастов: мелодика и громкость
локутивного начала (точка А), тон, предшествующий первому ударному слогу (точка
Б), признак первого ударного слога начала ритмического корпуса (точка В), тональные
уровни предъядерного (точка Г), ядерного (точка Д) и заядерного (точка Е) слогов. Последний слог (точка Ж) представляет локутивное завершение. Тем самым замеры просодических параметров могут быть осуществлены во всех ключевых точках фразы.
Для решения поставленной задачи сходные по воздействию иллокутивы были разделены на оппозитивные пары. Исследованию и сравнению подверглись просодические
характеристики семи названных слогов, принятых в качестве релевантных точек устной
фразы, которые представляли основные отрезки сегментации высказывания. Количество дифференциальных признаков увеличивается или уменьшается в зависимости от
сравниваемых РА. Изменение уровня признака в какой-то релевантной точке уменьшает вероятность правильной идентификации иллокутива, соответствующего намерению
говорящего. Установлено, что каждый из основных и оппозитивных иллокутивов име232

ет индивидуальные тонально-динамические и темпоральные характеристики, которые
воспринимаются в комплексном единстве. В пределах одного РА признаки варьируют
до известного предела, после чего могут быть соотнесены с иными типами иллокуций
(релевантное варьирование). Нерелевантное варьирование приводит к изменению эмоциональности РА и не влияет на их типологическое восприятие.
Восприятие и распознавание концепта иллокуции осуществляется зачастую на основании мелодического шкалирования отдельных зон фразы. В настоящий момент трудно
назвать количество высотных уровней, воспринимаемых ухом. Однозначно можно говорить о способности органа слуха (вне патологии) различать тональное шкалирование, на
чем базируется свойство дифференциация однонаправленных РА: умолять – просить –
распорядиться – настойчиво требовать – требовать с угрозой (совершить некое действие).
Выделение только трех тональных регистров фразового завершения: верхнего, среднего
и нижнего, как отмечается в работах по теории предложения, в интонационных описаниях
речи и особенно в области прагматики явно недостаточно. Средний тональный регистр
соответствует мелодическому уровню, с которым реализуются лишенные какой-либо экспрессивной окраски назывные высказывания, а именно в той их части, где отсутствуют
ударные слоги и нет зон завершения. Отклонения от т. н. «нулевого» регистра вверх или
вниз в релевантных точках создает эффект полагаемого РА. Уровневые пределы тонального и динамического варьирования внутри конкретного иллокутива является значимым
фактором, выход за эти пределы дает эффект иного концепта речевого действия.
Относительно количественных показателей тональных уровней имеются различные
суждения. Их перечень не совпадает не только в отдельных языках, но также внутри
одного и того же языка регистровые показатели тонов нередко разнятся у отдельных авторов. Вопрос о количестве релевантных уровней тона более или менее удовлетворительно мог бы быть решен при конкретизации поставленных задач исследования. Так
грамматически ориентированное изучение интонации может быть осуществлено выделением, вероятно, меньшего числа тональных уровней чем, к примеру, это необходимо
в прагматических исследованиях речи.
Количество релевантных дистинктивных тонов колеблется обычно от двух до семи.
Тонально-системный принцип, в основу которого положены классические работы М. Халидея (Hallidey, 1967)[7], Д. Вундерлиха (Wunderlich,1988)[8], Д. Феби (Phebi, 1969)[9],
Е. Цвирнера (Zwirner, 1952)[10], Кингдона (Kingdon, 1958)[11], О. Эссена (Essen, 1956)
[12], Г. Майнхольда и Е. Шток (Meinhold, Stock, 1982)[13], В. Касевича, Е. Шабельниковой и В. Рыбина (1990)[14] позволяет оперировать разным количеством тональных уровней. Это зависит от целей исследования.
Наиболее оптимальным представляется выделение пяти дискретных лингвистически релевантных тональных позиций: нейтральной, соответствующей уровню произнесения безударных слогов в экспрессивно нейтральных иллокутивах, полувысокой, высокой, полунизкой, низкой.
Следующим важным фактором в распознавании иллокутива является определение
наиболее рекуррентных зон, существенных для смыслоразличения. Основные фонетические изыскания, активно проводимые ранее, были направлены на выявление наиболее
значимого для идентификации коммуникативного типа отрезка высказывания. В ходе
многочисленных экспериментально-фонетических исследований доказано, что таким
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участком является сочетание предударного - ядерного – и заударного слогов, т. е. место локализации каденции [15]. Однако, пожалуй, было бы ошибочным полагать, что сведения,
фиксируемые слушающим на основании восприятия лишь обозначенного отрезка, были
бы исчерпывающими для успешности осуществления коммуникации. М. Зелтинг пишет
в этой связи, что концентрация внимания только вокруг мелодических контуров предударного, главноударного и заударного слогов позволяет провести разграничение между
типами предложений, но является недостаточным для описания прагма-коммуникативных
потребностей [3]. Вместо этого автор предлагает «фонолого-интерпретативный метод изучения, суть которого сводится к интерпретации воспринимаемой звучащей субстанции.
Мысль достаточно интересная, так как дает возможность слушающему определить для
себя в конкретной ситуации статус воспринимаемой иллокуции. Однако фонолого-интерпретативный метод, по-видимому, нельзя в полной мере признать подходящим для построения системы просодематических смыслоразличительных оппозиций, т. к. один и тот же
знак в изменяющихся условиях интеракции может быть проинтерпретирован по-разному.
Более приемлемым представляется фонолого-дистинктивный метод, при котором фонетический сигнал устанавливается на основании дистинктивных признаков, которые обеспечивают его распознавание как знака (концепта), существующего в представлении носителей языка и связанного с выражением основного речевого значения и назначения (прямая
иллокуция). Интерпретация же знака всегда вторична, т. к. отражает его ситуативно-обусловленные функции, которых у знака имеется, как правило, множество.
Расширение зон фонетических исследований за счет привлечения категорий прагматики дает основание полагать, что идентификация типа речевого акта начинается
уже в самом начале фонации и завершается на последнем слоге. M. Selting, утверждая
ключевую значимость тона в системе интеракционального взаимодействия, выделяет
в качестве определяющего звена фонетического анализа иллокутива тональную группу. Прагматическая задача выполняется, по мнению автора, расположением тональных
групп различных конфигураций.
D. Wunderlich пишет о контекстуально зависимых тональных контрастах, позволяющих типологизировать грамматико-прагматические типы предложений. Автор выделяет
три релевантных параметра, характеризующий любой слог высказывания: фонологический тональный показатель, фонологический вес – категория, тесным образом связанная
с выполнением основных коммуникативных функций: тип высказывания, модальность,
экспрессия и локализация данного слога в линейном ряду подобных. Как следует из рассуждений автора, индивидуальный вес каждого слога складывается из ряда факторов.
Расположение их внутри высказывания представляет собой контрастирование слоговых
точек проминантности, которые образуют желаемый тонально рисунок высказывания
{8}. Таким образом, слоговой тон как ключевой аспект идентификации грамматической
категории предложения в равной степени может быть использован в когнитивно-прагматических исследованиях устных высказываний. Правомерно полагать, что типологическая идентификация речевого акта может быть осуществлена на основании восприятия
полного мелодического контура высказывания.
В результате тональных контрастов слоговых сегментов иллокутивы реализуются одним
из конкретных тонотипов, которые придают высказыванию черты планируемого действия.
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В системе просодики иллокутивных актов выделяются четыре основных типа тональной манифестации, противопоставленные по характеру мелодических изменений,
интервалам скорости и крутизне подъемов и падений тона: волитивный, аффирмативный, квиетивный и инвертивный [16]. Волитивный тонотип маркирует речевые акты авторитарного свойства, накладывающие определенные обязанности: приказания, угрозы,
негативные оценки и т. д. Аффирмативный тонотип представляет речевые акты позитивной модальности: положительная оценка факта, дружеский совет, добрые пожелания.
Квиетивный тонотип маркирует иллокутивы нейтрального свойства: представления события/факта, вопросы и др. Инвертивный тонотип представляет речевые акты очевидного неистинного характера: юмор, сатира, шутка.
На первый взгляд тип тональной манифестации является отражением эмоционального состояния говорящего, что в определенной степени ставит под вопрос лингвистическую сущность данного понятия. Но, как показывают наблюдения, в эмоциональности
интонационного средства можно выделить два уровня обозначения: коммуникативно-необходимый и избыточный. Если первый связан с выражением типа иллокутивного акта
(ср.:дружеская просьба/угрожающее принуждение совершить некое действие р), то избыточность эмоционального выражения сообщает о психическом состоянии говорящего
и в этом случае факт может быть с полным правом вынесен за пределы лингвистического
описания, как относящийся к компетенции психологии. В исследовательских работах по
теории интонации имеются, однако, точки зрения, связанные с адекватностью понятий
эмотивной и модальной функций, выражаемыми интонационными средствами, и это уже
придает интонации статус лингвистической категории [17]. Перечисленные тонотипы
относятся к активным маркерам РА и объединяют по нескольку иллокутивов.
Волитивный тип тонального выражения отмечен свойствами звучания, указывающими на более низкое значение ЧОТ иллокутивов относительно среднедикторского показателя; достаточно частая дискретность тона выделенными слогами, а отсюда четкая
и частая ритмика; относительно большая крутизна подъемов и падения тона на участках
его изменения; более константная корреляция изменения тона и интенсивности; приближенность тональных контуров манифестации речевых актов к нормативно закрепленным коммуникативным образцам.
Квиетивный тональный тип формируется преимущественно такими факторами, как
мелодическая растянутость, минимальный диапазон тональных изменений, слабая тональная проминантность релевантных слогов, незначительно выраженная крутизна тональных перепадов.
Аффирмативный тональный тип находится в положении оппозиции к волитивному
типу и обладает следующими основными признаками: средний уровень ЧОТ данных
речевых актов расположен выше среднего дикторского значения, относительно частая
дискретность тона проминантными вершинами, широкий диапазон тона, большое количество тональных преломлений с восходящим направлением движения ЧОТ и невысокой крутизной его изменения.
Наконец, четвертый тип речевых актов – инвертивный – включает иллокутивы, образованные диссонантным сочетанием лексики и просодической аранжировки. Следует, однако, заметить, что просодическая структура иллокутивных актов данной группы
иногда специально не маркируется, т. к. конкретизатором речевого действия является
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речевая ситуация, и в этом случае просодия получает факультативный статус. Там же,
где просодия выступает в роли инвертивного маркера, максимальный выраженный репрезентант иллокутива имеет, как правило, следующие параметры: большой или выше
среднего диапазон тона, мелодическая растянутость ритмических тактов, плавное изменение тональных переходов преимущественно с верхних тональных регистров на нижние, соответственно, с малым углом падения тона (реже подъема).
Основные положения излагаемого исследования, можно обобщить в следующих выводах: 1. Аудитивное распознавание концепта иллокутива осуществляется при восприятии тонального контура всех его зон делимитации. 2. В качестве релевантных отрезков
определены предтакт, ритмический корпус и затакт. 3. Наиболее информативными с точки зрения идентификации концепта являются все пограничные слоги - начальные и финальные - сегментированных отрезков фразы: предтакта, ритмического корпуса и затакта. 4. Мелодические и динамические контуры формируются контрастами просодических
параметров отдельных слогов с учетом их позиций в высказывании [8]. 5. Ориентация
в типах иллокуций происходит на основании сопоставления уровней тональной шкалы
(предположительно, состоящей из пяти лингвистически релевантных уровней).
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ПРОСОДІЯ МОВЛЕННЯ ЯК СПОСІБ ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПТУ
МОВЛЕННЄВОГО АКТУ
Іллокутивний акт являє собою лексично-просодичну єдність. У розпізнаванні концепту іллокутива головна роль відводиться просодичному компоненту, оскільки зміною
просодичної структури висловлювання можна передавати рiзнi смисли: благання чи вимога виконати подію «р», правдива і неправдива оцінка факту, щире і не щире побажання тощо. Висловлювання містить ключові склади сприйняття тону і гучності, що
визначає розпізнавання концепту іллокуції.
Ключовi слова: просодія, іллокутивний концепт, тональні рівні, ключові склади
сприйняття, тональні типи.
PROSODIC STRUCTURE AS A MEANS OF FORMING THE CONCEPT
OF ILLOCUTIONARY ACT
Illocutionary act is a lexical and prosodic correlation. In recognition of the concepts of
illocution the key role is assigned to the prosodic structure as any change of the tune of the
statements can convey different meanings: the plea or requirement to perform an event “p”,
true and untrue assessment of the fact, sincere and insincere wishes, etc. Statement contains the
key change and perception of the tune, and this determines the recognition of the true concept
of a required illocution.
Key words: рrosody; illocutionary concept, tonal level, key points of perception, tune types.
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КОММУНИКАТИВНОЕ ЗАДАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: СУТЬ И МЕТАЯЗЫК
Статья посвящена рассмотрению особенностей классификации предложений соответственно их коммуникативному заданию. Описываются основные принципы типологии предложений по цели высказывания. Обращается внимание на связь между коммуникативным заданием предложения и его структурной организацией.
Ключевые слова: коммуникативное задание предложения, структура, повествовательное, вопросительное, побудительное, оптативное, восклицательное предложение.
Предложения, как функционально значимые синтаксические единицы традиционно
классифицируются по их структуре и коммуникативному заданию. Что касается второго
из названных параметров, то в метаязыковом плане на сегодняшний день он определен
не достаточно четко. В энциклопедических и справочных источниках находим различные наименования этой характеристики предложений: цель высказывания, коммуникативное задание, целенаправленность сообщения, установка сообщения, коммуникативное намерение, коммуникативная интенция. В большинстве грамматик английского
языка для описания типологии предложений по их целеустановки используется понятие
«цель коммуникации» (aim of communication, purpose of communication) [1;2;3].
В словарях различной направленности даются следующие определения указанного
понятия: цель коммуникации (коммуникативная цель) это «общее целевое начало (возможно, комплексное), целевой план, проект, который определяет, задает (или должен задавать) все речевое поведение субъекта в данном общении и в его отдельных репликах
(или во всей монологической речи)» [4]; « одна из составляющих коммуникативного
компонента культуры речи, один из стилеобразующих факторов, влияющий на отбор
и организацию языковых средств, одна из основных характеристик коммуникативного
акта, то же, что и коммуникативное намерение» [5]; «то же, что коммуникативная интенция и коммуникативное намерение. Мысленное предвосхищение участником коммуникации желательного для него результата общения, направленность сознания на такой результат. Соотношение приведенных понятий неоднозначно. Наряду с распространенной
в рамках теории речевых актов точкой зрения, отождествляющей три названных выше
понятия, встречается и другая, отделяющая цели от намерений и интенций в повседневной речевой практике, — последние являются объектом изучения в лингводидактике» [6]
и т. д. Таким образом, понятия цель высказывания, коммуникативное намерение, коммуникативная интенция, в основном, трактуются как синонимичные и определяются как
своего рода коммуникативная направленность сообщения, основанная на его коммуникативном содержании и установке, которые устанавливаются говорящим.
Термин «коммуникативное задание» несколько шире рассмотренных выше понятий и представляет собой «цель коммуникации, воплощенную в тексте определенной
структуры и определенного содержания. Иными словами, в понятии «коммуникативное
© Суима И. П., 2014
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задание» отражена не только коммуникативная цель, но и способ ее реализации» [7],
т. е. подчеркивается не только, скажем, намерение говорящего передать какую-то информацию или узнать ответ на вопрос, но и средства осуществления данного намерения
(лексический материал, построение фразы, интонация и т. п.)
По коммуникативному заданию традиционно выделяют повествовательные, вопросительные, побудительные предложения. Однако, наряду с традиционными типами
предложений, некоторые лингвисты называют также следующие классы анализируемых
коммуникативных единиц: оптативные (optative) [8: 183]; восклицательные (exclamatory)
[9], условные (conditional sentences) [9].
Восклицательные предложения передают различные чувства, эмоции: Have you ever
seen such weather?!; At last you have returned!; What a beautiful house!. Вопрос о статусе
восклицательного предложения до сих пор остается дискуссионным. Некоторые лингвисты рассматривали их как особый тип предложений по цели высказывания наряду с повествовательными, вопросительными и побудительными [9]. В более поздних работах,
посвященных этому вопросу, восклицательные предложения не выступают как отдельный вид синтаксических единиц, имеющих особое коммуникативное задание. Указывается, что любое предложение (повествовательное, вопросительное, побудительное)
может быть восклицательным при наличии определенной интонации [10;11].
Условные предложения, которые также иногда выделяют в отдельный вид согласно
их коммуникативной установке, это сложноподчиненные предложения, в которых в придаточном предложении называется условие, а в главном предложении – следствие, выражающее результат этого условия. Такого предложения не могут выступать в качестве
синтаксической единицы, которую можно было бы противопоставить по коммуникативному заданию с побудительными, вопросительными, повествовательными и оптативными предложениями.
Оптативные предложения имеют специфическое модальное значение - желательности
осуществления действия: If I only nad a car!; If he were not so selfish!. Их статус в лингвистике определяется по-разному. Некоторые синтаксисты рассматривали эти предложения
как самостоятельный функциональный тип, выдвигая в основу классификации по коммуникативной направленности основную модальность высказывания и выделяя четыре
модальных типа предложений: повествовательные, побудительные, вопросительные и оптативные [11]. «Оптативность – это особая грамматическая семантика, которая присуща
достаточно большому классу предложений с противопоставленными друг другу грамматическими значениями в пределах основного, общекатегориального значения. Тем самым
есть основания считать оптативность грамматической категорией с собственно грамматическим значением, реализуемым в соответствующей парадигме» [12: 73].
Рассматривая типы предложений по их целеустановке, многие лингвисты отмечают,
что эти классификации основаны не только на значении, но и на формальных признаках
предложений. Так, Крейзинг указывал, что по существу повествовательное предложение
означает предложение с прямым порядком слов. Восклицательные, желательные и вопросительные предложения – это предложения с обратным порядком слов, который служит для выражения желания, вопроса, восклицания. Побудительные предложения – это
те, которые содержат глагол в императиве [13: 326]. Ряд формальных, «грамматических»
черт, характеризующих тот или иной коммуникативный тип предложений, описывал
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также Поустма, в качестве основных выделяя следующие: место в предложении подлежащего и сказуемого, наклонение глагола-сказуемого и интонация [14: 383]. В диссертационном исследовании Н. А. Бесединой предлагаются следующие формальные
признаки типа предложения, закрепленные за определенной целевой установкой: порядок слов (под порядком слов подразумевается расположение подлежащего и сказуемого
относительно друг друга), наклонение глагола-сказуемого, специальная полуслужебная
лексика (вопросительные слова, модальные побудительные слова и побудительные частицы), интонация [15].
Согласно Е. Н. Вавиловой, повествовательные предложения заключают в себе сообщение о каком-то утверждаемом или отрицаемом факте, явлении, событии и т. д. или
описание их. Для повествовательных предложений характерна специфическая повествовательная интонация: тон повышается на одном из членов предложения, содержащем
наиболее важное в сообщении и понижается к концу предложения. Подлежащее обычно
выражает «данное», а сказуемое – «новое», поэтому обычный порядок членов предложения чаще всего можно встретить в повествовательных предложениях. Собственно вопросительные предложения заключают в себе вопрос, предполагающий обязательный
ответ. Они побуждают собеседника дать ту или иную информацию, подтвердить или
опровергнуть какое-либо предположение говорящего. Средством оформления вопроса
является вопросительная интонация – повышение тона на слове, с которым связан смысл
вопроса: Have you bought chocolate? При оформлении вопроса играет роль и порядок
слов – обычно в начало или конец предложения ставится слово, с которым связан вопрос.
Также для оформления вопроса используются вопросительные частицы и местоименные слова. Побудительные предложения выражают различные оттенки волеизъявления
(побуждения к действию): приказ, просьбу, совет, разрешение, призыв, пожелание, мольбу и т. д. Грамматическим средством оформления побуждения является прежде всего побудительная интонация: предложения, выражающие приказ, требование, произносятся
высоким тоном, с большой силой напряженности[16: 24].Таким образом, Е. Н. Вавилова
в качестве основных параметров, влияющих на типологию предложений по цели высказывания называет интонацию и порядок слов в предложении.
Структура предложений рассматривается как определяющий фактор при их классификации и в работе E. Есперсена «Essentials of English Grammar», в которой даже
приведены формулы, определяющие порядок слов в разных типах предложений: StVO (Subject-Verb-Object) – для повествовательных; V-S-O; v-S-V-O (Verb-Subject-Object;
Auxiliary verb/ Modal verb – Subject - Notional verb - Object) – для вопросительных; V-O;
S-V-O (Verb-Object; Subject-Verb-Object) – для побудительных; v-S-V (Auxiliary verb –
Subject – Notional verb) – для пожеланий (May you prosper) [17: 96]. Английский язык
характеризуется фиксированным порядком слов и во многих случаях изменение порядка
слов приведет к изменению смысла: Bill ate an ice-cream и An ice-cream ate Bill. Но, даже
учитывая этот факт, сложно подвести формальную организацию всех предложений, которые относятся к тому или иному типу согласно их коммуникативному заданию под
определенную формулу или под определенные правила. Большинство традиционных повествовательных предложений, как например, we write a letter; they visited their relatives
действительно соответствуют приведенной формуле: Subject-Verb-Object, но следующие
предложения: Crappy was that movie!; There is a big bank near our house; There was noth240

ing on the table; Here you are; Here it is имеют другую структуру и т. п. Специальная
полуслужебная лексика (вопросительные слова, модальные побудительные слова и побудительные частицы) также не всегда является маркером принадлежности предложения
к тому или иному типу. Например, в предложении Come you with good news? нет вспомогательного глагола или вопросительного слова, но оно реализует коммуникативную
целеустановку на получение информации, т. е. является вопросительным предложением.
Таким образом, классификацию предложений по цели высказывания рассматривают
в прямой корреляции с их построением, грамматической организацией. Однако довольно часто одну и ту же целеустановку можно передать предложениями с разным структурным построением. Например, коммуникативное задание узнать какую-то информацию
может быть реализовано не только в вопросительном предложении (When are you going
to visit your aunt?), но и в побудительном (Tell me when are you going to visit your aunt);
повествовательном (I would like to know when are you going to visit your aunt). Очевидно,
что классификация предложений по цели высказывания, основанная на формальной организации фразы является неточной и, по-видимому, основополагающими здесь, должны быть характеристики, независимые от строения предложения, правил пунктуации
и произношения. Определение параметров, на основе которых возможно разработать
типологию предложений по их коммуникативному заданию, требует более тщательного
анализа выделяемых на сегодняшний день типов предложений по их целеустановке и их
структурных, семантических, функциональных особенностей.
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КОМУНІКАТИВНЕ ЗАВДАННЯ РЕЧЕННЯ: СУТНІСТЬ І МЕТАМОВА
Стаття присвячена розгляду особливостей класифікації речень відповідно до
комунікативних завдань. Описуються основні принципи типології речень за метою висловлювання. Звертається увага на зв’язок між комунікативним завданням речення та
його структурною організацією.
Ключові слова: комунікативне завдання речення, структура, розповідне, питальне,
спонукальне, оптативне, окличне речення.
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ПАРАМЕТРИ АНГЛОМОВНИХ МЕДИЧНИХ
ТЕРМІНІВ СФЕРИ КАРДІОЛОГІЇ
У статті розглянуто семантичну структуру англомовної медичної термінології
сфери кардіології та семантичні зв’язки між її конституантами. Запропоновано аналіз
лексико-семантичних параметрів англомовних медичних термінів сфери кардіології.
Розглянуто семантичну структуру зазначених термінологічних одиниць. Виокремлено
тематичні групи.
Ключові слова: медичний термін сфери кардіології, тематична група, сема, лексикосемантичні параметри.
Метою нашої статті є аналіз лексико-семантичних параметрів англомовних медичних термінів сфери кардіології. Новизна зазначеної проблеми зумовлена недостатністю
ґрунтовних досліджень семантики англомовної медичної термінології сфери кардіології та
актуальністю використання нових лінгвістичних методик для аналізу спеціальної лексики.
Значення медичного терміна є складним компонентним утворенням. У своєму
дослідженні виходимо із теорії найменших одиниць, які несуть смислове навантаження – сем. Під семною структурою англомовної медичної термінології сфери кардіології
надалі будемо вважати сукупність сем, які утворюють значення її конституантів.
Поняття семантичної структури англомовної медичної термінології сфери кардіології
базується на вченні про семантичну класифікацію лексичних одиниць, що сприяє виокремленню сем досліджуваного терміна. У свою чергу підходимо до поняття тематичної
класифікації як до сукупності об’єднаних спільними семами термінологічних одиниць, беручи до уваги їхнє термінологічне значення, що стосується сфери кардіології [1; 4; 5; 6; 7].
Семну структуру англомовної медичної термінології сфери кардіології трактуємо
як складне розгалужене утворення, гіперсемою якого є сема серцево-судинна система. До інших сем, якими марковані англомовні медичні терміни сфери кардіології належать семи: вади розвитку, аномалія ішемічна хвороба серця, інфаркт міокарда, порушення функцій, порушення діяльності, захворювання, патології судин, патологічні
зміни, замінники, патологічні фізіологічні процеси, штучні органи, органи, тканини,
кров, судини, серце, фізіологічні процеси, елементи крові, елементи судин, лікування,
діагностика, методика, спосіб лікування, засоби лікування.
Окремі семи збігаються із назвами виокремлених шляхом аналізу словникових дефініцій англомовних медичних термінологічних одиниць сфери кардіології, тематичних
груп: 1. “Анатомічно-гістологічні терміни”, 2. “Фізіологія серцево-судинної системи”,
3. “Діагностика серцево-судинної системи”4. “Методи дослідження і лікування”. Зобразимо семну структуру англомовної медичної термінології сфери кардіології та зв’язки
між її конституантами графічно: (див. Схема 3.1. Семна структура медичної термінології
сфери кардіології).
© Запоточна Л. І., 2014
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ɮɭɧɤɰɿɣ

ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ

ɩɚɬɨɥɨɝɿʀ
ɫɭɞɢɧ

ɩɚɬɨɥɨɝɿɱɧɿ
ɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɿ
ɩɪɨɰɟɫɢ

ɩɚɬɨɥɨɝɿɱɧɿ
ɡɦɿɧɢ

ɡɚɦɿɧɧɢɤɢ
ɲɬɭɱɧɿ
ɨɪɝɚɧɢ

ɬɤɚɧɢɧɢ
ɫɟɪɰɟɜɨɫɭɞɢɧɧɚ
ɫɢɫɬɟɦɚ

ɨɪɝɚɧɢ

ɤɪɨɜ
ɫɭɞɢɧɢ

ɫɟɪɰɟ

ɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɿ
ɩɪɨɰɟɫɢ

ɟɥɟɦɟɧɬɢ
ɤɪɨɜɿ

ɟɥɟɦɟɧ
ɬɢ
ɫɭɞɢɧ
ɞɿɚɝɧɨ
ɫɬɢɤɚ

ɥɿɤɭɜɚɧɧ
ɹ

ɦɟɬɨɞɢɤɚ

ɫɩɨɫɿɛ
ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ

ɡɚɫɨɛɢ
ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ

Схема 3.1. Семна структура медичної термінології сфери кардіології
Зазначене спостереження свідчить про те, що семи, які збігаються із назвами тематичних груп, виконують роль гіперсем у тематичних групах і деяких тематичних
підгрупах.
Розглянемо семантичні зв’язки всередині кожної із виокремлених тематичних груп.
Для цього скористаємося методикою аналізу семантичних зв’язків, яку використала
у своєму аналізі гуманітарного терміна Пасічник Н. І. [4] (див. Схема 3.2. Типи зв’язків
(за Пасічник Н. І.)
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Схема 3.2. Типи зв’язків (за Пасічник Н. І.)
Вважаємо запропоновану класифікацію семантичних зв’язків неповною для аналізу
семантичної структури англомовної медичної термінології сфери кардіології, а тому недостатньо ефективною під час ґрунтовного аналізу семантичної репрезентації медичних
термінів. Особливо важливим є синтагматичний зв’язок у семантичній структурі англомовних термінів, оскільки саме він ідентифікує функціональність термінологічних одиниць у фахових та нефахових текстах. Пропонуємо доповнену схему типів семантичних
зв’язків, з якою працюватимемо під час аналізу англомовних медичних термінів сфери
кардіології. (див. Схема 3.3. Типи зв’язків (доповнена)).

Схема 3.3. Типи зв’язків (доповнена)
Розглянемо семантичні зв’язки у виокремлених тематичних групах. У першу чергу
варто зазначити, що гіперсемою для всіх конституантів терміносистеми “Серцево-судинна
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система” служить сема анатомічно-гістологічні терміни. Проте у подальшому аналізі
вважаємо доцільним виокремлювати гіперсему у кожній із тематичних груп.
У тематичній групі “Анатомічно-гістологічні терміни” гіперо-гіпонімічний (родовидовий) зв’язок проявляється у семах, що позначають родові відносини між органами
серцево-судинної системи. Так, наприклад, терміни heart та veins марковані спільною
гіперсемою органи серцево-судинної системи. Диференційною семою у зазначеній парі
термінологічних одиниць служить сема первинні і вторинні органи серцево-судинної системи. Гіперо-гіпонімічний зв’язок спостерігаємо і на прикладі медичних термінів, які
позначають орган серце та його захворювання. Скажімо, beef heart – бичаче серце, tiger
heart – котяче серце, athlete’s heart – спортивне серце, beer heart – пивне серце (важка
форма алкогольної міокардіодистрофії ). Запропонована група термінів, у складі яких
є лексема heart і котра служить гіпонімом для зазначених термінологічних одиниць,
може мігрувати у тематичну групу “Діагностика серцево-судинної системи”. Проте у такому випадку гіперсемою тематичної групи вже служить сема захворювання серця, а
не анатомічно-гістологічні терміни.
У такий самий спосіб родо-видовим і водночас партитативним семантичним зв’язком
пов’язані терміни, котрі позначають органи серцево-судинної системи та їхні складові.
Наприклад, heart- серце, ventricle of heart – лівий шлуночок серця, antemortem of heart –
верхівка серця,augmentor nerve – градуальний нерв серця, basis of heart – основа серця тощо. Синонімічний зв’язок загалом не притаманний термінологічним одиницям, що
пов’язано з їхньою моносемантичністю, проте він спостерігається у медичних термінів,
які позначають орган серце та його захворювання. Скажімо, beef heart – бичаче серце,
bucardia – бичаче серце (значний ступінь кардіомегалії), tabby cat heart – «тигрове» серце, tabby cat striation – «тигрове» серце тощо.
Темпоральний зв’язок у тематичній групі “Анатомічно-гістологічні терміни” виявляється через семи, які вказують на вік органів та тканин серцево-судинної системи. Диференційними служать семи органи серцево-судинної системи дорослого і органи серцево-судинної системи дитини. Наприклад, терміни infant’s heart – серце немовляти, child’s heart – серце дитини, adult’s heart – серце дорослого тощо. Ззначені
терміни є нечисельними у групі, оскільки більшість з них належить до термінологічної
системи педіатрії. Локальний зв’язок між конституантами тематичної групи “Анатомогістологічні терміни” виявляється через семи, які вказують на локальну характеристику
органів серцево-судинної системи. Так, наприклад, ventricle of heart – лівий шлуночок
серця, upper side of heart – верхівка серця, right atriovetricular valve – правий передсердно-шлуночковий (тристулковий) клапан, right heart – праві відділи серця, right valve –
правий передсердно-шлуночковий (тристулковий) клапан тощо. Прикладів фазового,
градуального, ремінісцентного та антонімічного зв’язків у тематичній групі “Анатомічно-гістологічні терміни” не спостерігаємо, що пов’язано із відсутністю відповідних сем
у семній структурі зазначених термінологічних одиниць. У тематичній групі “Фізіологія серцево-судинної системи” прикладів гіперо-гіпонімічного (родо-видового), градуального, партитативного та ремінісцентного зв’язків не спостерігаємо, що пов’язано із
відсутністю відповідних сем у семній структурі зазначених термінологічних одиниць,
тому аналіз почнемо із синонімічного семантичного зв’язку. Отже, синонімічний зв’язок
спостерігається на прикладі термінологічних одиниць, які позначають процеси, що від246

буваються у серцево-судинній системі: ABP arterial blood pressure – артеріальний тиск
крові, AP arterial pressure – артеріальний тиск, flow (BrE) – кровообіг, обіг крові в організмі, circulation (AmE) – кровообіг тощо. Як уже зазначалося, терміни-синоніми є небажаними, проте вони зустрічаються, що пов’язано з різними формами представлення
термінологічного значення – абревіаціями, територіальними (британськими та американськими) варіантами тощо.
Темпоральний зв’язок у тематичній групі “Фізіологія серцево-судинної системи” виявляється через семи у семантичній структурі термінологічних одиниць, які позначають
періодичність роботи органів серцево-судинної системи. Скажімо, frequency – частота,
wave – хвиля – збурення, що поширюється однорідно, при якому частинки, що переміщуються, зазнають подвійних коливань; будь-яка хвилеподібна картина; a w. — 1. У моніторингу венозного пульсу, позитивне відхилення, що відображає скорочення правого передсердя якраз перед артеріальним пульсом сонної артерії і першим тоном серця; 2. невелике
позитивне відхилення в пізній діастолі, що збігається з третім тоном серця. Відображає
проходження крові в лівий шлуночок внаслідок передсерцевої систоли; tricrotic wave – трикротична хвиля – третя хвиля у сфігмографічній прямій, окрім ра дуаль і дикротичної
хвиль; спостерігається протягом систоли, APC atrial premature contraction – передчасне скорочення передсердь тощо. Локальний зв’язок між конституантами тематичної групи “Фізіологія серцево-судинної системи” виявляється через семи, які вказують на локальну характеристику фізіологічних процесів серцево-судинної системи, а саме на місце її
функціонування. Так, наприклад, термінологічні одиниці APC atrial premature contraction –
передчасне скорочення передсердь, tightness – стискання, стиснення у ділянці серця, atrial
fibrillation – фібриляція (мерехтіння, мигтіння) передсердь, мерехтлива (миготлива)
аритмія, giant a- w’s – гігантські хвилі – аномально високі а-хвилі в кривій яремного пульсу.
Виникають при збільшеному опорі притоку до правого шлуночка, чи збільшеному опорі
відтоку від нього, або, якщо скорочення передсердь відбуваються не у фазі протягом періоду, коли закритий тристулковий клапан тощо у своїй морфологічній структурі не містять
окремих лексичних одиниць на позначення локалізації фізіологічних процесів, проте це
стає зрозуміло із семного вивчення та аналізу словникових дефініцій.
Фазовий зв’язок, який семантично збігається із темпоральним зв’язком, спостерігається на прикладі термінологічних одиниць, що позначають фазові процеси, котрі
відбуваються у серцево-судинній системі. Такий збіг пов’язаний зі сталими часовими
проміжками, які є системними для фізіологічних процесів органів серцево-судинної системи. Скажімо, термінологічні одиниці giant a w’s – гігантські хвилі – аномально високі
а-хвилі в кривій яремного пульсу. Виникають при збільшеному опорі притоку до правого шлуночка, чи збільшеному опорі відтоку від нього, або, якщо скорочення передсердь
відбуваються не у фазі протягом періоду, коли закритий тристулковий клапан, Q w. —
Q-хвиля – в QRS-комплексі, початкове низхідне (негативне) відхилення, пов’язане з початковою фазою деполяризації (збудження) шлуночків міокарда і деполяризації міжшлуночкової перегородки, atriovenrticular flutter – тріпотіння передсердь, atriovenrticular standstill – асистолія передсердь, atriovenrticular systole – систола передсердь, atriovenrticular
tachycardia – передсердна тахікардія, atriovenrticular extrasystole – передсердна (надшлуночкова) екстрасистола тощо. Антонімічний зв’язок між конституантами тематичної
групи “Фізіологія серцево-судинної системи”виявляється через диференційні семи, які
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вказують на протилежні фізіологічні процеси серцево-судинної системи. Так, наприклад,
термінологічні одиниці atriovenrticular standstill – асистолія передсердь – atriovenrticular
systole – систола передсердь; abate – зменшуватись, знижуватись - arise – збільшуватись, підвищуватись тощо.
У тематичній групі “Діагностика серцево-судинної системи” гіперо-гіпонімічний (родо-видовий) і водночас партитативний зв’язок проявляються у родових відносинах між термінами, котрі містять у своїй семантичній структурі семи на позначення
захворювання та патології органів серцево-судинної системи. Так, наприклад, розрізняємо терміни на позначення як серця, судин та крові в цілому, так і окремих їх елементів: pseudocirrhosis– 1.серцевий фіброз печінки при хронічній правошлуночковій
недостатності 2.псевдоцироз, перикардитичний цироз печінки, цироз печінки Піка
tachycardia – суправентрикулярна (надшлуночкова) тахікардія, supraventricular– суправентрикулярний, надшлуночковий, valvular – вальвулярний, клапанний, v. affection – вада
клапанів серця, v. heart disease – вада клапана серця , v. incompetence – недостатність
клапана серця, v. insufficiency – недостатність клапана серця, v. pneumothorax – клапанний пневмоторакс, albinoism - альбінізм, лейкізм, вроджена лейкопатія; albinotic–
який (що) відноситься до альбінізму, aleukemia – алейкемія, алейкемічний лейкоз тощо.
Синонімічний зв’язок спостерігається на прикладі медичних термінів, які позначають
захворювання серця і назви яких збігаються із позначенням його негативних змін внаслідок захворювання, або патології. Темпоральний і водночас фазовий зв’язок у тематичній
групі “Діагностика серцево-судинної системи” виявляється через семи, які вказують
періодичні та фазові зміни в розвитку патології, аномалії або захворювання. Візьмемо
до прикладу терміни, які ілюструють поступовий розвиток артеріоліту: arteriolith – вапняні відкладання в стінці артерій або тромбах; arteriolonecrosis – артеріолонекроз, некротизуючий артеріоліт; arteriolonephrosclerosis – артеріолонефросклероз, артеріолосклеротичний нефросклероз; arteriolosclerosis – артеріолосклероз тощо.
Як бачимо, зазначені терміни марковані спільною семою поступовий розвиток артеріоліту, що підтверджує наявність фазового зв’язку між семами виокремлених термінологічних одиниць. Локальний зв’язок між конституантами тематичної групи “Діагностика серцево-судинної системи”виявляється через семи, які вказують на локальну
характеристику захворювань органів серцево-судинної системи у будові термінологічної
одиниці. Так, наприклад, endovasculitis– ендоваскуліт (запалення внутрішньої оболонки
кровоносної судини), Blumenthal l. — Блюменталя ураження – проліферативні судинні
ураження дрібних артерій у хворих на цукровий діабет, medionecrosis– медіонекроз,
некроз середньої оболонки артерії, through-and-through myocardial infarction – трансмуральний інфаркт міокарда тощо. Прикладів градуального, ремінісцентного та антонімічного зв’язків у тематичній групі “Діагностика серцево-судинної системи” не спостерігаємо, що пов’язано із відсутністю відповідних спільних або диференційних сем
у семній структурі зазначених термінологічних одиниць.
У тематичній групі “Методи дослідження і лікування” гіперо-гіпонімічний, або ж
родо-видовий зв’язок проявляється у родових відносинах між семами на позначення видів лікування захворювань серцево-судинної системи. Так, наприклад, термінологічні
одиниці ablation – абляція, ампутація. 1. відокремлення або відшарування; 2. видалення
або знищення частини, переважно шляхом висікання, chemical a. — хімічна ампутація –
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хімічне руйнування ділянки міокарду внаслідок ін’єкції невеликої кількості спирту або
фенолу в коронарну артерію. Застосовується в лікуванні тахіаритмії, electrical a. —
електрична ампутація, фульгурація. Термін використовується переважно для опису
руйнування ділянок тканини міокарду в лікуванні тахіаритмії, photochemical a. — фотохімічна ампутація – лазерне руйнування тканини, при якій світло, поглинуте тканиною,
розриває міжмолекулярні зв’язки, photomechanical a. — фотомеханічна ампутація – лазерне руйнування тканини, при якому поглинання світлової енергії викликає напруження,
що перевищує міцність тканини, photothermal a. — фототеплова ампутація – лазерне
руйнування тканини, при якій світло, поглинуте тканиною, перетворюється на тепло,
що спричиняє коагуляцію, некроз і випаровування тощо. Партитативний, або ж у даному випадку фазовий зв’язок проявляється у семній структурі термінів, що позначають
етапи лікування захворювань серцево-судинної системи. Так, наприклад, термінологічні
одиниці advanced research – перспективне дослідження, aftercare– 1.догляд за видужуючим; ведення хворого після операції абр період реконвалесценції після складного захворювання 2.реабілітаці, замісна терапія тощо. Синонімічний зв’язок спостерігається
у семантичній структурі медичних термінів, які позначають окремі методи лікування
захворювань органів серцево-судинної системи. Скажімо, biomedical – біомедичний, b.
engineering – біомедична техніка, b. instrumentation – біомедична апаратура, sweet balm
(Melissa officinalis L.) – меліса лікарська, sweet-mary (Melissa officinalis L.) – меліса лікарська тощо. Темпоральний зв’язок у тематичній групі “Методи дослідження і лікування” виявляється через семи, які вказують на етапи, час та протяжність лікування захворювань органів серцево-судинної системи. Наприклад, ventriculoatrial conduction – ретроградне проведення збудження в серці, biometry – 1.біометрія 2.розрахунок ймовірної
тривалості життя. Локальний зв’язок між конституантами тематичної групи “Методи
дослідження і лікування” виявляється через семи, які вказують на локалізацію лікування органів серцево-судинної системи. Так, наприклад, терміни aortogram– аортограма
(рентгенівське зображення аорти), autoinfusion – перерозподіл крові із кінцівок у життєво важливі органи (накладання еластичного бинта), bloodless amputation– безкровна
ампутація тощо. Прикладів градуального, ремінісцентного та антонімічного зв’язків
у тематичній групі “Методи дослідження і лікування” не спостерігаємо, що пов’язано
із відсутністю відповідних сем у семній структурі зазначених термінологічних одиниць.
Аналізуючи семну структуру виокремлених медичних термінів, котрі формують тематичні групи “Анатомічно-гістологічні терміни”, “Фізіологія серцево-судинної системи”, “Діагностика серцево-судинної системи” та “Методи дослідження і лікування”,
доходимо наступних висновків:
– Семна структура англомовних медичних термінів сфери кардіології відображає їх
семантичні особливості;
– Семна структура англомовного медичного терміна є складною розгалуженою системою, конституанти якої пов’язані між собою гіперо-гіпонімічними, синонімічними,
антонімічними, партитативним, темпоральними, фазовими та локальними семантичними зв’язками;
– Диференційні семи, котрі присутні у семній структурі англомовних медичних
термінів сфери кардіології, служать розрізнювальними маркерами для тлумачення
термінологічного значення.
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Таким чином, англомовна медична терміносистема сфери кардіології є складною
лексичною системою, яка складається із чотирьох тематичних груп: “Анатомічно-гістологічні терміни”, “Фізіологія серцево-судинної системи”, “Діагностика серцево-судинної
системи” та “Методи дослідження і лікування”.Шляхом компонентного аналізу виявлено гіперсему для англомовної медичної термінології сфери кардіології, а також визначено гіперсеми, спільні та диференційні семи у кожній із виокремлених тематичних груп.
Диференційні семи, котрі присутні у семній структурі англомовних медичних термінів
сфери кардіології, служать розрізнювальними маркерами для пояснення та тлумачення
значення конституантів тематичних груп. У виокремлених тематичних групах англомовної
медичної терміносистеми сфери кардіології реалізуються гіперо-гіпонімічний (родо-видовий), синонімічний, партитативний, фазовий, темпоральний, локальний, та антонімічний
зв’язки. Прикладів ремінісцентного, градуального а також зв’язку тяжіння не спостерігаємо
в жодній із тематично-семантичних груп. Вивчення та аналіз тематичних груп англомовної
медичної термінології сфери кардіології є необхідним етапом комплексного дослідження
функціонування фахової термінології у тексті.
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ
МЕДИЦИНСКИХ ТЕРМИНОВ СФЕРЫ КАРДИОЛОГИИ
В статье исследована семантическая структура английской медицинской терминологии сферы кардиологии и семантические связи между конституантами. Предложен
анализ лексико-семантических параметров английских медицинских терминов сферы
кардиологии. Рассмотрена семантическая структура исследованых терминологических
единиц. Выделены тематические группы.
Ключевые слова: медицинский термин сферы кардиологии, тематическая группа,
сема, лексико-семантические параметры.
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LEXICAL-SEMANTIC PARAMETERS
OF ENGLISH MEDICAL CARDIOLOGY TERMS
The article presents the analysis of the English medical cardiology terminology and semantic relations between its constituants. The analysis of lexical-semantic parameters of English medical cardiology terms is offered as well. The article considers the semantic structure of
these terminological units. Their thematic groups are determined.
Key words: medical cardiology term, thematic group, seme, lexico-semantic parametres.
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З’ясовано роль і місце займенникових іменників та прислівників у передачі стверджувального значення в структурі речення. Виокремлено десять підкласів займенникових іменників та прислівників, що імплікують ствердження. Зазначено, що стверджувально-узагальнювальні займенники є найпродуктивнішим засобом вираження граматичного ствердження в сучасній українській мові.
Ключові слова: категорія, значення, ствердження, підклас, займенникові іменники,
займенникові прислівники.
© Гурко О. В., 2014

251

Серед граматичних засобів вираження ствердження в сучасній українській мові високою продуктивністю вирізняються займенники та прислівники. Питання про вивчення
займенникових іменників та прислівників, способів їх реалізації давно цікавить мовознавців як у загальнотеоретичному, так і в практично-методичному планах. Цю проблему
розглядали І. Р. Вихованець [1], К. Г. Городенська [1; 2], А. П. Грищенко [3], М. А. Жовтобрюх [4], В. М. Ожоган [5], В. О. Горпинич [6], І. Г. Матвіяс [7] та ін. Однак окремого
наукового дослідження, присвяченого описові займенників та прислівників як засобів
вираження ствердження, у сучасному українському мовознавстві немає, що й зумовлює
актуальність цієї наукової розвідки.
Об’єктом нашого дослідження є речення із займенниковими іменниками та прислівниками, а предметом – займенникові та прислівникові лексеми. У пропонованій статті
маємо на меті виокремити та проаналізувати основні підкласи займенників та прислівників, що передають стверджувальне значення.
Матеріалом для аналізу стали твори українських письменників кінця ХХ початку
ХХІ століття, серед яких Вадим Бойко, Неда Неждана, Артем Вишневський, Олег Миколайчук-Низовець, Анна Багряна, Ігор Бондар-Терещенко, Галина Швець, Олександра
Погребінська, Світлана Лелюх, Ольга Зоренко.
Вагоме місце в системі засобів вираження ствердження посідають займенники й
прислівники. У процесі мовлення вони виконують важливу функцію, зокрема, вказують
на все те, що має стосунок до безпосереднього акту мовлення. І. Р. Вихованець зазначає,
що «закріпленість займенникових слів за ситуативною предметністю мовлення мовця
визначає їхнє перше функційне призначення – бути одним з універсальних засобів актуалізації мовленнєвих висловлень про конкретні факти дійсності» [1: 186].
Для того, щоб визначити статус прислівників та займенників у вираженні ствердження у структурі речення, потрібно передусім з’ясувати сутність стверджувального значення.
На думку А. П. Грищенка, стверджувальне висловлення – модальний різновид речення, у якому стверджується наявність пов’язаної з відповідним носієм або незалежної
предикативної ознаки [8: 597].
С. Т. Шабат-Савка вважає, що сутність інтенції ствердження – констатувати інформацію та екзистенцію людського буття, підтвердити істинність та достовірність якого-небудь факту, повідомити про одностайність у поглядах, задекларувати згоду зі співрозмовником, виконати наказ, прохання тощо [9: 105].
Отже, стверджувальним є значення, яким ми можемо впевнено констатувати інформацію та висловлювати що-небудь; доводити, підтверджувати достовірність, істинність
чого-небудь; вказувати на кого-небудь; ідентифікувати мовця чи адресата мовлення.
У нашій роботі ми погоджуємося з думкою І. Р. Вихованця та К. Г. Городенської щодо
частиномовної класифікації [1: 187] та виокремлюємо аналогічні підкласи займенникових іменників та прислівників, що імплікують стверджувальне значення: 1) особові займенникові іменники; 2) зворотні займенникові іменники; 3) відносні займенникові іменники; 4) неозначені займенникові іменники; 5) узагальнювальні займенникові іменники;
6) стверджувально-узальнювальні займенникові прислівники; 7) вказівні займенникові
прислівники; 8) неозначені займенникові прислівники; 9) ототожнювальні займенникові
прислівники; 10) атрибутивно-прислівні займенникові прислівники.
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Особові займенники (я, ти, він, вона, воно, ми, ви, вони) вказують на адресата мовлення або на групу осіб, до складу яких входить чи звертається мовець, наприклад: «Бабцю,
ви, як належить великому політику, точно зрозуміли мене» [10: 89], «І скриня таємниць
предивних – Ти» [10: 9], «Ми просто стрілись на дорозі, Щоб радо вдарить по руках! Я
віз харчі та оковиту До шинку!» [10: 12], «Вона – випадкова зброя в підступних руках, заручниця обставин» [11: 207]. З наведених прикладів видно, що займенники я, ти, ви, ми,
вона є вираженням ствердження того, хто саме виконує дію та на кого спрямована ця дія.
Стверджувальне значення репрезентують зворотні займенники (себе, один одного),
які вказують на кого-небудь або що-небудь, що є об’єктом, адресатом власної дії або
стану суб’єкта. Наприклад: «Саме тому ми і друзі, що розуміємо один одного з півслова»
[11: 83], «Ти хоч розумієш, що ми мусимо один одному допомагати» [11: 70], «Це він сам
себе і зав’язав» [11: 165].
Відносний займенник хто зазвичай функціонує у складнопідрядних реченнях і вказує на особу, що виконує дію: «І я, до речі, знаю навіть, Хто тими покидьками править»
[10: 16], «Тобі потрібен хтось, хто зробить тебе повністю» [11: 87], «Небо допоможе
тим, хто прагне вершини, та лише рішучі здолають її» [11: 165] .
Неозначені займенники на зразок будь-хто, хтозна-хто, будь-що, хтось, щось указують на невизначену особу, істоту або предмет і їх уживають в аналізованих прикладах,
щоб ствердити певний факт: «То хіба злочин, як тобою хтось захоплюється» [11: 29],
«Хоч я таки, мабуть, чогось собі вип’ю» [11: 31], «Стривай, стривай, я розумію: хтось
мав на панночку надію» [11: 55], «Воно живе», — думала вона. — Живіше за мене, живіше за будь-кого з нас… і сильніше теж» [12: 1].
Стверджувально-узагальнювальні займенники (усі, кожний, усякий) позначають осіб,
указують на наявність імовірного суб’єкта та містять елемент ствердження у своїй семантичній структурі, наприклад: «Кожний – 1. Один з усіх, узятий окремо; будь-який з даного
ряду; всякий. 2. Будь-яка, всяка людина» [13: 278], «Всякий (Усякий) – 1. Який завгодно; кожний, всяк. 2. Різний, всілякий. 3. Будь-який, перший-ліпший, будь-хто, хто хочеш» [13: 542].
Наприклад: «Усяк… усі… еге!... усе, що на землі проклюнулось й росте з весни засаджене
у мене і полите» [11: 29], «Та кожен міг би їх згребти» [11: 54], «Кожного зі своїх чоловіків
ти кидала сама» [11: 80], «Всі разом будем до загину» [11: 85], «Але як тільки забудеться
справа Лепле, усі забудуть і про тебе» [11: 89], «Свобода – це така річ, яку кожен добуває
для себе сам» [11: 222], «Усе, що є – є у книжках» [11: 391], «І там всі страшенно богемні»
[11: 243], «Кожен прагне щастя» [14: 62]. В аналізованому матеріалі стверджувально-узагальнені займенники співвідносяться зі стверджувальним змістом незалежно від контексту,
що дає підстави вважати їх вузькоспеціалізованими експліцитними засобами.
Під час дослідження ми з’ясували, що узагальнювальне ствердження виражають займенникові прислівники на зразок скрізь, всюди, повсюди, звідусіль, звідусюди, завжди,
наприклад: «Адже у її чоловіка очі завжди були блакитними» [11: 86], «Він був усюди:
в рисах людського обличчя, на дошці поміж рядками крейдяних літер, написаних моєю
або чиєюсь іншою рукою, у відблисках металу, скрипах віконних петель…. Скажу по
секрету: велике щастя для такого простого смертного, як ти, побачити різницю. Вона
усюди» [11: 69], «Я навіть наступив на одну. Оси тоді були скрізь» [11: 389].
Вказівні займенникові прислівники (тут, отут, там, отам, сюди, туди, звідси,
звідти, звідтіля, тепер, зараз, тоді, потім, відтоді, відтепер, доти, досі, дотепер, так,
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отак), передаючи стверджувальний зміст, констатують факт, повідомляють про місце та
час, де відбуватимуться події: «Там, за ожиною таки Хто хоче знайде три пеньки» [10:
14], «Отак, буває, вийдеш зранку» [10: 15], «Бо буде пекло тут суцільне» [10: 15], «Але
там, де наливають, там і пригощають» [11: 85], «Але наразі я мушу йти» [11: 89], «Зараз
ти завдяки своїй скандальній славі ще отримуєш якісь припозиції» [11: 89], «Ти впала з великої висоти, і тому тепер з тебе питатимуть набагато більше» [11: 89], «Точно, все як
тоді, сім років тому» [10: 176], «Мене мучило безсоння, потім душили кошмари» [10: 182].
Потрібно зазначити, що неозначені займенникові прислівники (якось, звідкись, казна-де,
хтозна-де, кудись, деколи, десь-то, колись) указують на не чітко окреслені місця, час, причину,
проте стверджують наявність кого-небудь чи чого-небудь у поданих реченнях: «Це ж якось
так буденно і сумно» [11: 241], «Лівий десь-то тут» [11: 243], «Колись я мав свій дім, родину,
велике господарство, ім’я моє люди з повагою промовляли» [14: 72], «Поїду кудись далеко-далеко, з таким багатством мене скрізь зустрічатимуть радо й шанобливо» [14: 75].
Ототожнювальні займенникові прислівники (так само, так же, тут же, там само,
там же, туди ж, звідти ж, тоді ж) передають значення тотожності ознаки дії чи стану:
«Ти сам сказав: «одного», «іншого». Це ж різні сенси. Так само, як, припустимо … о! зелений і коричневий» [11: 63], «Дуже добре, а тепер вдихніть так же глибоко… А тепер
видихніть, усе, разом, повністю» [11: 403], «Як ти про себе добре думаєш. Так само, як
і про тебе» [11: 400].
Зауважимо, що інтенцію ствердження представляють також атрибутивно-прислівні
займенникові прислівники, що вказують на джерело повідомлення: «По-моєму, ти суперечиш тим, що визнаєш відсутність різниці» [11: 64], «Таке розташування пальців,
саме таке, надає, по-вашому, рівноваги і завершеності цьому жестові» [11: 400], «Поїхньому, ти ж артистка і маєш зрозуміти» [14: 191].
Отже, ми переконалися, що група займенникових іменників та прислівників, що передають стверджувальне значення, досить численна в сучасній українській мові. Стверджувально-узагальнювальні займенники є одним з найпродуктивніших засобів вираження граматичного ствердження в сучасній українській мові, оскільки вони спеціалізуються на ствердженні суб’єктів. Перспективою подальшого дослідження є опис займенникових прикметників та числівників, що репрезентують ствердження в структурі речення.
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РОЛЬ МЕСТОИМЕННЫХ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ И НАРЕЧИЙ
В ГРАММАТИЧЕСКОМ ВЫРАЖЕНИИ УТВЕРЖДЕНИЯ
(НА МАТЕРИАЛЕ СОВРЕМЕННОЙ УКРАИНСКОЙ ДРАМАТУРГИИ)
Выяснена роль и место местоименных существительных и наречий в передаче
утвердительного значения в структуре предложения. Выделены десять подклассов
местоименных существительных и наречий, которые имплицируют утверждение.
Указано, что утвердительно-обобщающие местоимения есть наиболее продуктивным
средством выражения грамматического утверждения в современном украинском языке.
Ключевые слова: категория, значение, утверждение, подкласс, местоименные
существительные, местоименные наречия.
Hurko O. V., candidate of Philology, assistant professor
Oles Honchar national university, Dnipropetrovsk
THE MEANING OF PRONOMINAL NOUNS AND ADVERBS IN GRAMMATICAL
EXPRESSION OF STATEMENT
(ON THE MATERIAL OF MODERN UKRAINIAN DRAMA)
The article deals with the role and place of pronominal nouns and adverbs in the
transmission of affirmative meaning in the sentence structure and presents ten subclasses of
pronominal nouns and adverbs, which the statement implies. It is pointed out that affirmativegeneralizing pronouns are the most productive means of expressing grammatical statement in
the modern Ukrainian language.
Key words: category, meaning, statement, subclass, pronouns, adverbs.
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ОМОГРАФИ У МЕДИЧНОМУ ДИСКУРСІ: АКЦЕНТОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
Стаття присвячена смислорозпізнавальній функціі наголосу при усному оформленні
текстового матеріалу у ході комунікації медичних працівників та студентів-іноземців,
що навчаються у медичних вишах. Вказуються причини виникнення акцентологічних
труднощів у російському мовленні. Виділяються лексичні, лексико-граматичні, граматичні та стилістичні різновиди омографів.
Ключові слова: види омографів, медичний дискурс, наголос, усне мовлення.
Публічне мовлення у сучасному мінливому суспільстві стає все значущішим. З
цим пов’язана поява нових стилістичних зсувів, що виникають унаслідок дії загальної
тенденції сьогодення у всіх сферах діяльності сучасної людини – тенденції до контамінування. Все більш розповсюдженою стає усно-книжна форма спілкування, при яку
пише В. Г. Костомаровим [3]. Саме з цим пов’язана підвищена увага до акцентологічного оформлення текстового матеріалу. Особливого значення вона набуває у тих сферах
діяльності, котрі мають підвищене комунікативне навантаження. Медичний дискурс –
одна з таких сфер. В процесі підготовки студента-медика, як правило, основна увага
приділяється засвоєнню лексичного та граматичного матеріалу. Фонетична робота з інофонами здебільшого концентрується на правильній вимові звуків та їхніх сполучень. На
вірний наголос мало та не системно звертається увага як в аудиторії російськомовних
студентів, так і в середовищі студентів-іноземців. Хоча практика свідчить, що при вивченні російської мови наголос в багатьох словах та їхніх формах є проблематичним. Це
і обумовило актуальність цієї розвідки.
Метою статті став опис омографів-іменників як проблемних акцентологічних сфер
в усному мовленні студентів-медиків.
Складність акцентологічного оформлення тексту пов’язана з характером наголосу
у російській мові. Його суттєвою особливістю є те, що він силовий, або динамічний,
тобто виділяє слово у потоці мовлення інтенсивністю, гучністю наголошеного складу,
більшою напругою артикуляційних органів. Російський наголос тонічний – наголошений склад виділяється висотою тону. Кількісний характер наголосу виявляється у подовженості його вимови. Найскладнішим для іноземців, що вивчають російську мову,
стає його вільний характер, тобто відсутність фіксованості на певному складі у всіх
словах російської мови, як, наприклад, у французькій мові – на останньому складі або
у чеській – на першому або у польській – на передостанньому. Наприклад, у російській
мові наголошеним може бути перший склад (кетгут, кожа), другий (рентген, язык),
третій (томография, алкоголь) , четвертий (стереотипия, флюорография), п’ятий (непереносимость) і т. д. Він може бути на корені (черпать), префіксі (вылечить), суфіксі
(бракованный) , флексії (графы). Російський наголос рухомий – в одному слові у різних
граматичних формах одного слова він може мінятися: развит – развита – развито; со© Тукова Т. В., 2014
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лон – солона – солоно, борода – бороду, вода – воду, рука – руку. Вільність і рухомість
російського наголосу усуває монотонність мовлення, сприяє його ритмічній організованості. Російський наголос – смислорозпізнавальний засіб. Він може розмежовувати слова із спільним коренем або спільною морфологічною структурою: лекарство (процесс) –
лекарство (вещество), мокрота (слизь) – мокрота (сырость), заворот (загиб) – заворот
(поворот) тощо. Це можуть бути слова з неспорідненими основами і часто з різною морфологічною структурою. Смислорозрізпізнавальна функція наголосу у більшості таких
випадків проявляється частіше за все в усіх формах цих слів: орган (человека) – орган
(музыкальный инструмент), хлопок (растение) – хлопок (от хлопать), пора (на коже) –
пора (идти), сведение (знание) – сведение (от свести), парение (к пАрить) – парение (к
парИть) тощо.
Вдале порівняння співзвучних форм, їхнє обігрування у мовленні викликає жваве
зацікавлення. Одначе необхідно бути обережним у слововживанні, бо у деяких випадках
не розмежування омографів може призвести до викривлення смислу сказаного, недоречного комізму.
Серйозною увагою лінгвістів до проблеми омографії позначився лише початок ХХ1
сторіччя. До цього часу це мовне явище розглядалося доволі поверхово.
Омографи – це ідентичні письмові зображення, що мають різні смислові характеристики та різне звукове прочитання. В медичних навчальних текстах виявляємо лексичні
(що наводилися вище), лексико-граматичні, граматичні, стилістичні омографи.
Лексико-граматичні омографи почасти виникають у результаті неумисного використання наголосу як смислорозрпізнавача. Акцентологічно можуть розрізнюватися іменники та прикметники: мазок (на посев) – мазок (мазкий); звонок (другу) – звонок (звонкий), колок (на гитаре) – колок (колкий), мелок (для письма) – мелок (мелкий), низок (низина) – низок (низкий), каток (для фигурного катания) – каток (каткий), дорога (домой)
– дорога (дорогая) тощо. Знаходимо випадки диференціювання за допомогою наголосу
іменників та дієслів: мыла (натриевые) – мыла( от мыть), соли (калиевые) – соли (от солить), души (человеческие) – души (от душить) і т. п. Аналізований тип омографів представлений також опозицією іменник – прислівник: бегом (заниматься) – бегом (бежать);
кругом (очерчен) – кругом (светло), бегом (заниматься) – бегом (бежать) тощо.
Особливо важливою виявляється роль акценту як засобу презентації граматичних
значень та подолання омонімії словоформ, бо він може бути основним і єдиним способом маніфестації граматичного значення. Найчастотнішу проблему для інофонів
стоновить диференціювання однаково написаних форм іменника в називному відмінку
множини та родовому однини. Наприклад, іменники чоловічого роду (1 відміни): бока
– бока, доктора – доктора, голоса – голоса, черепа – черепа, глаза – глаза, края – края,
сорта – сорта, цвета – цвета, номера – номера, паспорта - паспорта і т. п. Ненаголошена флексія – А зрівнює у написанні вказані граматичні форми середнього роду з наголошеним – А у множині (сердца – сердца, слова – слова, места – места, дела – дела, тела
– тела, масла – масла) чи в родовому однини (волокна – волокна, кольца – кольца, пятна –
пятна, лица – лица, числа – числа і т. п.). Серед омографів цього різновиду також іменники
другої відміни чоловічого та жіночого роду з флексією –Ы/–И: воды – воды, губы – губы,
дЫры – дырЫ, седины – седины, бороды – бороды, головы – головы, стороны – стороны,
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ноздри – ноздри, простыни – простыни, дыры – дыры, ноги – ноги, иглы – иглы, полосы – полосы, руки –руки, спины – спины тощо.
Слова з різним лексичним значенням можуть співпадати в написанні у формі називного відмінка однини та родового множини при матеріально не вираженій флексії: белок
(вещество) – белок ( белка), железа (орган) – железа (железо), вилок (капусты) – вилок
(вилки), стрелок (профессия) – стрелок (стрелки) тощо. Наявність чи відсутність наголосу на матеріально маніфестованій флексії –ОВ також може диференціювати різні слова за значенням, пор.: токов (электрических) – токов (молотильных или глухариных);
хлебов (в поле, на корню) – хлебов (круглых) та ін.
Омографи, що репрезентують форми називного відмінка множини з флексією –Ы
різних за значенням слів, також представлені в медичних текстах: клубы (дыма) – клубы
(городские), роды (старинные) – роды (грамматические) – роды (от родить) та ін. У початкових формах цих слів чітко виявляється різниця у родовій
приналежності, наприклад, жіночому чи чоловічому: пары (пара) – пары (пар), полки (полкА) – полки
(полк), глотки (глотка) – глотки (глоток), кружки (кружка) – кружки (кружок) тощо.
Пари омографів іноді виникають в результаті невикористання в друкованому тексті букви Ё, яка зазвичай позначає наголошений звук [О]. Диференціювальна функція
Ё знімає проблему, пор.: бедра – бёдра, колеса – колёса, ребра – рёбра, десны – дёсны,
сестры – сёстры тощо.
Стилістично знижені та просторічно-жаргонні варіанти, які використовуються
у мовленні медичних працівників, активно проникають у загальний вжиток. Пор. неприпустимі у нейтральному стилі, але представлені у професійному мовленні медиків алкоголь, нарколепсия, шприцы, шприцов и проч. Одначе слід пам’ятати, що лікар повинен
мати взірцеве мовлення як представник еліти суспільства. Тому стилістично марковані
слова та форми неприпустимі у спілкуванні з пацієнтами.
Як бачимо, у процесі навчання медичній професії студентів-інофонів слід звертати
особливу увагу на наголос в словах-омографах, помилки у вимові котрих можуть призвести до різного роду комунікативних невдач.

1.
2.
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5.
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ОМОГРАФЫ В МЕДИЦИНСКОМ ДИСКУРСЕ:
АКЦЕНТОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Статья посвящена смыслопознавательной функции ударения при устном оформлении текстового материала в ходе коммуникаций медицинских сотрудников и студентов-иностранцев, обучающихся в медицинских вузах. Указываются причины возникновения акцентологических трудностей в русской речи. Выделяются лексические, лексикограмматические, грамматические и стилистические разновидности омографов.
Ключові слова: виды омографов, медицинский дискус, ударение, устная речь.
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HOMOGRAPHS IN MEDICAL DISCOURSE: ACCENTOLOGICAL ASPECT
The article is devoted to distinctive function of stress in the oral presentation of a text in
communicating between doctors and foreign students who study at medical institutes. It indicates the reasons of accentological problems appearing in Russian speech and distinguishes
lexical, lexicogrammatical, grammatical and stylistic kinds of homographs.
Key words: kinds of homographs, medical discourse, stress, oral speech.
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КНУ імені Тараса Шевченка, Київ
РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ АУДИЛЬНИХ ОБ’ЄКТИВАЦІЙ МОВНОГО
ЕТНОСТЕРЕОТИПУ СЕНСОРНОГО СПРИЙНЯТТЯ
Визнання сучасними мовознавчими студіями сенсорно-перцептивного аналізу актом, який задає первинні параметри сприйняття та осмислення світу, продукує вивчення динаміки становлення та розвитку стереотипів сенсорного сприйняття, що уможливлює виявлення національно-мовної специфіки категоризації світу через вивчення прецедентних одиниць мовної системи, до яких належать і етнокультурні стереотипи.
Ключові слова: чуттєве сприйняття, слуховий модус перцепції, етнокультурні стереотипи, ідентичність, національно-мовна специфіка.
Розвиток сучасної лінгвістичної науки характеризується посиленим інтересом до семантичних особливостей ментальних одиниць, що «відбивають складні стосунки мови
і мислення» [1: 7]. Постійний пошук нових вирішень центральних проблем організації
мови і її функціонування в контексті безперервно поновлюваних знань про її ментальну
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основу, про мову як когнітивну здатність, про специфіку людського мозку і пізнавальних процесів, про можливості мовної картини світу і мовної свідомості [2: 5], продукує
залучення когнітивного підходу до вивчення мовних явищ постульованого розумінням
того, що мовні проблеми не можна розв’язати без урахування принципів, які визначають
і регулюють пізнавальну діяльність людини, як перспективи бачення мови в її різноманітних зв’язках з усіма мисленнєвими і пізнавальними процесами [3: 3].
Інтенсивний пошук теоретичних основ дослідження супроводжується встановленням деталей, характеристик і ознак системно-структурних елементів мовної системи
та відношень між ними, продукованих властивостями процесу пізнання й категоризації світу. На лінгво-психологічному рівні такі елементи об’єктивуються у вигляді
різноманітних когнітивних структур, серед яких – етнокультурні стереотипи. У межах
когнітивної парадигми лінгвістичних досліджень стереотипи розглядаються як репрезентанти результатів процесів концептуалізації і категоризації, системи застосовуваних оцінок, соціально закріплених поглядів на світ, що протікають у людській свідомості при освоєнні дійсності. Суть цих процесів зводиться до обробки емпіричних
даних, що поступають у мозок людини з навколишнього середовища, і утворенню
взаємопов’язаних уявлень і понять.
Одним із способів пізнання при освоєнні навколишнього світу є перцепція, що являє
собою психічний процес, в ході якого відбувається аналіз і осмислення отримуваної через органи чуття інформації про навколишній світ, які забезпечують відображення узагальненої об’єктивної реальності у свідомості та орієнтування у навколишньому світі.
У лексичному складі української мови перцептивні стереотипи репрезентують різноманітні сторони дійсності, дослідження яких уможливлює розкриття глибинних процесів породження й сприйняття мовлення, що дозволяє виявити основні закономірності,
«шляхи розвитку всього словникового складу української мови від його початку й до
сучасного стану» [4: 271]. У центрі такого вивчення знаходиться семантична структура
слова, пов’язана з предметами і явищами об’єктивної дійсності, які людина сприймає,
осмислює й оформляє в мовний потік.
Пізнання людиною світу починається із сприйняття довкілля за допомогою зорових,
слухових, дотикових, смакових і нюхових відчуттів, де слух – одна із основних підсистем
каркасу фізичного сприйняття навколишнього світу людиною, відображених у мовній
картині світу. За обсягом сприйнятої інформації в ієрархії п’яти сенсорних підсистем людини, слух поступається за значимістю в процесі людської діяльності щодо узагальнення
чуттєвого досвіду у вигляді відображення навколишньої дійсності тільки зору (зір і слух
дають нам найрізноманітніші враження [5]).
Лексика на позначення звучання є однією з найбільш досліджуваних об’єктів у лінгвістиці (див. напрацювання І. Багмут, Т. Возний, І. Гайдаєнко, І. Гаценко, С. Гірняк,
М. Голянич, Є. Карпіловська, Л. Корнієнко, О. Курило, Н. Марчук, Л. Мацько, Н. Ніколаєва), що зумовлено як чіткістю її структури, так і неоднозначністю семантики компонентів, різноманітними проявами функціонування тощо. Проте, до сьогодні аудильні
лексеми як компоненти етнокультурних стереотипів не були предметом лінгвістичного
аналізу; невивченим залишається і питання діахронічного зрізу етнокультурних стереотипів сенсорного сприйняття, що робить актуальною тему пропонованого дослідження
та продукує його мету: актуалізувати необхідність розгляду етнокультурних стереотипів
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слухового сприйняття; визначити структурні, функціональні та змістові їх особливості
у староукраїнській літературній мові.
Своє завдання вбачаємо в тому, щоб виявити склад етнокультурних стереотипів, заґрунтованих на аудильних перцептивних реакціях періоду української літературної мови
XVI – першої половини XVII ст.; визначити теми їх побутування; здійснити опис їх формальних та змістових особливостей; прослідкувати за становленням значеннєвої сфери
відповідних стереотипів. Об’єктом дослідження є етнокультурні стереотипи, заґрунтовані на слухових перцептивних реакціях. Предметом – засоби їх об’єктивацій у текстовому матеріалі староукраїнської літературної мови.
З метою виконання поставлених завдань до аналізу залучено широкий фактичний
матеріал, зібраний на основі текстів української літературної мови перехідної епохи до
нового часу, що зафіксовані у «Словнику української мови XVI – першої половини XVII
ст.» (далі СлУМ). Такий фактичний матеріал послужить фоном, перспективою, без яких
неможливо зрозуміти історію перцептивних стереотипів в українській мові, а також
сприятиме висвітленню їх складності та багатогранності, що дозволить охарактеризувати місце та роль етнокультурних стереотипів української мови.
У контексті нашого дослідження видається важливим правильне опредметнення звуку, як і використання різного за обсягом знакового матеріалу, що є необхідною умовою
формування адекватного слухового образу, який конденсує найбільш яскраві й індивідуальні риси етносу, що допомагає індивіду орієнтуватися в соціальному просторі, ідентифікувати себе з етнічною спільнотою тощо. Такий аудильний образ на мовному рівні
лежить в основі творення етнокультурних стереотипів слухового модусу перцепції, які
вирізняються складною структурою і змістом.
Матеріали СлУМ засвідчують вербалізатори слухової ознаки, якими виступають
ад’єктиви на позначення голосних звуків і ад’єктиви на позначення неголосних звуків,
поля реалізації яких різняться найперше за кількісним критерієм. Оскільки система
позначень голосних звуків є досить розгалуженою, поле позначень їх є значно ширшим, об’єктивованим лексемами голосний, вєли́кий, ωгромный, красный, тѧжкий,
вдѧ́чны(и), ра́достный; на відміну від тихих звуків, поле позначень яких є значно вужчим і обмеженим лексемами тихий, глухой. Зазначимо, що реалізація перцептивної аудильної ознаки безпосередньо залежить від контекстуальних партнерів, які виявляють
стандартні синтагматичні зв’язки на рівні підкласів іменників (об’єктів оцінки) та формують аудильний етностереотип. Такими об’єктами оцінки у лексичній парі прикметник
(носій слухової ознаки) + іменник (об’єкт оцінки) виступають номінанти звук, глас, речъ,
гром, крыкъ, звонъ, во́плъ, що реалізуються в розгалуженій системі мовних засобів, створюючи визначальні, заґрунтовані на аксіологічних і ментальних критеріях, стереотипні
образи, що віддзеркалюють слухові орієнтації.
Спостереження над матеріалом засвідчує, що зачасту слуховий модус перцепції корелює із зоровим, зокрема, прикметник вєли́кий (формально відповідний ад’єктив належить до параметричного модусу перцепції, однак, як засвідчують приклади, на семантичному рівні є носієм прототипної слухової ознаки), у структурі етностереотипу
глас вєликий виформовує ядерне значення ‘сильний’, ‘голосний’ (А в̾ дєвѧтоую годиноу
промовиль іс҃ вєликымъ голосомъ и рєкль (1556-1561 ПЄ 194-194 зв.) [СлУМ, Т. 3: 211];
А ω то(м) кото́ры(и)… вєли́ки(м) го́лосо(м) мо́ли(т)сѧ, або що тако́го… з үстъ свои(х)
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выпүскає(т)… двоѧко грѣши(т) (серед XVII ст. Кас. 16 зв.) [СлУМ, Т. 6: 4]), заґрунтоване на прихованій аудильній ознаці. Зауважимо, що попри тотожність за структурним виявленням, у різному текстовому матеріалі відповідний стереотип відтворює синонімічне
поле звуку, параметри якого несуть додаткові якісні відтінки значення, як от: ‘дзвінкий’,
‘гучний’ (А і҃с выпустивши глас вєлікій и їспоустил дх҃а (Володимир, 1571 УЄ Вол. 68)
[СлУМ, Т. 10: 159]); ‘сильний за ступенем вияву’ (Помоли(в)сѧ… и вєликы(м) голосо(м)
рє(к) лазароу грѧ(ди) во(н) (к. XVI ст. УЄ N 31, 38) [СлУМ, Т. 1: 65]); ‘вигукнути’, ‘голосно крикнути’ (Іс҃ жє опѧ(т) зак̾ликав̾ши великымь гласω(м) испоустиль дх҃а (15561561 ПЄ 120) [СлУМ, Т. 10: 57]); ‘подавати голос’, ‘звати’, ‘закликати’, ‘скликати’ (Вси
людиє кликнүли вєлики(м) голосо(м) (1489 Чет. 20 зв.) [СлУМ, Т. 7: 6]).
На шкалі помірного рівня вияву аудильної ознаки ‘голосний’ фіксуємо атрибутивні позитивно марковані вербалізатори: вдѧ́чны(и) та ра́достный (синоніми до вєликий),
у яких суміщені аудильна і ментальна сфери, що уможливлює формування у структурі
усталених сполучень вдѧ́чны(и) го́лосъ, ра́достный гла́съ значення: ‘помірно голосний’,
‘приємний на слух’, ‘відрадний’, ‘який тішить, несе радість, задоволення’, ‘який виправдовує покладені на нього надії’ (Бл҃гогла́сноє вѣща́нїє: Вдѧ́чны(и) го́лосъ, дзвѧ́нкъ
(Там же, 162) [СлУМ, Т. 8: 6]; А на́съ вѣрныхъ твои́хъ Х҃є Бж҃є на(ш)… дарүй на́мъ
бл҃гословєнїє твоє вѣчноє… и ра́достный гла́съ тво́й слы́шати (Чернігів, 1646 Перло
154) [СлУМ, Т. 6: 216]).
Аспектно, що ад’єктив вєликий завдяки своїй багатозначності у структурі етнокультурного стереотипу глас вєликий іменує різноманітні якісні характеристики звучання
(можемо говорити про помірний ступінь, вищий ступінь, найвищий ступінь вияву ознаки) та демонструє розгалужене поле периферійних конотацій. На пропонованому рівні
підсилення аудильної ознаки відбувається за рахунок контексту, в межах якого функцію
конкретизатора-підсилювача відповідної ознаки виконує відносний (який за своєю природою не може передавати якісну ознаку) прикметник трүбный (Г(с)ь пошлє(т) ан҃глы
своѧсо гласо(м) вєлики(м) трүбнымъ (1489мЧет. 28) [СлУМ, Т. 1: 104]). Доречно говорити про приховане порівняння з трубою («музичний духовий інструмент високого
регістру» [СУМ, Т. 10: 288], яка утворює різні голосні звуки та сигнали. Уведення до
контексту іменника нб҃о (небо – горішній план буття, що уособлює велич космосу та є
символом сили, що керує всіма земними досягненнями) тільки підсилює та увиразнює
приховану акустичну ознаку. Наприклад, И взыва́ли вєли́кимъ го́лосомъ до нб҃а мо́вєчи:
Г(с҃)ди на тєбє сѧ надѣємъ (серед. XVII ст. Хрон. 480 зв.) [СлУМ, Т. 4: 31]). Підсилення ознаки продукує і прикметник ωгромный (синонім до вєликий), формуючи стереотип
ωгромный голос (Та(к) ся проти(в) влохо(м) с крико(м)… ци(м)бровє с вєрє(с)кливы(м)
и крикливє ωгромны(м) голосо(м) сами повторѧючи приправили (1582 РЗВ Кр. Стр. 44
зв.) [СлУМ, Т. 15: 114]), апелюючи до зорового модусу перцепції.
У структурі стереотипу прикметник великий може передавати і вищий ступінь аудильної ознаки. Це досягається за рахунок уведення до контексту дієслів із семантикою
звукового сприйняття, які, в свою чергу, сполучаючись із супутніми лексемами, впливають на наповнюваність звукополя та на семантику носія слухової ознаки (прикметника) і
об’єкта оцінки (іменника). Серед високочастотних аудильних дієслів лексеми вєрєщати
та вола́ти, які продукують додаткові відтінки значення: ‘видавати голосні, різкі звуки’,
‘пронизливо, різко кричати’, ‘пищати’, ‘вищати’, ‘верещати’ (Станүлъ тєды Рапсакъ
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и вєрєщалъ голосо(м) вєликимъ (Там же, 344 зв.) [СлУМ, Т. 3: 231]; Та(к) и(ж)сѧ зємлѧ
ω(с)вєтила ω(т) хвалы єго. и завєрєща(л) вєлики(м) голосо(м) (XVI ст. КАЗ 646) [СлУМ,
Т. 9: 220]; Насмѣва(л)сє з нихъ илїѧ мóвѧчи: вєрєщє́тє глосо(м) бóлши(м) (серед. XVII
ст. Хрон.311) [СлУМ, Т. 3: 231]. Специфіка значення, яке виформовує лексема вола́ти:
‘взивати’, ‘кликати’, ‘звертатися’, ‘апелювати’, проявляється в ментально-сенсорному
характері його семантики (Слы́шалъ, якω Агг҃лъ вола́л̾ вєли́кимъ го́лосо́мъ (Київ, 1637
УЄ Кал. 3) [СлУМ, Т. 6: 213]).
Градація звукової ознаки продукується і зміною контекстуального партнера – об’єкта
оцінки. Це, в свою чергу, продукує формування аудильного поля, опорними компонентами якого є лексеми кри́къ, звук, вєрєск, гром, зво́нъ, у семантиці яких закладене градаційне уявлення про акустичну ознаку (де звук – слухове відчуття; крик – сильний різкий
звук голосу; дзвін – який голосно і чітко звучить (дзвенить); грім – який голосно, дзвінко
звучить (гучний); вереск – високий, пронизливий, неприємний звук). Відповідні іменники у сукупності з ад’єктивом вєли́кий утворюють етнокультурні стереотипи, заґрунтовані на прихованій слуховій ознаці, проектованій у параметричний модус: вєли́кий
кри́къ, вєли́кий звук, вєли́кий вєрєск, вєли́кий гром, зво́нъ вєли́кий, зі спільним ядерним значенням ‘голосний’, ‘дзвінкий’, ‘сильний’ та відмінною периферійною зоною.
Для стереотипу кри́къ вєли́кїй периферійними значеннями є: ‘галас’, ‘гамір’ (И бүдє
кри́къ вєли́кїй во всій зємли єги́пєцкой, якій а ни пєрєд̾ ты́мъ бы́лъ, ани пото́мъ бүдє
(серед. XVII ст. Хрон. 88 зв.) [СлУМ, Т. 15: 115]) і далі ‘вигук’, ‘зойк’ (Пристүпи́вши
ближєй дїа́волъ… з̾ вєли́ки(м) кры́ко(м) ω(т)стүпи́вши задова(л) (бл. 1619 О обр. 80)
[СлУМ, Т. 15: 115]); для стереотипу вєли́кий звук: ‘ґвалт’, ‘лемент’, ‘лайка’, ‘сварка’ (До
манастыря впа(д)ши, ба(р)зо вєли́кы(й) звукъ вчинили (Львів, 1590 ЛНБ 4, 1136, 2, 30,
2) [СлУМ, Т. 4: 198]); для стереотипу вєли́кий гром: ‘голосне дорікання комусь’, ‘приголомшення різкими вигуками’ (А кгды ся та(к) ωбыдвѣ сторонѣ з вєлики(м) громо(м),
и крыко(м) ωхотнє по(т)ка(ли) марыү(с) фо(р)тєлєвъ хитры(х) үживаючи порази(л)
ци(м)бро(в) (1582 Кр.Стр. 45) [СлУМ, Т. 7: 95]; для стереотипу зво́нъ вєли́кий : ‘гучний’,
‘далекочутний’, ‘який іззиває, скликає людей’, ‘тривожний’ (Зво́нъ вєли́кїи, котры́мъ на
кгва́лтъ зво́нєно до москвы ω(т)провади́лъ (1509-1633 Остр. л. 126) [СлУМ, Т. 11: 121]).
Семантична і аксіологічна значимість ознаки ‘голосний’ увиразнюється близько
розташованими в одній значеннєвій площині номенів звук та вєрєск (Заразъ скоро сє
росвѣтнүло вывєсили головү олофєрковү з мүрү и взѧлъ каждыи бронь свою, и выпали з
вєлики(м) звуко(м) и вєрєско(м) (серед. XVII ст. Хрон. 375 зв.) [СлУМ, Т. 11: 124]); зво́нъ
та кгвалтъ (Козаци нє подалєкү были… үслышали звонωвъ вєлики(х) кгвалтъ, вє(р)нулися (серед. XVII ст. ЛЛ 169) [СлУМ, Т. 11: 124]).
Звукову ознаку, спроектовану у зоровий модус перцепції, можуть передавати і колоративні прикметники, зокрема, кольоропозначення красный, яке у певному контексті виступає синонімом до ад’єктива вєли́кий, об’єктивуючи ознаку ‘голосний’ у структурі етнокультурного стереотипу красный голосъ. Доцільно говорити про явище синестезії. Зокрема, враження відповідне слуховому подразнику і специфічне для органу чуття (вухa)
супроводжується зоровим відчуттям об’єктивованим прикметником красный у структурі
етностереотипу. Сказане переводить зміст атрибута в іншу модальність: типовим значенням колоратива красный є вказівка на колір предмета чи реалії, проте сема ‘колір’
замінюється семою ‘гарний’, на базі якої розвивається значення ‘сильний’, ‘голосний’,
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‘дзвінкий’, що є ядерним для відповідного усталеного виразу. При тому акцент ставиться
не на зовнішній ознаці, оскільки вона внутрішньо укорінена, а на внутрішньому наповненні стереотипу, що уможливлює периферійну значеннєву зону ‘виразний’, ‘приємний
на слух’, ‘відмінний за звучанням від інших’, ‘належний молодій людині’ (Ст҃оє тѣло
є(г) вѣрнии хр(с)тьянє взємшє ч(с)тно испрѧтали. поминаючо ωный красный єго голосъ.
што(ж) рєклъ идоучи къ боротью. бє҃ // дмитриєвъ помози мнѣ (1489 Чет. 59-59 зв.)
[СлУМ, Т. 3: 37]).
Спостережено дотикову синестезію. Зокрема, аудильний атрибут голосний вербалізується нетиповим для вираження відповідної ознаки конструктом, а саме – прикметником
тѧжкий, що виступає носієм слухової ознаки, об’єктом оцінки іменником во́пль та дієсловом-підсилювачем вола́ти, що знайшло своє втілення в стереотипі тѧжкий во́пль:
‘голосно кликати’, ‘взивати до кого-, чого-небудь’, ‘наполегливо, невідступно просити’.
Об’єктивація аудильної ознаки відповідними компонентами (прикметником, іменником
та дієсловом) не є випадковою: вона внутрішньо укорінена в структурі стереотипу; аксіологічно маркована та репрезентує найвищий ступінь вияву слухової ознаки (З̾ тѧжким̾
во́плєм̾ до тєбє Па́нє мо́й вола́ю (Львів, 1631 Волк. 17 зв.) [СлУМ, Т. 4: 198]).
Зазначимо, що прикметник голосний з його основною функцією – відтворення перцептивного значення аудильної ознаки, у структурі етностереотипу сла́ва голосна, втрачає свої потенційні можливості щодо відтворення слухової ознаки і апелює до ментальної сфери, у межах якої розвивається неперцептивне значення ‘знаний’, ‘загальновідомий’, ‘популярний’ (И шүка́вши бо́вѣмъ нє на́йдєшъ, лєжа́чого а́лбо мо́влєного оу яко́го з̾
стары́хъ Бг҃осло́вцωвъ и до́кторωвъ, кото́ры(х) сла́ва го́лосна єстъ ω(т) ко(н)ца нб҃а
до конца́ єгω (Київ, 1619 Гр.Сл. 236) [СлУМ, Т. 7: 6]).
Аудильній ознаці ‘голосний’ протиставляється ознака ‘тихий’. Мікрополе «тихий»
утворюють контексти з прикметниками ти́хий і глухой, які вказують на неінтенсивність
звучання. Так, ознака ‘тихий’ є основою етностереотипу ти́хаѧ приста́нъ (тихое пристанище): ‘тихе, спокійне, надійне місце’, ‘місце, де панує спокій, розуміння, любов і
благодать’: (Ст҃гω Чотырдєсѧ́тногω По́ста ча́съ Бра́тїє, проти́в̾ ча́сү, ца́логω рокү
поло́жєн̾, подо́бєн̾ єстъ при́стани нѣѧкой ти́хой,… до кото́роѣ // приплы́вши, тишины
дүхо́внои достүпүємω (Київ, 1637 УЄ Кал. 101-102) [СлУМ, Т. 8: 174]; И слушная естъ
речъ каждому, збавене свое милуючому,… въ тихое пристанище Христова корабля
(1603 Пит. 91) [СлУМ, Т. 8: 187]), заґрунтовані на псевдосенсорній ознаці, що апелює
до ментальної зони.
Принагідно зауважимо, що звукову ознаку ‘тихий’ об’єктивує і прикметник глухой у структурі етнокультурного стереотипу глухоє обвещаниє, що демонструє ядерне
значення ‘тихий’, ‘неголосний’, підсилене прислівником барзо та периферійні ‘прихований’, ‘стриманий’, тим самим корелюючи зону чуттєвого сприйняття і поведінкову
зону (Мы церкви ориенталное Кгрецкое сынове…, такъ духовного, яко и свецкого стану
люде,… хоть за барзо глухимъ обвещанемъ, тутъ до Берестя Литовского // зъехали
(Берестя, 1596 АрхЮЗР 1/І, 519-520) [СлУМ, Т. 6: 225]). При тому, основною функцією
ад’єктива глухой є неперцептивне його використання, загрунтоване на акцентуванні семи
‘віддалений’, ‘відлюдний’, ‘непрохідний’ у сполученнях глухоє Полѣсє, вы́сты глүхыє,
глүхой лѣсъ, які набувають статусу стереотипів, що втрачають зв’язок із вихідною аудильною ознакою, проектуючи у ментальне тло. Пор. (Кгдыж он былъ опатрным, ничо264

го на Волыню не держалъ, але у глухом Полѣсю, у Пинщинѣ учинивши собѣ сѣдалище,
там ся зовсѣмъ упровадилъ (Львів, 1605-1606 Перест. 31) [СлУМ, Т. 6: 225]; Давно то
на(м) х҃с ωповидѣ(л) тоу нѣ длѧ чого и́ного нє пришо(л) єдно длѧ ωвєць поги́бши(х) которїи түлѧю(т) // єщє и нн҃ѣ оу то(м) глүхо(м) а тє(м)номъ лѣсѣ свѣта того (поч.
XVII ст. УЄ № 236, 46-46 зв.) [СлУМ, Т. 6: 225]). Означені сценарії характеризують реалії навколишнього світу, локалізуючись в континуумі чуттєвого досвіду українців. Разом із тим можемо говорити про відмітну особливість аудильного модусу перцепції, яка
полягає в його структурній гнучкості й мобільності, що знаходить свій вияв у різному
співвідношенні ознак. Це визначає можливість різноманітної мовної репрезентації подій, явищ тощо, пов’язаних із аудильною зоною.
У результаті дослідження встановлено: етнокультурні стереотипи, заґрунтовані на
слухових перцептивних реакціях є давніми утвореннями. Аудильний компонент у структурі стереотипів має відмітні особливості: формує ядерну й периферійну значеннєву зони
етнокультурних стереотипів; у переважній більшості втрачає зв’язок із вихідною слуховою ознакою; аксіологічно заґрунтований; відцентровує семантичний зсув, продукуючи
нові змістові конотації. Результатом такого зсуву є суміщення аудильної та ментальної
зон у структурі етностереотипів, що об’єктивує максимум ознаки. Узагальнено-етнічна реалізація слухової ознаки при тому зумовлює специфіку значень етностереотипів,
а сенсорно-ментальний характер їх семантики конденсує найяскравіші риси етносу й
світу навколо нього, що живить потребу національного самопізнання й допомагає індивіду ідентифікувати себе з етнічною спільнотою.
Пропонована тема потребує більш глибокого вивчення, що буде зроблено автором
у подальшому.
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ АУДИЛЬНЫХ ОБЪЕКТИВАЦИЙ ЯЗЫКОВОГО
ЭТНОСТЕРЕОТИПА СЕНСОРНОГО ВОСПРИЯТИЯ
Признание современными языковыми исследованиями сенсорно-перцептивного
анализа актом, который задает первичные параметры восприятия и осмысления действительности, продуцирует анализ динамики становления и развития стереотипов
сенсорного восприятия, что делает возможным выявление национально-языковой специфики категоризации мира через изучение прецедентных единиц языковой системы,
к которым относятся и этнокультурные стереотипы.
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REPRESENTATION OF AUDITORY OBJECTIFICATION
OF LANGUAGE ETHNIC STEREOTYPES OF SENSORY PERCEPTION
The recognition of contemporary language studies of sensory-perceptive analysis of the
act, which sets the initial parameters of perception and interpretation of reality, leads to the
analysis of the dynamics of formation and development of patterns of sensory perception,
which makes it possible to identify the specifics of the national language categorization of
the world through the study of the language system of precedent units, which include ethnocultural stereotypes.
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Понятие функциональной значимости мы связываем с той ролью, которую играет определённый языковой элемент в речи. Восточнославянские глаголынести,нести,
нéсці, являясь в прагматическомаспекте одними из самих востребованных, значимих
компонентов в книжной и разговорной речи,обрели в процессеактивного, длительного
употребления весьма развитые содержательные структуры – от прямых вещественных
значений«взяв в руки или нагрузив на себя, перемещать или доставлять куда-л.»[1, 482],
«узявши кого-, що-небудь у руки або навантаживши на себе, переміщати, доставляти кудись» [2, 390], «узяўшы ў рукі, нагрузівшы на сябе, перамяшчаць, дастаўляцькуды-н.» [3,
396], характеризующихся основательной семантической конкретикой, до образовавшихся
на этой почве многочисленных созначений или, говоря по-другому, вариантов значений
(сем). Тонкие переливы вариантов значений, обусловленные большой востребованностью данного глагола в различных по типу текстах, получили основательное отражение
в толковых словарях.
Конкретная, «вещественная» семантика глаголовнести, нести, нéсціявилась источником создания коннотативных эмоционально-образных элементов, которые возникали
как результат тропеической деятельности человека в окружающем мире, проявляющейся
как в среде видимых, наблюдаемых фактов, так и в языковой сфере. Эти элементы либо
задерживались в семантической структуре глагола, либо продолжали дальнейшее развитие, превращаясь в качественно новые по функции компоненты, редуцировавшие его
вещественное значение и переводившие в другой языковой статус.
Происходившие изменения в раличной степени представлены в словарных статьях
в качестве «свежих» созначений и созначений более ранних. К числу свежих, на наш
взгляд, можно отнести те языковые факты, которые демонстрируют чисто метафорический эффект: «Лети корабль, неси меня к пределам дальним По грозной прихоти обманчивых морей» [1, 482], «Конь несёт меня лихой. А куда? не знаю!» [1, 482], «Смолистые
стволы деревьев несли на своих колючих лапах охапки мёрзлого снега» [1 , 483]; «Маленький… автомобіль чеської марки безгучно несе нас рівною, білою пеленою шляху до
Яблунева»[2, 390], «Від Золотих воріт добрі коні несли просторі сани»[2, 390], «Вітрило-вітре, господине! Нащо ти вієш, несеш... Хановські стріли?»[2, 390]; «Восень нясла
смугу і доўгія ночы»[3,396], «Спакойна і павольна, як у зачараваным сне, утулівшыся ў
балоты, нясе Прыпяць сухадоламу Дняпру сваю багатую даніну»[3,396], «Лодка ўвечар
насчакала, несла нас ракою плыннай»[3,396]. Следует, однако, отметить, что по данным
русско-украинских и русско-белорусских словарей глаголы нестии нéсці могут иметь
в этой ситуации и конкурентов: конь несёт его стрелой – кінь несе (мчить) його стрілою [4, 137]; кони быстро несли коляску – коні шпарка імчалі брычку [5, 539].
Более ранние и в определённой степени связанные, фразеологизированныесозначения в следующих примерах:«С моря несло сухим и солёным воздухом» [1, 483], «От
водосточной трубы несло сухим жаром» [1, 483], «Сложен он был неуклюже, “сбитнем”, как говорят у нас, но от него так и несло несокрушимым здоровьем»[1, 483];
«Віяло раннім холодом, відкисьнесло димом»[2, 390], «Бистрик завів Андрія в гірницьку
їдальню, що з неї несло пахощами смачної їжі»[2, 390]. «Від коняки несло потом і ремінною збруєю» [2, 390]; «Мяккі снег лятае пухам, І канца яму няма, І нясе сярдзітым
духам, Дзікім сіверам зіма»[3,396], «Ад акна несла холадам, тут хадзіў вецер, — нехта
забыўся зачыніць фортку» [3,396], «Пажарышча далёка відаць – на многа вёрст. Нясе
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гарам» [3,396].Вофразеологизированнойсферетакжеотмечаются «конкуренты» глаголам
нести, нéсці: из-под полу несёт – з-підпідлоги тягне (дме, дує)[4, 137]; от него несёт
табаком– ад яго тхне (патыхае) тытунём [5, 539].
Многочисленны фразеологические оборотыс компонентами нести, нести,
нéсці,характеризующиеся устойчивостью, неразложимостью структуры,образностью
выражаемого значения: «Ну, знаете ли, такую ахинею несут. Руками только разводишь» [1, 483], «Для большего уяснения характера этого человека я должен сказать,
что Ступицын вовсе не мог быть отнесён к тем неприличным лгунам, которые несут
бог знает какую чушь ни с чем не сообразную» [6, 276], «Кто-то постучал в дверь настойчиво и торопливо. — Кого ещё несёт нелёгкая? – удивился Тентенников»[1, 483];
«Когось несе лиха година! – промовив він»[2, 390], «Аж ось лихий царя несе»[2, 390].
«І молодиці-цокотухи Тут баляндраси понесли»[2, 390]; «[Сымон:] – Куды вас гэта бог
нясе?»[3,396]., «Які ён гога! які дока! Як ён сябе нясе высока!» [3,396], «Вайна заўсёды
боль нясе» [3,396].
Как известно, категориальные признаки фразеологизмов формировались эмоционально-психической категорией, а дифференциальные реализовывались за счёт внутренних структурно-семантических ресурсов в пределах функционально-семантической
категории, представляющей в языке экспрессивное, эмоционально-оценочное, образное
отношение человека к фактам действительности. Поэтому словосочетания и предложения «выходят» из своей обычной грамматической сферы, «семантически модифицируются, преобразуются, что позволяет выделять типы фразеологизмов по степени смысловой сращённости, идиоматичности их компонентов. Семантическая слитность компонентов фразеологизма, вытекающая из экспрессивного (эмоционального, образного)
отношения к факту действительности, делает его структурно устойчивым в языке и воспроизводимым в речи» [7, 44].
Несмотря на близость в реализации идиоматических значений оборотами с компонентами нести, нести, несці, материалы белорусских и особенно украинских словарей
свидетельствуют о меньшей активности этих компонентов в процессе исторического
формирования рассматриваемых фразеологизмов: несёт всякий вздор – вярзе (плявузгае)
усякую лухту [5, 539], нести околёсицу – плесці лухту, гаварыць бязглуздзіцу [5, 596];
нести (пороть) ахинею (дичь, вздор, ерунду, галиматью, чушь, околёсицу) – верзти
(плести) нісенітнеці (нісенітницю), теревені правити(розводити, точити), говорити
(верзти) дурниці (казна-що), гнати химери, смаленого дуба плести (правити), Химині
кури гонити, мандрониплести [8, 349]; нести (разводить) турусы (на колёсах) – теревені правити (розводити, точити), верзти (плести, молоти)нісенітницю (нісенітниці), баляси (ляси) точити, баляндраси правити (торочити, розпускати), розпустити
язика (язик), смаленого дуба плести (правити)[8,349].
Устойчивость сочетаний слов далеко не всегда связана с их семантической
слитностью, выражающей эмоционально-экспрессивное, образное отношение
человека к фактам окружающей действительности [9, 115-119]. Она может быть
порождена действующим в языке процессом номинативной деривации (термин
В. М. Никитевича), создающим деривационные сочетания (в нашей терминологии –
вербоиды), которые являются коммуникативными эквивалентами глаголов. М. В. Всеволодова, поддерживая отмеченную выше идею, весьма аргументированно дополняет
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её наличием в языке стимула к симметрии предикатной оппозиции свёртываемость–
развёртываемость информации [10, 440], так как «в процессе функционирования языка
происходит непрерывная подстройка языковой системы ко все обновляющимся задачам общения. Фундаментальная и неизменная задача, которая стоит перед языком, состоит в том, чтобы удовлетворить членов данного языкового коллектива в плане передачи информации друг от друга» [11, 95].
Вербоиды, в отличие от фразеологизмов, имеют чёткую бинарную деривационную
структуру, в которой одна часть представлена десемантизированным глаголом [в нашей
терминологии – деривантом], а другая, выражающая лексическое значение вербоида, — абстрактным существительным с предикатно-признаковой семантикой или субстантивным
словосочетанием. Обусловленное понятийной категорией процессуальности назначение
вербоидов называть акционально-неакциональный признак является их онтологическим
свойством, что определяет особенности семантики, структуры, употребления и образования этих дискретных единиц.
В словарных статьях приводится ряд примеров перехода глагола нести из полнознакового, номинативного статуса в другой – статус стрóевого элемента языковой системы, деривационной морфемы : «[Отряд] в полном составе нёс сторожевую службу по
охране города» [1, 483], «Восьмой год он нёс профсоюзную нагрузку сборщика членских
взносов» [1, 483], «Чтобы быть истинным гуманистом нужно нести в своём сердце
большие чувства любви,долга и самоотвержения» [1, 483]; «Білий расизм несе головну відповідальність за вибухову суміш, яка нагромаджується у наших містах»[Молода
гвардія. — 06.06.80. — С. 3], «Інформація несе лікувальний вплив на багато ділянок організму хворої людини»[Укр. радио. — 10.02.91], «І все ж у сильніших поезіях Любов Голота
несе нам особливу настроєву температуру, енергію чистих почуттів» [Літ. Україна. —
20,08,80. — С. 3]; «Слова Максіма Багдановіча – слова пяшчотнае і прыгожае – несла
ў сабе гарачую сацыяльную накіраванасць»[Літаратура і мастацтва. — 04.12.81. — С. 6],
«Мы вычляняем у далейшым разглядзе лагічную інфармацыю, мяркуючы, што іменна яна
нясе асноўную загрузку ў цэласным адлюстраванні аб’ектыў найрэчаіснасці»[Весці АН
БССР, сер. грамад. навук. — 1974, № 6. — С. 62], «Аналіз сродкаў выражэння селекцый
най семантыкі ўключчае ўлік як першасных, так і другасных функцій фармальнаграматычных (марфалагічных) рэсурсаў мовы… які я нясуць інфармацыю абтоеснасці
і адрозненнях семантика-сінтаксічных мадэлях фраз» [А. Я. Міхневіч. Праблемы семантика-сінтаксічн. Даследавання белар.мовы. — Мн.: 1976. — С. 7].
В русском и белорусском языках представлена одна деривационная модель, возглавляемая десемантизированными глаголами (в нашей терминологии – деривантами) нести,
нéсці: нести(нéсці) + сущ-ое в вин.падеже. Она объединяет два деривационных типа[7,
53], отличающихся разным по характеру деривацирнным значением: Он (ён) нёсслужбу
на границе (на граніцы) – субъект производит действие; «В соответствии с названием
произведения героїня несла заслуженное наказание, и такой финал не вызвал возражения» – «У адпаведнасці з назвай твора гераіня несла заслужанае пакаранне, і такі
фіналне выклікаў пярэчання»[Полымя. — 1980. — № 10. — С.194] – над субъектом производится действие. В украинском языке во втором случае используется специализированный деривант зазнавати: «У відповідності з назвою твору героїня зазнавала заслуженого покарання, і такий фінал не викликав заперечення».
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Итак,
прагматический,
веществественный
характер
восточнославянских
глаголов нести, нести, нéсці создал предпосылки формирования богатого спектра
созначений – от прямого, номинативного до стрóевого, деривационно-морфемного,
между которыми промежуточные места занимают переносные, фразеологизированные
и фразеологические значения. По функциональной значимости семантических
вариантов наиболее близки прямые, номинативные восточнославянские семы. Что
же касается производныхсозначений, то они в течение определённого исторического
периода развития русского, украинского и белорусского языков обрели разную степень
функциональной значимости: бóльшую – в русском языке, меньшую в белорусском
и украинском.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ СЕМАНТИЗАЦІЇ КОМПОЗИТІВ З ПЕРШИМ
ДІЄСЛІВНИМ КОМПОНЕНТОМ У СУЧАСНІЙ
АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
Стаття виконана в рамках функціонально-орієнтованої композитології і присвячена
аналізу процесів словотворення, визначенню механізмів словоскладання в сучасній англійській мові на прикладі композитів з першим дієслівним компонентом. Розглянуто композити з першим дієслівним компонентом, які утворились на основі фразеологічних одиниць.
Ключові слова: композит, мотивація, паттерн, дериват, семантико-когнітивний
аналіз.
Актуальність теми визначається загальною спрямованістю сучасних досліджень
української германістики з теоретичної та практичної лексикології та лексикографії
на виявлення основних мовних та немовних чинників розвитку та функціонування
лексичного складу англійської мови.
Метою статті є встановлення особливостей процесу семантизації композитів
з першим дієслівним компонентом у сучасній англійській мові. Основне завдання
когнітивної лінгвістики полягає в описі та поясненні мовної здатності і/або знань
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мови як внутрішньої когнітивної структури й динаміки того, хто говорить і слухає,
яка виступає системою переробки інформації, що складається із скінченного числа
самостійних модулів і співвідносить мовну інформацію на різних рівнях. “Пакети
знань”, що дозволяють нам описувати типові об’єкти (композити з першим компонентом)
у сценаріях спеціальних функціональних сфер, доводять життєздатність й активність
фрейма композитів з першим дієслівним компонентом. Застосування принципів
ономасіологічного аналізу, вивчення дериваційної історії ономасіологічного базиса
і ознаки певним чином забезпечує з’ясування вихідної одиниці як джерела мотивації.
Важко встановити, наскільки у складних іменниках чи прикметниках з першим
дієслівним компонентом структури у минулому відчувалось переосмислення наказового
способу, можна лише стверджувати, що це порівняно нові утворення, в яких імперативнофамільярне звернення почало сприйматися як називне [1: 6]. Адже пізнання і читання
значень такого типу складних лексем пов’язане з морфологічною структурою композита,
з семантичною схемою його організації, де порядок компонентів значущий [2:18].
В останнідесятиріччяновізавдання та проблеми, а також шляхи їхвирішення привнесла в мовознавствокогнітивна наука[3; 4; 5; 6], підвпливомякоїтакож особливо
інтенсивно проходить становленняновоїпарадигмизнань у розвиткукомпозитології [7; 8;
9; 10]. В основі когнітивної науки лежить принцип категоризації світу. Оскільки властиві
людині категорії не існують окремо від індивіда, то вони визначаються зовнішнім
фізичним світом, способом життя людини, її свідомістю, культурними особливостями.
Когнітивна семантика ґрунтується на таких основних поняттях:
1) значення не ідентифікується з умовами істинності, а з ментальним досвідом або
концептуалізацією, до уваги беруться як нові, так і усталені концепти - всі аспекти
чуттєво-моторного досвіду разом зі знанням соціального, лінгвістичного й культурного
контекстів;
2) лінгвістична категорія є типово “комплексною”: її адекватний опис вимагає
не тільки окремо взятої структури, а й цілого ряду структур, які спочатку виникають
у вигляді прикладів, що пізніше поширюються, утворюючи структурну мережу;
3) лінгвістична семантика є енциклопедичною за обсягом. Значення лексичної
одиниці не можна повністю передати обмеженим типом словникового визначення. Значення мовного знака не полягає виключно у концептуальному змісті, рівною мірою значущим є тлумачення цього змісту [11:113].
Когнітивна семантика є певною теорією значення, специфіка якої полягає у тому, що
у ній значне місце відводиться антропоцентричному фактору - людині як спостерігачеві,
“концептуалізаторові”, “категоризаторові”.Людина формує значення, а не отримує їх
у готовому вигляді [12:18]. Когнітивний аналіз дає можливість отримати широкі уявлення про досвід людини з пізнання природи (флора, фауна) та самопізнання (професійна й
побутова сфера). У когнітивний аналіз значення віддієслівних композитів включається
весь комплекс знань й позамовний досвід мовного соціуму (співтовариства), сукупність
лінгвістичної та екстралінгвістичної інформації. Лексичне значення пов’язується з
тією понятійною основою, яка дозволяє реконструювати концепт через його мовне вираження. Тобто, в основі когнітивного підходу лежить опис структури концепта, мотивуючого процес номінації та пояснюючого назви речей та об’єктів закріпленими за
ними у лексичній системі мови іменами та назвами. Важливим аспектом когнітивного
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аналізу є встановлення причин, які спонукають мовця виразити свою думку з більшою
чи меншою кількістю деталей. Перший ступінь когнітивного аналізу дозволить виявити
закономірності утворення та існування композитів з першим дієслівним компонентом
у мовній картині світу. Ономасіологічний аналіз дозволить виявити понятійні механізми
утворення того чи іншого імені, які відображені у композитах з першим дієслівним
компонентом. Сучасний етап розвитку мовознавства характеризується прагненням
інтегрувати нові семантичні та ономасіологічні теорії.
Когнітивна модель – це опис плану виразу мовної одиниці, який включає у себе
відповідний фрагмент структури знань (фрейм), та суму когнітивних операцій, які
сприяють її функціонуванню. Фрейм, як особлива структура даних, відображає набуті
внаслідок попереднього досвіду знання про певну стереотипну ситуацію та про текст,
який описує цю ситуацію. При визначенні фреймів можуть використовуватися для
аналізу знання різної природи та різного ступеня абстракції.
Модель композитів з першим дієслівним компонентом є неоднорідною з точки зору
семантичних відношень між конституентами-складниками. В основі нашого дослідження
лежить модель похідного та складного слова, яка включає ономасіологічний базис,
ономасіологічну ознаку й предикат - зв’язку чи атомарний предикат [13; 14]. Базиси,
як і ознаки, можуть бути описані з погляду семантики та структури, тобто форми та
змісту. Базовий рівень категоризації – це рівень максимального узагальненню, на якому
члени категорії легко сприймаються за схожими рисами. Це рівень, на якому тримається
найбільша частина нашого знання [15: 87]. Так, на думку Дж. Лакоффа, категорії базового рівня вважаються базовими з погляду: 1) сприйняття (цілісне сприйняття форми, одиночний ментальний образ, швидка ідентифікація), 2) функції (загальна моторна
програма, тобто єдина система дій), 3) комунікації (найкоротші, найчастотніші й контекстуально нейтральні слова), 4) організації знань (найбільша кількість характеристик
членів категорії зберігається на цьому рівні) [16:47]. Базиси, які ми виділяємо у композитах зпершим дієслівним компонентом, відіграють роль понять, що беруться
за основу у позначенні будь-якого класу предметів. Загалом базові категорії первинні
й відображають природну форму категоризації світу у процесі щоденного пізнання.
В основі їх формування лежать концепти базового рівня, у яких ціле домінує над частковим, тобто будь-який об’єкт сприймається як щось цілісне, а не як таке, що складається
з кількох частин. Хоча знання частин цілого обумовлені лише необхідністю знання їх
функцій відносно цілого.
Структурно базис може складатись з двох базисів, тобто із сполучення двох однопорядкових та рівнозначних одиниць: make-believe, touch-and-go, таке-do, play-by-play.
Наповнення різних базисів у композитах з першим дієслівним компонентом представлене такими лексичними класами: базиси, що називають людину, рослини, тварин,
явища неживої природи. Кожен з лексичних класів включає кілька підкласів.
Так, у групі базисів людина можна виділити такі гіперо-гіпонімічні класи, як заняття людини (терміни, що означають власне занятість людини; прізвиська людей, пов’язані
з певною професією та заняттям (на позначення специфіки професії у презирливій
чи насмішкуватій манері, терміни, що показують особливості втілення професійних
здібностей, слова, що означають професійні прізвиська з відтінком презирства та іронії),
риси характеру та зовнішність.
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У групі базисів рослини ми виділяємо такі підкласи: власне рослина(назви на позначення позитивного чи негативного впливу рослин, на позначення зовнішніх ознак рослин, на позначення звичаїв та обрядів, пов’язаних з назвами рослин); частина рослини,
яка використовується; інші види рослин – овочі; фрукти.
Що стосується базисів у назвах тварин, то вони заповнені такими лексичними класами: птахи, риби, комахи, домашні тварини.
Фрейми розглядаються як одиниці знань, які зберігають у пам’яті й формують певну
структуру мовного, а також позамовного досвіду. Фрейми організовують наше розуміння
навколишнього світу, а тим самим і звичну свідомість. Отже, з кожним фреймом пов’язані
декілька видів інформації: його використання й те, що слід очікувати пізніше, і що робити, якщо сподіванння не підтвердяться. Ключові моменти (елементи) фрейму (слоти)
можуть мати інформацію з різних концептуальних площин. У традиційній лексичній
семантиці фреймові відповідає лексична дефініція, а лексико-семантичні варіанти значення (ЛСВ) представлені у вигляді слотів. Фрейм разом із інструкцією до його використання у різних функціональних сферах називається планом, тобто узагальненою
моделлю з конкретним цільовим призначенням. Коли інформація подана не у статиці,
а у динаміці, ми застосовуємо термін концептуальний сценарій, який поєднує поняття,
що використовуються для опису типів знань, процедурних за своєю природою. Загалом
у фреймах відображаються всі мотивуючі ознаки, які покладені в основу номінації.
Фрейм, на думку Е. Лассан [17: 56], включає: 1) прототип як основу активізації фрейма в свідомості (слот певної форми вираження); 2) стереотипні знання, спільні для носіїв
однієї культури або одного напряму думки; 3) індивідуальні знання, які розрізняють
фрейми одного явища з свідомості різних особистостей; 4) вироблені з урахуванням стереотипних та індивідуальних знань сценарії як модальне ставлення до світу, керівництво
до неї. Структура знань, позначувана терміном “фрейм”, дозволяє співвіднести з ним
найрізноманітніші продукти людського мислення, що набувають упродовж розумової
практики людства різних форм - ідеї, поняття, концепти.Фреймова семантика як метод
дослідження вивчає взаємодію семантичного простору мови (мовних значень) і структур знання. Передаючи той чи інший концепт, лексична одиниця активує й відповідний
когнітивний контекст, чи фрейм як модель щоденних знань про основні концепти.
Щоб описати фрейм виробничої діяльності людини, відображений у композитах з
першим дієслівним компонентом, необхідно з’ясувати такі моменти:
1) хто виконавець дії (агенс);
2) над ким (чим) виконується дія (пацієнс);
3) за допомогою чого виконується дія (засіб, інструмент);
4) з якої причини виконується дія (причина);
5) що/хто є об’єктом впливу (об’єктив);
6) коли виконується дія (темпоральна ознака);
7) результат проведеної роботи (результатив).
Сфера діяльності людини, представлена композитами з першим дієслівним компонентом, поділяється на: 1) власне заняття людини, які пов’язані з функціями, що виконує
людина; 2) прізвиська, які отримали люди підчас професійної діяльності. У першій
підгрупі ми виділяємо такі категорії: злочинці (criminals), прислуга (servants), торговці
(tradesmen), функціонери (functionaries).
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Для позначення злочинної діяльності використовуються композити з першим
дієслівним компонентом, які умовно можна розділити на такі підгрупи:
1) злочини, які пов’язані з грішми:
pickpocket п, pickpurseп; cutpurse п; tear-placket п (the placket being a woman’s pocket);
buz-bloke n – thief, who picks pockets while engaging his victim in conversation, i. e. while
buzzing to him; catchclocks;
2) злочини, для виконання яких використовуються різні знаряддя та засоби: picklock
п – burglar who opens a door picking a lock; draw-latch n - robber of houses the doors of which
are only fastened with latches.
Важливим в аналізі слів цієї підгрупи є сфера діяльності людини, предмет
діяльності, об’єкт діяльності та ступінь складності злочину.. У назвах кримінальних осіб
вербалізується максимальний об’єм інформації.
Ґрунтовне дослідження, когнітивний аналіз категорії лікарських рослин був проведений Н. І. Панасенко [18: 44], яка запропонувала результати роботи представити у вигляді
двох фреймів. Один з них пов’язаний з лікувальною діяльністю людини, інший –
відображає властивості самої рослини.
Назви рослин, позначені композитами з першим дієслівним компонентом
в англійській мові, можуть бути описані у фреймі, слоти якого поділяються на: Слот 1:
ознаки зовнішнього вигляду + Слот 2: оцінні ознаки (фізичні якості, функціональне
призначення, зовнішній вплив (структура рослини, негативний вплив на оточуюче середовище) + Слот 3: локативи.
1. Внутрішній ефект рослини, частини рослини, овочів, фруктів. Дуже важливим є той
ефект, який дають рослини, тобто як лікувальний (корисний), так і отруйний (негативний).
З цього приводу найбільша ефективність у застосуванні рослин виражена у таких назвах:
Stop-blood, AchilleaMillefolium – деревій звичайний (кровавник), названа так тому,
що сік цієї рослини зупиняє кровотечу. Широко застосовується засіб з гірким ароматом
як в ’яжучий, кровозупинний, холеретичний та протизапальни й.
Scare-devil, Hypericum – звіробій прорізник. Назва пов’язана із древньою латинською назвою звіробою “втеча диявола”. У цьому слові оцінні ознаки (функціональне призначення) виражаються у тому, щоб вигнати, позбутися нечистої сили.
2. Зовнішній вигляд рослин (ріст, розмір, тощо).
Tear-thumb, Poligonum — так називають рослини родини гречкових. Квіти білуваті
або рожево-червоні знаходяться в пазухах дрібних листків, що нагадує поранений палець. Функціональне призначення цих рослин у розсмоктуванні підшкірних синців, при
внутрішніх кровотечах як кровоспинного засобу.
Catch-rogue, Gallium Aparine - “зловити злодія”, діалектна назва підмаренника чіпкого.
Назва походить від форми плоду. Плід підмаренника чіпкого сухий, кулькоподібний,
розкривається двома частинами, покритий гачкоподібними вигнутими шипами. Все, що
вступає у контакт з плодом, там на ньому й залишається.
Слот 4: ознаки попередження про небезпечні якості.
Про негативний, неприємний, небезпечний вплив рослин свідчать такі їх назви. Наприклад:
Makebate — синюха голуба, наукова латинська назва роду походить від слова“війна”.
Згідно з легендою рослина стала причиною війни. У давнину вручення букета синюхи
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означало оголошення війни. А якщо ця рослина була покладена у ліжко молодого подружжя, це спричиняю сварку.
Слот 5: звичаї та обряди, пов’язані з назвами рослин.
Існують назви рослин, які беруть свій початок від старовинних обрядів та звичаїв.
Наприклад:
Picktooth - звернення до рослини родини парасолькових АттіVisnaga, ToothpickBishopweed; так названа через використання сухого стебла, яке нагадувало зубочистку.Ця
рослина давно відома при шкірних захворюваннях.
Pick-folly, Cardaminepratensisn. Діти, зриваючи листочки цієї рослини, повторюють
слова “Rich-man, poor-man, beggar-man, thief”.Останній листок начебто віщує майбутнє.
У фреймі, який відображає якості та характеристики тварин, на нашу думку можна
виділити такі слоти:
Слот 1: ознаки зовнішнього вигляду + Слот 5: розмір.
Назви птахів часто беруть початок з особливостей руху певної частини їхнього тіла.
Так, важливими є кілька елементів тіла, з якими пов’язані назви птахів: хвіст (tail), крило
(wing). Наприклад:
Swish-tail – apheasant.Птиця розмахує хвостом у повітрі. Фазани- самці мають яскраве забарвлення та довгий хвіст.
Shuffle-wing - thehedge-sparrow, Accentormodularis, співочий птах, птах, у якого наче
“бринять” крила.
Слот 2: засоби існування + Слот 3: оцінні ознаки (функціональне призначення) +
Слот 4: локативи.
У назвах тварин їхня діяльність та функції виражені першою частиною (дієсловом)
складного слова, яка направлена на об’єкт, виражений другою частиною складного слова
й показує конкретні засоби для існування та проживання. Наприклад:
Suck-eggп dial., зозуля. Птах, який підкидає свої яйця у гнізда інших птахів. Птахпаразит удається до різних хитрувань. Перше — це його вигляд. І забарвленням, і
розмірами, і навіть манерою літати зозуля схожа на яструба-перепелятника. Помітивши
силует начебто “хижака ”, звичайна пташина змушена залишити, а значить, виказати
своє гніздо. Зозуля мигцем оглядає його і визначає, свіжі чи насиджені яйця лежать
у ньому. Якщо яйця свіжі, вона викидає одне і натомість кладе своє.
Існують назви птахів, позначені композитами з першим дієслівним компонентом, які
акумулють у собі принцип, шлях (яким чином) добування їжі. Наприклад:
Pick-tree, pick-a-treeп - великий зелений дятел. Той, що постійно довбе (клює) дерево, оскільки це його спосіб життя. Дятел-сокоїдпродовблюєклювом дупло у дереві, щоб
добувати сік. Звичайний дятел робить дупло для того, щоб запасати жолуді та ягоди на
зиму. У дятла долотоподібний клюв, міцний череп та сильні мускули шиї, що дозволяє
йому довбати деревину, добуваючи комах, які її пошкоджують.
Можна виділити назви, які тварини (птахи) отримали через певні функціональні
особливості. Наприклад:
Scarecrow n - an alleged name of the Black Tern and of the Hooded Crow. Можлива назва
Чорної крячки - птаха сім’ї чайок. Отримала назву через довгий моторошний крик, який
лякав й насторожував. Звідси, scarecrowп чучело, городній пугач.
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Птахи спілкуються за допомогою своїх, притаманних засобів - звуків, рухів, поз.
Особливості голосу - один із показників спорідненості одного виду з іншим. Існує система сигналізації, яка допомагає птахам спілкуватися між собою. Деякі види птахів можуть
використовувати як сигнали сотні різних звуків. Іх можна умовно поділити на дві групи –
закличні й захисні.
Таким чином, когнітивне моделювання за допомогою фреймової теорії дозволило
поглибити уявлення про значення композитів з першим дієслівним компонентом, а також
частково показати когнітивні механізми формування семантики таких одиниць.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССОВ СЕМАНТИЗАЦИИ КОМПОЗИТОВ
С ПЕРВЫМ ГЛАГОЛЬНЫМ КОМПОНЕНТОМ В СОВРЕМЕННОМ
АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Статья выполнена в рамках функционально-ориентированной композитологии
и посвящена анализу процессов словообразования, определению механизмов словосложения в современном английском языке на примере композитов с первым глагольным
компонентом. Рассмотрены композиты с первым глагольным компонентом, которые
образовались на основе фразеологических единиц.
Ключевые слова: композит, мотивация, паттерн, дериват, семантико-когнитивный анализ.
Kraynyak L., PhD, associate professor
Ternopil national economic university, Ternopil
COMPOUNDS WITH THE FIRST VERBAL COMPONENT
IN MODERN ENGLISH: SEMANTIC ASPECT
The article deals with the principles of functionally-oriented word-composition and focuses
on the comprehensive study of cognitive, structural and semantic peculiarities of English
compounds with the first verbal component. The research is also highlights the peculiarities of
compounds that have been formed on the basis of phraseological units.
Key words: compound word, motivation, pattern, derived word, semantic and cognitive
analysis.
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ТИПОЛОГІЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ АБРЕВІАТУР
У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
(НА МАТЕРІАЛІ ЛЕКСИКОГРАФІЧНИХ ДЖЕРЕЛ)
Статтю присвячено дослідженню абревіації як багатопланового словотвірного
феномена. Уточнено статус абревіатури, що її розглянуто як самостійну лексичну одиницю, здійснено типологічну класифікацію проаналізованих лексем на матеріалі новітніх лексикографічних джерел, з’ясовано причини і закономірності абревіації в сучасній
англійській мові.
Ключові слова: абревіація, дериваційний тип, акронім, графічне скорочення, корелят, ступінь редукції, типологічна класифікація.
Постановка проблеми в загальному вигляді, її актуальність та зв’язок із науковими завданнями. Початок ХХІ століття позначився активними процесами інформатизації всіх сфер суспільного життя і відповідно перенасиченням каналів інформації, що
зумовило потребу у простому і водночас семантично місткому способі словотвору. Таким вимогам найбільшою мірою відповідає абревіація, що в англійській мові ХХ-ХХІ ст.
посіла чільне місце серед інших дериваційних типів і досліджується на стику лексикології та дериватології.
Абревіація як багатоплановий словотвірний феномен стала предметом наукового зацікавлення багатьох вітчизняних (Д. І. Алексєєв, О. С. Ахманова, Є. П. Волошин,
А. Ґ. Ґудманян, В. І. Карабан, Н. Ф. Клименко) та зарубіжних (Л. Бауер, С. Грінбаум,
Г. Кеннон, Х. Марчанд, Р. Х. Роббінс) лінгвістів, зокрема й у зіставно-типологічному
аспекті (А. М. Єлдишев, М. А. Ярмашевич). Проте серед дослідників немає одностайності в поглядах на природу абревіації і статус абревіатур у сучасній англійській мові.
Досі остаточно не розв’язаною залишається проблема визначення критеріїв класифікації
абревіатур та їхнього функціонального навантаження. Недостатня розробленість цієї царини в українській англістиці визначає актуальність обраної нами теми.
Об’єктом вивчення є англійські абревіатури, що кодифіковані в британських лексикографічних джерелах, які з’явилися друком після 2000 року.
Предметом аналізу виступають типологічні (структурні) особливості абревіації
в сучасній англійській мові.
Метою роботи є ідентифікація причин і закономірностей англійської абревіації.
Завдання статті:
1) визначити теоретико-методологічні засади вивчення абревіації;
2) виявити абревіатури в британських лексикографічних працях останнього десятиліття;
© Борщевський С., Давидов В., 2014
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3) проаналізувати структурні особливості виявлених абревіатур;
4) здійснити типологічну класифікацію проаналізованих лексичних одиниць;
5) ідентифікувати лакуни в дослідженні типів (способів) сучасного англійського
словотвору й окреслити на цій основі перспективи подальших наукових розвідок.
Виклад основного матеріалу. Наукові результати. Абревіацією називають „спосіб
словотворення, що розвинувся у ХХ столітті. Це об’єднання скорочених основ, скорочених і повних основ, а також творення простого похідного слова шляхом довільного
скорочення твірної одиниці” [7: 7].
У сучасній лінгвістиці саме поняття абревіації отримує досить не однозначне трактування, висловлюються діаметрально протилежні концептуальні погляди щодо того,
що саме вважати абревіатурою, тобто скороченням лексичних одиниць. Так, у працях
деяких західних і радянських учених (А. Кеннеді, Г. Марчанд, М. М. Сегаль, О. І. Смирницкий) абревіація визначається як специфічний словотвірний засіб, що слугує для створення стилістичних та структурно-семантичних варіантів слів, тобто абревіатурній одиниці відмовляють у статусі повноцінного слова на момент появи на письмі або в усному
спілкуванні. Інші ж автори навпаки вважають абревіацію способом творення нових слівнеологізмів (Є. П. Волошин, Г. Д. Маслова). Попри концептуальні розбіжності у поглядах на ономасіологічний статус абревіатур дослідники наголошують на наявності тісного зв’язку між абревіатурною номінацією і корелятом (вихідною одиницею – словом
або словосполученням) [10: 175].
Складна внутрішня структура, подана в компактній зовнішній формі дозволяє вживати
абревіатури як у живому розмовному мовленні, так і в наукових працях, що значно підвищує продуктивність цих одиниць на тлі інформатизації всіх сфер суспільного життя.
В англійській мові для позначення абревіатур використовуються найрізноманітніші
терміни: abbreviation, abecedism, abridgement, acronym, alphabetic word, anagram, blend,
clipping, contraction, curtailment, elliptical word, incomplete compound, initialism, logogram,
protogram, shortening, stump-word, trunk-word та інші.
Така термінологічна невизначеність, з одного боку, ускладнює вивчення абревіації,
а з другого, є закономірним відображенням як широкого, так і вузького розуміння зазначеного феномена в сучасному мовознавстві.
Головним класифікаційним критерієм тут слугує ступінь редукції вихідних компонентів початкового слова або словосполучення. Широке розуміння, що знайшло відображення у працях О. С. Кубрякової, А. М. Єлдишева, К. А. Дюжикової [8; 6; 5; пор. 9: 9],
включає до абревіатур усі слова, утворені за допомогою складання усічених елементів
вихідних слів. Однаково абревіатурами вважаються в такому разі слова, складені з перших літер (акроніми), з початкового, середнього або кінцевого складу (апокопи, синкопи,
аферези) чи навіть складів різних слів (телескопія): US (< United States), lab(< laboratory),
ma’am (<madam), phone (<telephone) і edutainment (< education + entertainment).
Вузьке розуміння абревіації передбачає зарахування до абревіатур лише акронімів –
утворень, що походять від поєднання початкових звуків або літер вихідних слів.
Ми у своєму підході до класифікації поєднуємо обидва розуміння явища абревіації, вважаючи будь-яку редукцію вихідних компонентів виявом спільної словотвірної
тенденції до економії мовних зусиль, яка є основоположною для абревіації як способу
словотворення.
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Таким чином, абревіатуру розглядаємо як слово, що утворене з початкових елементів (звуків, складів) частин словосполучення чи довшого висловлювання і функціонує як
самостійна лексична і синтаксична одиниця.
Стосовно остаточно не розв’язаної проблеми класифікації абревіатур зауважимо, що
в основу існуючих класифікацій покладено різні критерії, зокрема 1) формально-структурні характеристики, 2) особливості функціонування, 3) вживання абревіатур в усному
або писемному мовленні.
У нашому подальшому розгляді абревіації ми будемо спиратися в основному на вдало синтезовану структурно-типологічну класифікацію сучасної російської дослідниці
Т. С. Сергєєвої [10], яка виділяє три базові структурні типи абревіатур:
1) буквені абревіатури, котрі в свою чергу поділяються на а) власне ініціалізми або
алфавітизми (рос. КПСС, ЧК; англ. UK < United Kingdom) та б) акроніми (рос. СПИД,
ВАК; англ. CAT < Computer-Aided Tomography);
2) усічення (рос. препод; англ. ad < advertisement);
3) злиття (зрощення, телескопізми), тобто складноскорочені слова, утворені шляхом злиття усічених основ двох або більше лексичних одиниць (рос. нарком, прораб,
универмаг; англ. Eurocar) [10: 176].
Традиційним і загальноприйнятим уважається поділ абревіатурних номінацій залежно від уживання в усному або писемному мовленні. За цим критерієм дослідники [1:
104; 2: 134; 3: 110] виокремлюють 1) лексичні абревіатури і 2) графічні скорочення.
Лексичні абревіатури є повноцінними, однаково самостійними утвореннями як на
письмі, так і в усному мовленні, напр.: an MP – a Member of Parliament, RTC – Railway
Transport Corps.
Графічні скорочення, на противагу їм, мають лише письмове побутування і зазвичай
розшифровуються в мовленні (хоча це залежить від стилю мовлення і мовленнєвої ситуації, міри її офіційності): abbr. (abbreviation), Co (company), Revd. (Reverend) – «преподобний, велебний». Вони займають проміжну позицію між стенографічними техніками
запису мовлення і власне абревіацією.
У результаті аналізу британських лексикографічних праць останнього десятиліття (словники Collins, Longman, Oxford [13; 14; 16]) на предмет виявлення різних варіантів абревіатур
нами було з’ясовано структурні особливості абревіації сучасної англійської мови.
Матеріалом для аналізу слугували вибірки по 100 абревіатур, що розташовані в реєстрі кожного словника підряд.
Нижче пропонуємо порівняльну таблицю з кількісними даними всіх трьох вибірок за
одним структурно-типологічним параметром – належністю до 1) лексичних абревіатур
(акронімів) або 2) графічних скорочень, що, як зазначалося, мають лише письмове
побутування.
Словник
Collins
Longman
Oxford

Акроніми
70%
83%
87%

Графічні скорочення
30%
17%
13%

Бачимо, що словники чітко розпадаються на дві групи. У першій (Collins) відсоткова
частка акронімів менша, ніж графічних скорочень, у порівнянні зі словниками другої
281

групи (Longman, Oxford), що може бути пов’язано з відмінними лексикографічними
стратегіями укладачів. Адже значна кількість графічних скорочень ще не зазнала остаточної кодифікації, тому внесення чи не внесення їх до реєстру словника відбиває рівень
консервативності лексикографічного колективу. Проте, попри 10-тивідсоткову різницю
між часткою власне абревіатур в обох групах, загальною тенденцією є значне переважання лексичних абревіатур над графічними скороченнями, що може бути приблизно
визначене як пропорція 3:1 (три до одного).
У такої закономірності є цілком об’єктивні причини, які можна було передбачити,
виходячи з даних теоретичного розгляду. Адже до класу графічних скорочень зазвичай
належать сполучники, сполучні слова, частки і под., тобто клас службових частин мови.
Як відомо, саме так кількісно співвідносяться самостійні і службові частини мови, адже
вміст останніх у мовленні бл. 30% .
Висновки та перспективи подальших досліджень. Проаналізований корпус теоретичних джерел дає підстави виділити два базові принципи класифікації абревіатур,
в основі яких лежить розрізнення двох планів: 1) плану утворення одиниці і 2) її відтворення в мовленні. За способом відтворення в мовленні головна межа проходить між
графічними скороченнями (які в англійській традиції називаються теж “abbreviation”)
та лексичними абревіатурами. Перші є лише варіантами написання лексеми чи словосполучення, не утворюючи самостійної одиниці, яка б функціонувала як на письмі, так
і в мовленні.
Аналіз словникових реєстрів дозволив з’ясувати, що загальною тенденцією є значне
переважання лексичних абревіатур (акронімів) над графічними скороченнями, що може
бути приблизно визначене як пропорція 3:1 (три до одного).
До перспектив подальших досліджень зараховуємо з’ясування співвідношення між
собою утворень, похідних від початкових літер, складів чи кількох складів слів (тобто
розроблення детальнішої класифікації за ступенем і типом редукції вихідного словосполучення), а також аналіз відмінностей у статусі абревіатур у різних (британському й
американському) варіантах англійської мови.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ АББРЕВИАТУР
В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
(НА МАТЕРИАЛЕ ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ)
Статья посвящена исследованию аббревиации как многопланового словообразовательного феномена. Уточнен статус аббревиатуры, которая рассмотрена как самостоятельная лексическая единица, осуществлена типологическая классификация проанализированных лексем на материале новейших лексикографических источников, выяснены причины и закономерности аббревиации в современном английском языке.
Ключевые слова: аббревиация, деривационный тип, акроним, графическое сокращение, коррелят, степень редукции, типологическая классификация.
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TYPOLOGICAL CLASSIFICATION OF ABBREVIATIONS IN MODERN ENGLISH
(BASED ON THE MATERIAL OF LEXICOGRAPHIC SOURCES)
The article deals with the study of abbreviation as a multilateral word-building phenomenon. The status of abbreviation as an independent lexical unit is specified, the typological
classification of analyzed lexemes is performed on the material of recent lexicographic sources,
the causes and regulations of abbreviation in modern English are ascertained.
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Інститут української мови НАН України, Київ
ІСТОРІЯ ТЕРМІНА ГРАМАТИКА В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ:
ТЕРМІНОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ
Проведено інвентаризацію термінів на позначення поняття “граматика” на теренах України з найдавніших часів; схарактеризовано походження та семантичну еволюцію терміна граматика; показано термінотворчий потенціал цього терміна. Подано
жанрову типологію історичних термінологічних словників у галузі лінгвістики, а також
розпрацьовано словникові статті з реєстровим словом граматика в інвентаризаційному, цитатному та тлумачному історико-термінологічних словниках.
Ключові слова: лінгвістичний термін, історія терміна, семантична еволюція терміна, жанрова типологія історичних термінологічних словників лінгвістичних термінів.
Історія окремого терміна увиразнює не лише пошуки людиною адекватної номінації
певного наукового поняття, а й тернистий шлях наукового пізнання загалом, віддзеркалює динамічність наукової теорії і є об’єктивним свідченням її успіхів і поразок.
У вивченні історичного побутування терміна нерозривно пов’язані кілька напрямів:
по-перше, хронологічна інвентаризація лексем на позначення певного наукового поняття, по-друге, висвітлення власне історичного розвитку цього поняття і, нарешті, способи
його представлення в різних типах історичних термінологічних словників.
Для аналізу обрано один із найдавніших лінгвістичних термінів – граматика. Ця
назва позначала одне з семи вільних мистецтв – кола навчальних дисциплін у Давньому Римі, Давній Греції, а також середньовічній Європі. Сукупність цих дисциплін розглядали як необхідний підготовчий етап для занять філософією. Вільні мистецтва було
розташовано в значущому порядку, який визначав рівні навчання: мистецтва слова
© Казимирова І. А., 2014
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(граматика й риторика), мислення (діалектика) і числа (арифметика, геометрія, астрономія, музика) [1]. Граматика є однією з найбільш давніх лінгвістичних дисциплін,
витоки якої сягають періоду появи перших граматик і словників у давній Індії, Греції
та в арабському світі [2: 3].
Термін граматика на слов’янських теренах має майже тисячолітню історію.
Вже в старослов’янській мові, з якої він увійшов до давньоруської, засвідчено термін
граматикиѩ. Походить із грецьк. γραμματική – “граматичне (мистецтво), учення про
письмо і читання, граматика”, у якому слово γραμματική є формою жіночого роду однини від прикметника γραμματικόξ “пов’язаний з читанням і письмом”, похідного від
γρáμμα “літера” (3: 582–583). Дослідники суголосні в твердженні про першу фіксацію
цього терміна – в житії Феодосія Печерського (помер 1074 р.) [4: 167, 5: 199; 6: 11–12].
В. В. Німчук указує на те, що відомий давньоруський історик, письменник і мовознавець
Нестор писав, що тринадцятирічний юнак “изволи... дати сѩ на оучениѥ бж̃ствьныхъ
книгъ. ѥдиномоу ωт оучитель ѩко же и створи. и въскорѣ извыче всѩ граматикиѩ (курсив наш. – І. К.) и ѧко же всѣмъ чюдити сѩ о премудрости и разоумѣ дѣтища. и оскорѣмь
ѥго оучении” (Цит. за: [6: 11–12]). За даними “Словаря русского языка ХI–XVII вв.”,
термін граматикиѩ в житії Костянтина (Кирила) Філософа (XV ст.) уживався в формі
грамотикиѩ [7: 118–119]. Утвердження термінів граматикиѩ та грамотикиѩ Т. В. Баймут відносить до епохи поширення граматичних статей Максима Грека (ХVI–XVII ст.)
[8: 125–126]. Цю думку поділяє М. П. Лесюк, уважаючи, що в Україні термін граматика
(граматикїѩ) вперше вжито в Букварі Івана Федорова, виданому 1574 р. [9: 493–494].
Друге видання Букваря Івана Федорова, острозький Буквар 1598 р., названо “книжка
словенская рекше грамматика”.
У подальшому термін граматика в різних орфографічних модифікаціях фігурує в назвах праць: “Кграматыка Словеньска языка” (Вільно, 1586 р.) [10], “Грамматіка доброглаголиваго еллино-словенскаго языка” (т. зв. “Адельфотес”, 1591 р.) [11], “Грамматіка словенска” Лаврентія Зизанія (1596 р.) [12], “Грамматіки Славенскиѩ правилноє Сvнтаґма”
Мелетія Смотрицького (1618 р.) [13], “Грамматїки, или Писменница языка Словен(ъ)
скагω тщателемъ въ кратцѣ издана в(ъ) Кремѧнци…” (1638 р.) [14], “Грамматыка словенская” Івана Ужевича (1645 р.) [15], “Граматика руского ѧзыка” М. Осадці (1862) [16];
“Методична граматика языка мало-руского” П. Дячана (1863) [17]; “Граматика ѩзыка
руского для оужúткȣ въ шкόлахъ людовыхъ на Галичинѣ” Ом. Партицького (1873) [18],
“Руска граматика” С. Смаль-Стоцького і Т. Ґартнера (1893) [19], “Коротка граматика
української мови” П. Залозного (1906) [20], “Українська граматика” Є. Тимченка (1907)
[21], “Грамматика руського языка” І. Гарайди (1941) [22] та багатьох інших. Терміном
граматика, як відомо, послуговується й сучасна лінгвістична наука.
Отже, номінацію відповідного поняття впродовж тисячоліття забезпечує один термін – граматика – у різних орфографічних та акцентуаційних виявах. Єдину спробу
дати цій науці нові назви зробили М. М. Левченко 1861 р., який на противагу запозиченій
номінації намагався ввести термін мовниця, створений на живій народній основі [23], та
П. С. Єфименко 1862 р., який запропонував термін письменниця1 [24].
Таким чином, ретроспекція терміна граматика може бути увиразнена в такій таблиці:
1

Цей термін не є винаходом П. С. Єфименка, уперше він засвідчений в назві граматики, виданої
в Крем’янці 1638 р., у формі писменница [14].
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граматикиѩ
грамотикиѩ
грамматикїѧ
грамматика
кграматыка
грамматіка

“Житіє Феодосія Печерського” (помер 1074 р.)
“ Житіє Костянтина (Кирила) Філософа” (ХV ст.)
“Буквар” І. Федорова 1574
“Буквар” І. Федорова 1598; “Грамматика руського языка”
І. Гарайди, 1941
“Кграматыка Словеньска языка”, Вільно, 1586
“Адельфотес”, 1591; “Грамматіка словенска” Лаврентія Зизанія,
1596; “Грамматіки Славенскиѩ правилноє Сvнтаґма” Мелетія
Смотрицького, 1618;

грамматїки

“Грамматїки, или Писменница языка Словен(ъ)скагω тщателемъ въ
кратцѣ издана в(ъ) Кремѧнци…”, 1638

писменница

“Грамматїки, или Писменница языка Словен(ъ)скагω тщателемъ въ
кратцѣ издана в(ъ) Кремѧнци…”, 1638

грамматыка

“Грамматыка словенская” Івана Ужевича, 1645

граматика

“Граматика руского ѧзыка” М. Осадці, 1862;
“Методична граматика языка мало-руского” П. Дячана, 1863;
“Граматика ѩзыка руского для оужúткȣ въ шкόлахъ людовыхъ на
Галичинѣ” Ом. Партицького, 1873; “Руска граматика” С. СмальСтоцького і Т. Ґартнера, 1893; “Коротка граматика української
мови” П. Залозного, 1906; “Українська граматика” Є. Тимченка,
1907; усі сучасні граматики та словники

мóвниця

М. М. Левченко (“Основа”, 1861)

письменниця

П. С. Єфименко (“Основа”, 1862)

У вивченні історії певного терміна важливо не лише відтворити хронологію його
номінацій, а й відновити семантичну еволюцію поняття, яке цей термін позначає. Розлогий коментар розвитку поняття “граматика” знаходимо в праці Н. А. Москаленко “Нарис історії української граматичної термінології” [25]. Дослідниця зазначає, що первісне значення терміна граматика спочатку було пов’язане з дуже вузьким колом понять.
Його вживали на ознаку букв алфавіту, письма, творів [Там само: 32]. У ХVI ст. підручник для початкового навчання грамоти називали азбука або грамматика (граматика, граматикія) [26: 104–105]. О. О. Кузьминова зазначає, що перші друковані букварі
церковнослов’янської мови не мають стійкої назви: у “Букварі” 1574 р. назва не збереглася – у післямові Іван Федоров називає його “от грамматикіи мало нічто”, а азбукою називає один із розділів книжки. Кілька наступних букварів (виданий Л. Зизанієм у 1596 р.
у Вільно, острозький 1598 р., віленські 1618, 1619 та 1621 рр.) мають назву граматики
[27]. М. С. Вашуленко та В. В. Німчук зазначають, що в Україні підручник для навчання
письма й читання до XVII ст. називали азбукою, а в XVI–XVII ст. букварі виходили під
назвою граматика (з якої утворено українську народну назву букваря – граматка) [28:
59]. Острозький “Буквар” 1598 р. названо “книжка словенская рекше грамматика”, а на
титульних аркушах віденських видань Мамоничів 1618 і 1621 рр. позначено: “Грамматика албо сложеніє писмена хотящимся учити словеньскаго языка молодолітным отрочатом”. Пізніше Львівське братство для книжок, що значною мірою нагадували підручник
Івана Федорова, вживало однаковою мірою назви буквар і граматика. В Україні гра286

матками (граматиками) називали букварі в XVI–XVIII ст. і пізніше. П. Куліш згідно
з давньою традицією назвав “Граматкою” свій відомий буквар 1857 р. (друге видання
1861 p.) [29].
Як свідчать дослідження, у найдавніші часи назва граматика не суперечила сутності
цієї науки, оскільки тоді граматика була елементарним посібником для навчання грамоти. Пізніше граматикою називали стислі мовні та літературні коментарі до стародавніх
текстів, що засвідчує розширення семантики терміна. Під ним розуміли вже й граматичну класифікацію слів, і орфографію, і синоніміку, і орфоепію, і навіть деякі розділи
філософії та літературознавства [25: 32]. Скажімо, Мелетій Смотрицький визначав такі
складники граматики: орфографія, етимологія, синтаксис і просодія, тобто правила віршування [13]. Як зазначає О. Петрова, до граматик цього періоду зазвичай входили такі
частини: 1) орфографія (фонетико-орфографічний розподіл); 2) етимологія (учення про
частини мови, тобто морфологія); 3) синтаксис, до складу якого входили правила “сочинения осьми частей слова”, учення про тропи та фігури; 4) просодія (в “Адельфотесі”
й у Л. Зизанія вчення про різні види наголосу та його позначення на письмі; у М. Смотрицького – учення про віршові розміри) [30]. Н. Б. Мечковська пише, що “…морфологічні розділи граматики, крім власне морфології, уміщували відомості зі словотвору
й лексикології; у складі синтаксису були також елементи лексикології (й семасіології),
стилістики, риторики” [31: 34–35].
Прикладне розуміння граматики як науки, що навчає правильно писати й правильно говорити певною мовою, збереглося до другої половини ХІХ ст. Наведемо деякі визначення граматики з давніх джерел. В “Адельфотесі” (1591) граматика – “художество
оучащее насъ оумна писати…” [11: 11]; Лаврентій Зизаній так визначав мету граматики:
“же бы мы добре мовили и писали” [12]; Мелетій Смотрицький потрактував граматику
як “… известное художество благо и глаголити и писати оучащее” [13].
Таке ж суто практичне значення граматики віднаходимо й у працях першої половини ХІХ ст. Я. Головацький дав таке визначення цього поняття: “грамматика є наука
правильного оуживанья словъ въ бесѣдѣ и въ письмѣ” [32: 1]; Й. Левицький писав про
граматику як про науку, “котра вчить правильно говорити і правильно писати” [33: 3], а
І. Могильницький кваліфікував її “поряднымъ собраніємъ правилъ и увагъ надъ устною
и писаною мовою, абыся люде межи собою легко и належить розумѣли” [34].
Перші спроби подати визначення граматики на науковій основі з’явилися в другій
половині ХІХ ст. Услід за Н. А. Москаленко віднаходимо визначення терміна граматика
за найбільш відомими підручниками з української мови того часу: “Граматика оучить,
ѩкû звуки має ѩзыкъ, пôслѧ ѩкихъ правилъ слова образуютъ сѧ, ѩкъ сѧ измѣнѧютъ,
и ѩкъ для выраженѧ мысли въ бесѣдѣ сочинѧютъ сѧ” [16: 41]; граматика “учитъ и о
звуках, и о словах, и о реченяхъ” [18: 1]; “Граматика учитъ говорити й писати правильно;
познакомлює насъ отже зô звуками мовы, показує, якъ творять ся пнѣ и слова, и розправляє про складню слôвъ та речень” [35: 3]; граматика – наука про “форми мови” [21: 5];
граматика – наука, яка “навчає правильно висловлюватися та правильно писати” [36: 3];
“збір законів, які є в якій мові” [37: 9].
Розгалужену систему похідних від аналізованого терміна лексем подає Словник
Б. Грінченка: Граматик, ка, м. 1) Грамматикъ. 2) Ученикъ третьяго изъ семи классовъ
духовныхъ училищъ и семинарій. Грамáтика, ки, ж. 1) Грамматика. 2) Третій изъ семи
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классовъ дѵховныхъ училищъ и семинарій. Грамáтка, ки, ою. 1) Азбука, букварь. 2)
Поминальная книжечка. Грамітни*й, á, é. Грамотный. Шух. I. 33. Грáмота, ти, ж. 1)
Грамота. 2) Грáмота, умѣнье читать и писать. Грáмотка, ки, ж. Письмо. [38: 321).
Традиція виокремлювати в складі граматики фонетику зберігалась у мовознавстві
тривалий час – від часу появи перших граматик до середини ХХ ст. Порівняймо визначення граматики, наведене в підручнику для вишів Б. М. Кулика: “Граматикою називається наука про будову мови, тобто наука про мовні звуки, про способи творення слів і
граматичних форм та способи сполучення слів у реченнях” [39: 39].
Сучасні лексикографічні джерела подають таке визначення граматики:
ГРАМА́ТИКА, и, ж. 1. Лінгвістична наука, що вивчає будову мови, тобто будову і
форми слова, речення і словосполучення // Навчальний предмет цієї науки // Підручник з
цього навчального предмета. 2. Будова і форми слова, речення і словосполучення певної
мови або групи мов; // розм., рідко. Те саме, що орфогра́фія. 3. іст., розм. Третій із семи
класів духовного та єпархіального училища і семінарії [40: 155];
Граматика – 1. Будова мови, тобто система морфологічних одиниць, категорій і
форм, синтаксичних одиниць і категорій, словотвірних одиниць і способів словотворення. 2. Розділ мовознавства, що вивчає граматичну будову мови [41: 113].
Останнім часом потрактування складників граматики змінилося. І. Р. Вихованець в
енциклопедії “Українська мова” подає таке визначення: “Граматика як будова мови –
складна організація, сукупність підсистем, , якими є морфологія, синтаксис і словотвір”
[Там само]. У найновіших лексикографічних джерелах знаходимо такі відомості: сучасна граматика об’єднує дві лінгвістичні дисципліни – морфологію й синтаксис (до середини ХХ ст. до граматики залучали й словотвір, а Празька школа виділяла в граматиці всі
підсистеми мови, крім фонологічної) [42: 101].
Про термінотворчий потенціал терміна граматика свідчить велика кількість його
сучасних та історичних гіпонімів1. Пор.: академічна г., аналітична г., атомістична г., вітчизняна г., генеративна г., елементарна г., етимологічна г., загальна г., загально-порівняльна г., історична г., контекстно-зв’язана г., контрастивна г., критична г., латинська
г., навчальна г., наукова г., нормативна г., описова г., порівняльна г., порівняльно-історична г., практична г., російські г., систематична г., словенські [=церковнослов’янські]
г., слов’янська [=церковнослов’янська] г., слов’янські [=книжні] г., стара книжна г.,
статична г., стилістична г., схоластична шкільна г., теоретична г., традиційні г.,
трансформаційна г., українські г., універсальна г., філологічна г., “формальна г.”, французька філософська загальна г. Пор-Рояля, часткова г., шкільна г.
Отже, термін граматика впродовж свого існування в українській мові зазнав і формальних, і суттєвих семантичних змін. Проте й сьогодні він виявляє високу продуктивну
активність і здатність у складі похідних від нього термінологічних одиниць відбивати
сучасний рівень граматичних досліджень.
Наступним етапом дослідницької роботи з вивчення історії лінгвістичних термінів
є осмислення теоретичних аспектів їхнього представлення в історико-термінологічних
словниках і власне спроби такого представлення. Відомий теоретик історичної термінографії О. В. Фельде зазначає, що історичні словники спеціальної лексики мають яскраво
виражений інвентаризаційний характер, і, як правило, етнокультурологічну спрямова1
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Список гіпонімів наведено за [5: 200–201] і розташовано за алфавітом.

ність; вони відбивають історію певної підмови, фіксують динаміку номінативних процесів у хронологічних межах від відомої чи умовної дати виникнення досліджуваної
сфери людської діяльності до початку сучасного періоду її розвитку; у них знаходять відображення виразні особливості наукового, економічного, суспільно-політичного, культурного життя наших предків, а також етапи накопичення наукових знань про матеріальний та духовний світ [43: 33]. Узагальнивши досвід створення історико-термінологічних
словників власне лінгвістичного типу, О. В. Фельде подає таку типологію жанрових різновидів цих словників: 1) історичні тлумачні багатогалузеві і вузькогалузеві словники;
2) історичні словники однієї термінологічної мікросистеми; 3) історичні ідеографічні
словники; 4) словники входжень термінів; 5) історико-термінологічні словники однієї
пам’ятки; 6) історико-термінологічні словники однієї мовної особистості; 7) історичні
регіональні словники спеціальної лексики [Там само: 36].
Осмислення матеріалу з історії українських лінгвістичних термінів дає можливість
доповнити запропоновану дослідницею класифікацію й подати таку жанрову типологію
можливих історичних термінологічних словників лінгвістичних термінів: 1) історичні
тлумачні галузеві словники; 2) історичні інвентаризаційні словники; 3) історичні словники однієї термінологічної мікросистеми; 4) історичні ідеографічні словники; 5) словники входжень термінів; 6) історико-термінологічні словники однієї пам’ятки; 7) історичні словники певного хронологічного періоду; 8) історико-термінологічні словники
однієї мовної особистості; 9) історичні регіональні словники спеціальної лексики; 10) історичні цитатні словники; 11) комплексні (комбіновані) історичні словники.
Покажемо, як можна представити історію терміна граматика в окремих різновидах
історичних термінологічних словників (інвентаризаційному, цитатному та тлумачному).
Першу спробу подати історію лінгвістичних термінів в інвентаризаційному історичному
термінологічному словнику зробив ще в 1908 р. І. І. Огієнко [44], детальніше див.: [45]).
Словникова стаття терміна граматика у цього автора виглядає так:
Грамматика—Грамматика, Смотр., Лев., Гол.
Граматика — у всіх инших.
Мóвниця—Левченко („Основа»).
Письменниця — Ефименко („Основа») [44: 50].
Урахування всіх представлених у наукових джерелах номінацій дозволяє доповнити словникову статтю, відобразивши діахронійну варіантність аналізованого терміна, а також спроби
лексичних замін:
ГРАМАТИКА – граматикиѩ (“Житіє Феодосія Печерського” (помер 1074 р.);
грамотикиѩ (“ Житіє Костянтина (Кирила) Філософа” (ХV ст.); грамматикїѧ (“Буквар” І. Федорова 1574); грамматика (“Буквар” І. Федорова 1598; “Грамматика руського
языка” І. Гарайди, 1941); кграматыка (“Кграматыка Словеньска языка”, Вільно, 1586);
грамматіка (“Адельфотес”, 1591; “Грамматіка словенска” Лаврентія Зизанія, 1596;
“Грамматіки Славенскиѩ правилноє Сvнтаґма” Мелетія Смотрицького, 1618); грамматїки (“Грамматїки, или Писменница языка Словен(ъ)скагω тщателемъ въ кратцѣ издана
в(ъ) Кремѧнци…”, 1638); писменница (“Грамматїки, или Писменница языка Словен(ъ)
скагω тщателемъ въ кратцѣ издана в(ъ) Кремѧнци…”, 1638); грамматыка (“Грамматыка
словенская” Івана Ужевича, 1645); мóвниця (М. Левченко (“Основа”, 1861); письменниця
(П. Єфименко (“Основа”, 1862); граматика (“Граматика руского ѧзыка” М. Осадці, 1862;
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“Методична граматика языка мало-руского” П. Дячана, 1863; “Граматика ѩзыка руского
для оужúткȣ въ шкόлахъ людовыхъ на Галичинѣ” Ом. Партицького, 1873; “Руска граматика” С. Смаль-Стоцького і Т. Ґартнера, 1893; “Коротка граматика української мови”
П. Залозного, 1906; “Українська граматика” Є. Тимченка, 1907; усі сучасні граматики,
монографії та словники).
В історичній лінгвістичній термінографії є також досвід укладання словників цитатного типу [5], хоча й автор єдиного такого словника, відомий білоруський мовознавець
М. Г. Булахов, таким його не окреслює. Серед функцій, які можуть бути зреалізовані
в термінографії за допомогою наукових цитат, В. К. Щербін називає: 1) підтвердження
реального використання реєстрового терміна в науковому тексті; 2) представлення граматичних, сполучувальних та інших можливостей реєстрового терміна; 3) роз’яснення
значення реєстрового терміна за допомогою цитування; 4) зіставлення підходів різних
учених до розуміння реєстрового терміна; 5) розкриття притаманних реєстровому терміну стилістичних конотацій [46: 165–166]. Пропонуємо фрагмент1 історичного словника
термінів лінгвістики цитатного типу:
Граматика – “художество оучащее насъ оумна писати…” (Адельфотес 1591: 11);
[мета граматики]: “же бы мы добре мовили и писали” (Л. Зизаній); “… известное художество благо и глаголити и писати оучащее” (М. Смотрицький); “грамматика є наука
правильного оуживанья словъ въ бесѣдѣ и въ письмѣ” (Я. Головацький 1849: 1); [наука],
“котра вчить правильно говорити і правильно писати” (Й. Левицький 1850: 3); “порядноє
собраніє правилъ и увагъ надъ устною и писаною мовою, абыся люде межи собою легко
и належить розумѣли” (І. Могильницький); “Граматика оучить, ѩкû звуки має ѩзыкъ,
пôслѧ ѩкихъ правилъ слова образуютъ сѧ, ѩкъ сѧ измѣнѧютъ, и ѩкъ для выраженѧ
мысли въ бесѣдѣ сочинѧютъ сѧ” (Осадца 1864: 41); “учитъ и о звуках, и о словах, и о
реченяхъ” (Партицький 1865: 1); “Граматика учитъ говорити й писати правильно; познакомлює насъ отже зô звуками мовы, показує, якъ творять ся пнѣ и слова, и розправляє
про складню слôвъ та речень” (Огоновский 1889: 3); [граматика – наука про] “форми
мови” (Тимченко 1917: 5); “навчає правильно висловлюватися та правильно писати”
(Шерстюк 1907: 3); “збір законів, які є в якій мові” (Сімович 1919: 9).
Тлумачний історичний словник лінгвістичних термінів має на меті втілення ідеї сучасної лексикографії про створення словників активного типу, орієнтованих не лише
на фіксацію семантичного змісту, а й на відображення динаміки слова в процесі його
функціонування, він повною мірою втілює завдання інтегрального опису мови, у якому
слово постає не лише як лексична одиниця, а також як елемент, пов’язаний із духовною
та матеріальною культурою етносу [47: 202]. У такому словнику обов’язкове подання
семантичної еволюції реєстрового терміна:
Граматика – у старослов’янській мові, з якої термін увійшов до давньоруської, засвідчено у формі граматикиѩ. Походить із грецьк. γραμματική – “граматичне (мистецтво), учення про письмо і читання, граматика”, в якому слово γραμματική є формою
жіночого роду однини від прикметника γραμματικόξ “пов’язаний з читанням і письмом”,
похідного від γρáμμα “літера” [3: 582–583]. Перша фіксація – в “Житії Феодосія Печерського”: “изволи... дати сѩ на оучениѥ бж̃ствьныхъ книгъ. ѥдиномоу ωт оучитель ѩко
же и створи. и въскорѣ извыче всѩ граматикиѩ и ѧко же всѣмъ чюдити сѩ о премудрос1
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ти и разоумѣ дѣтища. и оскорѣмь ѥго оучении” [6: 11–12]; у житії Костянтина (Кирила)
Філософа (XV ст.) грамотикиѩ [7: 118–119]. В Україні вперше вжито в Букварі Івана
Федорова (граматикїѩ) в 1574 р. [9: 493–494], у другому виданні – грамматика. Уживався на ознаку букв алфавіту, письма, творів; у У ХVI ст. – підручник для початкового
навчання грамоти, з нього утворено українську народну назву букваря – граматка. Пізніше граматикою називали стислі мовні та літературні коментарі до стародавніх текстів,
граматичну класифікацію слів, орфографію, синоніміку, орфоепію, деякі розділи філософії та літературознавства. Мелетій Смотрицький визначав такі складники граматики:
орфографія, етимологія, синтаксис і просодія, тобто правила віршування [13]. У ІІ пол.
ХІХ ст. замість запозичення запропоновано терміни мовниця (М. Левченко, 1861) [23]
та письменниця (П. Єфименко, 1862) [24], які не прищепилися в українській мові. Розуміння граматики як науки, що навчає правильно писати й правильно говорити певною
мовою, тривало до ІІ пол. ХІХ ст. Традиція виокремлювати в складі граматики фонетику
зберігалась у мовознавстві тривалий час – від часу появи перших граматик до середини
ХХ ст. У наш час – 1. Будова мови, тобто система морфологічних одиниць, категорій
і форм, синтаксичних одиниць і категорій, словотвірних одиниць і способів словотворення. 2. Розділ мовознавства, що вивчає граматичну будову мови [41: 113]. Сучасна
граматика об’єднує дві лінгвістичні дисципліни – морфологію й синтаксис (до середини
ХХ ст. до граматики залучали й словотвір, а Празька школа виділяла в граматиці всі підсистеми мови, крім фонологічної) [42: 101].
Отже, дослідження історії лінгвістичного терміна граматика дозволяє об’єктивувати
складний шлях формування номінованого ним наукового поняття й увиразнити його семантичну еволюцію, а представлення цього терміна в різножанрових історичних термінологічних словниках суттєво збагатить термінологічний інструментарій сучасного
мовознавства.
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ИСТОРИЯ ТЕРМИНА ГРАМАТИКА В УКРАИНСКОМ ЯЗЫКЕ:
ТЕРМИНОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Проведена инвентаризация терминов для обозначения понятия “грамматика” в
Украине с древнейших времен; охарактеризованы происхождение и семантическая
эволюция термина граматика; показан терминотворческий потенциал этого термина. Представлена жанровая типология исторических терминологических словарей
в области лингвистики, а также разработаны словарные статьи с заголовочным
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словом граматика в инвентаризационном, цитатном и толковом историко-терминологических словарях.
Ключевые слова: лингвистический термин, история термина, семантическая
эволюция термина, жанровая типология исторических терминологических словарей
лингвистических терминов.
Kazymyrova I.A., cand. sc. philol., doctoral student
Ukrainian Language institute of NASU, Kyiv
HISTORY OF TERM ГРАМАТИКА IN THE UKRAINIAN LANGUAGE:
TERMINOGRAPHIC ASPECT
Terms, which denote the concept “граматика” (grammar) in Ukraine from ancient times
have been inventoried in the article. The author determines the origin and semantic evolution
of the term граматика, shows its term-creative potential. Historical genre typology of terminological dictionaries in the field of linguistics is submitted in the study, as well as entries with
register word граматика are set up in inventory, quotational and explanatory historical and
terminological dictionaries.
Key words: linguistic term, term’s history, term’s semantic evolution, genre typology of
historical terminological dictionary of linguistic terms.
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ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ЕКСПРЕСИВНОСТІ
В АНГЛОМОВНОМУ ГАЗЕТНОМУ ДИСКУРСІ
Стаття присвячена дослідженню засобів вираження експресивності в англомовних
періодичних виданнях. Автором визначено, що найбільш активне функціонування у сучасному англомовному газетному дискурсі мають лексичні та синтаксичні експресивні засоби.
Ключові слова: експресивність, дискурс, англомовний, мовні засоби, газета.
Сучасна газета є індикатором усього нового, що відбувається в суспільстві, бо
миттєво реагує на будь-які зміни та події, фіксує їх і передає читачеві, окрім того, вона є
невід’ємною складовою культурного та духовного життя людини. Вона розрахована на
масову і неоднорідну аудиторію, тому метою газетного тексту є передача інформації у
стислій формі, повідомлення основного та вплив на емоції читачів.
Мова газетного дискурсу характеризується наявністю експресивності, яка свідомо
створюється журналістом відповідно до його комунікативного задуму.
Актуальність теми зумовлена недостатнім дослідженням експресивного навантаження мови газетно-публіцистичних текстів, основних засобів вираження експресії у
сучасному дискурсі мас-медіа.
Метою дослідження є виявлення й комплексний аналіз засобів вираження
експресії на лексичному та синтаксичному рівнях в англомовному газетному дискурсі,
з’ясування особливостей функціонування експресивів як основного інструменту образного мислення журналістів.
Об’єктом дослідження обрано засоби експресивізації у мові періодичних видань.
Предметом дослідження є структура та функціонування лексичних та синтаксичних
засоби вираження експресії у англомовному газетному дискурсі.
Основними методами даного дослідження були описовий і метод спостереження, якими послуговувалися для опису особливостей функціонування та диференціації семантикостилістичних засобів експресивізації газетного дискурсу, а також метод суцільної вибірки.
Експресивність у мові преси – це єдиний, цілісний результат реалізації таких його
особливостей, як емотивність, образність, оцінність, стилістична маркованість, а також
його структурно-композиційних ресурсів і засобів [1: 53].
© Плотнікова О.В., Савілова К.А., 2014
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Експресивність у кожному конкретному випадку реалізується за допомогою
найрізноманітніших мовних засобів, а будь-яка мовна одиниця в певному контексті
набуває внутрішньої чи зовнішньої експресивності і перетворюється на засіб впливу, підсилення та увиразнення мовлення. Тому спостерігаємо загальне тяжіння до
експресивності, зв’язок експресивності мовлення з експресивністю мовних одиниць
(засобів), їх діалектичну єдність і взаємовплив.
Через експресивність виражальних засобів мовець передає своє ставлення і до
повідомлення, і до адресата. Тому експресивність надає мовленню, з одного боку,
стилістичної маркованості, виразності, а з іншого, виражає ставлення мовця до висловлювання та до адресата. Власне, на першому компоненті – виразності та стилістичній
маркованості – акцентовано увагу більшості праць, присвячених розгляду цієї лінгвістичної
категорії. Так, О.І. Журбина відзначає, що експресія – «виразність, те, що передбачає вираження нетривіального змісту» [1: 82]. З думкою дослідника перегукується й твердження
О. Д. Пономарів: «Експресія – це те, що протиставляється стандарту, емоційно марковане,
характерне» [2: 131]. Таким чином, ми можемо наголосити, що експресивні синтаксичні
конструкції – це конструкції, що виходять за рамки норми, тобто стандарту.
1.
Основним засобом експресивізації газетного дискурсу є, безперечно, експресиви, за допомогою яких журналіст передає почуття, а також емоційні відтінки зображення
явищ, фактів, подій, персонажів. Такі лексеми поділяються на дві групи: слова, які містять
позитивну емотивну оцінку, і слова, що передають негативну емотивну оцінку. Експресиви служать засобом передачі певної якісної характеристики або мовної індивідуалізації
суб’єкта, позитивно- чи негативно-соціальної характеристики осіб та суспільних явищ. Ці
одиниці мовної експресії надають текстам образності,на лексичному рівні:
1.1. метафоричні конструкції («Cambridge is becoming increasingly
polarised between town and gown as large parts of its university are cut off from the
public…», «…goalkeepers are being asked to perform miracles as a matter of routine», «...the
head of China’s military, who has in the past called for the country to become a superpower in
space.», «For us, relations with Israel are a precious treasure that we must preserve.» [4], «The
Premier League continues to rain goals and flooded defences are struggling to cope with the
deluge, «Anger at the Internal Revenue Service scandal boiled over at a congressional hearing
on Tuesday when a senior Republican senator accused one of the former heads of the agency
of “lying by omission», «After senator grilled the two IRS former bosses, Steven Miller, who
was fired last week, and Doug Shulman, who was in charge at the time of the scandal and was
giving evidence for the first time since the row broke » [5]);
1.2. запозичення («…the Chechen capital flattened during two bloody separatist wars
after the fall of the Soviet Union.», «She was given a red carpet welcome, with the German
national flag raised over parliament.», «The German chancellor, Angela Merkel, made it clear
that she disagrees with Hollande’s claims…», «Last season both the Premier League and the
Champions League were won through solid defending.» [5]);
1.3. епітети («Angela Merkel gave the briefest flicker of a smile.», ««…is somebody who
is a joy to deal with.» Bush said in an interview, a German television network.», «And cheap
goals cheapen the game…», «Any military intervention in turn could trigger a furious reaction
from Moscow and possibly a full-blown invasion.» [6]);
1.4. фразеологізми («Ireland’s previous government was kept in the dark about the
existence of the controversial 187 «get out of jail letters»…», «Oxford hits the biotech jackpot.
Behind the dreaming spires, university is rolling in money after healthcare shares boom» [4]);
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1.5. просторічна лексика («But according to many economists, the last thing the US
economy needs now is a dose of austerity. If anything, there has been too
much already», «The IRS denies their motives were political and has portrayed it
instead as an organisational mess-up» [5]).
2. На синтаксичному рівні:
2.1. стандартні конструкції («Sudan central bank says devaluation was in effect prior to
November», «The Japan Society for the Promotion of Science carries out international joint
research programs...» [5]);
2.2. частина вставних і вставлених конструкцій («As for the joke, if it’s the best he could
come up with in three weeks...»,«George W. Bush, Tony Blair – and Stephen Harper, for that
matter – should therefore welcome Germany’s chancellor as a new ally committed to a revived
Euro – Atlantic partnership» [4], «Mrs. Merkel’s journey from Protestant minister’s daughter in
East Germany to the pinnacle of German politics – as the boss of a male-dominated, Catholicleaning conservative party – is so improbable that it has left political analysts here grasping for
what she might do as chancellor.» [6]);
2.3. питальні, спонукальні речення («Stop! Stop! Stop!», «With Yanukovych in exile
in Russia and unlikely to return, what did she want?», «Maidan or anti-Maidan? The Ukraine
situation requires more nuance?», «Who are the men rolling into eastern Ukraine on tanks?» [5]);
2.4. анафора («We have proper power networks to exchange power, we have proper gas
pipelines with which we can organize competition within the EU…» [4]);
2.5. паралельна конструкція («We have proper power networks to exchange power,
we have proper gas pipelines with which we can organize competition within the EU, we
develop the trans-European networks as traffic ways, we recognize European certificates, we
concentrate our power...» [4]);
2.6. риторичні запитання («…eastern Ukraine shows the Kremlin is now ready to…upset
the post-Cold War order — in the name of what? A new Greater Russia? Reviving the zombie
Soviet Union?, «…So, why are we so loyal to a president who is not loyal to us?» [5]);
2.7. антитеза («We need binding, long-term goals, which in turn can be used
to formulate concrete short-term policies over a period of years.», «Peter Preston:
good news on a bad day for one polio victim.» [6]);
2.8. повтор («But that have been conservation of peace in Europe, will be for
the next generation in the 21th century the conservation of peace for Europe, because there
are dangers from the outside and we have to think about how to fight terrorism, because we face
completely different challenges.» [5]).
Отже, можемо зробити висновок, що експресивність є характерною особливістю
мови сучасного газетного дискурсу. Вона не тільки оживляє виклад фактів та подій, а
також створює той чи інший ефект впливу на читача.
Аналіз мовного матеріалу показав, що в текстах сучасних газет відбувається якісне й
кількісне нагромадження експресивних та емоційних засобів, які надають газетній мові
певну виразність, специфічність і образність.
Таким чином, сучасний газетний дискурс є сприйнятливий до різноманітних емотивно-експресивних модифікацій, трансформацій, реконструкцій щодо мовностилістичного
оформлення. Одночасно він є тим середовищем, яке особливо чутливе до появи нових
експресивно-навантажених елементів.
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Статья посвящена исследованию средств выражения экспрессивности в англоязычных периодических изданиях. Автором определено, что наиболее активное функционирование в современном англоязычном газетном дискурсе имеют лексические и синтаксические экспрессивные средства.
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EXPRESSIVE MEANS IN ENGLISH NEWSPAPER DISCOURSE
The article is dedicated to the analysis of the expressive means in some English periodicals.
The author states that lexical and syntactical expressive means have the most active function in
modern English newspaper discourse.
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СТАВЛЕННЯ АРАБСЬКИХ МОВОЗНАВЦІВ ДО МОВИ АРАБСЬКОГО
ІНТЕРНЕТ-ПРОСТОРУ
Розглянуто ставлення арабських лінгвістів до ˮпаралельноїˮ мови арабського
молодіжного Інтернет-простору у звʼязку з її впливом на арабський соціум загалом та
арабську літературну мову зокрема.
Ключові слова: віртуальний простір, арабський соціум, засіб спілкування, норми
арабської літературної мови.
Сучасний світ у епоху глобалізації й комп’ютеризації живе у стані ˮшлюбу з технологіямиˮ
[1: 3]; атмосфера навколо кіберпростору є аналогічною античному трепету довкола Мудрості.
Інтернет з точки зору лінгвіста – це особливе комунікативне середовище, унікальне місце
реалізації мови, яке ніколи раніше не існувало [1:2]. Поява нового віртуального мовного
середовища, пов’язаного із технологічною й інформаційною революцією, призвела до розвитку нових мовних стилів і жанрів. Проте проблема дослідження й опису мови арабського
Інтернет-простору досі залишається питанням майбутнього. Тому пропонуємо стисло оглянути тенденції, характерні для сучасної арабської філологічної, теологічної та соціологічної
думки стосовно Інтернет-простору та його впливу на літературну арабську мову як одного із
непорушних фундаментів арабської нації.
Тема обговорення арабської мови як засобу спілкування в Інтернет-просторі є популярною як серед філологів у електронних періодичних виданнях, монографіях, так і на арабських форумах, чатах. Так, Салях Хамуда [2] у статті ˮКористь і шкода Інтернетуˮ пише про
неоднозначний вплив віртуального простору на арабську молодь. Автор визнає, що Інтернет
дуже впливає на традиційну арабську культуру і цей вплив має свої позитивні та негативні
сторони. Салях Хамуда докладно перелічує усі, на його думку, позитивні й негативні моменти
впливу Інтернет-простору на сучасну арабську культуру. Примітним є те, що співвідношення
позитивних й негативних моментів є нерівномірним: позитивних сторін – 17 пунктів, а негативних – 32. Серед переваг, які арабська культура отримала від віртуального простору названо такі: звʼязок із родичами, друзями, розповсюдження і доступ до нових знань, наукові
он-лайн конференції, можливість звʼязку із науковцями, обізнаність із науковими планами,
проектами, висвітлення життя мусульман у світі, ісламські заклики, теологічні дискусії,
можливість донести свою точку зору, відповіді на закиди та звинувачення проти ісламу. Як
бачимо, плюси Інтернет-простору стосуються головно наукової сфери та ісламу, меншою
мірою як нового каналу спілкування. Проте особливо Салях Хамуда наголошує на негативному впливі Інтернету на сучасний арабський соціум; перелічені арабським мовознавцем
чинники ми обʼєднали у тематичні блоки:
 Інтернет як соціальна загроза: ізоляція, життя у віртуальному середовищі, втрата
реального спілкування; збільшення кількості самогубств;
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 Інтернет як загроза здоровʼю: утомлюваність, зайва вага, поганий зір, збільшення
психічних розладів;
 Інтернет як загроза освіті: страждає якість навчання, адже арабська молодь проводить весь час у віртуальному просторі;
 Інтернет як культурна загроза: глобальна культура замість арабської національної;
нехтування і забуття національних традицій;
 Інтернет як загроза інтелектуальній власності: порушення авторських прав, шпигунство за особистим життям, таємницями;
 Інтернет як загроза національній безпеці: хакерські та вірусні програми доступу
до державних таємниць;
 Інтернет як загроза тероризму: доступ до терористичної інформації, терористичних груп;
 Інтернет як загроза ісламу: розхитування віри, насадження атеїзму та
віровідступництва, менша увага або повна відмова від молитви.
Проте найважливішою небезпекою, що зʼявилась із появою в арабському суспільстві
Інтернету є, на думку Саляха Хамуди, загроза арабській літературній мові, що полягає,
зокрема, у такому: відхід від літературної арабської мови; зловживання діалектами,
просторічною лексикою, жаргоном на арабських форумах, чатах, коментарях, електронному листуванні, соціальних мережах і, відповідно, ˮлегковажнеˮ ставлення до норм
арабської літературної мови. Ця думка співзвучна й словам йорданського мовознавця Гуди
аль-Казаʼа [3], який вважає, що Інтернет переніс ˮмову вулицьˮ у віртуальний простір.
Одним із таких вуличних жаргонів, частково перенесених у віртуальний простір є, наприклад, так звана мова ˮrušnaˮ як ˮ…молодіжна субмова – частина арабської молодіжної
субкультури, що є “ковтком свіжого повітряˮ для арабської молоді у традиційному догматичному арабському суспільстві; потужним каталізатором змін арабського сучасного
побутового вокабуляру ˮ[4: 36].
Єгипетський мовознавець Махмуд Джумаʼа у статті ˮІнтернет загрожує арабській
мовіˮ [5], говорить про те, що дослідження центру соціолінгвістики Каїрського
Університету засвідчили появу нової ˮпаралельної мовиˮ – ʼluğa muazziyyaʼ, популярної
серед єгипетської та арабської молоді як засобу спілкування в Інтернеті.
Звернімо увагу на те, що Махмуд Джумаʼа, будучи єгиптянином, розрізняє ҅arabiyya
҅˗ ˮарабськуˮ та ҅mişriyyaʼ – ˮєгипетськуˮ молодь. Таке розрізнення дуже типове для
арабського менталітету, адже попри ідею об’єднання усіх арабів в одну ʼwatan alarabiʼ ˗ˮарабську батьківщинуˮ, що була ˮанонсованаˮ ще за часів ісламських завоювань 6-7 століття й успішно декларується у ЗМІ, науково-популярній, теологічній
та суспільно-політичній літературі й сьогодні, проте араби чітко ідентифікують свою
національну приналежність до певної арабської країни. Так, араб-сирієць на питання про
національність найвірогідніше відповість: ʼana sūrīʼ˗ я сирієць. Жителі Перської затоки здебільшого вважають себе елітою арабського світу, називаючи себе ʼĥalīğīʼ – ˮтой,
що належить затоціˮ. Така ідіоетнічна самосвідомість традиційна для широкого загалу та для арабської наукової думки пов’язана, в першу чергу, з тим, що араби різних
країн у побуті спілкуються або регіональними діалектами – ‘lahğaʼ, або ˮсередньоюˮ
арабською мовою – ʼal-arabiyya wusţaʼ із вкрапленням місцевих діалектів – про це говорить зокрема й арабський мовознавець Ахмад Мохаммад Маʼатук: ˮ… деякі слова, котрі
300

використовують єгиптяни, а також населення Перської затоки, походять із літературної
арабської мови, зазнавши певних змін (звуження, розширення) у семантиці. Наприклад,
слово ʼğuma҅aʼ -ˮп’ятницяˮ означає ˮтижденьˮ (а не ˮпʼятницяˮ – Ю.З.) у діалекті
перської затоки; сирійському; а також єгипетському та іракійському [6: 69].
Ця ˮпаралельна моваˮ, продовжує Махмуд Джумаʼа, що використовується молоддю щоденно, має негативний вплив на комунікативну поведінку єгипетської молоді
зокрема й на усю арабську культуру загалом, адже арабська молодь у віртуальному
просторі спілкується мовою ˮдля обранихˮ, незрозумілою для інших – це віддаляє
її від інших членів суспільства, й ˮрозхитуєˮ тим самим загальнонаціональну культуру. Згідно зі згаданими дослідженнями, що мали назву ˮКультура арабської молодіˮ,
арабська ˮпаралельнаˮ Інтернет-мова є своєрідним способом ізоляції, втечі від соціуму.
Тому арабському суспільству варто усвідомити, що захоплення арабською молоддю
віртуальним простором із використанням для спілкування у мережі ˮпаралельноїˮ
мови – це нове загальноарабське культурне явище, поширене у молодіжному просторі
й старше покоління повинне поважати цей новий спосіб спілкування молоді й уникати
звинувачень, не провокуючи поглиблення культурної ˮпрірвиˮ між поколіннями.
За словами соціолога Міляда Сулеймана (Каїр) [7], спостерігається повернення
‘śakafa fahlawiyya’ ˗ˮкультури обранихˮ, що виникла у 80-ті роки минулого століття.
Назва ‘fahlawī’ походить від ‘fahlawiyya’, запозиченого з давньої перської мови, що
використовується загалом для позначення досвідченої людини, глибоко обізнаної з
тим, що недоступно іншим. Той, хто знає ‘luġa fahlawiya’˗ˮмову обранихˮ є людиною,
що відчуває будь-які соціальні й культурні зміни та вміє миттєво пристосуватися до
них. Такі яскраві особистості описує у своїх оповіданнях лауреат Нобелівської премії
Наджіб Махфуз; ‘an-nas fahlawī’-ˮлюди fahlawiˮ також представлені у сучасному
арабському кінематографі.
У сучасному арабському розмовному мовленні, наприклад, у сирійському діалекті,
‘šu ‘anta fahlawīʼ скажуть про дотепну, гостру на язик людину, що під час суперечки
ˮза словом у кишеню не полізеˮ, на кожне слово відповість десятьма; за якою має бути
ˮостаннє словоˮ. Тому араби як справжні цінителі красномовства інтерпретують цю ознаку
як комплімент. Називаючи арабську молодіжну мову для віртуального спілкування ‘luġa
fahlawiya’-ˮмовою обранихˮ арабські лінгвісти наголошують на динаміці молодіжного
мовлення, його здатності швидко реагувати і пристосовуватися до будь-яких змін, зокрема,
Інтернету як ˮнового сегменту соціальної реальностіˮ[8]. На думку Мохаммада Хамада,
професора кафедри мовознавства каїрського університету, ˮ…головною причиною виникнення нового мовного явища є соціальні умови, адже з тих пір, як Аллаг створив мову і
вклав її у вуста синів Адама, вона знаходиться у безперервному русі, відбуваються зміни
на усіх мовних рівнях, спричинених появою нових умов спілкування і це стосується усіх
мов світу, адже це один з універсальних законів розвитку мовиˮ[9]. Як бачимо, Мохаммад Хамад вважає появу ˮнової обраноїˮ арабської мови природним явищем, спричиненим
Інтернетом як новим мовним віртуальним середовищем.
Але така думка про те, що молодіжна мова арабського Інтернет-простору є способом
ˮшвидкого реагуванняˮ на соціальні зміни, яку потрібно сприйняти як новий культурний
феномен серед арабських філологів є скорше поодинокою і тому нетиповою. Наприклад,
згаданий вище автор, каїрський філолог Махмуд Джумаʼа [5], продовжуючи тему мови
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арабської молоді в Інтернеті, різко змінює своє ставлення від толерантного (викладеного
вище) до вже типового вкрай негативного, наголошуючи на тому, що поява Інтернету в
арабському світі спричинила появу ‘śauratu daĥiliyaʼ˗ ˮвнутрішньої революціїˮ. Але слово ‘śaura’ – ˮреволюціяˮ у даному контексті має негативну авторську конотацію загрози
й руйнування соціального устрою арабських країн. Махмуд Джумаʼа пояснює це тим, що
єгипетська молодь нехтує своїми суспільно-громадянськими, релігійними обов’язками,
адже більшість часу проводить у віртуальному просторі, спілкуючись незрозумілою для
інших мовою. Таке шкідливе, на його думку, гаяння часу призвела до того, що єгипетська
молодь перестала брати активну участь у політичному, культурному житті арабського
світу, занурившись у свій власний, штучно створений, прозахідний світ – тим самим
традиційний культурний зв’язок між поколіннями опинився під загрозою. Наявний у
арабському соціумі конфлікт культур ˮбатьків і дітейˮ, спричинений Інтернетом як новим прозахідним віртуальним середовищем проілюстрований у такому арабському мемі:

Рис.1
– Тільки-но подивись на цього іноземця! Вони геть зруйнували культуру нашої країни!
– Це не іноземець йде, Абу Мохаммаде, це – мій син!
Підкреслимо, що таке звинувачення у бік арабської молоді є дуже серйозним і
болісним для арабської традиційної культури, фундаментом якої серед іншого вважають
традиційність, покірність і повагу до старших.
Арабський філолог Сафут аль-Алєм, професор Каїрського університету (кафедра ЗМІ) серед інших причин ізоляції арабської молоді від соціуму за допомогою ʼluğa
muazziyyaʼ – ˮпаралельної мовиˮ називає вплив іноземних (західних) ЗМІ, масове використання іноземних слів у сучасному арабському телебаченні (різного роду ток-шоу, серіали,
фільми) а також у професійній діяльності. Автор особливо наголошує на тому, що й у ВНЗ
педагоги масово зловживають іноземними термінами, що є проблемою для усієї арабської
системи освіти вищої школи. Тому поява ˮпаралельноїˮ мови арабського Інтернет-простору
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як результату одночасного впливу цілого комплексу факторів – це проблема для арабських мовознавців, культурологів, богословів. ˮЗануренняˮ арабської молоді у віртуальний
простір за допомогою своєї ˮособливоїˮ мови призвело до того, що єгипетська та арабська1
молодь перестала читати арабські книги, журнали, газети, ˮвипадаючиˮ з контексту життя
арабського світу, що є, безперечно, негативним чинником для сучасної арабської культури, адже молодь втрачає навички здобування знань [10]. Але водночас Сафут аль-Алєм
підкреслює, що поява серед молоді особливої мови як специфічного засобу спілкування у
віртуальному середовищі можна вважати природним явищем.
На думку арабського філолога Гашема ас-Сархана (Йорданія), схильність молоді до
створення ‘luga sirriyya’ – ˮтаємноїˮ мови має декілька причин: особливість підліткового
періоду як етапу дорослішання з його фізичними, психічними, когнітивними, духовними змінами; особливою поведінкою, спрямованістю до відкриття нового, незвіданого,
прагнення виділитись будь-якою ціною – ‘ĥālef tuʻaref’ – ˮвиділись і тебе помітятьˮ.
Цей вираз побутує у повсякденному арабському мовленні для позначення людини, що
хоче так би мовити ˮвипендритисьˮ. Тому для арабської молоді ˮпаралельнаˮ мова – це,
з одного боку, засіб виділитись із широкого загалу, бути унікальними, а з іншого – спроба
створити своє ˮелітарнеˮ закрите молодіжне віртуальне середовище: власну субкультуру, що йде врозріз із загальнонаціональною культурою, що грунтується на культурній,
соціальній, релігійній, традиційній спадшині, яку сучасна молодь не сприймає [9].
Як бачимо, арабські мовознавці наголошують на універсальності такої комунікативної
поведінки молоді як характерного етапу дорослішання, тому арабська молодіжна мова
є певним типом мовної гри, що реалізується, зокрема в Інтернет-просторі, де арабська паралельна мова постає ˮжанром фольклорних молодіжних субкультурˮ [11: 48].
Спільними для усіх одиниць такого роду є парадоксальність форми, що спонукає адресата декодувати прямі і непрямі смисли (натяк, підтекст). Таким чином арабська молодіжна
паралельна мова – це елемент мовної гри, де пріоритет надається не змісту, а формі як
засобу створення власної, унікальної соціальної групи. Це підтверджує і думка арабського соціолінгвіста, дослідника арабського молодіжного мовного середовища Алі Махмуда
Салєха про ˮмову як маскуˮ – ug aka al-qina’a: ˮпаралельна арабська молодіжна мова є
наслідком потужних прозахідних тенденцій серед сучасної арабської молоді, спробою
створення власного світу, далекого від ідеалів їх батьків – так мова постала засобом
віддалення, ізоляції молоді від соціуму – мова як маскаˮ[12]. Про західний вплив говорить і Махмуд Джумаʼа, зазначаючи, що ˮпаралельнаˮ арабська молодіжна мова, що
рясніє іноземними словами й термінами, є результатом потужного прозахідного впливу
як стилю наслідування в одязі, поведінці й стилю життя загалом [9].
Гашем ас-Сархан [10], поділяючи думку Махмуда Джумаʼа говорить про вагому роль
Інтернету у виникненні нової спрощеної мови‘luğa muĥtaşara’ як засобу спілкування
арабської молоді у чатах, соціальних мережах. Така мова з віртуального простору
перемістилася у школи, університети. На думку йорданського мовознавця Гуди Казаʼа,
причин для виникнення śaqafa luġawiyya ğadidaʼ˗ ˮнової мовної культуриˮ достатньо –
це культурне явище можна пояснити особливою, неоднорідною структурою арабського соціуму. Саме молодь продукує нові різноманітні цінності й моделі поведінки, адже
1

Як бачимо соціолог Сафуат аль-Алєм, так само як і Махмуд Джумаа, розмежовує «арабську» і
«єгипетську» молодь, ставлячи на перше місце саме «єгипетську».
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молодь – це соціальний шар, найбільш чутливий до мовних і культурних змін; такий,
що заперечує та бунтує проти культурних традицій і звичаїв соціуму. Арабські підлітки
та молодь воліють жити у відкритому для ЗМІ, Інтернету суспільстві, де майже не
використовується luġa ʻarabiyya şaħīħa – ˮnравильна арабська моваˮ [3].
Таким чином, Інтернет для арабської культури – це ˮпалиця о двох кінцяхˮ, вважає
Махмуд Джумаʼа, спираючись на згадані дослідження центру соціолінгвістики Каїрського
Університету із посиланням на дані www.Jazeera.net. Деякі вбачають в Інтернеті необмежений вільний доступ до величезного обсягу нової інформації, що сприяє свободі вираження, творчості. Інші вважають Інтернет загрозою для арабського суспільства, наголошуючи на необхідності соціальної і моральної цензури.
Як бачимо, ставлення арабських мовознавців, соціологів до Інтернету є дуже неоднозначним, а скорше негативним, що спричинено ісламом, консервативністю та
традиційністю арабського соціуму, мовним пуризмом стосовно іноземних запозичень
та шанобливого ставлення до арабської мови як до застиглого, зісланого з небес дару
Божого, який потрібно оберігати від будь-яких зовнішніх елементів. Така негативна
позиція характерна й для арабської наукової думки, так і для арабів старшого віку, тоді
як арабська молодь (в більшій чи меншій мірі у різних арабських країнах) швидко реагує
і пристосовується до загальної глобалізації світу за допомогою своєї особливої арабської
ˮпаралельноїˮ мови віртуального простору.
Отже, ˮпаралельнаˮ арабська молодіжна мова є новою національно-специфічною
семіотичною складовою арабського віртуального дискурсу; однією із причин конфлікту
поколінь і збурення традиційного арабського суспільства, новітнім арабським
лінгвістичним ˮновоутворомˮ, що потребує подальших лінгвістичних досліджень.
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ЯЗЫК АРАБСКОГО ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВА:
ОТНОШЕНИЕ АРАБСКИХ ЛИНГВИСТОВ
Рассмотрено отношение арабских лингвистов к ˮпараллельномуˮ языку арабского
молодёжного Интернет-пространства в связи с его влиянием на арабский социум, в
частности на арабский литературный язык.
Ключевые слова: виртуальное пространство, арабский социум, средство общения,
нормы арабского литературного языка.
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LANGUAGE OF ARABIC VIRTUAL SPACE:
ATTITUDE OF ARABIC LINGUISTICS
The article considers the attitude of Arabic linguists to the ˮparallelˮ language of Arabic
virtual space in connection with influence on Arabic society particularly on Arabic literary
language.
Key words: virtual space, Arabic society, means of communication, norms of Arabic
literary language.
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ЧАТ КАК ЖАНР СИНХРОННОЙ ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ
В статье анализируется чат как жанр синхронного Интернет-общения, раскрываются особенности данного жанра в процессе виртуальной коммуникации.
Ключевые слова: чат, коммуникативная цель, образ автора, образ адресата, образ
прошлого, образ будущего, тип диктумного содержания, языковое воплощение.
Чат – один из дигитальных жанров, активно изучающийся на протяжении последних лет. Особо интересует исследователей сближение письменной формы чата с устной речью, классификация интернет-типажей в рамках данного жанра, стратегия чаткоммуникации, вопрос вторичности жанра, различные подходы к анализу речевого жанра чат (Андрианова Н.С., Горошко Е.И., КубраковаН.А., Лутовинова О.В., Рогачева Н.Б.,
Рыжков М.С. и др.).
Целью данной статьи является описание чата как жанра синхронной Интернет-коммуникации по модели речевого жанра Шмелевой Т.В.
В силу того, что уже существуют работы, рассматривающие историю возникновения
чата и разнообразие в определении данного явления, мы считаем целесообразным приступить непосредственно к описанию чата в соответствии с принимаемой нами моделью
жанра Шмелевой Т.В. [1]. Данная модель описывает жанр по семи параметрам: коммуникативная цель, образ автора, образ адресата, образ прошлого, образ будущего, тип
содержания, языковое воплощение [1: 96].
Цель чата заключается в удовлетворении потребности в общении. Таким образом,
по типу коммуникативных задач, выделяемых Шмелевой Т.В., относим данный жанр к
фатическим. Однако наблюдается поведение участников чата, определяющееся информативными намерениями. «Информатика» с точки зрения общения в чате «понимается
как вступление в общение, имеющее целью сообщение чего-либо»[2].
Чат является вторичным жанром, производным от «фатических жанров неинтернеткоммуникации (прежде всего болтовни)», базовыми коммуникативными ориентирами
которого являются «погружение в социальную стихию (усвоение социальных стереотипов, принадлежность к определенной общности), получение психологических поглаживаний, эмоциональное воздействие на собеседника, реализация творческого и людического потенциала личности» [3]. Коммуникативные цели, преследуемые пользователями
в чате, сопровождаются прагматическими установками, направленными на самовыражение и самопрезентацию.
Ориентируясь на конечную цель (просто общение, новые знакомства, поиск информации (очень редко), уход от реальности и пр. [2]), каждый автор представляет себя в
процессе общения с помощью индивидуального ника и может стать создателем нового
ресурса. Более абстрактно образ автора можно представить как человека, желающего
пообщаться, сохранив при этом анонимность (предоставив ложные сведения о себе).
© Мельник М.В., 2014
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С учетом таких параметров организация коммуникации в чате содержит направленность на адресата – потенциального собеседника. Ориентация на образ адресата может носить массовый или персонифицированный характер в зависимости от количества
пользователей, являющегося основой виртуального диалога / полилога.
Образ прошлого и будущего. Чат начинается с инициального сообщения, задающего
тему диалога / монолога; далее следует основная часть разговора – обмен репликами.
Каждый репликовый шаг является либо инициирующим, либо реактивным по отношению к какому-либо высказыванию.
Инициально-реактивные реплики не обязательно располагаются одна за другой, нарушая логическую последовательность высказываний. Возможность временного разрыва между репликами смежной пары отличает чат от традиционного жанра беседы.
Тип диктумного содержания. Чат представляет собой сложную речевую деятельность, которую мы, вслед за Рогачевой Н.Б., относим к «сложным компонентным вторичным речевым жанрам». Выделяемые Шмелевой Т.В. первичные речевые жанры (пожелание, жалоба, сетование, просьба, предостережение и др.), являются компонентами чата
и соотносятся с высказываниями. В этом параметре отчетливо прослеживается ориентация на понимание первичного речевого жанра как аналога речевого акта. Так, в жанре
чата используются следующие речевые акты:

приветствие (modbus_rtu: доброго времени суток; Военный Механик: и снова
здравствуйте; RomanReings: здарова)¹;

прощание (CruelAngel: всего хорошего); Военный Механик: пока; IcyKiss:
все, ушла);

вопрос (Радужный_Единорожка: если сперва приятен человек, то потом запросто может стать неприятным и навсегда?); RomanReings: как дела народ?);

сообщение (CruelAngel: вайфай батарею жрет как голодный бедуин...; Шустрый дед: здесь неззя материцца..да и вобще нигде не желательно).
Характерным признаком чатов является переакцентуации [термин Бахтина], т.е.
трансформация жанра: похвала, подразумевающая оскорбление (Занесенная Ветром: красивые междометия у вас; вот это креатив); вопрос, подразумевающий
оскорбление(Зохан: в дурдоме день открытых дверей?).
Языковое воплощение. Общение в чатах максимально приближается к спонтанной
устной коммуникации.Это объясняется рядом причин, а именно: общение в режиме синхронного времени не позволяет пользователям сосредоточиться на правильности речи;
грамматические и орфографические ошибки составляют основу узуса чат-общения. Так,
«антинорма в чат-коммуникации приобретает статус нормы» [2].
Узуальное оформление используется для успешной коммуникации:
у него балдинини и левайс ты чо.
Таким образом, «возникает когнитивный парадокс: несоблюдение языковых норм
становится признаком языковой компетенции посетителей чата» [4: 267].
Особую значимость приобретает игровой компонент, «активная пропаганда креативности, гедонизма» [3].
Исследования Рогачевой Н.Б., посвященные изучению языковой специфики чатов,
выявили следующие типы языковой игры (далее ЯИ)[5]:
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•
«Кривляние» / «балагурство», как то: написание слов, приближенное к произносительному варианту (мона, паламалась, ничиво), антиорфография (таг,щя,есчо),
имитация просторечного произношения (чо, тока, ваще), имитация детского произношения (скуфно, воть, Катюфка).
•
Усечение (эт, норм, ща, те, тож, ничо);
•
Трансформация прецедентных текстов: Это не шутки, мы встретились в
маршрутке[слова песни] ты дал мне мешок, а я те6е кусок;
•
Функционально-стилистическая ЯИ: включение в текст слов с высокой, книжной стилистической окраской (ах ты ж каналья, опять мне изменяешь; наконец то узрела; а со мной надоть было идтить то не обварилась бы....ибо мы бы до парилки то...не
дошли бы).
•
«Речь от автора» (АдачкА: ушла.уже в дверях).Данный прием «создает впечатление существования коммуникантов в едином пространстве» [там же].
Таким образом, чат содержит все конститутивные признаки, необходимые для характеристики речевого жанра. Коммуникативная цель чата состоит в удовлетворении потребности
в общении. Автор представляется как пользователь, нуждающийся в коммуникации, которая ориентирована на потенциального собеседника, т.е. адресата. В соответствии с образом
прошлого каждый репликовый шаг является либо инициирующим, либо реактивным по отношению к определенному высказыванию. Образ будущего реализуется в ориентации на
развитие диалога между собеседниками. Параметр диктумного содержания целесообразно
рассматривать, ориентируясь на понимание первичного речевого жанра как аналога речевого
акта. Что касается языкового воплощения, чат является сложным фатическим жанром, содержащим черты разговорной речи, как то: ориентация на поддержание контакта, установка
на неформальность общения, понижение внимания к форме, узуальное оформление, пренебрежение правилами орфографии и пунктуации, высокая степень развлекательности.
1.
2.
3.

4.
5.
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ЧАТ ЯК ЖАНР СИНХРОННОЇ ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЇ
У статті аналізується чат як жанр синхронного Інтернет-спілкування, розкриваються особливості даного жанру в процесі віртуальної комунікації.
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CHAT AS A SYNCHRONOUS INTERNET COMMUNICATION GENRE
In the article the chat as a synchronous Internet communication genre is analyzed, also the
features of the genre in the process of virtual communication are revealed.
Keywords: chat, communicative goal, author image, addressee image, past image, future
image, dictum content type, language implementation.
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ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА В КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРИ

УДК 821.10.01
Анненкова Е.С., д.ф.н., проф.
НПУ им. М.П. Драгоманова
ПОЧУВСТВОВАТЬ СВОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЬЕ»:
РОМАН ГАЛИНЫ КУЗНЕЦОВОЙ «ПРОЛОГ» И ПРОБЛЕМА
САМОИДЕНТИФИКАЦИИ ПИСАТЕЛЬНИЦЫ
В статье рассматривается произведение Г. Кузнецовой «Пролог» как автобиографический женский роман; прослеживаются причины, побудившие писательницу
обратиться к жанру автобиографического романа; анализируются художественные
стратегии, используемые автором для самоидентификации и саморепрезентации, и
комплекс знаковых автобиографических деталей, маркирующих автобиографическую
прозу Г. Кузнецовой в целом.
Ключевые слова: автобиографический роман, авторефлексия, автобиографема, саморепрезентация, прошлое, память, печаль.
Имя Галины Кузнецовой в культурно-литературном пространстве ХХ века прочно
связано с именем великого русского писателя И.А. Бунина. Их не только сложные личные, но и творческие отношения обросли пикантными и поверхностными штампами,
которые твердо закрепились в сознании и их современников, и сегодняшних критиков
и ценителей русской литературы. «Грасская Лаура», «вечно ведомая» (М. Духанина,
С. Макаренко), покорно остававшаяся в тени мэтра русской литературы, «удочеренная
любовница» и его «последний приз» (В. Яновский), его верная ученица и помощница,
Галина Кузнецова глубоко переживала мучительно-прекрасные отношения с писателем,
о чем красноречиво свидетельствуют ее «Грасский дневник» и пронизанная автобиографическими чертами художественная проза. Именно проза Галины Кузнецовой, а точнее,
ее единственный роман «Пролог», который она писала в Грассе с лета 1927 г. до декабря 1931 г., параллельно интенсивно помогая Бунину и пропуская через себя его роман
«Жизнь Арсеньева», станет объектом данной статьи.
Небольшое творческое наследие Галины Кузнецовой, в отличие от смакования
нюансов ее личной жизни, привлекало пока что интерес немногих исследователей в
области литературы русского зарубежья. Особенного внимания заслуживают статьи
О.Р. Демидовой, посвященные превратностям личной и творческой судьбы Галины
Кузнецовой [1], и расширенный вступительный комментарий ученой к сборнику рассказов писательницы «Утро» и роману «Пролог», вышедшему в России в 2007 году [2], а также статья А.В. Леденева, посвященная «бунинским урокам» в рассказах Кузнецовой [6].
Однако совершенно очевидно, что проза Кузнецовой нуждается в серьезной рефлексии
© Анненкова Е.С., 2014
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и научной интерпретации, поскольку она является существенным и недостаточно исследованным фактом литературной жизни русского зарубежья.
Проза Кузнецовой в целом и ее роман в частности могут рассматриваться в аспекте многих
актуальных проблем современного литературоведения. Во-первых, ее проза обращает нас к
вопросам бурного развития автобиографических жанров в русской литературе ХХ века, стимулируемого ситуацией русской эмиграции после катастрофических событий октябрьского переворота 1917 года, и художественных стратегий и вариантов моделирования авторского образа
и специфики авторской картины мира в автобиографических произведениях; во-вторых, она
предельно выразительна с точки зрения женской литературы, женского письма и самоидентификации женщины и открывает тем самым гендерную перспективу исследования. В-третьих,
Кузнецова была представительницей молодого поколения русской писательской эмиграции,
«эмигрантской дочерью» русского зарубежья. Она прекрасно владела французским языком и
с большим интересом погружалась (и приобщала к этому Бунина) в понятный ей контекст современной европейской литературы, о чем свидетельствуют многочисленные записи о круге ее
читательских предпочтений в «Грасском дневнике». И здесь возникает проблема соотнесенности ее прозы с традицией классической русской литературы и новыми художественными тенденциями литературы ХХ века (а если эту глобальную задачу сузить, то встанет существенный
вопрос о том, насколько значительными для ее писательства оказались годы «ученичества» у
Бунина, можно ли говорить о ней как о писательнице бунинской школы и просматривается
ли «след» самой Кузнецовой в прозе Бунина) и проблема статуса существования прозы писательницы в контексте литературы русского зарубежья. Кроме этого, проза Кузнецовой, дочери
киевского Печерска, предоставляет широкие возможности для изучения киевского и, шире,
украинского дискурса в русской литературе ХХ века.
Роман «Пролог» писался Галиной Кузнецовой в очень не простых условиях. Она жила
вместе с супругами Буниными в прекрасном Грассе на вилле «Бельведер», окруженная
чудесной природой Прованса, но при этом охваченная напряженными и грустными раздумьями о собственной судьбе и своем месте в мире. Прожитые в Грассе полные пять с
небольшим лет жизни оказались для писательницы апофеозом ее творческих сил и саморазвития. Кузнецова усердно трудилась над автобиографическим романом параллельно с
работой над лирическими рассказами, героини которых, как верно отметил А. Леденев,
являют собой «только разные лики автобиографического “я”» Кузнецовой [6, с. 72], и дневниковыми записями, которые были тщательно отредактированы автором и опубликованы в
виде знаменитого «Грасского дневника» в Америке лишь в 1967 году. Совокупный анализ
этих произведений, написанных за небольшой период времени и соединенных комплексом
знаковых, перекликающихся и взаимодополняющих автобиографических деталей, позволяет говорить о выстроенном в творчестве писательницы автобиографическом метатексте,
свидетельствующем об устойчивой авторской рефлексии и доминирующей автобиографической интенции автора, абсолютно созвучной процессам, происходившим в прозе русского зарубежья и европейской модернистской литературе 20-30-х годов ХХ века.
Очевидно, что роман «Пролог» был вызван к жизни насущной душевной необходимостью писательницы высказаться, найти своего читателя, сказать всему окружающему
миру веское слово о себе, заявить о своем индивидуальном существовании. И причин
для этого было множество. Кузнецова еще до встречи с Буниным писала стихи и ощущала в себе художественный талант. Знакомство с большим и признанным художником,
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произведениями которого она зачитывалась в юности, и его живое наставничество,
данный ей писателем огромный аванс как своей «ученице» ко многому ее обязывали,
стимулируя развитие ее творческих талантов (Бунин не только себя держал в строгой
дисциплине, говоря о необходимом для писателя напряжении всех жизненных сил, но
и Кузнецову постоянно побуждал к работе [5, с. 37, 40, 275]), и одновременно сковывали, заставляли едва ли не ежечасно «болезненно» чувствовать свою незначительность:
«Писать какой-либо роман рядом с ним – претенциозно и страшно. И все-таки хочется
писать…» [5, с. 27, 40, 58]. Бунин же, человек, как известно, сложный и страстный, с одной стороны, принимал активнейшее участие в ее литературных опытах, хвалил и давал
чуткие советы, безусловно признавая в ней незаурядный лирический дар [5, с. 28, 91,
138, 141, 196, 238], а, с другой стороны, сдерживал, отговаривал от написания большого
романа, как будто ревниво пресекая связанную с признанием ее талантов возможную
самостоятельность и независимость от него [5, с. 107, 131]. А талант ее признавали и
стимулировали к работе над собой не только он, а и хорошие знакомые Кузнецовой: Илья
Фондаминский [5, с. 107, 140, 238] принимавший доброжелательное участие в публикации ее произведений, Катерина Лопатина, называвшая ее «настоящей писательницей»
[5, с. 109], Ф. Степун [5, с. 258] и сами издатели, дававшие ей согласие на печать ее произведений в разных журналах и выплачивавшие ей скупые гонорары. Однако эта «домашняя» проблема серьезно усугублялась тем, что женщина-писательница, по давно и
прочно сложившейся традиции, всегда оказывалась на маргинесе литературной жизни
(«ни в какой литературный кружок я не попала, нигде обо мне не упоминают никогда
“при дружеском перечислении имен”» [5, с. 256-257]. Ведь занять хотя бы малое, но свое
место в претенциозном эмигрантском патриархатном каноне было крайне сложно [см. об
этом подробно: 1], и достаточно убедительными доказательствами этой мысли являются жесткие и предельно выразительные слова русского писателя-эмигранта Г. Иванова:
«Женской точки зрения не существует. Женщина, сама по себе, не существует. Она тело
и отраженный свет» [3].
Почти вся эмигрантская литературная среда Кузнецову так и воспринимала, как «отраженный свет» ее великого учителя, причем до сих пор в читательском восприятии она
остается автором единственной книги «Грасский дневник», книге о жизни Бунина. Хотя,
как абсолютно справедливо отметила О. Демидова, «”Грасский дневник” – это книга о
вехах писательской и женской судьбы Галины Кузнецовой, это хроника трудного процесса обретения своего голоса в литературном многоголосье…» [2, с. 7]. Но, записывая
тогда в Грассе свои мысли и чувства в дневник, она не думала его публиковать. Это была
попытка разговора с самой собой, попытка остаться с собой наедине, ощутить ту свободу, которой так жаждало ее сердце, в нем она могла открыто сказать то, о чем вынуждена
была молчать в кругу «семьи». Ее дневниковые записи относились к ее настоящему и
насквозь пропитаны страдальческой грустью (показательно, что «грусть» является одним из ведущих лейтмотивов дневника и наиболее часто употребляемых в нем слов).
На страницах дневника перед внимательным и непредвзятым читателем предстает образ
глубоко не удовлетворенной существующим положением женщины, которая неудержимо ищет возможности вырваться из-под чарующей и одновременно остро гнетущей ее
власти «наставника» и этой сомнительной жизни, в которой она принуждена была «закрывать себя на ключ» [5, с. 296].
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Однако дневниковые записи, не предназначенные для чужих глаз, были явно не достаточными для созревшей высказаться души. «Как слабый мотылек в огромном чужом
мире» [5, с. 107], Кузнецова жила на бунинской вилле «кланом писателей» [5, с. 151] и
упорно, несмотря на все страхи и терзания, мучимая «несказанностью» своей жизни
[5, с. 48], искала новые и более полные пути для самореализации. Она чувствовала, что
единственно верная дорога для нее, которая сможет ее удовлетворить, – это творчество:
«тянет писать еще, по ночам не спится, что-то волнуется внутри и кажется, что можно
взять любой кусок жизни и писать его. Это чувство дает какую-то внутреннюю свободу и радостную уверенность в себе» [5, с. 28]. Кроме того, несомненно, писательницей
двигало глубокое ностальгическое чувство: она безумно тосковала по родному Киеву и
по любящим и оставшимся на родине близким людям, она скорбела о своих утраченных
«золотых» годах, проведенных в кругу родных.
Так, в муках и сомнениях, в страхах и надеждах, рождались под сенью оливковых садов Прованса ее «лирические этюды» (Г. Кузнецова) и автобиографический роман о счастливых годах ее детства и юности, о той части ее жизни, в которой она была лишь только
самой собой, прекрасной и впечатлительной «девочкой с Печерска» [5, с. 132], а не заблудшей овцой на чужом празднике жизни. Факт писания этого романа делал Кузнецову
наконец субъектом ее жизненной ситуации, и это желание стать активным, а не пассивным действующим лицом своей жизни проявилось в нарративных стратегиях произведения, особенность которых состоит в особой позиции пишущей (присутствие героини и
«я-повествователя»), которая отстранялась от себя и делала себя изображаемым субъектом. Глядя на себя со стороны и познавая себя, Кузнецова хотела доказать, прежде всего,
себе самой самоценность собственной личности и сказать всем людям, что и у нее существовала ее личная судьба и ее особое, неповторимое обличье, насыщенная внутренняя
жизнь, о которой никто не подозревал и даже не задумывался в ее настоящем окружении.
Роман «Пролог» являет собой выразительный «женский опыт, описанный женским
пером» [2, с. 14]. И жанр романа был выбран тонким автором совершенно правильно, ведь
заявить о себе женщина, по верному замечанию известных гендерологов Э. Шоуолтер,
С. Губар, С. Гилберт, традиционно могла лишь в автобиографическом письме как письме
признании. Актом написания автобиографического повествования женщина-писательница, каковой себя внутренне ощущала Кузнецова, создавала собственный текст своей
жизни, текстуализируя свое «я», тем самым громко заявляя о себе и выходя из плена доминирующего мужского влияния и оков доминирующего маскулинного сознания.
Ж. Гусдорф, известный своими теоретическими студиями автодокументальных жанров, отмечал, что автобиография появляется тогда, когда личность осознает ценность своей
индивидуальности, и в отличие от дневника, «требует от человека создать дистанцию по
отношению к себе для того, чтобы реконструировать себя в фокусе специального единства
и идентичности сквозь время» [8, с. 35]. Реконструируя свою жизненную историю и перечитывая, интерпретируя в автобиографическом тексте свою жизнь заново, восстанавливая
свою связь с прошлым, Кузнецова тем самым утверждала себя в настоящем, программируя
и свое будущее. Чувствуя над собой магическую власть прошлого и закончив «Пролог»
на моменте бегства из революционной России, писательница в своих автофикциональных
рассказах («Утро», «В пути», «Синие горы», «Бахчисарай», «Дом на горе», «Последняя
повесть») пунктиром досказывала свою жизненную историю вплоть до момента встречи с
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Буниным, образ которого угадывается в художнике Шатилове (рассказ «Художник»), и тем
самым пыталась завершить свой образ, вернуть себе самое себя, объяснив себя себе и подведя черту под милым прошлым, которое она воспринимала теперь с особой «обостренностью чувств и жадностью» [5, с. 51]. Она была убеждена, что «прошлое должно удобрять
землю, которая от этого становится тучнее и от этого лучше родит новое» [5, с. 93].
Думается, поэтому Кузнецова, хотя и огорчалась немногочисленными и в принципе
далекими от истинного понимания сути ее писания отзывами на свой роман [5, с. 276278], тем не менее внутренне была готова к такому положению дел, так как издание
книги было необходимо ей «для собственного … какого-то душевного завершения» [5,
с. 276], очевидно, для сохранения себя и своего бытия в тексте и самоидентификации.
Роман «Пролог» полностью подходит под ставшее классическим определение автобиографического текста Ф. Лежёна, данное им в его известной работе «Автобиографический
пакт» (1975). Перед читателем прозаический текст, посвященный прошлой (ретроспекция) частной, индивидуальной, жизни автора, в котором автор, повествователь и герой
повествования идентичны. Причем сознательное несовпадение имени реального автора,
указанного на обложке книги, с именем героини повествования Ксенией Ясинской артикулирует необходимую для автобиографического текста их имплицитную идентичность и проявляет «автобиографический пакт» между читателем и текстом, при котором
читатель вступает в «договор» с текстом, принимая право автора на художественную
трансформацию реальности (в «Прологе» это отбор событий собственной жизни в соответствии с авторским видением и свойственные любому автору абберации памяти)
при сохранении им достоверности изложенного. То, что Кузнецова не скрывала своего
авторства, не прибегала к псевдонимам или псевдоандронимам, еще раз акцентировало
стремление писательницы сохранить свой женский статус и продемонстрировать право
на другой, женский взгляд на мир, дав новый, не противопоставляющий, а дополняющий
мужской, ракурс восприятия истории жизни человека.
Из трех составляющих определение «автобиография» для Кузнецовой наиболее важными являются «auto» и «graphy», «bios» как цепь жизненных событий ей нужно в качестве подтверждения «документальности» ее личного опыта, это, очевидно, и дало возможность П. Бицилли, написавшему рецензию на «Пролог», назвать роман «фиктивными воспоминаниями» [цит. по: 2, с. 17]. Значимой для писательницы была экспликация
двух взаимосвязанных моментов: «я – есть» и «я – пишу», а пишу, следовательно, существую. Жанр автобиографического романа и форма гомодиегетического повествования
стали для Кузнецовой тем лакановским зеркалом, в которое заглянула лишь однажды
подростком ее героиня, но увидела она там не себя, а отражение рассматривающей себя
в нем подруги Зины [4, с. 258]. Не узнав себя полностью в подростковом возрасте, спустя
годы, в тексте своей жизни писательница, наконец, узнавала и осознавала себя.
В «Прологе» в центре внимания оказывается образ девочки, становление индивидуальности которой становится объектом воспоминаний автора, стремящегося через
этот образ достичь самовыражения. Некоторые гендерологи, в частности, М. Мейсон
и Н. Миллер, утверждают, что женщины пишут себя через «других», и в основном этими «другими» в женских автобиографических текстах оказываются мужчины. В случае же с Кузнецовой в качестве «других» в романе выступают не только отец, дед, отчим и муж героини, но и ее мать, бабушка, подруги. Однако какими бы значащими для
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самоидентификации писательницы ни были эти фигуры, в которых «я» ее героини отражается, как в зеркалах, и которые облегчают автору пути самоузнавания, в центре повествования всегда остается сама Ксения Ясинская, героиня и рассказчица, через образ
которой конструируется модель идентичной авторской индивидуальной судьбы. Самый
процесс этого конструирования и дистанцированное отношение к жизненному опыту
главной героини позволяют автору понять специфику своей женской доли.
Важной особенностью «Пролога», формирующей его целостное звучание, помимо
образа героини, является комплекс мотивов-доминант, константных образов и автобиографем (термин Е. Болдыревой) эмоционально-психологического характера, выражающих и
составляющих ядро внутреннего «я» повествующего субъекта и оказывающихся характерными знаками всей кузнецовской прозы. Это природные образы (луна, ливень, листва
деревьев), автобиографемы-топосы (Киев, Днепр, Лавра, сад), автобиографемы-события
(детство, венчание, замужество, разлука), автобиографемы-эмоции (страдание, печаль,
томление, мечтательство), автобиографемы-концепты (одиночество, безмолвие-неизреченность, красота, музыка). Все названные автобиографические «детали» значимы
для понимания образа героини романа, но ключевыми представляются автобиографемы-эмоции и автобиографемы-концепты, предопределившие содержание ее жизненной
ситуации. Так, томление по жизни другой и лучшей преследовало героиню с раннего
детства. Даже в минуты полного счастья, когда она вместе с любимым дедом и домашней собакой трепещет от восторга при виде расцветающей весенней природы, в ней
«подымается непереносимое желанье какого-то особенного, неведомого счастья…» [4,
с. 211]. И в чудесные летние дни, качаясь на стареньких качелях в яблоневом саду, залитом
солнцем, она думает «о том мире, который таится там, за углом, где и солнце как будто
совсем иное, а не это обыкновенное, будничное, скучно пекущее» ее раскрытую голову
[4, с. 213]. Эти беспочвенные и неопределенные томления и мечтания вызывали грусть и
страдания у Ксении, всегда разочарованной контрастом и несоответствием между большими ожиданиями и жизненными буднями, которые изначально не могли удовлетворить ее
мятущуюся, тоскующую душу.
При своей склонности к меланхолии девушка также была несколько эгоистична, но
никогда не желала зла и старалась не причинять никому боли. Сильно любимая дедом
и бабушкой и недолюбленная, как ей казалось, матерью и отцом, она подсознательно во
взрослой жизни стремилась быть в центре внимания, живя при этом своей затаенной
внутренней жизнью. Когда желаемая ею картинка жизни не складывалась, это причиняло ей страдания и боль. Так, например, отъезд на лето в Крым ее подруги Зины вызвал в
ней чувство глубокого опустошения, а совместная жизнь с мужем, подчиненная его заботам и настроениям, поселила в душе понимание того, что у нее «вдруг точно не стало
своей собственной жизни» [4, с. 315].
В то же время у Ксении не было никаких сил сопротивляться внешним обстоятельствам. Всегда послушная в детстве и живущая в грезах о будущем счастье, она и в качестве невесты не сопротивлялась Косте, когда он без ее согласия соединил их имена в
церкви [4, с. 282], и в замужестве она жила, будто в гипнотическом сне, тихо и молча увядая. Увидев свою фотографию, с которой на нее смотрела «бледное, больное лицо с слабым покорным взглядом» [4, с. 321], она смогла лишь еще больше погрузиться в депрессию. Одинокая и молчаливая, не умевшая ни с кем в мире делиться своими горестями
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и радостями, она была обречена на безмолвные страдания и мучения. Подавленность
и невысказанность страданий не только эксплицированы множественными повторами
этой особенности характера героини («я не умею сказать этого, да и некому» [4, с. 211];
«мне было тяжело, страшно, я задыхалась, но позвать не смела» [4, с. 220]; «говорить с
ней (с матерью – Е.А.) о своем, тайном, я не привыкла с детства, как и вообще ни с кем
не умела говорить о нем» [4, с. 299], но и выражены в тексте романа на синтаксическом
уровне бесчисленными многоточиями.
Концепты красоты и музыки также являются ведущими в художественном мире
Кузнецовой. Ее героиня Ксения была особо чувствительна к природной красоте мира и дивной красоте музыки, которую с детства безумно любила. Киевские пейзажи будили в ней
восторги открытой миру души, а звуки музыки заставляли трепетать от ощущения непостижимой красоты и тайны мироздания, приобщали ее душу к символически-мистическим
смыслам Вселенной: «Боже, какая красота! Какая красота! Как все прекрасно, возвышенно и
печально…» [4, с. 268]. Небольшой фрагмент, посвященный передаче впечатлений героини
от оперы «Фауст», за который, кстати, Кузнецову очень хвалил Бунин, выписан с большим
художественным мастерством. С мучением и трепетом внимала Ксения проникающей прямо
в ее душу волшебной мелодии, имевшей над ней «божественно-бесстрастную власть»: «Что
любовь, что смерть, что все земные горести перед этим» [4, с. 261].
Весь роман разбит автором на четыре небольшие части, в которых отражены наиболее значимые периоды жизни Ксении Ясинской: первая часть посвящена детству Ксении,
проведенному в теплом кругу любящих ее людей; вторая рассказывает о первом страдании
девочки, причиной которого стало второе замужество матери и смерть гимназической подруги, и первой особой радости, связанной с ощущением необъятных и радужных перспектив будущей взрослой жизни и возникновением первой несмелой симпатии к противоположному полу; третья глава говорит о пробуждении женской души в девушке-подростке, об
окончании гимназии как завершении целого этапа жизни, о приобщении к красоте мира и
непонятной печали и страхе перед будущей жизнью, начало которой было уже обездолено
войной, и о знакомстве с будущим мужем. Изменение настроений и интонаций в конце третий части романа с мажорно-умиротворенных на минорно-настороженные готовят читателя
к пониманию того, что первый важный рубеж жизни девушки завершен и что все лучшее
осталось позади. Причем эти смутно-меланхолические ощущения героини романа подкрепляются уверенным и бесконечно грустным тоном повествователя, который оценивает эти
события с высоты прожитых лет, зная их горький финал. Четвертая часть, рассказывающая
о Ксении-невесте, скоро ставшей женой офицера Кости Кедрова, пронизана эмфатической
меланхолией и тоской, которые вызваны пониманием необходимости бегства с родины и
безысходности своей женской судьбы.
Процесс рождения памятью повествователя прошлого героини романа эксплицирован, особенно в начальных его главках, употреблением таких конструкций, как «я вижу»,
«я вижу особенно ясно», «я смотрю», что делает мемориальный ряд всплывающих в сознании картин предельно визуализированным. Воспоминания о раннем детстве затруднены, но являются ей отдельными короткими, хотя очень яркими и положительными
мгновениями жизни. Повествователь не рефлексирует над ними, а лишь точными штрихами передает волшебно-теплую и уютную атмосферу самого раннего детства героини:
красивый отец, который вкусно ест яблоко, «сладкая тишина» комнаты, прерываемая
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поскрипывающим пером деда, сонный вздох собаки, постукивание часов, пение любимого деда и его интересные рассказы о казацких подвигах. Потом этот зрительный ряд
сменяется более полными картинами отдельных времен года, среди которых особо выделяется зима с волшебством ее рождественской елки и лето с катаниями на лодке по
Днепру. Дедовский дом так и остался на долгие годы для «я-повествователя» символом
мирной и счастливой жизни, центром которой всегда была Ксения. Картины благополучного детства связаны единой эмоцией радости с ощутимым ее расцеплением на переживание своего безмятежного существования Ксенией-ребенком и пока еще светлую
печаль повествователя, наслаждавшегося этими картинами через вереницу лет. Но видимая трудность припоминания детских дней уже во второй главке первой части романа
сменяется развернутыми картинами событий жизни героини, и повествователь практически перестает апеллировать к форме воспоминаний. Эти картины создают ощущение неумолимого течения жизни, по которому безвольно плывет сначала взрослеющая
девочка, потом девочка-подросток, затем девушка-невеста и, наконец, женщина-жена.
Эти тщательно реконструируемые ипостаси своего женского взросления нужны автору
для того, чтобы понять себя-настоящую, стоящую у порога, у начала обретения самой
себя в своей уникальной судьбе. Отсюда, думается, и красноречивое название романа –
«Пролог», которое можно понимать как увертюру не только настоящего и самостоятельного жизненного пути женщины, но и начало осознания автором самой себя.
Содержательно этот автобиографический роман Кузнецовой не выпадает из общей
тематики женских автобиографий, сосредоточенных, как правило, на описаниях дома
и семьи, традиционно являющихся в патриархатном сознании сферой женского обетования. Но в данном случае рефлексирование повествователя над особенной семейной
ситуацией, сложившейся в их доме, и достаточно полные воспоминания о девичьих влюбленностях и дружбе героини раскрывают и читателю, и автору, отобравшему именно
этот материал для своей книги, истоки психологического облика уже зрелой женщины,
чья «безутешная судьба» (Г. Кузнецова) взывала к самоопределению и уяснению.
Девочка росла в старосветском доме дедушки и бабушки по отцу вместе с матерью,
которую бросил ее родной отец и которая никак не могла забыть и простить нанесенную
ей обиду. Вырастая без отца, девочка задавала себе мучительные вопросы: «Почему у
меня нет папы? Есть же счастливые, веселые семьи, где родители неразлучны с детьми,
где не надо бояться быть чересчур нежной с одним, чтобы не обидеть другого!» [4, с.
215]. Чуткая и чувствительная к малейшим изменениям в настроениях своих родных,
Ксения привыкла страдать молча, не делиться ни с кем своими горестями, «беспомощно» приспосабливаться и подчиняться чужим настроениям, ценя минуты радости и пряча глубоко в себе неприятности. В то же время девочка чувствовала себя центром дома
дедушки и бабушки, которые любили ее всем сердцем, и идеалом для нее осталась на
всю жизнь именно такая любовь, преданная, бескорыстная и заботливая, и такой дом, теплый, уютный, с садом, полным чудесной сирени и яблонь. Поэтому такой острой была
ее реакция на повторный брак матери, который описывается лаконично, но предельно
выразительно и контрастно по отношению к описаниям уже ветхого дома ее «стариков».
Венчалась мать с отчимом «в старой мрачной церкви, против Лавры, угрюмой и темной»
[4, с. 217], на дворе их встретили сырой осенний мрак и темные ночные улицы, а в палисаднике низкого и широкого дома, куда привез их отчим, ничего не росло, «кроме сорной
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травы да высоких акаций» [4, с. 219]. Но самым отвратительным был отчим, человек «с
оплывшим лицом и маленькими глазками, глядевшими подозрительно и угрюмо, исподлобья» [4, с. 220], присутствие которого погружало девочку в болезненное и молчаливое
страдание [4, с. 220]. Это чувство буквально физической неприязни к отчиму контрастировало с радостной влюбленностью в родного отца, который вернулся в дом к своим
родителям и сразу же стал близким человеком для девочки.
Если с родней по линии отца у Ксении складывались ровные и теплые отношения,
то мать и бабушка-полька по матери оставались для нее загадкой, полной таинственных намеков на какое-то особенное положением женщины в мире. Обе они, но особенно
мать, казались ей существами «из другого, высшего мира», к которому она испытывала
«неодолимое влечение» [4, с. 205]. Этот мир ассоциировался в сознании Ксении с областью всего женского, а значит, таинственного и волнующего, красивого и изящного. Эта
детская влюбленность в красоту и загадочность матери распространилась впоследствии
и на других женщин, обладавших утонченным женским очарованием, которое особенно
остро чувствовала Ксения. Показательно, что объектом ее первой, еще детской влюбленности стала девочка Маруся, от которой исходило ощущение «женственной прелести»
[4, с. 209], а гимназическая подруга Зина также волновала ее «своей женственностью и
воображаемой таинственной жизнью» [4, с. 244].
Строгая красота ее матери будила в ней представления о непостижимой женской
прелести и женской притягательности, приобщала к приятным и влекущим мелочам,
связанным именно с женским существованием. В тексте рассыпано множество описаний женской одежды и разных других атрибутов женской жизни, свидетельствующих о
тонком вкусе героини и ее рано развившейся женственности. Так, она обращает внимание на «шелковое мягкое платье с прошивками, черепаховые гребни» [4, с. 205] матери,
ей нравятся чокающий звук открывающегося флакона духов и нежно-карминные розы,
которыми украшает свое платье ее подруга Зина, она отмечает чисто женским взглядом,
как хорошо сшито «коричневое платье с воротничком из настоящих швейцарских кружев» [4, с. 255] у гимназистки Тони, как «край белой фланелевой юбки красиво взбрасывался при ходьбе» Зины [4, с. 244] и даже «черный лакированный кораблик стройной
ноги» своей подруги «с женственно отнесенной круглой кормой и узким носком» [4,
с. 258]. С женским у Ксении соотносилась красота вещного мира, не менее привлекательного для нее, чем мир природный. Она любовалась белым сладко пахнущим веером
матери, с его перламутровой ручкой с тонкими золотыми узорами [4, с. 206], бархатом
книжечки с золотым крестом на переплете, по которому обычно молятся в костеле [4, с.
214], малиновым бархатным барьером в оперном театре [4, с. 215].
Этот женский мир безудержно манил Ксению, говорил ей о какой-то чудесной и возможной в будущем жизни и одновременно притуплял ее радостные порывы, невольно
готовил ее к общей женской непростой и многострадальной судьбе, в которой большей
частью повинны были мужчины. Она знала это по опыту своей матери, несчастливой в
своих двух браках, видела на примере увлечений и неудачного скороспелого замужества
своей близкой подруги. И сама в глубине души больше всего боялась рутины и пошлости семейной жизни, картины которой ей рисовала Зина: «выйдешь замуж за почтового
чиновника и у тебя будет семеро детей…», отчего у нее «душа холодела от страшного
сознания, что Зина права, что вдруг все только этим и кончится» [4, с. 271].
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В «Прологе» мир женский противопоставлен миру мужскому, без которого естественно не мыслилась женская жизнь. Повествователь рассказывает о двух легких симпатиях, пережитых героиней к мальчикам-гимназистам, которые были совсем не продолжительными и малозначительными. Но, бессознательно подчиняясь общему женскому
предназначению, Ксения стала принимать настойчивые ухаживания молодого юнкера
Кости, к которому поначалу испытывала даже неприязненные чувства. Красноречиво рисуется повествователем, голос которого совпадает в этом фрагменте с голосом героини,
катание юной пары на лодке по Днепру спустя очень короткое время после знакомства.
По этим красивым местам ее катал когда-то давно дед, а теперь, рядом с Костей, многое
за Выдубицким монастырем изменилось и показалось ей другим и даже немного враждебным [4, с. 274]. Юноша греб очень неумело, резко, «видно было, что вырос он не на
воде», и его неловкая гребля заставляла сравнивать Костю с дедом, с его «прекрасной
ритмической греблей» [4, с. 274]. И таким же резким, громким и напряженным казался
ей Костин голос, который бесчувственно нарушал своим пением тишину ночи и воды.
Все последовавшее за этим катанием совершалось для Ксении с неуклонной мистической предрешенностью: она даже не была влюблена в него, но «не могла не чувствовать всей прелести и важности того, что совершалось» в ее жизни» [4, с. 295)], подчиняясь заведенному ходу событий, выполняя предначертанную каждой женщине судьбу
– выйти замуж. Часто Ксению посещало понимание того, что разговаривать им «как
будто не о чем» [4, с. 296], и «что-то тайно говорило» ей, что в этом «замужестве есть
какая-то ошибка» [4, с. 297]. Письма Кости приносили ей лишь разочарование, и ближе
к свадьбе «какая-то особенная грусть теснила» ей сердце [4, с. 299]. Ее венчание, как и
когда-то венчание ее матери, прошло для нее как в безвольном сне, противиться которому она была не в силах. Переезд с мужем к его родным в другой и не полюбившийся
ей город, холод икон, которыми их благословили его родители, и холод белых постелей,
разделенных тумбочкой, отсутствие в их комнате привычного и необходимого ей письменного стола и кресла, в котором она так любила читать книги, подсказали Ксении, что
ее предчувствия оправдывались. Со страшной болью она чувствовала свое одиночество
в чужом городе, свою ненужность и чуждость родительскому дому ее мужа, бесконечное и бесповоротное отчуждение от мужа, полное отсутствие душевной и физической
близости с ним: «И это любовь? Вот она, любовь! <…> Значит, мы вообще ничего не
знаем о настоящей жизни, играем с ней точно в жмурки, а потом с нас силой срывают
повязку, и мы должны, как придется, убеждаться в существовании истинного мира…» [4,
с. 318]. Эти слова, сказанные с отчаянной откровенностью, прочитываются как автопсихологической комментарий, вполне характеризующий свойственное самой Кузнецовой
поведение – жить как бы во сне, не имея достаточной воли увидеть правду настоящего и
прозревать лишь спустя время, перестрадав и переболев ею.
В «Грасском дневнике», остро переживая свое двусмысленное положение в доме и
все больше раздражаясь из-за своего бессилия и слабоволия, Кузнецова писала о существенной разнице в возрасте между нею и Буниным, в сердцах отмечая: «Нельзя всю
жизнь чувствовать себя младшим, нельзя быть среди людей, у которых другой опыт,
другие потребности в силу возраста. Иначе это создает психологию преждевременного утомления и вместе с тем лишает характера, самостоятельности…» [5, с. 147]. Она
действительно принадлежала к другому, молодому, поколению не только как ровесница
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нового ХХ века, обрушившегося на таких, как она, восемнадцатилетних, со всей жестокостью своей кровавой войны, с безумствами социальной и неудержимостью культурной
революций, но и как обездоленная эмигрантка, молодость которой была испорчена смертями, утратами, нищетой и неопределенностью будущего. Поэтому она мечтала написать роман о своем поколении людей: «Мне все больше хочется написать роман нашего
поколения» [5, с. 116]. В «Прологе» Кузнецовой удалось это сделать постольку, поскольку она собственный жизненный опыт распространяла на всех своих сверстниц, которые
так же, как и она, взрослели в шуме Первой мировой войны, хотя сама эта страшная
война на их жизнях сказывалась лишь тем, что стало меньше балов и вечеров, не была
и торжеств по случаю окончания гимназии. Глобально же на Ксении отразилась победившая и в Киеве большевистская революция, вынудившая ее покинуть родину. Боль
от этого события пронизывает рассказы Кузнецовой и ее дневник, в романе же повествователь отмечает, что Ксения, «гипнотически занятая собой», так же «гипнотически,
смутно, покорно» приняла распоряжение мужа собираться в дорогу [4, с. 322]. Таким
образом, автор до конца осталась верной главной мысли, которая водила ее пером в этом
произведении, – написать о своей прошлой, канувшей в Лету счастливой жизни, о своем
утраченном рае, который она и пыталась воскресить в своем тексте, написать роман о
себе, не успевшей узнать себя в прошедшей жизни, но обретающей смысл жизни настоящей через прошлое. И поэтому финальная фраза романа многомерна: «Нерешительно,
точно колеблясь, раздумывая, не вернуться ли ему назад, отходило мое прошлое» [4,
с. 325]. Во-первых, она снова неуверенно прощалась со своим детищем-романом, возможно, собираясь с силами продолжить произведение, во-вторых, еще жива в ней была
мысль о «бесцельности» ее жизни, которая мучила ее и от которой она хотела избавиться, озвучив ее в тексте; в-третьих, она понимала (отсюда несовершенный вид глагола
«отходило»), что прошлое не отпускает просто так и воспользоваться его уроками и плодами ей еще только предстоит. Так встречается символический смысл финала романа с
его загадочным и многозначительным названием – «Пролог».
Для Кузнецовой написание и публикация романа стали актом самовозрождения и
самообретения, формой преодоления времени и определенного примирения с настоящим, этим актом она утверждала свое право на личное бытие, смысл которого фиксировался сотворенным ею текстом. И художественный опыт большой прозаической формы
этой талантливой писательницы определенно оказался удачным, несомненно достойным
стать в один ряд с каноническими автобиографическими повествованиями русской эмигрантской прозы, потому что сквозь почти более чем полвека Галина Кузнецова снова
нашла своего благодарного читателя, заставив каждого из нас проникнуться ее судьбой
и увидеть в ней прежде всего человека, женщину с живым и страдающим сердцем, ибо,
как верно отметил Ф. Cтепун, «искусство, нужное писателю, нужно и читателю» [7].
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ВІДЧУТИ СВОЄ ПРИЗНАЧЕННЯ»: РОМАН Г. КУЗНЄЦОВОЇ «ПРОЛОГ» ТА
ПРОБЛЕМА САМОІДЕНТИФІКАЦІЇ ПИСЬМЕННИЦІ
У статті розглядається твір Г. Кузнєцової «Пролог» як автобіографічний
жіночий роман; простежуються чинники, що обумовили вибір письменницею жанру
автобіографічного роману; аналізуються художні стратегії, що використовуються автором для самоідентифікації та саморепрезентації, та комплекс знакових автобіографічних
деталей, якими позначена автобіографічна проза Г. Кузнєцової в цілому.
Ключові слова: автобіографічний роман, авторефлексія, автобіографема,
саморепрезентація, минуле, пам’ять, смуток.
Annenkova E., PhD, prof.
NPU, Kyiv
TO FEEL MY MISSION”: G. KUZNETSOVA’S NOVEL “PROLOGUE”
AND PROBLEM OF SELF-IDENTIFICATION OF THE AUTHORESS
The article deals with G. Kuznetsova’s novel “Prologue” as the autobiographical novel;
traced the reasons that determined the appeal to the genre of autobiographical novel; analyzed
authoress’s artistic strategies and the complex of telling autobiographical details that were
marked G. Kuznetsova’s prose on the whole.
Key words: autobiographical novel, self-reflection, autobiografema, self-representation,
past, memory, sadness.
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ТАНАТОЛОГИЧЕСКИЕ МОТИВЫ
В РОМАНЕ АНДРЕЯ БЕЛОГО «СЕРЕБРЯНЫЙ ГОЛУБЬ»
Статья посвящена анализу семантики и поэтики танатологических мотивов в романе Андрея Белого «Серебряный голубь». Раскрыты особенности танатологического
хронотопа, нарратива. Мотив убийства выполняет в произведении писателя сюжетозавершающую функцию. Роман завершается гибелью главного героя. В сцене убийства
Дарьяльского фокус наррации перемещается с точки зрения стороннего наблюдателя
на внутреннюю позицию. Белый изображает состояние сознания героя, находящегося в
пограничной ситуации между жизнью и смертью. Этот прием, названный писателем
«мозговой игрой», станет центральным средством художественной выразительности
в следующем романе Белого – «Петербург».
Ключевые слова: танатологический мотив, сюжет, нарратив, хронотоп.
В последние десятилетия появился широкий круг работ, посвященных анализу литературных мотивов, в том числе и танатологических. Большая часть этих исследований
обращена к семантической составляющей мотивов [1; 2; 3; 4; 5]. Анализу подвергаются
сочетания мотивов с образами-актантами, специфика хронотопа, сюжетообразующие
функции мотивов. Цель данной статьи – анализ семантики и поэтики танатологических
мотивов в романе Андрея Белого «Серебряный голубь».
Интерес писателя к танатологической проблематике во многом был обусловлен его
идейно-философскими взглядами. Будучи одним из ведущих представителей младосимволизма, Белый в течение многих лет воспринимал весь ход человеческой истории сквозь
призму христианского эсхатологизма. Не удивительно поэтому, что все четыре литературные симфонии, а также роман «Серебряный голубь» завершаются танатологической
ситуацией, чаще всего представляющей собой изображение смерти главных героев.
Танатологические мотивы в художественном произведении часто выполняют сюжетопрерывающую функцию. Финалом многих эпических произведений становится
смерть главного героя. Так заканчивается роман Белого «Серебряный голубь»: над Петром Дарьяльским учиняет жестокую расправу секта «голубей».
В современном литературоведении наиболее распространенной является такая танатологическая классификация, в которой мотивы делится на две группы. Первая группа
включает мотивы ненасильственной смерти. Либо такая смерть наступает «естественным образом» в результате болезни или старости, либо является случайной, не зависящей от воли какого-либо лица (например, наступившей в результате стихийного бедствия, случая или катастрофы). Здесь представлен только один актант – умирающий
субъект [4: 115]. Кроме того, «естественная» смерть всегда неизбежна и предопределена.
В творчестве Андрея Белого такого рода мотивов немного, зато широко представлены мотивы из второй группы, относящиеся к так называемой насильственной
© Гармаш Л.В., 2014
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смерти – убийство и самоубийство. В ситуации убийства принимают участие два актанта – убийца (субъект действия) и его жертва (объект действия). В то же время жертва, по
справедливому замечанию Р. Красильникова, одновременно является «главным субъектом умирания» [4: 116].
Именно с точки зрения жертвы описывает Андрей Белый сцену жестокого убийства
сектантами главного героя романа Дарьяльского в последней главке «Серебряного голубя», красноречиво озаглавленной «Домой!». Глазами Петра мы видим обстановку флигеля,
куда его приводит Аннушка-голубица. Духовный подъем героя, переживаемое им единение с природой и радость скорого возвращения к привычной жизни контрастирует с деталями, намекающими на трагическую развязку: тьма, пустой флигель, находящийся в саду,
вдали от остального жилья, веревка под кроватью. Если рассматривать мифопоэтический
смысл этого хронотопа, то сад Эдема превращается здесь в глухой темный лес, символизирующий мир мертвых, а флигель, который Анна, проводник Петра, запирает снаружи на
ключ, напоминает гроб, становится последним пристанищем героя и местом его гибели.
В романе «Серебряный голубь» Андрей Белый сочетает и в то же время противопоставляет, по мнению М. Козьменко, три нарративных слоя, которые не всегда поддаются
отчетливому разграничению: «неясно, кто ведет повествование: рассказчик из народной
среды, литературный повествователь – поклонник старого доброго стиля или новоявленный декадент, мешающий прозу с поэзией» [6: 9].
Рассмотрим, как строится нарратив в последней главке повести. Повествование
здесь ведется прежде всего с точки зрения недиегетического нарратора, но его позиция и
восприятие происходящего в некоторых случаях сближаются или полностью совпадают
с точкой зрения Дарьяльского. Достигается такое слияние с помощью использования несобственно-прямой речи, передающей мысли и чувства главного героя: «не видел он ничего, кроме тьмы, да лепета листьев, да ему в лицо оттуда бившего ветру; родненькая сестрица, за собой его она туда уводила…» [6: 405]. Переход от внешней точки зрения нарратора к передаче внутреннего состояния и мыслей героя подчеркнут точкой с запятой,
изменением стиля с литературного на сказочно-фольклорный (родненькая сестрица).
Трагическую ноту вносит в повествование отмеченный нарратором диссонанс между
внутренним диалогом Петра и Аннушки, ведущей его на место убийства (в отдаленный
флигель, расположенный в глубине плодового сада), и словами, которые они произносят вслух. Повествователь, рассказывая о герое в третьем лице, тем не менее постоянно
употребляет глаголы и наречия, указывающие на то, что информацию о происходящем
читатель получает такой, какой она отражается именно в сознании Дарьяльского: видел,
подумал, заметил, Петру казалось, странно, просто, властно и т.п.
В забытьи Петр слышит слова «Приди ко мне – приди, приди!», которые выполняли
сходную функцию в третьей симфонии Белого, где символизировали окончательное возвращение героя в мир горний и были связаны с мотивом самоубийства Хандрикова. У
героя «Серебряного голубя» слова романса ассоциируются с возвращением из «темной
бездны востока» к Кате, представляющей рациональное западное начало. Однако надеждам Дарьяльского сбыться не суждено. В последние минуты наступает мгновенное
осознание происходящего: «Тут он все понял», говорит повествователь [6: 409].
В сцене написания письма повествователь намеренно подчеркивает отсутствие тождества между собой и героем, наблюдая его действия со стороны и приобщая к своей позиции
323

читателя. «И мы поверим Петру», сообщает нарратор, якобы не зная точного содержания
письма, но имея совершенно определенное представление о намерении героя объяснить
все, что до сих пор было ему непонятно, а теперь стало очевидным. Передавая содержание
сновидения Дарьяльского, нарратор обращается к характерному для героя книжно-поэтическому стилю: «на его груди были перстов незримых касанья, на устах – целованья нежно-трепетных уст» [6: 408]. И дальше вплоть до самой смерти Петра события описываются
с его точки зрения, сопровождаясь сначала краткими, а затем более детальными ремарками
нарратора, акцентирующими моменты прозрения Дарьяльского: от фразы «тут он все понял», до прямого называния слова «смерть», которое написано в кавычках, как будто нарратор цитирует героя, самого подписавшего себе приговор [6: 410].
Так как убийство происходит ночью, в темноте, то убийцы представляются как «большое темное пятно, топотавшее восемью ногами» [6: 410]. Нарратор сообщает читателю
то, что уже не способно ясно зафиксировать сознание умирающего героя – состояние
его души на грани между жизнью и смертью: «В эфире Петр прожил миллиарды лет, он
видел все великолепие, закрытое глазам смертного; и только после того уже он блаженно
вернулся, блаженно глаза полуоткрыл и блаженно он видел» [6: 411]. В этих строках
отразился растущий интерес писателя к проникновению в глубины человеческой души,
созвучный как с мистическими настроениями Белого-символиста начала века, переживаемыми им в так называемую «эпоху зорь», так и с его многолетним увлечением идеями
Р. Штайнера, предполагавшими погружение в медитации и переживание измененного
состояния сознания.
Несмотря на глубочайшее волнение, герой кротко принимает мученическую смерть,
делает это сознательно, без сопротивления: «с молниеносною быстротой метнулась в его
мозгу только одна мольба: чтобы скоро и безболезненно о н и над ним совершили то, что
по имени он все еще не мел сил назвать» [6: 410]. Жертвенность главного героя и другие
аллюзии на соответствующий евангельский сюжет позволяют увидеть в описании смерти Дарьяльского намек на крестные муки Христа. Смертью героя «Серебряного голубя»
Белый как бы предупреждает читателя об опасности темной иррациональной бездны
востока, поглотившей отдельного человека и грозящей гибелью всей России.
Если рассматривать мотивы с точки зрения классификации В. Янкелевича, выделившего три фазы человеческой кончины – до, во время и после смерти [7], – можно сказать,
что в прозе Андрея Белого большое внимание уделяется танатологической рефлексии.
Писатель почти всегда подробно описывает ситуацию умирания с разных точек зрения –
с позиции повествователя и самого умирающего, сознание которого именно в подобных
«пограничных» ситуациях становится способным к слиянию с космической бесконечностью. Не случайно Л.К. Долгополов подчеркивал, что «пространство души становится
для него после революции полем его стратегических маневров» [8: 201].
Момент смерти не поддается описанию, поэтому в произведениях Белого используется для его фиксации традиционный для литературы переход от внутренней точки
зрения персонажа к внешней точке зрения стороннего наблюдателя, которым обычно
является повествователь. Так, в «Серебряном голубе» происходит постоянная смена точек зрения. Внешний наблюдатель даже не может (из-за темноты) рассмотреть, что происходит в момент убийства Петра Дарьяльского, поэтому описывает его как бестолковую возню нескольких человек, воспринимаемых со стороны как единое целое, с неким
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объектом: «тяжелые слышались вздохи четырех сутулых, плечо в плечо сросшихся спин
над каким-то предметом» [6: 411]. В тот момент, когда Петр в последний раз теряет сознание перед окончательным уходом из жизни, точка зрения, теперь уже навсегда, перемещается к повествователю: «Она (Аннушка. – Л.Г.) ему еще живому прикрыла глаза; он
отошел; он больше не возвращался…» [6: 412].
Таким образом, анализ танатологических мотивов в произведении писателя дает
нам возможность приблизиться к пониманию писателем смерти, которая относится к
одной из ключевых категорий в истории человечества и постоянно подвергается переосмыслению на каждом этапе культурно-исторического развития. В романе «Серебряный
голубь» Андрей Белый ведет повествование от лица недиегетического нарратора, сфера полномочий которого становится гораздо шире, но не достигает полного всеведения
даже в романе «Петербург». Нарратору в этих произведениях свойственна высокая мобильность в смене точек зрения, и хотя повествование ведется от третьего лица, но благодаря косвенной и несобственно-прямой речи, риторическим вопросам, восклицаниям,
знакам пунктуации (точка с запятой, скобки, тире) и графическим приемам нарратор легко перемещает фокус зрения с внешнего, предметного мира во внутренний мир персонажей, интересующий его в первую очередь. Он исследует сознание и подсознание героев,
вскрывает мотивы их поступков и подвергает пристальному анализу их душевный мир,
особенно в те моменты, когда герой оказывается в пограничной ситуации.
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ТАНАТОЛОГІЧНІ МОТИВИ У РОМАНІ АНДРІЯ БЄЛОГО «СРІБНИЙ ГОЛУБ»
Стаття присвячена аналізу семантики та поетики танатологічних мотивів
у романі Андрія Бєлого «Срібний голуб». Розкрито особливості танатологічного
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хронотопу, наративу. Мотив вбивства виконує у творі письменника функцію фіналізації.
Роман завершується загибеллю головного героя. У сцені вбивства Дар’яльского фокус
нарації переміщується з точки зору стороннього спостерігача на внутрішню позицію.
Бєлий зображує стан свідомості героя, що перебуває у прикордонній ситуації між
життям і смертю. Цей прийом, названий письменником «мозковою грою», стане центральним засобом художньої виразності у наступному романі Білого – «Петербург».
Ключові слова: танатологічний мотив, сюжет, наратив, хронотоп.
Garmash L.V., сand. of Philology, docent
HNPU, Kharkiv
THANATOLOGICAL MOTIFS IN THE NOVEL
BY ANDREY BELY «SILVER DOVE»
The article analyzes the semantics and poetics of thanatological motifs in the novel by Andrey
Bely "Silver Dove". The features of thanatological chronotope, narrative is investigated. The motif
of the murder makes finishing function in the work of the writer. The novel ends with the death of
the protagonist. In the murder of Darialsky scene the focus of the narrative moves from the point
of view of an observer to the inner position. Bely depicts the state of mind of the hero, located at the
borderline between life and death. This technique, was called by the writer «a brain game» and
it will become the central means of artistic expressiveness in the next Bely’s novel – Petersburg.
Keywords: thanatological motive, plot, narrative chronotope.
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ФОЛЬКЛОРНО-ЛІТЕРАТУРНА ВЗАЄМОДІЯ
У ТВОРЧОСТІ ПОЕТІВ-РОМАНТИКІВ:
УКРАЇНСЬКО-БРИТАНСЬКИЙ КОНТЕКСТ
Простежено окремі феномени фольклоризму й фольклоризації у баладній та
пісенній творчості англійських й українських поетів-романтиків. Проаналізовано
типологію у розробці мотивів патріотизму, втрати чоловіка на війні та пов’язаної
з цим трагедії у родині, ворожіння на заміжжя, образу Вічного Мандрівника.
Стверджується творче засвоєння українською словесною культурою образності та
настроєвості шотландських фольклорних балад “Привид солодкого Вільяма” (№ 77),
“Останнє прощавай лорда Максвелла” (№ 195).
Ключові слова: фольклоризм, фольклоризація, романтизм, балада, пісня, гімн, альбатрос, українсько-британський контекст.

© Карбашевська О., 2014

326

Постановка проблеми. Починаючи із XIX ст. питання входження національного
та іншомовного фольклору до літературної системи загалом, та роль народної балади
у становленні сучасної поезії зокрема, посідає одне з чільних місць у наукових студіях
українських і англомовних культурологів. Романтичне захоплення національними витоками та самобутністю інших народів, активізація фольклорно-етноґрафічної діяльності,
відродження, збереження й утвердження рідної мови, історії, літератури та етнічної
окремішності, а також містифікації, авторське продовження уснопоетичних традицій у
переспівах і переробках, стилізаціях і наслідуваннях – закономірний і орґанічний етап формування націй, їх поетів та літератури кінця XVIII – початку XIX ст. А літературно-мистецькі
цінності, створені англійськими та українськими поетами-романтиками становлять багатий
емпіричний матеріал для дослідження дискурсу фольклору, фольклоризму й фольклоризації.
Мета дослідження – встановлення виявів фольклоризму й фольклоризації баладної
та пісенної творчості українських та англійських поетів-романтиків кінця XVIII – початку XIX ст., з’ясування типології англійської та української авторської поезії, а також
простеження англо-шотландських фольклорних впливів у формуванні української поезії
періоду XIX ст.
Матеріал дослідження – поезія англійських та українських преромантиків і
романтиків, зокрема Р. Бернса, В. Блейка, С. Колріджа, Дж. Байрона, Дж. Кітса та Л.
Боровиковського, Т. Шевченка, М. Устияновича.
Аналіз досліджень і публікацій. Вивчення процесів перманентного діалогу
фольклору і літератури посідало одне з чільних місць у наукових студіях українських
культурологів ще у XIX – першій третині XX ст. Засадничі праці М. Максимовича, М.
Драгоманова, І. Франка, М. Грушевського та інших вчених – важливе, невід’ємне та актуальне надбання сучасної української фольклористичної думки та філологічної науки.
За період XX ст. тема “українська література і фольклор” накопичила поважну
бібліографію досліджень, зокрема П. Білоуса, М. Бондаря, В. Гнатюка, О. Гончара, Я.
Гарасима, М. Дах, О. Дея, І. Денисюка, М. Дмитренка, В. Івашківа, М. Ільницького, Р.
Кирчіва, Ф. Колесси, Т. Комаринця, Н. Копистянської, Р. Марківа, Д. Медриша, О. Мишанича, Д. Наливайка, Г. Нудьги, І. Пільгука, М. Ткачука, П. Филиповича, А. Шамрая,
М. Яценка та інших вчених.
Серед останніх публікацій виокремимо дисертаційну роботу М. Дах “Літературне
життя народної балади «Ой не ходи, Грицю...»: проблема олітературення сюжету і
жанру” (2001), монографію Н. Копистянської “Жанр, жанрова система у просторі
літературознавства” (2005), статті М. Ільницького “Поетичні інтерпретації двох фольклорних сюжетів” (2010), Я. Гарасима “Фольклорні символи у художній концепції світу
Гавриїла Костельника: етноестетичний аспект” (2007-2008) та Р. Марківа “Теоретичні
аспекти фольклоризму в літературі” (2007) тощо.
Попри численні інтенсивні дослідження українськими та російськими літературознавцями двадцятого століття англійської літератури загалом, та художнього світу англійського
романтизму зокрема (М. Алексєєв, Г. Анікін, А. Анікст, І. Арендаренко, Р. Багрій, Т. Бовсунівська, Н. Дьяконова, А. Єлістратова, В. Жирмунський, Н. Жлуктенко, І. Качуровський, В.
Матвіїшин, Н. Михальська, А. Ніколюкін, М. Новікова, С. Павличко, Б. Реїзов, Р. Самарін,
І. Тертерян, М. Урнов, К. Шахова, Д. Якубович та інші вчені), тема “англійська література
і фольклор” залишалася осторонь магістрального наукового дискурсу.
327

Серед праць, які принагідно піднімали питання фольклорно-літературних взаємин у
англійській літературі кінця XVIII – початку XIX ст. відзначимо дослідження Б. Реїзова
“История и вымысел в романах Вальтера Скотта” (1971) та В. Жирмунського “Байрон
и Пушкин” (1978). Відрадно, що особливості взаємодії усної та писемної традицій у
англійському художньому слові посіли центральне місце у студіях М. Алексєєва “Байрон
и фольклор” (1941), у низці статей та монографії І. Арендаренко “По дорозі й назустріч”
(2004) та кандидатській дисертації К. Багратіон-Мухранської “Фольклорні джерела
творчості Р. Бернса та В. Скотта в контексті антиномії «історія-вигадка»” (2005).
Серед доступних англомовних досліджень, які піднімають питання фольклорних
витоків творчості англійських поетів-романтиків, виокремимо монографії американських філологів Ф. Ґаммері [1] та Г. Джеральда [2], котрі закладали основи англо-шотландського фольклорного баладознавства, розвідку М. Маклейн [3] та книгу, укладену В. Річі та Д. Робінсоном [4]. Таким чином, вивчення фольклорно-літературного
кровообігу на прикладі літературної балади та пісні епохи романтизму в українськобританській художній площині є малодослідженим та актуальним для сучасної
порівняльної фольклористики.
Виклад основного матеріалу. Явища міжмистецького синтезу – фольклоризм у
літературі й фольклоризація літературної системи пронизують творчість англійських і
українських поетів-романтиків кінця XVIII – початку XIX ст.
Так, Р. Бернс і В. Блейк – автори неофіційних гімнів Шотландії та Англії. Поема Р.
Бернса “Заклик Роберта Брюса до війська перед Беннокбернською битвою” (“Bruce to his
men at Bannockburn”, 1793), має, за словами автора, традиційну маршову основу [5: 468].
До складної сторінки з історії багатовікового збройного протистояння між Шотландією
та Англією звернулася Леся Українка у поезії “Роберт Брюс, король шотландський. Шотландська легенда” (1893).
А. Звєрєв, один із перекладачів творчості першого англійського романтика В. Блейка
російською мовою, відзначив, що “Передмова” до поеми “Мільтон” (1809, цикл “Пророчі
книжки”, 1793-1820) стала у XIX ст. народною піснею та виконувався на робітничих
мітингах [6: 318].
Окрім того, аналіз окремих статей веб-сайту Британської телерадіомовної корпорації
“БіБіСі” засвідчив, що означена “Передмова” (1809), відома під назвою “Єрусалим”, не
лише зазнала фольклоризації, а й є частиною сучасного науково-культурного простору
Англії. Так, в основі Блейкової поезії лежить легенда про те, що Ісус Христос міг приїздити
до Британії по олово разом зі своїм дядьком Йосифом із Ариматеї. Цим припущенням і скористався академік Страхан (Strachan) із Единбурзького університету у своєму дослідженні.
Не випадково, що фільм випущений за книгою вченого у 2009 р. отримав назву за першим
поетичним рядком “Чи ті ноги у давнину” (“And did those feet in ancient time” [7]) згаданої
поеми [8]. Також “патріотична пісня «Єрусалим»” серед інших супроводжувала шлюбну
церемонію принца Вільяма та Кетрін Міддлтон 29 квітня 2011 р. [9].
Творчий доробок англійських та українських поетів-романтиків засвідчує інтерес
митців до розробки мотивів патріотизму та втрати чоловіка на війні, гадання на заміжжя,
образу Вічного Блукальця тощо.
Трагедія сім’ї крізь призму історичних подій – об’єкт балади Р. Бернса “Плач удови – верховинки” (“The Highland Widow’s Lament”, 1794) та М. Устияновича “Рекрутка” (1860). Обидва твори створені на основі реальних подій. Якщо Бернсова пісня є
варіацією “гельської ламентації про руїну, яка сталася після заколоту 1745 р.” [5: 308],
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то М. Устиянович згадує у баладному тексті назву села Мадженти, під яким у 1859 р.
у битві австрійського та італійсько-французького військ загинуло багато українців зі
Стрийського повіту [10: 538]. У центрі балади Р. Бернса – нужденність і беззахисність
колись щасливої горянки, котра спустилась у поділля у пошуках їди. Героїня М. Устияновича, дізнавшись від рекрутів про загибель чоловіка “в бою / ай там, під Мадженти
мурами”, “притисла до серця дитину” “і верглась з ягідков в глубину” [10: 165].
Разом з тим патріотизм шотландських верховинців та українських гуцулів до рідного
краю споріднює пісні літературного походження Р. Бернса “Моє серце в Верховині”
(“My Heart’s in the Highlands”, 1789) та М. Устияновича “Верховинець” (1853).
Щодо розробки мотиву гадання на заміжжя, то Л. Боровиковський у “Марусі”
(1829) поетично узагальнив різні способи того, як “з вечера під новий год / дівчата гадали”, “долю виливали”, “сужених питали”. Експозиція балади українського романтика відтворила динаміку новорічних обрядів, шум і гамір, святкову метушню та радісне
очікування Нового року [11 (1: 143)].
Як відомо, “Молодиця (предание)” та “Маруся (баляда)” (“Вестник Европы”, 1829)
Л. Боровиковського стали першими літературними виступами зачинателя українського
романтизму. “Маруся” (1829) “виявляє найтісніші зв’язки нашого письменства з
світовим, бо на українському грунті прищепила той сюжет, що обійшов був свого часу
всі європейські літератури” [12: 251]. Однак ця балада є не лише одною із численних
слов’янських переробок “Ленори” (1773) Ґ.-А. Бюрґера, наслідуванням “Людмили”
(1808) і “Світлани” (1812) В. Жуковського, оскільки “німецький поет за основу своєї
версії взяв шотландську баладу «Привид солодкого Вільяма», яка з’явилася друком
у «Реліквіях» Персі” [4: 253]. Отже, народна балада “Привид солодкого Вільяма” (за
класифікацією Ф. Чайлда № 77) облетіла увесь світ у творчих літературних обробках, а
через “Марусю” (1829) Л. Боровиковського завітала і до української культури.
Додамо, що міжнародний фольклорний сюжет про мерця-нареченого притаманний
і для української народної балади (за каталогом О. Дея сюжетний тип І–B-1 “Мертвий
коханець” із циклу “Чарування. Отруєння чарами”) [13: 36-37] й оповідань з обсягу
демонології [14: 554-557], що не могло не зацікавити Л. Боровиковського.
Якщо у згаданій вище баладі Л. Боровиковського дівчата гадають на Новий рік, то у
віршах Р. Бернса й Дж. Кітса – на день святого Валентина (14 лютого), у переддень Дня
Всіх Святих “Хелловін” (31 жовтня), а також напередодні дня святої Агнеси (21 січня).
Так, гумористична балада Р. Бернса “Моє серце крається, люба тітонько…” (“My
heart is a-breaking, dear Tittie…”, 1789) побудована на наскрізному зворушливому
монолозі – зверненні дівчини до “любої тітоньки”, у якому вона розповідає про свою
любов до “вродливого юнака” Тема Глена. На його обраність вказало таке:
Yestreen at the Valentine’s dealing,
My heart to my mou’ gied a sten;
For thrice I drew ane without failing,
And thrice it was written—Tam Glen.

Ворожачи в день Валентина,
Із тисячі різних імен
Я жереб тягла – і єдине
Ім’я там стояло: Тем Глен.

The last Halloween I was waukin
My droukit sark-sleeve, as ye ken;
His likeness cam up the house staukin,
And the very grey breeks o’ Tam Glen!
[5: 243]

На святвечір знов я гадала I хтось показався ген-ген.
По сірих штанах я вгадала,
Що то мій коханий Тем Глен
[пер. В. Мисика, 15: 377-378]
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Дж. Кітс у поемі “Вечір св. Агнеси” (“The Eve of St. Agnes”, 1820) поєднав мотиви
кохання молодих людей – вихідців із ворогуючих сімей, їх таємну зустріч і втечу. Тут
сюжет розгортається навколо вірування у те, що з 20 на 21 січня “покровителька молодих
дівчат” свята Агнеса – римо-католицька діва, яка померла мученицькою смертю у Римі
(304 рік н.е.), допомогає шляхом ексцентричних обрядів” “виявляти майбутніх чоловіків”
[16: 16]. Коли замок батька Маделіни готується до зустрічі гостей, юна героїня думками зосереджена “на коханні і святій опіці крилатої св. Агнеси” (“оn love, and wing’d St.
Agnes’ saintly care”). Ось поради старих дам Маделіні:
Young virgins might have visions of delight,
And soft adorings from their loves receive
Upon the honey’d middle of the night,
If ceremonies due they did aright;
As, supperless to bed they must retire,
And couch supine their beauties, lily white;
Nor look behind, nor sideways, but require
Of Heaven with upward eyes for all that they
desire [17].

Перед Агнесою, дівчата снять
Про ласку милих, чують їхню річ
І їм хвилини солодко летять,
Якщо усе належно спорядять,
Наприклад: натще ляжуть, навзнаки
Розкинувши лілейно-білу стать,
Не глянувши ні в двері, ні в кутки,
А в небо справивши всі прагнення й думки
[пер. В. Мисика, 15: 442].

Образ Вічного Мандрівника творчо опрацьовують С. Колрідж у “Поемі про Старого
Мореплавця” (“The Rime of the Ancient Mariner”, 1798) та Т. Шевченко у “Титарівні” (1848).
Щодо генези “Поеми про Старого Мореплавця” (1798), то англійський романтик
продовжив літературні традиції робінзонади й морської пригоди XVIII ст., трансформувавши їх “на поетичний міф про зіткнення людини з всемогутніми, всесвітніми силами”
[18: 131]. Також помітним у поемі є вплив авторської і фольклорної баладної традицій, а
саме балади “Ленора” (1793) Ґ-А. Бюрґера [4: 3] та “Блукаючий єврей” (“The Wandering
Jew”) із “Реліквій” Т. Персі (2-е вид., Т. 2, 1767). Останній твір “є архетипом для мореплавця Колріджа, його гріха, позначеної сумнівами спокути” [4: 242].
Т. Шевченко у “Титарівні” (1848) покарав Микиту за вбивство свого сина безсмертям, перетворивши його на Вічного Блукальця: “Ото він самий! Покарав / Його Господь
за гріх великий / Не смертію – він буде жить, / І сатаною чоловіком / Він буде по світу
ходить / І вас, дівчаточка, дурить / Вовіки” [19 (2: 93)].
Центральний образ, навколо якого С. Колрідж будує “Поему про Старого Мореплавця”(1798) – це “християнська душа” (“a Christian Soul”), “солодкий Птах” (“sweet Bird”),
“невинний Альбатрос” (“the harmless Albatross”). Морський птах прийшов на допомогу морякам, коли після бурі корабель опинився біля Південного полюса серед “високої як щогла
криги, яка пропливала, / наче зелений Смарагд” (тут і далі переклад мій – О.К.) (“Ice masthigh came floating by / As green as Emerauld” [4: 425]), та вивів екіпаж із крижаних заторів,
врятувавши цим від вірної загибелі. Убивши птаха із самостріла, Мореплавець порушив
закони вдячності та порядності, а тому накликав біду. У “трансі” (“trance”) Мореплавець
почув голоси, від яких і дізнався: “«Дух, який живе самотньо / У країні туману і снігу, / Він
любив птаха, який любив чоловіка, / Який поцілив його із лука»” (“«The spirit who bideth by
himself / In the land of mist and snow, / He loved the bird that loved the man / Who shot him with
his bow»”) [4: 435]. Саме цей Дух і покарав за злочин Мореплавеця.
Прикметно, що С. Колрідж “Поемою про Старого Мореплавця” (1798) уславив
в англійській та світовій літературі образ альбатроса. Як данина цьому шедеврові
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літератури сьогодні на узбережжі гавані містечка Вотчет (Watchet) у графстві Сомерсет
(Англія) стоїть статуя моряка із альбатросом навколо шиї. А рядок із поеми “Instead of
the cross, the Albatross / About my neck was hung” [4: 428] став крилатим висловом “an
albatross around one’s neck”, який фіксують сучасні словники на позначення тяжкого тягаря провини та гріха [20: 35].
Альбатрос належить до важливих орнітоморфних символів. За В. Жайворонком,
“пташка символізує передусім душу” [21: 489]. За Дж. Коулменом альбатрос належить
до священих птахів, яких обожнюють корінні жителі Японії “áйну” (“Ainu”) [22: 895]. А.
Фербер підкреслив важливість цього птаха для мореплавців, адже “коли він (альбатрос–
О.К.) летить за кораблем, то створює дивовижне видовище, а моряки здавна вважали
птаха добрим вісником” [23: 9].
Насамкінець кілька слів щодо фольклоризму й фольклоризації, якої зазнала знаменита “Прощальна пісня Чайльда Гарольда” (1812) Дж. Байрона із романтичної поеми
“Паломництво Чайльда Гарольда” (1812-1818). На фольклорну основу “Прощальної
пісні…” (1812) звернув увагу сам Дж. Байрон у передмові до цієї ліро-епічної поеми:
“прощання на початку першої пісні було навіяне «Останнім прощавай лорда Максвелла»
із «Менестрельних балад помежів’я»” [Цит. за: 24 (V. IV. P.I: 36]. Згадав про це Байронове
творче засвоєння й Ф. Ґаммері, пояснивши, що різновид фольклорної балади “прощавай”
/ “доброї ночі” (“the Goodnight”) розповідає про останні миті життя героя засудженого до
смерті [1: 211], а М. Маклейн проаналізувала детальніше [3: 433-434].
Цікаво, що “Прощальна пісня… ” (1812) Дж. Байрона зазнала фольклоризації у
перекладі російського поета І. Козлова (альманах “Северные цветы на 1825 год”), адже
“міцно увійшла до російського пісенного репертуару, стала популярною «арештантською» піснею і записувалася багато разів збирачами російського фольклору” [25: 362].
Висновки. Отже, фольклорно-словесна традиція відіграла вагому роль у формуванні
баладної та пісенної творчості англійських й українських поетів-романтиків, а також
міжнаціональної комунікації.
На національній фольклорній основі створені “Заклик Роберта Брюса до війська
перед Беннокбернською битвою ” (1793) (традиційний марш Роберта Брюса) та “Плач
удови – верховинки” (1794) Р. Бернса (гельська ламентація), “Передмова” до поеми
“Мільтон” (1809) В. Блейка (легенда про Ісуса Христа), “Прощальна пісня Чайльда Гарольда” (1812) Дж. Байрона (“Останнє прощавай лорда Максвелла”, балада Чайлда №
195), “Маруся” (1829) Л. Боровиковського (сцени гадання й ворожіння), “Поема про
старого мореплавця” (1799) С. Колріджа (балада “Блукаючий єврей” із Т. Персі).
Свідченням тяглості процесів фольклорно-літературного кровообігу є пісні
літературного походження – візитівки гірських мешканців Шотландії (“Моє серце в
Верховині” (1789) Р. Бернса) та Гуцульщини (“Верховинець” / “Верховино, світку ти
наш” (1853) М. Устияновича); неофіційні гімни Шотландії (“Заклик Роберта Брюса до
війська перед Беннокбернською битвою ” (1793) Р. Бернса) та Англії (“Єрусалим” / “Чи ті
ноги в давнину” (1809) В. Блейка); російська “арештантська” “Последний день” / “Проснется день” (за перекладом “Прощальної пісні Чайльда Гарольда” (1812) Дж. Байрона).
Типологічна розробка мотивів патріотизму, втрати чоловіка на війні та пов’язаної з
цим трагедії у родині, гадання на заміжжя, образу Вічного Мандрівника відбуваються
шляхом художньої трансформації і переосмислення національної історичної й
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леґендарної, баладної тематики, повір’їв, скомплікованих готикою балад Ґ.-А. Бюрґера і
Т. Персі, та впливом мотиву подорожі.
Взаємини української культури із британською виявляються в переспівах та
наслідуваннях, перекладах та ориґінальній творчості українських романтиків та поетів
XIX ст., котрі творчо засвоюють трансформовані шотландські фольклорні балади. “Привид солодкого Вільяма” (балада Чайлда № 77) відлунює в “Марусі” (1829) Л. Боровиковського та “Наталі (из народного предания)” (1855) М. Костомарова; “Останнє прощавай лорда Максвелла” (балада Чайлда № 195) – у “Козакові” (1831) Л. Боровиковського, перекладах П. Грабовського і П. Куліша. Поема Лесі Українки “Роберт Брюс, король
шотландський. Шотландська легенда” (1893) натхненна любов’ю до народу і свободи.
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песенном творчестве английских и украинских поэтов-романтиков. Проанализирована
типология в разработке мотивов патриотизма, потери мужа на войне и связанной с
этим трагедией в семье, гадания на замужество, образа Вечного Странника. Утверждается творческое усвоение украинской словесной культурой образности и настроения
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СОЧЕТАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ РЕАЛИЗМА И РОМАНТИЗМА
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ А. КУПРИНА
(НА МАТЕРИАЛЕ ПОВЕСТИ «ОЛЕСЯ»)
Статья посвящена творчеству А. Куприна. В частности, на примере повести «Олеся» рассматриваются черты реализма и романтизма в прозаическом творении русского
писателя. Подробный анализ взаимодействия реализма и романтизма в повести сконцентрирован на реализации автором в произведении идеи «естественного человека»,
мотива двоемирия и проблеме обреченности настоящей любви в цивилизованном мире.
Ключевые слова: романтизм, реализм, двоемирие, «естественный человек».
С именем А. Куприна критика связывает развитие реалистического направления в
русской литературе. Об этом пишут исследователи творчества писателя Л. Крутикова
(«А. И. Куприн»), Л. Колобаева («Преобразование идеи «маленького человека» в творчестве Куприна»), А. Волков («Творчество А. И. Куприна»), О. Михайлов («Куприн»),
К. Павловская («Творчество Куприна»), Л. Качаева («Купринская манера письма»),
С. Чупринина («Перечитывая Куприна»). Авторы исследовательских трудов подчеркивают особый интерес А. Куприна к этическим и социальным вопросам, которые, по
мнению многих аналитиков, связаны с общими нравственными волнениями в обществе.
Затрагивая социальные проблемы, в своих произведениях А. Куприн старался изобразить жизнь в реальных красках. Поэтому все его произведения являются такими яркими,
впечатляющими и привлекающими красками живой жизни. А творчество принадлежит
к тем своеобразным явлениям реализма, которые, будучи органически связаны еще с
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русской классикой ХІХ века, уже свидетельствовали о наступлении в истории мировой
литературы новой эпохи, первые признаки которой обозначились на рубеже ХІХ и ХХ
столетий. Неоднозначность высказываний в отношении стилевого своеобразия творчества А. Куприна этого периода мотивирует актуальность данного исследования.
Изучая черты реализма и романтизма в творчестве А. Куприна, особое внимание
привлекает произведение «Олеся». Известно, что работа над повестью приходится на
рубеж ХІХ–ХХ веков: 1897 год – период прохождения службы А. Куприным в Ровенском
уезде Волынской губернии. Впоследствии автор включил произведение в цикл «Полесских рассказов», созданный под воздействием не только изумительной природы и
особенностей быта Полесского края, но и в связи с историями драматических судеб его
жителей, разворачивающимися на глазах самого автора или услышанных им в беседах с
простыми людьми. «Олеся» является одним из первых крупных произведений А. Куприна и позиционирует себя как повесть о природе и трагической любви «представителей
разных миров» – молодого барина Ивана Тимофеевича, который приехал в Полесье из
большого города на полгода, и молодой девушки Олеси, которая обладает неординарными способностями.
Раскрывая характер Олеси, писатель вкладывает в ее образ свою мечту – мечту о
человеке, не подверженному влиянию среды. Такого человека, согласно идеям А. Куприна, следует называть «естественным». Концепция «естественного человека» в повести
А. Куприна представлена противопоставлением двух миров – мира реального, олицетворенного главным героем («человек, созданный цивилизованным обществом») и мира
идеального, олицетворенного деревенской девушкой Олесей («естественный человек»,
человек природы). С противопоставлением миров связана основная идея произведения:
обреченность настоящей любви в цивилизованном мире.
Автор с необычайной тонкостью в деталях описывает образ Олеси, подчеркивает
детали внешности, заостряет внимание на красоте героини: «Моя незнакомка, высокая
брюнетка лет около двадцати – двадцати пяти, держалась легко и стройно. Просторная
белая рубаха свободно и красиво обвивала её молодую, здоровую грудь. Оригинальную
красоту её лица, раз увидев, нельзя было позабыть, но трудно было, даже привыкнув к
нему, его описать. Прелесть его заключалась в этих больших, блестящих, тёмных глазах, которым тонкие, надломленные посредине брови придавали неуловимый оттенок
лукавства, властности и наивности; в смугло-розовом тоне кожи, в своевольном изгибе
губ, из которых нижняя, несколько более полная, выдавалась вперёд с решительным и
капризным видом» [1: 256]. Описывая образ Олеси, А. Куприн, со свойственной ему художественной выразительностью, наделяет героиню как земными, так и возвышенными
качествами. Автор рисует образ девушки с мужской точки зрения, тем самым обращая
внимание на черты лица, фигуры. Это изображение связано с первым чувством, которое
возникло у главного героя повести – молодого барина Ивана Тимофеевича.
Олеся, будучи идеальным «дитём природы», является довольно далекой от цивилизованного общества. А. Куприн с нежностью и даже жалостью описывает образ героини.
Данная манера свойственна автору, ведь он неоднократно в своих произведениях возвышал образ женщины. Однако, ей свойственны редкие качества, недоступные, как и главному герою, так и простым жителям. Олесе «доступны те бессознательные, инстинктивные, туманные, добытые случайным опытом, странные знания, которые, опередив точную
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науку на целые столетия, живут, перемешавшись со смешными и дикими поверьями, в
темной, замкнутой народной массе, передаваясь как величайшая тайна из поколения в поколение» [1: 275]. В ней воплощен идеал естественного человека – она изображена как
человек свободный, самобытный и цельный, живущий в гармонии с природой, «выросший
в приволье старого бора так же стройно и так же могуче, как растут молодые ёлочки». С
одной стороны А. Куприн возвышает героиню, а с другой выставляет нелепыми ее мысли
и поступки, основанные лишь на опыте других людей. В этом проявляется авторское мастерство реалистично описать тип человека, его место в обществе, особенности бытия. Но
в образе Олеси прослеживается и романтическая черта двоемирия: одновременно Олеся
предстает как «невинное дитя» и как ведьма. Это противопоставление двух совершенно
разных ипостасей подчеркивает особенность манеры писателя.
В произведении ярко раскрыты характеры главных героев – представителей кардинально разных миров. Эта разность проявляется в любви. Так, молодого барина Ивана
Тимофеевича привлекает в Олесе «некоторый ореол окружавшей ее таинственности, суеверная репутация ведьмы, жизнь в лесной чаще среди болота и в особенности – эта гордая уверенность в свои силы, сквозившая в немногих обращенных ˂…˃ словах» [1: 260].
Следует отметить, что любовь зарождается во время весеннего пробуждения природы, главные герои счастливы, живя одной жизнью с природой и подчиняясь ее законам.
Автор подчеркивает наивность героини и беззаботность героя повести, усиливая контраст между романтическим и реалистическим отношением к событиям: «Почти целый
месяц продолжалась наивная, очаровательная сказка нашей любви, и до сих пор вместе
с прекрасным обликом Олеси живут с неувядающей силой в моей душе эти пылающие
вечерние зори, эти росистые, благоуханные ландыши и медом утра, полные бодрой свежести и звонкого птичьего гама, эти жаркие, томные ленивые июньские дни…» [1: 294].
Иван Тимофеевич вкладывает в образ Олеси свою мечту о женщине, которая не подвержена влиянию среды. Тем не менее, предрассудки и условности окружающей среды
являются сильнее всех чувств, которые переполняют главного героя, что и обуславливает
трагический исход этой истории.
Своеобразие реализма А. Куприна заключается в том, что в произведении сочетаются несочетаемые миры. Таким образом, наблюдается так называемое двоемирие, что
подразумевает разделение мира на реальный и идеальный (романтический), которые
противопоставляются друг другу. А. Куприн переплетает, связывает эти миры, и в тот
же момент разводит их, словно нет у них ничего общего. Реальный и идеальный (романтический) мир настолько отличаются, что автору решает познакомить главных героев
вдали от социума, так как в реальном мире судьбам героев скорее всего не суждено было
бы переплестись. Так изначально романтики настаивали на противопоставлении классицистическому «подражанию природе» творческую активность, фантазию и самобытность художника с его правом на преображение реального мира. Это характеризует то,
что движение романтизма изначально позиционировалось как «протест против Бога», а
также против первоначальной предопределенности [2: 32]. Другими словами, реальная
действительность не является удовлетворительной для романтика, и он занимается созданием в противовес ей, параллельно ей или же в целях гармонизации своей действительности своего мира. Следовательно, «двоемирие» – это явный классический признак
традиционного романтизма.
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Что касается первых страниц «Олеси», то по стилистике их можно охарактеризовать
как реализм, так как там достаточно подробно А. Куприным описан быт полесских крестьян. И лишь после того как в повести наблюдается появление Олеси, романтизм уже
является неотъемлемым элементом, соседствующим с реализмом. Иначе говоря, отметим, что автор описывает в произведении любовь реального человека и романтической
идеальной героини. Следовательно, Иван Тимофеевич оказывается в неведомом ему
притягательном и загадочном мире Олеси, а она – в его реальности. Олеся является настолько идеальным персонажем, что автор не забывает подчеркнуть еще и такое важное
качество, как способность пожертвовать собой и принять мир реальный, со всеми его
жестокостями. Исходя из этого, в произведении можно наблюдать черты, присущие как
реализму, так и романтизму.
Обратимся к первому конфликту повести, который заключается в своеобразии традиций Полесья. В данном случае отмечаем переплетение христианских обычаев с языческими. То есть цивилизация и дикая природа живут по разным законам. Вначале повести перед главным героем предстает мир совершенно новый для него, с одной стороны
можно назвать этот мир заповедным, застывшим во времени. Подобное представление
возникает и у читателя. Таким образом, мир предстает перед нами с двух сторон ‒ как
реальный (в котором есть одна форма времени) и как волшебный (в котором время и
пространство протекает по другим законам). Автор использует подробное описание пространства Полесья для того, чтобы объяснить читателю причину отрицательного отношения крестьян к «колдунье» Олесе. Пространство, которое описывает автор, делится на
свое – чистое, христианское и языческое, в котором обитают злые силы.
Первый конфликт повести заключается в своеобразии традиций Полесья, где христианские традиции тесно переплелись с языческими. Из противостояния реального и идеального миров вытекает второй конфликт: возлюбленные, воспитанные в столь различных
условиях просто не могут быть вместе, и обречены на расставание. Романтическая составляющая прослеживается в самом начале «Олеси», когда реалистичное описание быта
крестьян снабжается рассказами слуги барина о «ведьмах» и о живущей неподалеку колдунье. Однако только после того как в повести появляется Олеся, романтизм в полной мере
неотделимо соседствует с реализмом. Романтический образ Олеси заключается не только
в ее идеальности – изолированности от ограниченных своей злобой людей и отсутствием
низменных интересов к славе, богатству, власти и т.д. Основными мотивами ее поступков
являются эмоции. В плюс к этому, Олесе знакомы тайны человеческого подсознания, за
что местные жители называют ее «колдуньей» [3: 80]. Главный герой, попав в этот сказочный идеальный мир, на время забывает обо всех условностях современного традиционного общества и на некоторое время объединяется с природой. Однако А. Куприн остается
реалистом, и лесная сказка заканчивается трагически, о чем интуитивно догадывается еще
на первых этапах знакомства с Иваном Тимофеевичем сама Олеся.
Олеся, не знающая всех тонкостей, хитростей и условностей цивилизованного мира,
благодаря своей открытости заставляет Ивана Тимофеевича хотя бы на время забыть
обо всех предрассудках своей среды. Вместе с этим, необходимо отметить, что Олесе
не свойственна наивность и беззащитность – она знает, что такое людская злоба и неприятие, она знает, что любая непохожесть в человеческом сообществе наказуема, но,
тем не менее, она способна на «поступок», в отличие от возлюбленного. Любовь Олеси
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является величайшим даром главному герою, в котором сочетается жертвенность и смелость, но в тоже время автор закладывает в этот дар ряд конфликтов и противоречий.
Таким образом, подлинный смысл любви А. Куприн видит в стремлении бескорыстно
отдать своему избраннику всю полноту своих чувств. В этой же концепции и заключается своеобразие реализма А. Куприна – в сочетании несочетаемых миров, так называемом
двоемирии, то есть разделении мира на реальный и идеальный, которые противопоставляются друг другу.
Иван Тимофеевич является героем, от лица которого читатель узнает обо всех событиях. Он же является в какой-то степени «границей», которая разделяет миры реальный
и идеальный. Реальным миром является Петербург и его «высший свет»; идеальным миром является лес, в котором живёт Олеся с бабушкой. Реализм проявляется в описаниях
Иваном Тимофеевичем Петербурга. Здесь можно наблюдать презрение, неудовлетворенность жизнью, грусть и тоску. Все это свойственно жителям Петербурга. С нескрываемым отвращением рассказывает Иван Тимофеевич Олесе о Петербурге: «Так вот такие
высокие дома. И сверху донизу набиты людьми. Живут эти люди в маленьких конурках,
точно птицы в клетках, человек по десяти в каждой, так что всем и воздуху-то не хватает.
А другие внизу живут, под самой землей, в сырости и холоде; случается, что солнца у
себя в комнате круглый год не видят» [1: 273].
Что касается Олеси, то ей чуждо представление о мире, описанном Иваном Тимофеевичем. Ей тяжело понять, как человек может жить там, ведь ее тонкая натура привыкла к свободе. Олеся отвечает Ивану Тимофеевичу: «Ну, уж я б ни за что не променяла
своего леса на ваш город. Я и в Степань-то приду на базар, так мне противно сделается.
Толкаются, шумят, бранятся... И такая меня тоска возьмет за лесом, – так бы бросила
все и без оглядки побежала... Бог с ним, с городом вашим, не стала бы я там жить никогда» [1: 273]. Противостояние этих миров вызывает другой конфликт. Этот конфликт
является социальным и заключается в том, что люди, которые воспитаны в таких разных
условиях, практически, не могут быть вместе, и им суждено расстаться. А. Куприн, зная
эту особенность, которая еще раз подчеркивает реализм в его произведении, не делает
романтическую любовь безмятежной, приводя героев к тяжким испытаниям. Поэтому,
«лесная сказка» имеет трагический финал. Однако, особенностью являются не только
обстоятельства финала, когда Олеся страдает от жесткости и подлости окружающего
мира. А. Куприн относится к данному вопросу более масштабно, с социальной точки
зрения: он рассуждает над тем возможно ли идеальному «дитю природы» выжить в чуждой ему среде. Мы видим четкое противопоставление миров, и, по мнению главного
героя повести, они не могут сочетаться. Эти миры четко противопоставлены друг другу.
Автор затрагивает не только тему любви, но и тему недостижимого счастья.
Своеобразие реализма А. Куприна заключается еще и в том, что этот сказочный мир, в
который попал главный герой, лишен идеализма – деревенские жители предстают злобными и ограниченными. Олеся, зная склад их ума и испытав на себе их неприятие, пытается
оградиться и защититься от них: «А мы разве трогаем кого-нибудь! Нам и людей не надо.
Раз в год только схожу я в местечко купить мыла да соли... Да вот еще бабушке чаю, – чай
она у меня любит. А то хоть бы и вовсе никого не видеть» [1: 258]. Обладая интуитивным
знанием, благородством и рядом других человеческих качеств, Олеся выигрывает по сравнению со своим возлюбленным – Иваном Тимофеевичем, который предстает перед нами
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типичным представителем интеллигенции, человеком с «ленивым сердцем», человеком
искренним, отзывчивым, но нерешительным и в некоторой степени эгоистичным. Он не
смог почувствовать опасность, которая угрожала Олесе и благодаря своей подверженности
условностям и предрассудкам цивилизованного мира, сам того не желая, принес беду своей любимой. Олеся чувствует и понимает это изначально, говоря возлюбленному: «Вышло
вам вот что: человек вы хотя и добрый, но только слабый... Доброта ваша не хорошая, не
сердечная. Слову вы своему не господин. Над людьми любите верх брать, а сами им хотя
и не хотите, но подчиняетесь. Никого вы сердцем не полюбите, потому что сердце у вас
холодное, ленивое, а тем, которые вас будут любить, вы много горя принесете» [1: 264].
Олеся, будучи по существу своему простой и добродушной, тем не менее, каким-то
образом понимает душу человека, выросшего совершенно в ином мире. Реализм берет
верх над романтизмом. Олеся, владеющая необъяснимым с точки зрения Ивана, даром
провидения, чувствует неизбежность трагического конца. Она знает, что Иван Тимофеевич не способен отречься от своего мира, но, тем не менее, идет на самоотречение, пытается примерить свой образ жизни с тем миром, который ей чужд. Самопожертвование
присуще лишь «естественному человеку».
А. Куприн неоднократно подчеркивает богатый внутренний мир Олеси и скудный
внутренний мир Ивана Тимофеевича. Когда Олеся предлагает Ивану просто поехать за
ним, безо всякой женитьбы, у главного героя возникает подозрение, что её отказ связан с
боязнью церкви. Однако Олеся говорит, что ради любви к нему она готова перебороть и
это. В данном случае мы видим, что Иван Тимофеевич достаточно зависим от социума.
Для него чуждо отказаться от христианских обычаев во имя любви, в то время как Олеся
готова на все ради любимого. Сам Иван Тимофеевич не оправдывает себя и не отрицает
того, что при всей своей любви к Олесе, зависит от условностей цивилизованного мира.
По сути именно эти условности и обуславливают трагичность финала, а предчувствия
близкой беды и близкого расставания посещают теперь уже и главного героя: «Я близко
вглядывался в ее бледное, закинутое назад лицо, в ее большие черные глаза с блестевшими в них яркими лунными бликами, – и смутное предчувствие близкой беды вдруг
внезапным холодом заползло в мою душу» [1: 293].
А. Куприн обладал способностью совмещать в своих книгах реальность с романтической выдумкой. Наверное, это и есть та самая замечательная способность усмотреть
в жизни прекрасное, достойное восхищения, которой лишены многие люди. Но если
уметь видеть в жизни лучшие ее стороны, то, в конце концов, из самой скучной и серой
повседневности может родиться новый, замечательный мир, в частности как это показано в повести «Олеся».
Реалистичность произведений А. Куприна является одной из главных черт, однако
следует отметить и элементы романтизма, которые неизменно присутствуют в его творчестве. Это соединение дает ряд своеобразных черт, которые выделяются на примере
повести «Олеся»:
‒ реализму не свойственно уподоблять человека, а считать его частью среды; в романтизме присутствуют сразу два мира, которые подобны и равноправны;
‒ в реализме можно наблюдать обратное: в описании делается упор на причинноследственных связях, на очертании явления в полном охвате; романтизму свойственно
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убирать причинно-следственные связи между фрагментами произведения, оставлять
фрагменты, связь между которыми ассоциативна;
‒ реализму свойственно абсолютизировать объект, а романтизму ‒ полностью переключать внимание на субъект;
‒ реализм по своей сути рассчитан на широкую аудиторию, на неподготовленное
восприятие, так как «эффект реальности» позволяет реализму быть демократичным для
понимания; романтизм требует от читателя профессионализма, в то же время читатель
должен являться сотворцом;
‒ одним из основных принципов реализма является принцип эволюции; романтизму
свойственно объяснять все настоящее через первоначало, для него исторические законы
неизменны.
Исследуя сочетание элементов реализма и романтизма в произведениях А. Куприна,
следует отметить их необычайную связь и функциональность. Реализм и романтизм являются базовыми деталями, на которые стоит обратить внимание для того, чтобы понять,
что именно автор хочет донести читателю. Реальный мир противопоставляется идеальному, мечта противопоставляется обыденности. А. Куприн подчеркивает, что переплетение реализма и романтизма ни в коей мере не ведет к их объединению. Подводя итог всему вышесказанному отметим, что реализм и романтизм неразрывно связаны и являются
неотъемлемыми элементами в творчестве А. Куприна.
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ПОЄДНАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ РЕАЛІЗМУ І РОМАНТИЗМУ
У ТВОРАХ О. КУПРІНА
(НА МАТЕРІАЛІ ПОВІСТІ «ОЛЕСЯ »)
Стаття присвячена творчості О. Купріна. Зокрема, на прикладі повісті «Олеся»
розглядаються риси реалізму і романтизму в прозовій творчості російського письменника. Докладний аналіз взаємодії реалізму і романтизму в повісті сконцентрований на
реалізації автором у повісті ідеї «природної людини», мотиву двох світів і проблемі
приреченості справжнього кохання у цивілізованому світі.
Ключові слова: романтизм, реалізм, два світи, «природна людина».
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IN THE WORKS A. KUPRIN
(BASED ON THE NOVEL «OLESІA»)
The article is devoted to works by A. Kuprin, especially to the features of realism and
romanticism on the example of the story «Olesia». The article discusses two worlds of the story,
the hopelessness of the true love in the civilized world, the idea of «natural person». The article
gives a detailed analysis of the interaction between realism and romanticism in the story.
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ПРОБЛЕМАТИКА ТВОРЧОСТІ Б. ШЛІНКА
У детективних романах Б. Шлінка наскрізною є проблема переосмислення
історичного минулого Німеччини, яку прозаїк намагається вирішувати з власної позиції,
не тільки усвідомлюючи провину німців у подіях Другої світової, а й показуючи їх як
жертв у певних ситуаціях.
Ключові слова: роман, детектив, Німеччина, війна, провина.
Одним із найпопулярніших німецьких письменників кінця ХХ–початку ХХІ століття
є Бернхард Шлінк (нар. 1944 р.). Прозаїк належить до першого повоєнного «покоління
дітей», життєві орієнтири якого пов’язані як із усвідомленням національної німецької
провини «покоління батьків», так і з гарячим бажанням зрозуміти витоки цієї провини,
віднайти можливість її подолання та спокутування.
Літературознавці (Л. Мальчуков, О. Ісаєва, В. Панкратов, Б. Хлєбніков, Т. Шарипіна,
Г. Іонкис, П. Мор, М. Хайгенмозер, С. Фойхт, Л. Хофман та ін.), звертаючись до
романів Б. Шлінка, відзначили жанрову своєрідність творчості прозаїка, її широкий
ідейно-тематичний діапазон, пильну увагу митця до історичного минулого Німеччини,
філософічність, міфологічність тощо.
Отже, актуальність даного дослідження обумовлюється, по-перше, своєрідністю
втілення у романах «Der Vorleser» і «Die Heimkehr» теми підґрунтя і наслідків Другої
світової війни, по-друге, стилем і манерою написання прози Б. Шлінка (традиції соціальнопсихологічного роману), по-третє, відсутністю в українському літературознавстві
ґрунтовних наукових праць, присвячених прозі Б. Шлінка.
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Мета дослідження – визначення своєрідності створення ідейно-тематичного
комплексу романах «Der Vorleser» і «Die Heimkehr» Б. Шлінка в контексті соціальноісторичних умов Німеччини др. половини ХХ століття.
Відповідно до мети в науковій розвідці зроблено огляд літературознавчих праць
науковців щодо творчого доробку Б. Шлінка та спробу інтерпретувати ідейно-тематичне
підґрунтя романів «Der Vorleser» і «Die Heimkehr» німецького письменника.
Із усіх творів Б. Шлінка привертає найбільшу увагу і є найдискусійнішим роман
«Der Vorleser». Роман є літературним прикладом тенденцій глобалізації сучасного світу.
Б. Шлінк порушує у творі широке коло проблем: любов, сексуальність, стосунки між
людьми, історична спадщина, почуття провини, неграмотність тощо. Б. Шлінк із власної
позиції осмислює і трактує дискусійну тему Голокосту і, не в останню чергу, зв’язок
Голокосту з історичними подіями країни.
Перш за все, романом піднімається одна з «небезпечних» тем для німців [9]. Хоча
роман, на переконання О. Ґребера, й став успішною інтеграцією теми-табу [4], дехто
з літературознавців засудив Б. Шлінка за звернення до неоднозначної теми Голокосту.
Так, на думку ж Д. Дайснера [2] та Т. Ліндеманна [10], «Der Vorleser» провокаційно
впливає вже з першого прочитання, має множинний потенціал для скандалу. Знищуюче
висловився пристрасний критик Б. Шлінка Д. Адлер про книгу «Der Vorleser» як про
«порнографію культури», «неїстівну», «постмодерністську кашу», «пародію на утвердження істини» (цит. за [5, с. 126]). Д. Адлер вважає, аналізує далі М. Хайгенмозер, що
роман відкинув потреби і слабкості людини на задній план [5].
Н. Біріх [1], німецька дослідниця літератури і перекладачка, висловлює думку про
те, що «Der Vorleser» (не тільки книга, а й екранізація) має надзвичайний (навіть скандальний) успіх у Німеччині та в усьому світі через порушену в ньому проблему провини
німецького народу в історичному минулому.
Літературознавець М. Краус [9], досліджуючи ейдологічну систему роману, не погодився з авторською позицією зображення образу Ханни як найбіднішої неписьменної
жінки, яка зі страху перед викриттям своєї неосвіченості обіймає посаду в лавах СС.
Учений це розцінює як найлютіший вияв цинізму Б. Шлінка й дивується намірові автора
представляти таку ситуацію публіці. На противагу точки зору М. Крауса, в літературній
критиці визнається мужність Б. Шлінка, який розтлумачив історичне минуле по-своєму:
злодії можуть бути також почасти жертвами [12].
На наш погляд, деякі відгуки є занадто різкими (наприклад, Д. Адлера) і дають підстави стверджувати, що Б. Шлінк не заперечував жодним словом історичну
причетність у злочинному ставленні німців до євреїв. Адже в романі акцентується не Голокост як факт, а особистісні стосунки між двома головними героями, що дає зрозуміти
ставлення молодого покоління до проблеми з історичного минулого Німеччини.
Західноєвропейська дослідниця творчості Б. Шлінка С. Клейман [8] також
висловлює думку про те, що така переорієнтація окремих критиків була викликана фанатичним переконанням у популістській експлуатації традиційних істин про дискусійну
політкоректність. Ученим підтверджується ідея про законне право молодого повоєнного і
наступних поколінь на подальший розвиток німецької нації. С. Клейман високою оцінює
нове відкриття Б. Шлінка подальшої перспективи перегляду і переосмислення німецької
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історії замість традиційних образів хороших жертв і злочинців-монстрів у розпал диявольського Голокосту, триваючі наслідки якого актуальні й донині.
Ця переорієнтація в підході до теми Голокосту призвела до порушення іншої проблеми при з’ясуванні подальшого аспекту німецької історії, котрий становить інтерес
для німців ХХІ ст. у просуванні власної системи стабілізації наслідків історії. У цьому
зв’язку С. Клейман також підкреслює відкритість і відмовивляється від продовження
примітивної інтерпретації дихотомії «добро/зло», що розглядається як якісна ознака
будь-якого сучасного роману.
Зарубіжна дослідниця літератури М. Хольтц згодна з С. Клейман і також схвально вказує на спроможність Б. Шлінка уникати догматичної відмінності між злом і
добром [6].
У романах «Der Vorleser» і «Die Heimkehr» Б. Шлінка піднімаються численні питання, пов’язані з особистістю і суспільством: любов, шлюб, обов’язок, сором, моральність,
відповідальність, право, справедливість, батьківщина, поезія, історія тощо. З цілого
ряду тем виокремлюється і розкривається з більшою потужністю питання провини,
яке відкрито постає в центрі уваги письменника в «Der Vorleser», а в «Die Heimkehr»
прочитується між рядками.
У доповіді 1987 р. Б. Шлінк висловлюється стосовно німецької провини і запевняє,
що не буде ніякої особистої провини в 2025 році, тому що в правовому сенсі звинувачуватимуть тільки тих, хто чинив злочини, але не тих, хто виступав проти релігійних
і моральних норм чи стандартів: «der Sitte und des Funktionierens, Kommunikation und
Interaktion» [15: 56]. Для письменника становлять інтерес останні, тому що вони належать до великої групи людей, які в період нацизму не могли тримати опозицію і чинити опір. У романі «Der Vorleser» цей критерій автор повторив: «oder bei ihnen [den
Verbrechen] zugesehen oder von ihnen weggesehen oder die nach 1945 die Verbrecher unter
sich toleriert oder sogar akzeptiert hatten» [13: 180].
Тим не менш, він також не говорить про колективну провину, тому що здатність протистояти мали одиниці. Для другого покоління, тобто для генерації Міхаеля Берга, не може
йтися ані про правову, ані про загальну концепцію провини, хоча доля цього покоління буде
залежати від наслідків злочину нацистів світового масштабу. Дилема Міхаеля Берга полягає
в наступному: «Also blieb ich schuldig. Und wenn ich nicht schuldig war, weil der Verrat einer
Verbrecherin nicht schuldig machen kann, war ich schuldig, weil ich eine Verbrecherin geliebt
hatte» [13]. Безпосередньої передачі провини не сталося, але сприйняття колективної провини повторилося на другому (наступному) поколінні. Перше покоління, генерація злочинців,
розвинуло почуття колективної провини як проекції нечистого сумління, що існує за межами
національного співтовариства на наддержавному рівні. У другому поколінні − проекція від
батьків. За принципами Б. Шлінка «друга» провина ґрунтується не на моральних чи етичних
нормах, а на правилах спілкування та взаємин. Така спільна приналежність до однієї сім’ї,
до будь-якої однієї асоціації, організації або установи і, по суті, до народу взагалі може припинитися, але поки це не сталося, йдеться про солідарність.
Б. Шлінк пояснює небажання німців самоідентифікуватися зі своїм народом як прояв (симптом) сорому, що виник через злочини Третього рейху [13]. Цю настанову широко тематизує Б. Шлінк у «Die Heimkehr», де, на думку головного героя хлопчика Петера
Дебауера, Німеччина, в порівнянні зі Швейцарією, має статус підпорядкованої держави.
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Ще відчутнішою така думка стає у міркуваннях вже дорослого Петера: «Auf der Bahnfahrt
vom Flughafen in meine Heimatstadt, einer Fahrt durch akkurat zersiedelte Landschaft, vorbei
an aufgeräumten Städten mit ordentlich verputzten Häusern, gepflegten Vorgärten, kleinlichen
Zäunen und regennassen. sauber glänzenden Strassen wurde mir verzweifelt bewusst, wie falsch
diese Welt war und daß ich doch ein Teil von ihr war und sie nicht verlassen konnte. Es ging
einfach nicht» [14]. Німеччина йому не подобалась. Перший позитивний досвід – любов до
історії, відчуття безпеки, навіть першу любов до жінок він відчув і пережив закордоном.
Намагання уникнути ганьби ґрунтується на понятті сорому, де це почуття тлумачиться як заразне. Проте, німці не відмовляються від злочинців. Тут йдеться про загальну
провину і бажання спокутувати цю провину за всіх.
У виступі Б. Шлінка ми знаходимо коментар, подібний до жорсткої критики, де
письменник ставить в один ряд жертв і злочинців: «In den Kindern werden Opfer- und
Schuldschicksal einander verwandt» [15]. Це психологічно є правдоподібним і виправданим, тому що жертва переживає при активному приниженні ззовні почуття сорому, а з
боку почуття провини і сорому виглядають однаково. Тим більше, що ганьбу винних навряд чи можна відрізнити від почуття провини. У «другому» поколінні вони все більше
стають схожими.
Про провину або невиновність Ханни жодним словом у романі навіть не натякається.
У тексті твору та за його межами, в думках читача, це питання набуває вирішального
значення: чи була Ханна Шмітц насправді однією з багатьох послідовниць і посібниць,
які чітко дотримувалися команд, чи це було перебільшенням? Позиція «особистого вибору», яка полягала в виборі слабких дівчат, які потім, перш ніж вони були відправлені
в Освенцим, мали читати їй уголос, зробила Ханну такою лютою злочинницею. Другим напруженим моментом у зображенні цієї жінки було те, що Ханні належала роль
лідера групи охоронців, отже, головної звинуваченої («Indem Hanna zugab, den Bericht
geschrieben zu haben, hatten die anderen Angeklagten leichtes Spiel. Hanna habe, wo nicht
allein gehandelt, die anderen bedrängt, bedroht, gezwungen. Sie habe das Kommando na
sich gerissen. Sie habe Feder und Wort geführt. Sie habe entschieden» [13: 130]). З Ханною вчинили несправедливо, по-перше, тому що вона не могла зорієнтуватися в цьому
процесі розслідування, по-друге, тому що, як ми тепер знаємо, не могла писати, і тому
не була лідером, ця обставина стала найнапруженішим моментом всієї історії. Незважаючи на її активність в СС та грубу поведінку щодо Михаеля, ця обставина викликає
співчуття. Той факт, що її адвокат скористався власним правом розтлумачити її особистий вибір як акт гуманізму (захист слабких, і так уже на смерть приречених жінок),
сам по собі заслуговує на повагу. Важливо, що Ханна сама свою життєву брехню
приховує, від сорому: «Scham als Grund für ausweichendes, abwehrendes, verbergendes
und verstellendes, auch verletzendes Verthalten kannte ich selbst. Aber Hannas Scham,.
nicht lesen und schreiben zu können, als Grund für Verhalten im Prozeß und im Lager? Aus
Angst vor Bloßstellung als Analphabetin die Bloßstellung als Verbrecherin? Aus Angst vor
Bloßstellung als Analphabetin das Verbrechen?» [13: 127]. Отже, довічне ув’язнення Ханни стало високою ціною за сором.
Оповідач підтверджує намагання читача зменшити ступінь провини Ханни через її
неграмотність. Це його мета – звести до мінімуму провину Ханни, для того, щоб ставитися до звинувачень стосовно жінки в межах загальнолюдських моральних норм. Отже,
оповідач відчайдушно взявся за спробу зрозуміти свою власну схильність до помилок,
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здатність на любов до людини, яка є монстром. Те, що оповідач намагався зробити, було
апорією (непереборним протиріччям): «Ich wollte Hanna Verbrechen zugleich verstehen und
verurteilen... Beidem wollte ich mich stellen: dem Verstehen und dem Verurteilen. Aber beides
ging nicht» [13: 152-153]. Він віддистанціювався від свого покоління тих, хто вибачається,
що вони люблять своїх батьків-злочинців. Міхаель вказує, що таке вибачення у його любові
до Ханни не може мати місця: «Ich hatte sie nicht nur geliebt, ich hatte sie gewählt. Ich habe
versucht, mir zu sagen daß ich, als ich Hanna wählte, nichts von dem wußte, was sie getan hatte.
Ich habe versucht, mich damit in den Zustand der Unschuld zu reden» [13: 162].
Проблема любові Петера до батька-злочинця отримує іншого забарвлення. Петер
Дебауер після того, як він зрозумів, що його батько живий і що він був одним з можливих злочинців у період нацизму і тепер, як і раніше, активно бере участь у пропаганді
зла, навпаки, нічого не робить, бо він «wäre sonst noch in den Medierummel geraten» [14:
372]. Він від батька не відмовляється: «ich weiß, das es nicht die Sehnsucht nach Johann
Debauer...ist. Es ist nur die Sehnsucht nach einem Bild, dass ih mir von meinem Vater gemacht
und an das ich mein Herz gehängt habe» [14: 375].
Батько Петера – монстр, про що не може бути жодних сумнівів на відміну від ситуації
з Ханною Шмітц. Він також не вписується у звичайну картину банального зла, тому що
він є «творчим» лиходієм. Окрім діяльності в колі високої нацистської еліти, він запропонував свої послуги і пропаганду іншій кліці – комуністам, для того щоб нарешті зробити
еліту наддержавою у зловживанні владою. Він був не послідовником, а тим, хто надихає,
автором. Ідеологічні переконання Йоганна Дебауера дозволили йому розцінювати знищення великого міста як акт лицарство, заснованого на «залізному правилі»: «Was du
bereit bist, dir zuzumuten, das hast du auch anderen zuzufügen das Recht» [14: 167]. Це правило виправдовувало вбивства, руйнування, війну, це правило є основою влади авторитарних лідерів. Знаковим є те, що Йоханн Дебауер залишається безкарним і впливовим.
Мати Петера втілює той прошарок післявоєнного населення, який проголошував
культуру мовчання та забуття. Вона залишила свого сина в момент тривалої кризи під
час пошуку власної ідентичності, нібито в його інтересах: «Wenn ich bestätige, dass er tot
ist, vererbt er sich mich als Ehemann und dir als Vater... ich habe angenommen, deinet-, aber
auch meinetwegen» [14: 277]. Елла Граф – типова представниця поколінь виконавців. Її
завзятість у брехні, її концентрація на матеріальному боці життя мали негативний вплив
на емоційний розвиток і нерішучість її сина.
Отже, всю літературну творчість Б. Шлінка пронизують питання права, моралі та
справедливості. У детективних романах письменника наскрізною є тема переосмислення історичного минулого Німеччини. Низку проблем історичного минулого Німеччини
прозаїк намагався вирішувати з власної позиції, не тільки усвідомлюючи провину німців
у подіях Другої світової, а й показуючи їх як жертв у певних ситуаціях.
Перспективою ж подальшого дослідження є інтерпретація теми історичного минулого Німеччини з метою виявлення своєрідності її втілення художниками слова Німеччини
ХХ століття у контексті світової літератури.
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ПРОБЛЕМАТИКА ТВОРЧЕСТВА Б. ШЛИНКА
В детективных романах Б. Шлинка основной является проблема переосмысления
исторического прошлого Германии, которую автор пытается решить с собственной
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позиции, не только осознавая вину немцев в событиях Второй мировой войны, а и показывая их как жертву в определенных ситуациях.
Ключевые слова: роман, детектив, Германия, война, вина.
Zhila N.V., associate professor
MSPU, Melitopol
THE ISSUE OF CREATIVITY B. SCHLINK
The article is devoted with the detective novels by B. Slink, who rethinking the historical
past of Germany, being aware of the guilt of the Germans in the events of the Second world war
and showing them as victims in certain situations.
Key words: novel, detective, Germany, war, wine
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Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Чернівці
ЕРА МОЛОДІЖНОЇ КОНТРКУЛЬТУРИ У ТВОРЧОСТІ БРИТАНСЬКИХ
«СЕРДИТИХ МОЛОДИХ ЛЮДЕЙ» ТА ФРАНЦУЗЬКОЇ ПИСЬМЕННИЦІ
ФРАНСУАЗИ САГАН
У статті розглядається проблема типологічної спорідненості художніх програм англійського літературного угруповання «Сердиті молоді люди» та французької
письменниці Франсуази Саган. Аналізуються спільності ідейно-естетичних позицій
вказаних письменників, розглядається відповідність їх творів настроям молодіжної
контркультури середини ХХ століття, висвітлюються розбіжності творчих пошуків
літераторів.
Ключові слова: контркультурна спрямованість, аморалізм, сексуальна революція,
антигерой.
Зміна суспільно-політичних, економічних і соціальних реалій повоєнного світу ХХ
століття, стрімке поширення освіти, інтенсифікація ролі виробництва у новоствореному
суспільстві споживання, яке перетворює індивідуальність на представника одноманітної сірої
маси, призводить до оформлення нового світосприйняття, націленого на відмову від системи
традиційних цінностей, котрі будуються на християнській концепції свідомої особистості,
совісті й альтруїзму. Протистояння моральним приписам і настановам суспільства, девальвація
загальноприйнятих цінностей і взагалі відверто антикультурна поведінка й відношення стають
справжньою ознакою часу та характеризують повоєнний розвиток молодіжного суспільства у
багатьох країнах. 50-ті роки – ера молодіжної контркультури з яскраво вираженою відмовою
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від загальноприйнятих норм, уставів і законів вразила Великобританію, Сполучені Штати
Америки, Францію, Іспанію та й інші країни.
Невідомий автор статті «Хто вони – «сердиті»? «зламані»? «злі»?» вбачає у цьому
«справжнє «знамення часу»» [1: 243], адже молоді літератори країн Західної Європи та
США активно змальовували на сторінках власних творів так звану «нову» особистість,
сповнену жаги життя, насолод, розкутості й інтенції зберегти залишки власної
автентичності у виключно «реальному» просторі соціального буття. У Великобританії
подібна драматична колізія знаходить своє відображення у творчості письменників
«сердиті молоді люди», яких цілком правомірно можна назвати феноменом британської
контркультури; в Америці до подібних настроїв звернулись «бітники». За висловом
Д. Урнова, «молодим письменникам Франції чи Західної Німеччини, Італії чи Іспанії,
Швеції чи Данії не завжди вдавалось отримати загальне найменування – як-от, «бітники»
чи «сердиті». Однак, схожі настрої майже неминуче заявляли про себе в літературі даних
країн» [2: 70].
Спорідненість британських та американських контркультурних настроїв неодноразово висвітлювалась у розвідках як вітчизняних, так і зарубіжних літературознавців.
Даної проблематики торкаються у своїх дослідженнях М. Гартенберг, А. Кеттл, К. Олсоп,
Г. Фельдман, А. Гозенпуд, В. Івашева. Однак, питання наявності паралелізму типологічних
позицій «сердитих» письменників та представників французького нонконформізму досі
не ставало предметом самостійного дослідження. У даній статті ми спробуємо розглянути
художні доробки «сердитих молодих» письменників та творчість французької письменниці
Франсуази Саган та з’ясувати ступінь типологічної спорідненості їх творчості в аспекті
загальної контркультурної направленості молодіжних рухів середини ХХ століття.
По-перше, слід зазначити, що «сердиті молоді», так само як і Франсуаза Саган набули
шаленої популярності у власних країнах уже після виходу перших творів. Своєму успіху
вони в деякій мірі завдячують тогочасному розквіту рекламної діяльності та несамовитій
активності журналістів посперечатись про новостворену сенсацію. Зрештою, найновіша
література несе певну небезпеку для критика, адже він може переоцінити вартість сучасного йому твору, у якому аналізуються близькі і зрозумілі його серцю події. Однак,
усвідомлюючи закладений ризик, один із критиків «сердитих» Девід Лодж зазначав:
«… я постійно відчуваю дивне споріднення думок із таким письменником, розумію,
що він промовляє до мене не так як класики, і, сприймаючи голос цього письменника,
усвідомлюю з приємністю те, що він має на думці, без зайвих зусиль» [3: іх]. «Сердиті
молоді» промовляли до своїх адресатів з усією відвертістю. Шалений успіх їхніх
творів лише підтверджував актуальність обраної ними тогочасної тематики, здатність
письменників відчути існуючі проблеми та зрозуміло і якомога ближче читачу виявити
їх на сторінках власних творів.
Величезні тиражі, численні рецензії, переклади творів «сердитих» та Ф. Саган пояснюються тим, що письменники звернулись до безпосередньої правди життя, прагнули розділити з читачем його відчуття і проблеми в складній реальності. Точність
змалювання тогочасної особистості як у французької письменниці, так і у «сердитих»
поєднується із простотою і невишуканістю мови художнього твору. Тут превалює
відтворення повоєнної дійсності більш традиційними формами експресії, відмова від
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сюрреалістичного спрямування поетичного пошуку та модерністського підходу. Це приблизило письменників до читачів, підтвердило наміри зобразити переживання людини
щиро і відверто.
Літературні героїні і герої Саган, подібно й до інших героїв-виразників молодіжної
контркультури, – це молодь, охоплена хвилею цинізму і презирства до батьків. Це
покоління, яке не соромилось девальвації роками усталених цінностей, ставило себе
поза і понад мораллю, звичними нормами поведінки. Так, перший роман письменниці
«Здрастуй, печаль!» одночасно «…шокував та захоплював читачів тим, що змальовував дівчину-підлітка як сексуальну, аморальну, схиблену на задоволеннях та егоїстичних
втіхах … особу» [4: 86]. Сесіль, героїня роману, егоїстично маніпулює долею батька.
Налякана неминучими змінами у власному житті, які б відбулись із укладенням шлюбу
батька і Анни, Сесіль розробила цілий план розриву закоханих, який завершився загибеллю не лише світлого почуття, а й людини, яка не змогла без нього жити.
Подібна демонстрація зневаги до старшого покоління, якщо його погляди ідуть в
розріз із поглядами молодших героїв, характерна була і для героїв «сердитих молодих людей». Варто лише згадати ставлення Лемптона до свого батька, якого він зневажав вже у
п’ятнадцятирічному віці, «……адже гіпотетичний автомобіль, від якого він [батько Джо;
К.Г.] настільки зневажливо відмовився, здавався мені безкінечно спокусливим. І замість
захоплено-схвального виразу, який очікував батько, він побачив лише сердитий погляд
з-під лоба» [5: 99]. Джиммі Портер цілком відверто висловлює все, що він думає про
батьків власної дружини, називаючи тещу носорогом [6: 52]. Чарльз Ламлі стверджує,
що «Повна неспроможність знайти спільну мову [з його батьками; К.Г.] душила його…
спустошувала мозок» [7: 22].
Суттєву паралель між творчістю Саган і «сердитих» письменників, і, навіть ще
більше, «бітників» створює еротизм і сексуальність їх творів, що виявляється справжнім
знаменням часу. Сексуальна революція, яку сповідувала тогочасна молодь західного
світу, звичайно, не всім була зрозумілою і викликала звинувачення у аморальності, сексуальному анархізмі персонажів вищевказаних митців.
Однак, незважаючи на розпусні манери героїв Ф. Саган, письменниця не підтримує
такий спосіб життя. Авторська візія проблеми спрямована на виявлення гнилісної суті такого існування, та й герої Саган рано чи пізно це розуміють. Протагоністи «сердитих»
також відчувають докори сумління з приводу деяких своїх сексуальних відносин. Наприклад, Джо Лемптон неодноразово сумнівається щодо плану спокушення невинної С’юзен,
наскільки б сильним не було його бажання швидкого збагачення. Джим Діксон під час
п’яних пестощів із Маргарет задумується, чи чесно це по відношенню до неї [8: 58].
Герої ж «бітників», на противагу «сердитим» і Саган, виступають апологетиками
максимальної анархії і свавілля в інтимних питаннях. Вони не відчувають сумнівів щодо
чистоти своїх тілесних задоволень. Для них природність їхньої поведінки унеможливлює
її аморальність і, власне, сцени вільного сексуального життя повинні сприйматись
як невід’ємна частина їхнього звичного існування. Не дивно, що зважаючи на дані
особливості творчості цих письменників, Хамфрі Карпентер говорить, що протест «сердитих», зрештою, так само як і Ф. Саган, виглядає як «…шторм у чашці чаю» порівняно
з несамовитим коловоротом «бітників» [9: 187].
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Водночас між літературним світом «сердитих» і Саган існують істотні відмінності. В
той час як «сердиті молоді» зображували проблеми молоді робітничої, чи представників
нижчого середнього класу, Саган звертається до представників багатих космополітів:
успішних, забезпечених, безтурботних аристократів. Здавалося, така тематика
неймовірно віддалена від соціальної нерівності «сердитих» чи відкидання соціальних
пут «бітників». Однак, якщо Саган розкриває проблеми аристократів, то «сердиті» –
тих, хто прагнув до них потрапити. Сповнені заздрості до статків і можливостей вищих
верств населення, Діксон, Ламлі та Лемптон прагнуть привілеїв правлячого класу без
успадкування їх відповідальностей. Окрім того, письменників поєднує повна зневага до
християнської моралі, загальне, властиве всім їхнім героям, прагнення насолод тут і зараз, бажання бездумного розкошування, задоволення потреб власного Ego.
Для героїв Саган відіграють величезну роль, як засіб задоволення чуттєвогедоністичних потреб, гроші. Сесіль із «Здрастуй, печаль!» страшенно подобається її
«…розкішне, легке життя» [10: 255]. Вона цінує гроші, адже їм вона завдячує більшість
розваг: «…приємність швидко мчати машиною, мати нову сукню, купувати платівки,
книги, квіти» [10: 255]. Сесіль визнає, що «Жадоба втіх, щастя є єдиною стійкою рисою мого характеру» [10: 255]. Герої «сердитих» також з великою повагою ставляться до грошей, прагнуть наблизитись до забезпеченого життя, адже багатство і статки
відкрили б перед ними багато поки що закритих дверей. Джим Діксон пригнічений
своїми заробітками, Джиммі Портер невдоволений участю продавця солодощами, навіть
Ламлі, який, здається, ненавидить гроші та визнає їхню отруйливу роль в житті людини,
під кінець твору стверджує, що новоотримане багатство дало йому можливість бути над
боротьбою, здобуло йому бажану нейтральність.
Найбільше ж всепоглинаюча роль забезпеченого життя проявляє себе на сторінках
роману «Шлях нагору», де абсолютно все вимірюється грошима, підпорядковується
їхній силі. Джо Лемптон сприймає багатство як самоціль, поділяє чоловіків та їхніх супутниць на групи відповідно до товщини їхнього гаманця, переводить статки Джека Велса у розряд його особистих чеснот. Навіть свої почуття Лемптон вимірює грошима: коли
С’юзен питає, наскільки він її любить, він відповідає: «На сто тисяч фунтів…» [5: 147].
Творчі здобутки «сердитих» нагадують літературну діяльність Ф. Саган і в тому, що
дана французька письменниця цілком справедливо могла б розділити з «сердитими»
письменниками «честь» введення в літературу постаті відвертого антигероя. Подібно
до протагоністів «сердитих», персонажі Саган виділяються підкресленою жорстокістю
щодо оточення, відвертою зухвалістю, презирством до всіх, окрім власного я. Однак,
обираючи «негативний» надтип літературного персонажа, «сердиті молоді люди» змальовують антигероя як «…втілення безумовно негативних рис…», в той час як герої Саган уособлюють радше тип «…пригніченої, нереалізованої особистості». Такі персонажі
підкорені застарілими стереотипами середовища, підвладні власним егоїстичним (часто
гедоністичним) інтенціям.
Зрештою, Ф. Саган не спрощує внутрішній світ своїх літературних героїв: так само,
як і «сердиті», ця забезпечена молодь – не бездушні створіння. Хоча вони сприймають
різноманітні задоволення як належне, рано чи пізно усвідомлюють, що вони живуть у
так званому «моральному вакуумі». Непокора, як домінанта творчості «сердитих молодих людей», також не завжди однозначна на сторінках їхніх творів. Характер «сердитої
350

молоді» уособлює поєднання егоїзму і турботи про долю світу, бунтарства і анархізму,
розгубленості і прямолінійності. Дійсно, з одного боку, Джим Діксон усвідомлює справжнє
обличчя як професора Велча, так і Маргарет, з іншого, поводиться з ними з належною повагою і розумінням. Різкі і грубі зауваження Джима Портера співіснують із неймовірною
чуттєвістю персонажа. Джо Лемптон із роману «Шлях нагору» турбується про Еліс з усією
любов’ю, розуміє, що це єдина людина (не рахуючи Чарльза), яка його насправді розуміє,
однак завдає їй несамовитого болю, що згодом призводить до її самогубства.
Взагалі, між романами Брейна «Шлях нагору» і «Здрастуй, печаль!» Саган багато
спільного. Центральною темою обох творів виступає бездумне прагнення задоволення
головними персонажами власних потреб, що призводить до смерті тих, хто дійсно заслуговував на життя. Так, і Еліс, і Анна уособлюють чисте, правдиве почуття, не заплямоване кар’єризмом чи егоїстичними міркуваннями, в той час як Сесіль і Джо погрузли
у піклування лише про власну долю. Спільною є і трагічна кінцівка творів: обидві героїні
гинуть в автокатастрофі, що змушує читача повірити у неспроможність виживання щирих почуттів у цьому жорстокому світі.
Також до спільних мотивів у творчості англійських «сердитих молодих людей» і
французької письменниці Ф. Саган слід віднести і змалювання настроїв розчарування
серед молоді, усвідомлення своєї нікчемності, відчуття безвиході і неспроможності щось
змінити. «Сердиті» повністю занурюються у відчуття залежності від нестачі статків
та перепон, спричинених походженням із робітничого чи нижчого середнього класів.
Героїв Ф.Саган також турбує внутрішня дисгармонія, дискомфорт існування, адже
до представників успішного, забезпеченого світу приходить розуміння безцільності,
нездоланої банальності життя. Здається, герої Саган просто безсилі вирватися із
зовнішніх обмежень.
В цілому, підґрунтя для молодіжного протесту слід, на нашу думку, шукати у
загальній повоєнній розрусі, економічному спаді та повальному безробітті; розбіжності
між зовнішньою, «рекламною» видимістю речей і їх внутрішньою суттю; механізації
навколишнього світу, впливові технічного прогресу на масову свідомість, що поступово призводила до мінімалізації ролі і ваги особистості, абсолютної індиферентності до
її внутрішнього світу, проблем і протиріч. В таких обставинах зростає внутрішня напруга особистості, утруднюється її культурна самоідентифікація, що веде до тяжких
психологічних фрустрацій.
Західноєвропейська молодь відчувала, що владні кола втягують її у вир тодішніх
політичних ілюзій, закликають до конформізму і наслідування поведінки міщанськопоміркованих верств, що на тлі подій другої світової війни, її героїки та злочинів, виглядало в очах багатьох вкрай ницо. Саме тому свобода самовираження, неприхована
критика життя, безпосередність суджень і оцінок, неприйняття минулого чи варіантів
майбутнього зумовили жагу правди, підвищену увагу до «життя як такого», що, як
показує дослідження, призвело до всезагальної світової молодіжної контркультури,
яка поглинула не лише англомовний світ, а й була відчутною у Франції, та й інших
Західноєвропейських країнах, що, на жаль, не вміщується у рамки даної статті та
потребує подальшого дослідження.
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В статье рассматривается проблема типологического родства художественных
программ английской литературной группировки «сердитые молодые люди» и французской писательницы Франсуазы Саган. Анализируется близость идейно-эстетических
позиций указанных писателей, рассматривается соответствие их произведений настроениям молодежной контркультуры середины ХХ века, освещаются различия творческих поисков литераторов.
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YOUTH COUNTERCULTURE ERA IN THE WORKS BY THE BRITISH "ANGRY
YOUNG MEN" AND THE FRENCH WRITER FRANÇOISE SAGAN
The article is devoted to the problem of typological affinity of the artistic programs of
English literary group Angry Young Men and the French writer Francoise Sagan. Semblance
of the writers’ aesthetic positions is analyzed, their works correspondence with the youth
countercultural moods of the mid-twentieth century is viewed, differences in their creative
writing are revealed.
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В статье на богатом фактическом материале рассматриваются новеллистические баллады Брестской области, основное внимание уделено женским образам (девушке, жене, матери и мачехи, вдове, свекрови и невестке).
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Народные баллады – это лиро-эпические песни, в которых нашли отражение трагические события семейно-бытовой жизни. По определению белорусской исследовательницы Л. Соловей, «балады навелістычныя – гэта апавяданні, у якіх адлюстроўваюцца
рэальныя жыццёвыя калізіі, канфлікты і нягоды» [1: 18]. В этой жанровой разновидности
решаются нравственные проблемы, которые вызывают различные переживания героев.
В текстах новеллистических баллад Брестской области акцентируется внимание на
многогранности женской натуры, что отражается в следующих женских образах: девушки, жены, матери, мачехи, свекрови, вдовы. Как отметил Е. Карский, что «наиболее рельефно выступает в народных песнях доля женщин, начиная с девичества, продолжая
замужеством и кончая тяжёлым вдовством» [2: 340]. Весьма часто образы женщин в
текстах народных баллад раскрываются в трагическом плане.
В текстах баллад Брестской области, основное внимание уделено образу девушки,
поскольку через этот юный образ показывается не только чистота помыслов героини, но
и коварство, на которое она способно пойти, ради собственного блага. Обратим внимание, что образ девушки в текстах баллад приобретает антонимичный характер. С одной
стороны, расчётливая девушка, которая стремится хорошо устроиться в жизни, удачно выйти замуж: «Марусечка тры гады ляжала, / Чорным шоўкам галоўку звязала. //
Прыехалі тры казакі з полку, / Развязалі Марусі галоўку. // Ой, адзін гаворыць, што “Марусю люблю”. // А другі гаворыць: “Я Марусю вазьму”. // А трэці гаворыць: “Я на шлюбе
стану”. // А хто з-за мора зеллейка дастане, / Той з Марусенькай і на шлюб стане» (записано в д. Синкевичи Лунинецкого р-на) [3: 158]; сбежать от родной матери с казаками,
которые сулили ей счастье: «Адзін п’е, гуляе, другі ў скрыпку грае, / Ой, а трэці, чарнявы,
да дзеўку падмаўляе. // – Едзь ты, дзеўка, з намі, з намі, малайцамі, / Ой, лепей табе будзе, як у тваёй мамы. // Й а ў твае мамы кашуля дзірава, / Ой, у нас, малойцаў, да шоўкам
вышывана. // Узялі тую дзеўку, узялі падмовілі, / Ой, узялі падмовілі да на воз пасадзілі.
// Да й павязлі дзеўку лясамі, барамі, / Гой, лясамі, барамі да бітымі шляхамі» (записано
в д. Бережное Столинского р-на) [3: 209]; убить родного ребёнка, который рожден вне
брака, чтобы спастись от позора: «Да заказвае красным дзевушкам, / Шчоб ішлі на збор,
/ Бо цяперака красным дзевушкам / Будзе перабор. // – Вы каторая расканаліся / Сына
радзіла? // Ой, не карміўшы да не паіўшы, / У рэчку бросіла? // Ой, плыві, дзіця, да плыві,
родна, / Куды волны б’юць, / Да ў нядзельку рана-парана / Усе званы б’юць, / Да ўжо тую
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расканалію / Пад ручкі вядуць» (записано в д. Бобровичи Ивоцевичского р-на) [3: 176].
С другой стороны, это девушка, которая искренне любит и ждёт своего молодого человека из дальних стран: «Ой, не шуміце, лугі, / Не задавайце тугі. // Ой, бо я тугу знаю, /
Мілага не відаю. // Паехаў мілы за лес, / Чорны вочанькі занёс. // Ой, за лес, за дуброву
/ Занёс ціху размову. // Устану я раненька, / Умыюся бяленька. // Сяду я ля вакенца: / Ці
не йдзе маё сэрца?» (записано в д. Харки Пружанского р-на) [3: 305]. Отметим, что в
новеллистических балладах девушка предстаёт не только как юная, неопытная, глупая,
которая расплачивается за свои жизненные ошибки жизнью, например, текст баллады,
записанной в д. Бережное Столинского р-на: «Ой, узялі падмовілі да на воз пасадзілі. //
Да й павязлі дзеўку лясамі, барамі, / Гой, лясамі, барамі да бітымі шляхамі. // Прывязалі
дзеўку да сосны касамі, / Гой, запалілі сосну, ой, з нізу да верху. // Сасна гарыць, гарыць,
дзеўка не гаворыць. // Сасна дагарае, дзеўка прамаўляе: / – Ой, хто ў бару начуе, да няхай
гэта чуе, / А хто дочкі мае, няхай навучае» [3: 209], но и как верная и сильная девушка,
которая ждёт своего любимого.
Таким образом, в текстах новеллистических баллад можно выделить два типа юных
девушек: девушка, которая вольна в своих желаниях и поступках, в выборе возлюбленного, даже если родители не одобряют её поведение, она поступает по-своему: «– Агляніся,
дзеўка, аглянісь назад, / Дарогаю скача, скача атрад. // То за ёю паганяе, / Яе бацька
даганяе. // – Ох, вярнісь, мой татанька, / Ты мяне не дагоніш, толькі конікі патопіш. // Я
казака перабуду, / Я сама свайму бацьку буду. // Крое дзеўка падарачкі, / Шые чырвонай
ніткай. // Не папала ў палаценца, / А казаку прама ў сэрца» (записано в д. Кожан-Городок
Лунинецкого р-на) [3: 233]. Убивая соблазнителя-казака, девушка мстит за позор, поскольку родительского благословения на этот брак не было. Ко второму типу относится
девушка, которая любит своего молодого человека и покорно ожидает его возвращения.
Замужество является одним из основных изменений общественного статуса девушки в более значимый статус жены. Образ жены в новеллистических балладах представлен разноликим и разнохарактерным. В текстах баллад отражены две линии женского
поведения, которые совершенно диаметрально противоположны: жена-друг (помощник)
и жена-предатель. В образе жены-друга в текстах выступает женщина, которая хранит
традиции прошлых поколений, подчиняется воле мужа, любит его несмотря на те страдания, которые выпали на её долю: «Ох, прыходзіць ён дадому, / Стаў нажа вастрыці,
/ Яго жонка дагадалася / Да й стала прасіці: / – Не рэж, мілы, не рэж, мілы, / Пастой
хоць гадзінку, / Пакуль жа я падгадую / Малую дзяцінку» (записано в д. Рудка Пинского
р-на) [3: 486]; «Дзе Дунай каня поіць, / То там мужык жану топіць. // – Не тапі ж мяне
удзень – / Не смяшы усіх людзей. // Не смяшы усіх людзей, / Не пужай сваіх дзяцей. // Да
тапі мяне ўночы, / Штоб не бачылі дзеці: / Будуць дзеткі бачыці, / па мацеры плакаці.
// Да ўтапіў мужык жану / Да ў ціхам Дунаю» (записано в д. Синкевичи Лунинецкого
р-на) [3: 500]. Эта женщина смирилась со своей участью, и ничем не выдает внутреннего
смятения и волнения. В единичных вариантах новеллистических баллад показан образ
жены-предательницы, которая бросает мужа и родных детей и сбегает с любимым человеком: «Ой, учора звячора да й случылася навіна: / Намаўляла кацярына ды й казачага
сына. // – Кідай бацьку, кідай матку, а я кіну свае дзеці, / Ды й паедзем на Украіну мёд,
гарэліцу піці. // – Ой, баюся, Кацярынка, каб нас не даганялі, / Каб нашыя белыя ручкі ды
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й назад не звязалі. // – Ой, не бойся, казача, нас не будуць даганяці, / Выпраўлю я свайго
Сымона ў чыста поле араці» (записано в д. Перехресте Лунинецкого р-на) [3: 270].
Следующим важным этапом в жизни женщины после свадьбы является материнство.
Ипостаси женщины-матери в балладах привлечено значительное внимание. В текстах
новеллистических баллад по-разному раскрывается образ матери, с одной стороны, это
заботливая мать, которая переживает и беспокоится о будущей судьбе родной дочери: «А
ззаду ідзе маці старая, / Плача, рыдае. // – Не плач, матка, не плач, стара, / Яшчэ ў цябе
пяць, / Не пускай жа да на вячоркі – / Няхай дома спяць» (записано в д. Бобровичи Ивоцевичского р-на) [3: 177], с другой стороны, образ матери, которая с лёгкостью бросает
своих детей на попечение мужа: «Як прыйшоў Сымон дадому ды й пытаецца ў дзеткаў:
/ – Дзеткі ж мае маленькія, да й дзе ж нашая мамка? // – Пайшла наша матка да й у луг
па цялятка, / Забажылась, заклялася, што “не вашая матка”. // Пайшла наша матка
да й у луг па каліну, / Забажылась, заклялася, што “вас, дзеткі, пакіну”. // Як пайшоў
Сымон у камору, та й спляснуў жа рукамі: / – Дзеткі ж мае дробненькія, запрапаў цяпер
я з вамі. // Ой, у полі стаяць лозы, ды й пабілі іх марозы, / Паб’юць цябе, Кацярына, ды
Сымонавы слёзы» (записано в д. Перехресте Лунинецкого р-на) [3: 270].
Отметим, что в некоторых вариантах баллад присутствует образ мачехи, которая представлена в негативном свете, она не принимает детей своего мужа от первого брака и стремится любым способом избавиться от них: «Прывёў бацька мачаху, / Стала абед варыці. //
Стала й мужа прасіці: / – Прагані, мужу, дзяцей: / Буду цябе любіці, / Буду із табою жыці.
// – Ідзіце, дзеткі, йдзіце ў лес, / Ды няхай вас воўк паесць. // Ды пашлі дзеткі плачучы, / А
мачыха скачучы» (записано в д. Синкевичи Лунинецкого р-на) [3: 500–501].
Проанализированные сюжеты новеллистических баллад дают основание утверждать, что в них наблюдается противостояние морально-этических категорий, которое
явно прослеживается на образах свекрови и невестки. Сюжет, где муж наказывает свою
жену по «намове» матери, демонстрирует антонимичные модели поведения этих героинь, что показывает явную борьбу добра и зла. По образу злой свекрови можно судить
о том, каким авторитетом она пользуется в семье, к мнению которого следует прислушиваться, и ослушание неприемлемо: «Ажаніла маці сына маладога / І ўзяла нявестку
роду багатага. // А тая нявестка шырокая хадзіла, / І яе свякроўка да й незнавідзела. //
І яе свякроўка да й незнавідзела, / Пашла да суседа яе асудзіла. // – Ой ты, сынку, сынку,
вазьмі ты нагайку / І скатуй мілую на чорную галку. // У нядзелю рана нагайку куповаў, /
У панядзелак рана мілую катаваў» (записано в д. Чатырбок Пружанского р-на) [3: 460].
Что касается образа невестки, то важно подчеркнуть такие положительные черты, как
послушание, степенность, покорность. Ослушание свекрови и мужа, как подтверждают
тексты, приводило к немедленной расправе.
В текстах новеллистических баллад семейно-бытовой тематики раскрывается
образ вдовы, которая стремится любыми способами устроить свою личную жизнь:
«Падыходзіць пад акенца: / – Добры вечар, сэрца! / А яна яму адказала: / – Забі жонку
першу. // – Зашчо, зашчо, удовушка, / Маю жонку біці, / Мая жонка маладая, Будзе мяне
прасіці. // – Не здавайся, Якімушка, / На жончыну просьбу, / Вымі гостры меч / Да й
зрубай галоўку з плеч» (записано в д. Глинищи Столинского р-на) [3: 460].
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Таким образом, тексты новеллистических баллад, записанных на территории Брестской области, через женские образы отражают все перипетии жизни девушки, жены,
матери, а также показывают внутренние метаморфозы души героинь народных баллад.
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ЖІНОЧІ ОБРАЗИ В НОВЕЛІСТИЧНИХ БАЛАДАХ БРЕСТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У статті на основі багатого фактичного матеріалу розглядаються новелістичні
балади Брестської області, основна увага приділяється жіночим образам (дівчині,
дружині, матері і мачусі, вдовиці, свекрусі і невістці).
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FEMALE IMAGES IN NOVELISTIC BALLADS OF THE BREST REGION
In article on rich actual material novelistic ballads of the Brest region are considered, the
main attention is paid to female images (to the girl, the wife, mothers and stepmothers, the
widow, the mother-in-law and daughters-in-law).
Key words: ballads, novelistic ballads, image, female images.
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ЕВОЛЮЦІЯ СВІТОГЛЯДНИХ КОНЦЕПЦІЙ КАРЕЛА ЗАПА:
ВІД ІДЕЇ СЛОВ’ЯНСЬКОЇ ДО ІДЕЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ВЗАЄМНОСТІ
У статті проаналізовано еволюцію світоглядних концепцій Карела Запа.
Дослідивши значний за обсягом матеріал, автор доводить, що Карел Зап як прихильник
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ідеї слов’янської взаємності на початку свого творчого шляху поступово відійшов
від романтичного сприйняття цієї ідеї, оскільки бачив численні негативні факти у
слов’янських взаєминах. Завдяки об’єктивній оцінці ідеї слов’янської взаємності він і
прийшов до усвідомлення необхідності її справедливого тлумачення і потреби працювати на полі національного відродження.
Ключові слова: Карел Зап, ідея слов’янської взаємності, слов’янська ідея, чеське
національне відродження.
Карел Зап – відомий чеський письменник, історик літератури, етнограф, редактор. Він жив і творив упродовж того періоду історії слов’янських народів, коли вплив слов’янської ідеї й ідеї слов’янської взаємності (а ці поняття
не є синонімічними) суттєво впливали на формування світогляду кожного діяча чеського національного відродження (йдеться про 30-60-і рр. ХІХ ст.). Хоча
К. Зап не належав до першої шеренги чеських будителів (Й. Добровський,
Й. Юнгман, П.Й. Шафарик, Ф. Палацький, Я. Коллар), але він зробив дуже багато для
реалізації історичних імперативів чеського національного відродження. Важливості його
внеску не применшує навіть і той факт, що значна частина творчого доробку – це праці
науково-популярного характеру в сфері історії, літератури, краєзнавства тощо, бо треба
зважати на той факт, що саме популяризація будь-якої шляхетної ідеї, саме доступно
сформульована і подана велика ідея знаходить шлях до серця і розуму народу, особливо
тоді, коли це стосується його історичної долі і перспективи. Аналіз творчості К. Запа дає
цікавий матеріал для роздумів про світоглядну еволюцію відомого діяча слов’янського
відродження. Йдеться про ідею слов’янської взаємності, яка набула надзвичайної популярності наприкінці 30-40-х рр. ХІХ ст., а власне про причини і чинники критичного
ставлення К. Запа до цієї ідеї (якщо конкретніше, то до політичного аспекту цього поняття), а це критичне ставлення означало і початок світоглядної еволюції, і певною мірою
зумовлювало її напрям. З’ясування цих моментів і є метою даної статті.
У літературі про К. Запа, а історіографія питання незначна – це праці
П. Гонтара «Українсько-чеські літературні зв’язки ХІХ ст.», І. Франка «Літературне відродження полудневої Русі і Ян Коллар», Ї. Горака «Три чеські письменники в Галичині»
та В. Гостічки «Карел Владіслав Зап і галицькі українці. До чесько-української взаємності в першій половині ХІХ ст.» – таким чином сформульовану проблему ніхто із згаданих
авторів не порушував, щоправда, розвідки І. Франка (особливо «Слов’янська взаємність
в розумінні Яна Коллара і тепер», «Літературне відродження полудневої Русі і Ян Коллар» і «Карел Гавлічек-Боровський») цієї проблеми стосуються і мають навіть певне
значення методологічне, оскільки вказують на контекст, в якому треба осмислювати цю
проблему, на вектор дослідницької думки.
Так, розвідку «Слов’янська взаємність в розумінні Яна Коллара і тепер» І. Франка було надруковано у кількох числах журналу «Народ» за 1893 рік. І. Франко написав її з приводу появи збірника, присвяченого 100-річчю від дня народження Я. Коллара. Концептуальну основу цієї розвідки сформували кілька ідей: 1) Я. Коллар помиляється, вважаючи, що почуття спорідненості між слов’янами в давніх часах завжди
було живим; 2) те, що Я. Коллар сприймав як факт, було лише благим побажанням;
заперечення ідеалізації слов’янства, що її започаткував німецький вчений Гердер,
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«котрого сміливо можна назвати батьком слов’янофільства»; 3) поняття «слов’янська
взаємність» Я. Коллара стосувалося літератури і науки, а не політики; 4) розвиток політичного життя слов’ян упродовж минулих п’ятдесят років, тобто від появи праці
Я. Коллара «Дискусії про слов’янську взаємність» до початку 90-х рр. ХІХ ст. (поява
розвідки І. Франка) «…не думав іти в напрямі якогось панславізму, а тим менше політичного панрусизму. Слов’яни, як і слід дітям одної «великої матері Слави», губилися
між собою, платили одні одним «чорною невдякою» і робили, що могли, щоб заявити, що їм дуже-дуже далеко до того, щоб статися колосом, грізним для решти Європи» [1: 249]; 5) «Факт загального нахилу до Росії існує в більшій чи меншій мірі серед
усіх племен слов’янських і існувати буде доти, доки триватимуть ті ненормальні відносини (йдеться про умови існування слов’янських народів у межах інших держав –
С. К.) …Росія своєю слов’янською і внутрішньою політикою досі дуже мало дала причин
до великих надій на неї, дуже мало могла заохотити слов’ян горнутися до неї» [1: 253].
Справді, ідея слов’янської взаємності вже у формі панславізму (а по суті панрусизму) під кінець ХІХ ст. скомпрометувала себе повністю, і І. Франко мав усі підстави критично оцінювати її. Зрештою, він називає конкретні факти міжслов’янських взаємин,
що заперечували ідею слов’янської солідарності, слов’янської єдності. Це, насамперед,
польське повстання 1830–1831 рр. (брошура Я. Коллара вийшла друком 1837 року). І.
Франко зауважує, що: «Власне з кінця XVIII віку взаємини між слов’янами почали різко
мінятися [1: 244]. Але І. Франко, хоча і вважав Я. Коллара «дитиною свого часу», а тому
його ідею слов’янської взаємності, його заслуг не применшував, – глибоко усвідомлював
і вплив Я. Коллара на літературне відродження Полудневої Русі, на відродження української Галичини, зокрема на «Руську Трійцю».
До честі К. Запа треба відразу зазначити, що на відміну від своїх старших за віком
і більш відомих сучасників, він критично ставився до ідеї слов’янської взаємності вже
на початку 40-рр. ХІХ ст. Безперечно, що К. Зап, ще навчаючись в німецькій гімназії
піарів не міг не зазнати впливу думок Гердера про слов’янство, як не міг уникнути і
впливу тієї слов’янської ідеї, що її висловлювали чеські будителі. Молодий К. Зап не міг
не стати європейцем, але із слов’янською свідомістю, не міг не стати і прихильником
слов’янської взаємності, залишаючись чеським патріотом.
Початок творчої діяльності К. Запа пов’язана із приїздом до Львова (1836), де він отримав роботу. Національне відродження галицьких русинів лише починалося. У Львові К. Зап познайомився із І. Вагилевичем й
І. Головацьким (І. Франко у статті «Літературне відродження полудневої Русі і Ян Коллар» називає К. Запа і Я. Коубека світлими мужами, які були учителями молодих русинів, в яких теж пробудилися слов’янські почуття). Як прихильник слов’янської ідеї К.
Зап потрапив у сприятливу атмосферу, бо слов’янофільство, ідея слов’янської єдності
були притаманні і польському суспільству Галичини, яке почувало себе вільніше, ніж
на землях поділеної Польщі, що дісталися Прусії й Росії. Так, приблизно, з 1826 року у
Львові існувало Товариство прихильників слов’янства. У Львові виходила низка цікавих
періодичних видань, зокрема, 1830 року почав виходити «Haliczanin», слов’янофільські
симпатії якого були очевидні. Незаперечним було слов’янофільство збірника «Ziewonia»
перший том якого появився 1834 року, тобто перед приїздом К. Запа до Львова. Другий том вийшов друком 1837 року, але був конфіскований, згодом вийшов у Стразбурзі
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(1839) і його нелегально переправляли до Галичини. З. Клейнер зазначає, що в другому
томі цього збірника ідея літературної взаємності виступає вже як свідомий естетичний
постулат [2: 162]. К. Запу імпонувало і те, що автори «Ziewoniі» перебували у дружніх
стосунках із «Руською Трійцею», брали участь у спільних поїздках по Галичині для вивчення народної творчості.
Парадоксально, але саме тут, у Львові, і почалася еволюція його поглядів на
слов’янську ідею, на ідею слов’янської взаємності, нещодавно сформульовану Я. Колларом. Як відомо, Я. Коллар, обґрунтовуючи ідею слов’янської взаємності, водночас
побоювався слов’янських партикуляризмів і право на існування, історичні перспективи віддавав лише чотирьом слов’янським етносам: південним слов’янам, чехам, полякам і великоросам, відмовляючи у цьому праві, насамперед, не лише рідним словакам, але й українцям. Така думка була явно дискримінаційною, і К. Зап як прихильник
ідеї слов’янської взаємності з нею не погоджувався. Це яскраво проявилося у його
публікаціях про Галичину і Львів. У 1843–1844 рр. вийшла друком перша велика праця К. Запа «Дзеркало життя Східної Європи» – книга нарисів у трьох частинах про
Східну та Північну Галичину. У перших двох частинах, які вийшли під спільною назвою «Картини, повісті, анекдоти з національного і суспільного життя» (1843), автор
вмістив польські та українські оповідання на теми суспільного життя, образки з побуту
міщан тощо. Основною і найбільш ґрунтовною є третя частина – «Стежки і прогулянки
по Галицькій землі» (1844), яка вперше показала чехам Галичину як багатий на традиції і
культуру край Австрійської імперії. У 1845 р. в часописі ČČM («Časopis Českého Muzea»)
появилася ще одна розвідка – «Спогади про Львів». У контексті порушеної проблеми
важливим є те, що К. Зап болісно сприймав певні непорозуміння, а іноді й конфлікти,
які виникали у взаєминах поляків і українців. На тлі українсько-польських стосунків,
порівнюючи побутове та суспільне життя українців і поляків, К. Зап відзначав негативні
моменти у спілкуванні обох народів. Він щиро бажав, щоб обидва слов’янські етноси
жили у злагоді та співпраці, бо на кривди, які польська шляхта чинила українцям, ті
відповідали у свою чергу озлобленням і ворожнечею. Зазначимо, що К. Зап сприймав
українців Східної Галичини (тоді ще галицьких русинів) як окремий народ, йому подобалися мелодійна українська мова і українські народні пісні, він допомагав вийти на ширший слов’янський інтелектуальний простір молодим членам «Руської Трійці» – І. Вагилевичу та Я. Головацькому. Різкі оцінки з приводу взаємин двох слов’янських народів
були зумовлені гуманістичним тлумаченням ідеї слов’янської взаємності, симпатією і
до поляків (його дружина була полька), і до українців, але оскільки критичні зауваження
стосувалися саме польської спільноти в Галичині, то це й викликало невдоволення окремих польських діячів, які теж були прихильниками слов’янської ідеї і взаємності.
Розчарування в можливості справедливої реалізації ідеї слов’янської взаємності
дуже відчутне в листуванні К. Запа із Станком Вразом, найбільш відомим представником
літературного сегменту іллірійського руху. Це громадсько-політичний рух 30-40-х рр. ХІХ
ст. у Хорватії і Словенії, метою якого було літературно-мовне, а потім політичне об’єднання
південних слов’ян і створення Великої Іллірії. Найбільш відомим діячем літератури в
іллірійський період власне і був словенець Станко Враз. Щоправда, він розійшовся у
поглядах з ініціатором іллірійського руху Л. Гаєм через однобічність його видань, хоча й
захищав ідею об’єднання слов’ян. Згодом Станко Враз заснував журнал «Kolo», а К. Зап
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зробив огляд польської літератури в цьому журналі 1847 року. Цікавим було листування
Станка Враза та К. Запа. У листі від 7 січня 1843 р. він висловлює підтримку Станкові
Вразові і бажає, щоб разом із літературною мовою зміцнювався і слов’янський дух, нарікає
на те, що серед слов’ян мало взаємності, мало братського духу [3: 50-51]. Дуже відвертий
К. Зап у листі від 8 липня 1843 р., де він нарікає на те, що у польському літературному
середовищі ніхто не має справжнього слов’янського серця, навіть молодь, яка вчилася у Відні або Празі і сповнена запалу до слов’янства, навіть вона завжди опанована
афектованою ідеєю про свою польську гегемонію; інша група письменників кокетує із
слов’янською ідеєю, їх слов’янство якесь ідеальне, абстрактне. К. Зап з гіркотою пише
про тих, хто зовсім не дбає про слов’янство, а це здебільшого аристократи, які на чехів та
іллірійців дивляться лише із чемності. А далі він пише про галицьких русинів: «Інша річ –
місцеві русини. Сторічні кривди, яких вони зазнали від поляків, зробили їх справжніми
слов’янами. Русини наші, а поляки ні…» [3: 52-53]. У листі від 24 грудня 1843 К. Зап
застерігає Станка Враза, що сербські патріоти роблять помилку, зв’язавшись із польськими емігрантами [3: 56]. К. Зап пише у листах до Станка Враза про «слов’янську науку», «слов’янський дух». В іллірійському русі він вбачав подолання місцевого егоїзму,
але водночас захищав національні права словенців. Подолавши романтичні уявлення
про слов’янську взаємність, він писав як про зарозумілість, зверхність поляків, так і про
байдужість росіян.
Власне, про вплив російського чинника на світоглядну еволюцію К. Запа. Російський
дискурс його творчості був незначним, хоча К. Зап перекладав чеською мовою твори
російських письменників, зокрема М. Гоголя і це свідчить про обсяг його інтересів
у слов’янському світі. Проте К. Зап на відміну від багатьох чеських діячів того часу
русофілом не став. Придушення польського повстання 1830–1831 рр., панування одного
слов’янського народу над іншим не узгоджувалося із романтичною й ідеальною формулою слов’янської єдності та ідеєю взаємності. Як і К. Гавлічек-Боровський (їдучи до Москви на запрошення М. Погодіна, він зупинився у Львові в К. Запа наприкінці 1842 року),
К. Зап уже тоді бачив зародження москвофільства руху в середовищі галицьких русинів,
цієї спотвореної та потворної форми слов’янської єдності. К. Гавлічек-Боровський, перебуваючи в Москві, листувався із К. Запом. В одному із листів він писав К. Запові про свої
негативні враження від російського життя: «Російська література, зовсім не є в такому доброму становищі як ми це зазвичай думаємо; порівняно з нашою чеською вона має лише
ту перевагу, що вона багата пані, що вона має гроші. Якби ж ми мали стільки золота, то і
ми зуміли б висипати з рукава стільки ж поганих книг, як панове росіяни. Але в російській
літературі не вистачає однієї маленької речі, такої прекрасної і милої Богові, яка, я в це
твердо вірю, допоможе нашій убогій літературі зійти на Парнас, – це безкорисливість,
справжня, щира, витривала праця і любов до свого народу» [4: 100]. Як зазначав Ф.
Секаніна у передмові до видання «Карел Гавлічек-Боровський: його життєвий шлях»,
К. Гавлічек-Боровський від побаченого в Росії (неосвіченість і забитість російського
селянина, легковажність міщан, аморальність вищого світу, продажність чиновництва)
протверезів дуже швидко [5: 17–18]. З Росії він привіз не лише переклад «Мертвих душ»
М. Гоголя, але й добірку епіграм і рукопис великого за обсягом нарису «Картини з Росії», в
якому критикує і абсолютизм Миколи І, і російське життя. Наслідком знайомства з Росією
і було рішення К. Гавлічка-Боровського боротися за справедливість для свого народу, за
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підняття його гідності без чужої допомоги, за його освіченість. Такий намір був прийнятним і органічним і для К. Запа. Зрештою, й інші чеські будителі були розчаровані тим, як
російська інтелігенція, і слов’янофільська, і «західники» (хоча серед останніх були винятки) зустріла появу української «Основи». М. Погодін скаржився М. Максимовичу, що
це поділ мови (все та ж ідея «єдності» одного народу). М. Катков доводив, що українська
мова штучна, що її створення – хибний шлях. У листі до М. Костомарова І. Аксаков теж
доводив, що не бачить можливості для існування окремої української мови. Проте саме
тоді виходить друком відома стаття М. Чернишевського «Національна безтактність», в
якій він радить галицьким русинам триматися рідної мови і нещадно критикує галицьких москвофілів. Прихильники ідеї слов’янської взаємності щораз більше переконувалися в тому, що Росія провадить експансіоністську політику, що вона прагне гегемонії й над
слов’янським світом. І. Франко у статті «Слов’янська взаємність у розумінні Яна Коллара і тепер» назвав основні факти російської політики, які від початку 30-х рр. ХІХ ст.
не лише не узгоджувалися з ідеєю слов’янської взаємності, але й просто заперечували її.
Шкода, що І. Франко обмежився лише констатацією політичних фактів, бо не менш промовистою була й позиція російської славістичної науки. Навіть побіжне ознайомлення з працями російських славістів другої половини ХІХ ст. приводить до висновку, що російські
вчені трансформували ідею слов’янської взаємності (як і взагалі слов’янську ідею) в суто
російському експансіоністському сенсі й контексті в ідею російського домінування. Ідея
слов’янської взаємності як і загалом слов’янської ідеї, яку наприкінці XVIII ст. висловив
відомий чеський славіст Й. Добровський, для російського слов’янофільства була лакмусовим папером. Цієї проби російські слов’янофіли не витримали, бо вони не уявляли собі
взаємин із слов’янським світом без ідеї російської винятковості. Серед низки праць другої
половини ХІХ ст., що формують історіографію дослідження ідеї слов’янської взаємності
(О. Бодянський, П. Кулаковський, В. Ламанський, Й. Первольф, О. Пипін), особливу увагу
варто звернути на праці двох останніх авторів.
Основні праці Й. Первольфа, славіста, професора Варшавського університету, до речі,
чеха за походженням, вийшли друком після слов’янського з’їзду в Москві (1867). Цікаво,
що лише в назвах праць Й. Первольфа є «слов’янська взаємність». Звичайно, це формальна ознака уваги до важливої проблеми. У праці «Слов’янська взаємність від найдавніших часів до XVIII століття» (1874) він намагався показати слов’ян як цілісність і
висловив сподівання, що його спроба буде корисною і буде сприяти розповсюдженню і
зміцненню ідеї слов’янської взаємності. Це був добрий намір, але Й. Первольф не зміг
залишитися в рамках наукової об’єктивності і коректності, бо відверто або приховано висловлює думку про велич і силу Росії. Він виправдовує поділ Польщі і висловлює жаль,
що не вся територія Польщі дісталася Росії. У руслі російського патріотизму, російського
розуміння слов’янської ідеї і зовнішньої політики Росії оцінював Й. Перфольф і національне питання в Австрії (праця «Слов’янський рух в Австрії 1800–1848 рр.»).
Праці О. Пипіна, на відміну від Й. Первольфа цінні тим, що тут є публікації
історіографічного характеру [6]. О. Пипін розважливо і стримано аналізує проблематику
поняття «слов’янська ідея» (він не боїться брати цю формулу «в лапки»). У його творчому доробку є праця «Панславізм у минулому і тепер», в якій він критично відгукується
про російський панславізм.
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Важливе місце в історіографії дослідження належить і праці «Історія слов’янських
літератур» О. Пипіна та В. Спасовича (1879, друге видання), в якій О. Пипін по
суті заперечує ідею слов’янської взаємності, критично ставиться і до російських
слов’янофілів, і до слов’янських прихильників «слов’янської ідеї». Автор зазначає, що
«Багато хто із західних слов’ян поділяли думку західних європейців про Росію як про
країну варварську і деспотичну і саме вони і не гадали ставити Росію на чолі слов’янства»
[7: 34]. Щодо Я. Коллара, то О. Пипін вважав, що його ідея слов’янської взаємності була
навіяна панславістським патріотизмом у західнослов’янському тлумаченні.
Слов’янський з’їзд у Москві (1867) ще раз підтвердив, що Росія (йдеться про уряд,
оскільки громадську думку до увагу практично не брали) має своє бачення слов’янської
ідеї і буде утверджувати російську гегемонію у слов’янському світі, обґрунтовуючи це як
занепадом Європи, так і історичним, месіанським призначенням Росії.
К. Зап, один із активних організаторів першого слов’янського з’їзду в Празі (1848),
на з’їзді у Москві не був. Нагадаємо, що цей з’їзд відбувся невдовзі після придушення
польського повстання 1863 року, що не узгоджувалося ні із слов’янською ідеєю, ні з
ідеєю слов’янської взаємності.
До речі, у згаданій «Історії слов’янських літератур» О. Пипін зазначає, що Й. Шафарик
як цензор мав неприємності через появу праці К. Запа «Стежки і прогулянки по Галицькій
землі», в якій той вперше порушив складну проблематику ідеї слов’янської взаємності. Згодом К. Зап підтримав Й. Палацького з його лояльним ставленням до Австрії. Під впливом
К. Гавлічка-Боровського К. Зап не став русофілом і не відмовляючись від слов’янської
взаємності, плідно працював на ниві чеського національного відродження.
Після повернення до Праги К. Зап працював викладачем чеської мови, історії у
празькій гімназії, що спонукало його до написання для потреб чеських гімназій праць
«Географія Чехії, Моравії та Сілезії» («Zeměpis Čech, Moravy a Slezska», 1849) і «Основи загальної географії» («Základy všeobecného zeměpisu», 1849). Вагомим внеском
у дослідженні історії і культури Чехії була праця К. Запа “Чесько-моравська хроніка”
(«Česko-moravská kronika»), над якою він працював упродовж десяти років (1862–1872).
Серед краєзнавчих нарисів, присвячених Чехії цікавими є розвідки про відомий храм
у Празі «Костел Божої Матері перед Тином...» («Hlavní farní chrám Nanebevzetí Panny
Marie před Týnem ve starém městě Pražském, jeho osudy, historické, starožitné a umělecké
památnosti», 1854), нарис «Опис королівського замку, головного храму св. Віта і всіх
інших костелів і світських будівель на Градчанах у Празі» («Popis královského hradu,
hlavního chrámu u sv. Víta a všech jiných kostelův a světských stavení na Hradčanech v Praze»,
1868), «Путівник по Празі» («Průwodce po Praze: potřebná příruční kniha pro každého, kdo
se s pametnostmi Českého hlawního města seznámitі chce», 1848). Окрім того, К. Зап був
редактором часопису «Památky archaeologické a místopisné», де він вмістив історикокраєзнавчі нариси про історичні частини міст та сіл Чехії і описав зовнішнє і внутрішнє
оздоблення костелів, зокрема вівтарі, скульптури, кам’яні рельєфи, нагробки.
Підсумовуючи, ми маємо всі підстави зробити висновок про те, що К. Зап починав свій творчий шлях як прихильник слов’янської взаємності. Початок еволюції його
світогляду припадає на час перебування у Львові, коли він побачив факти несправедливого ставлення польської спільноти до тодішніх галицьких русинів. До еволюції
його світоглядних концепцій спричинився і російський чинник, оскільки слов’янські
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діячі щораз більше переконувалися в експансіоністській політиці Росії, в її прагненні
до політичної й духовної гегемонії в слов’янському світі. На нашу думку, усі негативні
факти у слов’янських взаєминах спричинилися до того, що К. Зап, не заперечуючи самої
ідеї, поступово відмовився від її романтичного тлумачення, щораз більше усвідомлюючи
потребу працювати на полі чеського національного відродження.
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ЭВОЛЮЦИЯ МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИХ КОНЦЕПЦИЙ КАРЕЛА ЗАПА:
ОТ ИДЕИ СЛАВЯНСКОЙ К ИДЕЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ВЗАИМНОСТИ
В статье проанализирована эволюция мировоззренческих концепций Карела Запа.
Исследовав значительный по объему материал, автор доказывает, что Карел Зап как
сторонник идеи славянской взаимности в начале своего творческого пути постепенно
отошел от романтического восприятия этой идеи, поскольку видел многочисленные негативные факты в славянских взаимоотношениях. Благодаря объективной оценке идеи
славянской взаимности он и пришел к осознанию необходимости ее справедливого толкования и необходимости работать на поле национального возрождения.
Ключевые слова: Карел Зап, идея славянской взаимности, славянская идея, чешское
национальное возрождение.
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EVOLUTION OF KAREL ZAP’S WORLDVIEW CONCEPTS:
FROM THE IDEA OF SLAVIC RECIPROCITY TO THE NATIONAL IDEA
The article analyzes the evolution of Karel Zap’s worldview concepts. Having investigated
a considerable in terms of volume material, the author proves that Karel Zap as a supporter of
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the idea of Slavic reciprocity at the beginning of his creative career, gradually moved away from
the romantic perception of that idea, as he saw numerous negative facts in Slavic relationships.
Due to the objective evaluation of the idea of Slavic reciprocity, he realized the need of its right
interpretation and the need to work for the national revival.
Key words: Karel Zap, the idea of Slavic reciprocity, Slavic idea, Czech national revival.
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РОЛЯ МІФА Ў ТВОРЧАСЦІ У. КАРАТКЕВІЧА
Христианство и язычество являются отправным пунктом в диалоге культур и мировоззрений. Интерпретация библейских мотивов и мифологических сюжетов и образов характерна как для мировой, так и для белорусской литературы. Неисчерпаемость
этих сюжетов и образов обусловлена заложенным в них высокохудожественным потенциалом. В. Короткевич мастерски использует этот потенциал в своем творчестве.
Ключевые слова: мифология, христианство, мировоззрение, миф, образ.
Сусветная мастацкая літаратура мае працяглую і ўстойлівую традыцыю звароту да
міфалогіі і хрысціянства. Хранатоп інтэрпрэтацый біблейскіх матываў, міфалагічных
сюжэтаў і вобразаў, мастацкіх алюзій на іх неабсяжны. Традыцыя гэтая ахоплівае агульначалавечую культурную прастору ад старажытных апокрыфаў да сучасных літаратурных
твораў. Здаўна хрысціянства і міфалогія з’яўляюцца зыходным пунктам у дыялогах розных культур, светабачанняў, розных генерацый. Прычына гэтай прыцягальнасці – невычарпальны маральны патэнцыял Біблейскіх і міфалагічных сюжэтаў, закладзеныя ў
іх адвечныя этычныя каштоўнасці, патрэба чалавека ў якіх ніколі не знікала. Мастакі
розных эпох і народаў імкнуліся дапамагчы сваім сучаснікам нанова пераасэнсаваць іх
змест, супаставіць асабісты духоўны вопыт з агульначалавечым. Безумоўна, нельга не
ўлічваць і бязмежныя эстэтычныя магчымасці, якія адкрываюцца перад мастаком у працэсе асэнсавання ім біблейскіх і міфалагічных вобразаў і закладзеных у іх шматлікіх
жанравых форм і стыляў, навуковых і мастацкіх скарбаў.
Гістарычна найбольш старажытнай формай светапогляду з’яўляецца міфалагічны
светапогляд. Ён узнік на самай ранняй стадыі інтэлектуальнага і грамадскага развіцця чалавецтва, дзясяткі, а можа, і сотні тысяч гадоў таму – але тады, калі людзі ўжо спрабавалі
даваць адказы на такія глабальныя пытанні, як паходжанне і будова Свету. Міфам (ад.
ст.-грэч. mythos — расповед, паданне, байка) звычайна называецца нешта прыдуманае,
казачнае, тое, чаго не было ў рэальнасці. Гэта першаснае значэнне слова «міф».
У Новы час міф стаў уяўляцца крыху інакш: гэта не любы вымысел, увасоблены ў
мастацкай форме, а здабытак гістарычна аддаленых эпох, старажытнае народнае паданне аб багах і легендарных героях, аб паходжанні Сусвету і жыцця на Зямлі.
© Сигаева С. А., 2014
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З цягам часу на змену міфалагічнаму прыходзіць рэлігійны светапогляд. У вераваннях першабытных людзей, заснаваных на міфах, ужо змяшчалася пэўнае ўяўленне аб
суадносінах псіхічнага і фізічнага, душы і цела. Больш паглыбленае фарміраванне гэтых
адносін робіцца магчымым, дзякуючы развіццю абстрактнага мыслення. Варта таксама адзначыць, што на ранніх стадыях развіцця чалавецтва выказаныя ў міфах уяўленні
шчыльна перапляталіся з абрадамі, якія служылі прадметам рэлігійнай веры. У тыя часы
міфалогія і рэлігія складалі адзінае цэлае.
На працягу апошняга стагоддзя ў навукова-гуманітарную сферу ўвайшло такое
разуменне міфа, у выніку якога міфалогія набыла статус трансгістарычнай формы грамадскай свядомасці. І для яе адпаведна характэрны асаблівы тып мыслення. Як вядома, міфалагічны светапогляд калісьці замяняў усе формы грамадскай свядомасці:
рэлігію, мараль, права, палітыку, філасофію і, зразумела, мастацтва. Пасля разбурэння
сінкрэтычнай міфалагічнай свядомасці мастацтва (у тым ліку і літаратура ў яго складзе)
у сувязі са сваёй вобразнай прыродай (а міфалогія таксама аперыравала вобразамі) адчула на сабе надзвычай моцны міфалагічны ўплыў. Які не перапыняецца і сёння.
Многія архаічныя матывы, сюжэты, вобразы прыйшлі ў сусветную літаратуру праз
антычнае пасрэдніцтва. Акрамя таго, выпрацаваная антычнасцю свая ўласная міфалогія
таксама аказала надзвычай моцны ўплыў на прыгожае пісьменства Еўропы і ўсяго свету.
Прыкладаў такога ўздзеяння вельмі-вельмі многа. Калі спыніцца толькі на беларускай
літаратуры, то можна прыгадаць у сувязі з адзначаным ананімныя паэмы «Энеіда навыварат» і «Тарас на Парнасе», а таксама многія творы М. Багдановіча, Я. Купалы, У.
Жылкі, У. Дубоўкі, М. Танка, Я. Сіпакова і інш. Уплыў антычнай міфалогіі выявіўся нават у сімвалічных назвах твораў беларускіх аўтараў («Палімпсест» У. Жылкі, «Атланты
і карыятыды» І. Шамякіна).
Беларуская проза вызначаецца актыўнай цікавасцю да фaльклopнa-мiфaлaгiчнaй
спадчыны, што абумоўлена шэрагам прычынаў, як агульных для сусветнага мастацтва
(развіццё i крызіс тэхнагеннай цывілізацыі, узнікненне глабальных праблемаў i спробы
ix асэнсавання, уплывам экзістэнцыялізму, пошукам новых форм i сродкаў), так i звязаных з асаблівасцямі развіцця ўласна беларускай гicторыі i літаратуры.
У творчасцi беларускіх літаратараў праяўляюцца розныя больш-менш акрэсленыя
тыпы мастацкага мiфaлaгiзмy. Найбольш пашыраным з’яўляецца выкарыстанне асобных мiфалагічных матываў i вобразаў (у аснове рэалістычнага сюжэта, што грунтуецца
на фальклорна-мiфалагічным цi містычным падмурку). Назiраецца як інтэрпрэтацыя,
так i трансфармацыя мiфaлaгiчныx матываў i вобразаў. Зварот да мiфалогіі праяўляецца
не толькi на ўзроўні лiтаратурнага прыёму, адбываецца i праяўленне (свядомае i падсвядомае) элементаў міфалагічнага мыслення.
Уладзімір Караткевіч – геніяльны майстар слова і сюжэта, бліскучы літаратар.
Ён узбагаціў важнейшыя роды, віды і жанры беларускай літаратуры новымі тэмамі,
сюжэтамі і вобразамі, адмысловымі літаратурнымі прыёмамі, стварыў сінкрэтычныя
мастацкія формы. Празаічныя творы пісьменніка вылучаюцца наяўнасцю прыгодніцкага
сюжэта, выкарыстаннем дэтэктыўных элементаў, што стварае ўнутранае напружанне,
загадкавасць і прывабнасць. Літаратурныя героі сутыкаюцца з невядомым і таямнічым,
забойствамі і злачынствамі, пераадольваюць розныя бар’еры, разгадваюць складаныя рэбусы. Яны змагаюцца за высокія ідэалы, гінуць і перамагаюць. Вельмі часта пісьменнік
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звяртаецца да легендарнага і міфалагічнага, стварае адметныя вобразы, якія ўзыходзяць
да персанажаў нацыянальнага фальклору.
Аповесць У. Караткевіча “Ладдзя Роспачы” пабудавана на міфалагічных біблейскіх
сюжэтах, таксама выкарыстоўваюцца і матывы грэчаскай міфалогіі. Сюжэт аповесці
складаецца з міфалагічных рэалій: замагільнае жыцце, сімвалічны пераход да “забыцця”
праз раку, вяртанне да жыцця, містычныя істоты, Смерць як жывая істота. Твор змяшчае
шматлікія язычніцкія і хрысціянскія сімвалы, характэрныя для славянскага светапогляду,
такія як язычніцкія песні, шанаванне прыроды, вобраз шыпшыны, хрысціянскія малітвы,
жыццё царкоўнікаў і адносіны да царквы. У сюжэт аповесці ўплецены архетыпы, характэрныя як для славянскай, так і для іншых культур: “жыццё”, “смерць”, “шчасце”,
“дабро”, “зло”, “грэх”, “вера”, “каханне”. У аповесці задзейнічаны розныя біблейскія
вобразы, якія шчыльна спалучаюцца з міфалагічнымі.
Сюжэт рамана “Хрыстос прызямліўся ў Гародні” пабудаваны на аснове алюзій на
Біблію. У гэтым творы У. Караткевіч па свойму інтэрпрэтуе біблейскія сюжэты, паказвае ўзаемапранікненне язычніцтва і хрысціянства, выказвае сваё асабістае стаўленне
да пытанняў рэлігіі і веры, да царквы. У. Караткевіч у рамане “Хрыстос прызямліўся ў
Гародні” кардынальна змяняе галоўныя хрысціянскія дагматы, такія як боскасць, зямное
жыццё, смерць і ўваскрашэнне Хрыста, праўдзівасць Святога Пісання і гісторыя Царквы.
Таксама аўтар па-свойму інтэрпрэтуе асноўны новазапаветны сюжэт – гісторыю жыцця
Ісуса. Аўтар спрабуе раскрыць язычніцкія карані хрысціянства, яго абраднасці сімволікі.
Складаная мастацкая сістэма рамана “Хрыстос прызямліўся ў Гародні”, насычана
цытатамі і эпіграфамі, алюзіямі, што адсылаюць да твораў розных эпох і народаў і, узмацняючы агульны філасофска-этычны і эстэтычны патэнцыял кнігі. Біблейская тэма
з’яўляецца стрыжнявой, выконвае сюжэта- і структурастваральную функцыю. У рамане
задзейнічаны розныя біблейскія матывы і вобразы, пры гэтым аналогіі з біблейскім матэрыялам, алюзіі на яго знарок аголены – і праз назву твора ў цэлым, і праз назвы асобных раздзелаў, і праз эпіграфы, і праз сістэму персанажаў, (большасць з якіх, галоўных
і эпізадычных, маюць біблейскіх прататыпаў), і праз падзейны ланцуг (амаль кожнае
звяно ў якім судакранаецца з біблейскім сюжэтам).
Творчасць У. Караткевіча з’яўляецца па свайму характару інтэрдыскусійнай. У ёй
узаемадзейнічаюць, уступаюць у дыялог разнастайныя дыскурсы і парадыгмы, рэмінісцэнцыі
сярэднявечча, метафарычнасць барока, рацыяналізм класіцызму, суб’ектыўна-пачуццёвы
свет рамантызму, інтэртэкстуальнасць постмадэрнізму фарміруюць агульную прастору беларускай культуры, узбагачаюць псіхалагічным зместам, падкрэсліваюць яе самабытнасць і
непаўторнасць, прапануюць чытачу ўвайсці ў іманентны свет розных эпох і часоў. Створаная
такім чынам полісемантычная структура мастацкага тэксту дазваляе спасцігнуць глыбінныя,
сімвалічныя асновы нацыянальнай культуры.
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РОЛЬ МІФУ У ТВОРЧОСТІ В. КОРОТКЕВИЧА
Християнство і язичництво є відправним пунктом у діалозі культур і світоглядів.
Інтерпретація біблійних мотивів і міфологічних сюжетів і образів характерна як для
світової, так і для білоруської літератури. Невичерпність цих сюжетів і образів обумовлена закладеним у них високохудожнім потенціалом. В. Короткевич майстерно
використовує цей потенціал у своїй творчості.
Ключові слова: міфологія, християнство, світогляд, міф, образ.
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THE ROLE OF MYTH IN THE WORKS OF V. KARATKEVICH
Christianity and paganism are the starting point in the dialogue of cultures and worldviews.
The interpretation of biblical motifs and mythological scenes and images is typical for the world
and Belarusian literature. Inexhaustible character of these stories and images is grounded in
their highly artistic nature. V. Karatkevich skillfully uses this feature in his pieces of ar..
Keywords : mythology , Christianity , philosophy , myth, image.
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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 конкретне уявлення про те, яким чином найважливіші естетичні категорії віддзеркалюються
у творчій практиці майстрів слова. У повній мірі це стосується категорії часу, яка грає
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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.
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
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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
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
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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-ймачуха», 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.
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.
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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 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...
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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].
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]:
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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:
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].
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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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ХРОНОТОПИКА ПЬЕС ТУРЕЦКОГО ДРАМАТУРГА НЕДЖАТИ ДЖУМАЛЫ
Статья посвящена исследованию художественного хронотопа пьес турецкого драматурга Н. Джумалы, являющихся достоянием турецкой культуры второй половины
ХХ в. Особое внимание уделено причинам обращения автора к конкретным локациям, а
также категории времени как ведущему началу в художественном хронотопе пьес Н.
Джумалы.
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CHRONOTOP OF PLAYS OF TURKISH PLAYWRITER NEDZHATI DZHUMALY
The article is devoted to the research of chronotop of plays by Turkish dramatist
N. Dzhumali, which are the heritage of the Turkish culture of the second half of the XXth cent.
Separate attention is concentrated on reasons of appeal of author to the concrete location, and
the also observance of sentinel exactness of actions of plays by N. Dzhumali.
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ОБРАЗНО-ТЕМАТИЧНА СИСТЕМА
ЛИРИКИ 80Х -90Х РОКІВ ХХ СТ. Д.Л. БИКОВА
ЯК ПРОДОВЖЕННЯ ТРАДИЦІЇ ПОЕЗІЇ СРІБНОГО ВІКУ
У роботі розглядаються образна система і домінуючі мотиви віршованих творів
Дмитра Бикова 80х-90х років ХХ століття у співставленні із образно-мотивними системами російських поетів попередніх епох.
Аналізуються конструктивні елементи авторського стилю, що відображають
творче сприйняття літературної спадщини. При аналізі акцент зроблено на
продовженні традицій поезії Срібного віку.
Ключові слова: алюзія, мотивні домінанти, світогляд, система образів, стиль.
Окреслення літературних контекстів, традицій, напрямків і течій, в русла яких, за
своїми основними рисами, може бути вписана поезія Дмитра Бикова, здійснюється для
визначення місця, що посідає Д. Биков у російській літературі нашої доби.
Мета даної розвідки – лінгво-поетичним методом вивчення літературно-художнього
твору здійснити аналіз образно-тематичних домінант ранніх творів Д. Бикова у
співставленні із тематичними домінантами творів поетів-попередників, що намітили
магістральний керунок творчості нашого сучасника.
Матеріалом дослідження слугують корпус творів, що увійшов до книги віршів
«Військовий переворот» («Военный переворот») та збірників поезії «Звіт» («Отчет»),
«Відтермінування» («Отстрочка»).
В роботах, присвячених аналізу продуктивного використання мовних засобів (ВМЗ)
як основних витоків художності, Ю. Левін доводить залежність частотності ВМЗ і
значущості. Тобто, значущість окремого елементу в авторській моделі світу перебуває
у позитивній кореляції з частотністю маніфестації саме цього елементу в тексті [1:412].
Актуальні для поета традиції, з якими він співвідносить художній пошук, проявляються у безпосередньо авторських та алюзивних висловлюваннях на лексичному
і стилістичному рівнях – в уживанні поетом тих «слів-сигналів» (термін В. Гофмана),
котрі маркують певний поетичний стиль. У численних літературознавчих дослідженнях
циклів поезій (М.Н. Дарвіна, Л.Е. Ляпиной, В.О. Сапогова, І.В. Фоменко) і дослідників
індивідуальних поетичних систем (М. Баскер, Л. К. Долгополов, Р. В. Дуганов, Е. Г. Еткінд.
Б.Г.Кушка); окреслюються наступні тенденції, притаманні російській поезії ХХ століття:
1) посилення наративного елементу в поезії; 2) подолання замкненої суб’єктної структури «я» та розвиток інтерсуб’єктних форм і надіндивідуальної суб’єктної структури «я/
ми»; 3) вихід за межи часової моделі «ліричної миті», посилення історизму.
У творчості Д. Л. Бикова, де усі вище окреслені літературні тенденції отримують
втілення, відображується світосприйняття особи, яка переживає реформацію суспільнополітичного життя на пострадянському просторі.
© Сидорчук О., 2014
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У віршах створених у період до 2000 року, поет намагається знайти відповідь на
споконвічне питання ґенези творчості та суті поезії. Це може вважатися свідоцтвом розвитку тенденцій, що з’явилися в літературному процесі 1970-х. Як вказує дослідниця
жанру поеми Н. Р. Мазепа, в поезії 1970-х відзначається «зміна напрямку інтересів: минув час, коли головним було саморозкриття, самовираження творчої особистості, настала епоха аналізу та роздуми. Безпосередній вибух почуттів змінився потребою осмислення навколишнього світу » [2].
Художнє мислення письменника відрізняється інтеграцією інтелектуальноаналітичної, раціоналістичної і власне художньої, образної складових. Основою життєвої
і творчої позиції Д. Бикова, – про що можна судити, виходячи з аналізу його творчості –
є розуміння взаємозумовленості поезії і життя, їхньої нерозривної єдності. Цілісність
авторської особистості обумовлює породження системи стилю ціннісно орієнтованої
поезії. Це споріднює світоглядні позиції Д.Бикова та поетів «Московского времени»
(Сергій Гандлєвський, Олександр Казінцев, Бахит Кенжеєв, Олександр Сопровській,
Олексій Цвєтков) між якими «налицо была непредвзятая вкусовая общность, обусловленная тесными творческими и дружескими связями» [3:15].
Розглянемо лексичні маркери, які асоціюються з поезією пушкінського часу – ці
застарілі слова стають у Д. Бикова показниками стилю та створюють потрібну інтонацію.
Це формули наступного ряду: «доселе», «покуда», « в висотах», «в горних сферах», «витает сонм», «хула», «молва», «верша самосуд», «всечасно», «ему ль считать себя страждальцем», «в юдоли грустной сей земли», «молвлю», «не пристало» і т.п. Показово, що
подібні формули ми зустрічаємо у творах поетів «Московського часу» На приклад, у
Олександра Сопровського: «когда бы ты знала», «когда б не эта, у подъезда консерваторского толпа», «когда не мы, то кто же» «вольно ж тебе», «впору сбыться», «объясниться по чести», «быть может», «всечасно», «молвлю», «не пристало», «в эту пору»,
«не ведал», «верша итог», «не осталось…резона», «вослед», «вчуже», «днесь», «впору
(молчать)». Саме ці образно-смислові формули на зразок «золотих днів», «вольності»,
«самовладдя» безпосередньо відсилають нас до елегійного лірики Золотого століття
російської поезії.
У віршах Дмитра Бикова позиціонується причетність митця до простору світової
культури як до прабатьківщини, де всі поети – брати. Д.Биков стверджує пріоритет
духовної спорідненості: «Я думаю о том, что все мы братья, // И все равны, и всех
хочу принять я – // Ведь где-то там, среди надзвездных стуж, // Превыше облаков, густых и серых, // В сверкающих высотах, в горних сферах // Витает сонм бессмертных
наших душ!»[4]
Проблеми впливу доби на формування поета і нерозривний зв’язок долі рідної країні
та митця магістральні теми, до яких звертається поет. Постійна тема – це Росія, віддана
свавіллю самодурів і кривдників; приводом для багатьох віршів слугують конкретні
життєві ситуації. Завдяки зіткненню протилежних елементів і надзвичайно сміливим римам вірші Д. Бикова естетично привабливі. Рядки, написані у 1994 році, прочитуються
маніфестом єдності поета та його доби: «Вселенная отвердела, и мой удел – // Эпоха не
отпускает своих детей – // Обрел черты, означился, отвердел // И больше не дразнит веером ста путей… я совпал с эпохой. Ее гора // Вернулась от Магомета на прежний пост. //
Эпоха совпала с нами. Ее пора – // Осенняя ясность звуков, ветвей и звезд»[4].
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Осмислення сучасності як епохи загостреної взаємодії і взаємовпливу окремої
особистості та суспільства ми знаходимо у написаній у 1989 повісті у віршах «Нічні
електрички». Відштовхуючись від деталі Д. Биков виходить до екзистенціальних тем.
Констатуючи із скорботою: «вечная отрава и потеха — отрава нам, потеха для гостей, –
страна моя, где паспорта потеря есть повод для шекспировских страстей!» [4], вірші Д.
Бикова звучать в унісон із рядками А. Сопровського: «В разгар великого момента, // В
определяющем году // Нельзя прожить без документа, // Не напоровшись на беду» [5].
Наш сучасник вступає в літературний діалог і з поетом бунтівної епохи змін, О. О.
Блоком, погоджуючись, що сказане про своїх сучасників Блоком («ми – діти страшних
років Росії») може бути прийнятно і для характеристики покоління розпаду СРСР.
Образ Батьківщини, змальований в «Нічних електричках» Д. Биковим, є відлунням
Руси-нареченої, Руси-дружини О. Блока. Спільність тематичної суті стає очевидною вже
на рівні заголовку («Нічні електрички» Д. Биков – «На залізниці» О. Блок).
Любов О. Блока до Росії була суперечливою, такий же вона постає і у нашого сучасника – пронизливою, нерозділеною; в історичному контексті прочитується трагічний
пафос метафори страхітливого циклу: вітчизна-наречена, вітчизна-дружина, вітчизнавдова [6:175].
Співставляючи рознесені в часі рядки О. Блока «О, Русь моя! Жена моя! До боли //
Нам ясен долгий путь» і Д. Бикова «Злобная рабыня, не Блокова, а Лотова жена! О, Русь
моя! Вдова моя!», ми прослідковуємо, як захоплення «світлою нареченою» початку ХХ
століття витісняється ламентаціями кінця століття.
У поемі «Чорна річка», назва якої є відсилкою до дуелі О.С Пушкіна, Д. Биков
декларує свою світоглядну позицію – свідомого прийняття долі поета як відспіваного
вітчизною-удовою, але наперекір усьому її незрікшогося мужа: «Когда затея исправить
свет, // Начавши с одной шестой, // И даже идея оставить след // Кажется мне пустой, //
Когда я со сцены, ценя уют, // Переместился в зал, // А все, чего мне здесь не дают, // Я
бы и сам не взял, // Когда прибита былая прыть, // Как пыль плетями дождя, // Вопрос
заключается в том, чтоб жить, // Из этого исходя… Мы оставаться обречены // Здесь, у
этой черты, // Без доказательств чужой вины // И собственной правоты.// Наш век за нами
недоглядел, // Вертя свое колесо.// Мы принимаем любой удел. // Мы заслужили все. //
Любезный друг! Если кто поэт, То вот ему весь расклад: //Он пишет времени на просвет,
Отечеству на прогляд» [4].
Мимоволі згадується широко відомий заклик Б. Пастернака: « Не спи, не спи, художник, /Не придавайся сну, / Ты __вечности заложник / У времени в плену» [7:97].
Прийняття долі означає усвідомлення власного покликання поета як відповідальності
перед Всесвітом:. «Я вобрал в себя всех рабов терпенье, всех войск напор…/ Непростой
продукт несвоей эпохи // Я Орфей – две тыщи, пятно, бельмо на любом глазу, / Я клеймен
презрением и позором, / Я прорвусь, пробьюсь, пережду в укрытии, проползу, / Прогрызу зубами, возьму измором, / Я хранитель тайны, но сам не тайна: предлог, / предзвук, /
Подземельный голос, звучащий глухо, / Неусыпный сторож, змея-убийца, Седой Клобук
/У сокровищниц мирового духа»[8].
Колізія буття в історії, як ми бачимо, не втрачає актуальності ні у період «перебудови», ні у пізніший час. Складна діалектика минущого і вічного, неможливість існувати
у вимірі вічності « понад бар’єрами» історичного часу, необхідність навчитися «читати»
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власний час за словником культури, а значить, і« великого часу» (Бахтін), реальної,
некон’юнктурних історії – так звучав пафос акмеїстичної традиції в 1970-ті роки
»[9:299]. У 1980 -2000 ці літературні традиції продовжуються у поезії нашого сучасника.
Виконаний аналіз образно-тематичних домінант ранніх творів Д. Бикова у
співставленні із тематичними домінантами творів поетів – попередників дає змогу зробити висновок про те, що Дмитро Биков, втілюючи заповіт Мандельштама розробити у
поезії «идеал совершенной мужественности», зосереджується у 80-х -90-х роках ХХ на
темах конфронтації митця з епохою і , таким чином, поєднує спадщину російської культури Срібного віку «заручників вічності» з традиціями поетів групи «Московський час»
До перспектив роботи належать розгляд творчості Д. Бикова у синхронічному
аспекті і аналіз мотивно-тематичних домінант творів Дмитра Бикова, які відрізняються
своєрідністю на тлі поезії його сучасників у руслі нонконформістської літератури. Риси
цієї своєрідності можна буде визначити, звернувшись до цілісного аналізу художньої системи поета.
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ТРАДИЦИИ ПОЭЗИИ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА
В работе рассматриваются образная система и доминирующие мотивы стихотворных произведений Дмитрия Быкова 80х-90х годов ХХ века в сопоставлении с образно-мотивными системами русских поэтов предшествующих эпох. Проанализированы
конструктивные элементы авторского стиля, отражающие творческое восприятие
литературного наследия.
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THE ARTISTIC IMAGES AND THEMATIC SYSTEM OF D. BYKOV’S LYRICS
OF 80-90ies OF THE XXth CENTURY AS THE CONTINUATION OF THE SILVER
AGE POETRY TRADITION
The article is dedicated to the system of themes and images, developed by Dmitry Bykov
during the last two decades of the twentieth century. Attention is focused on the comparative
analysis of the contemporaneous poetry represented by Bykov's verses and their forerunners. The
author’s style elements are proposed to be considered as the reflection of the literary heritage.
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В статье идет речь о жанровом своеобразии раннего творчества В.Ф.Одоевского,
анализируется ряд дидактико-аллегорических произведений писателя. Делается вывод
о том, что в апологах В. Ф. Одоевского аллегория изменяет свой характер, в них появляется динамика.
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Постановка проблемы. В предлагаемой статье мы обратились к раннему творчеству В. Ф. Одоевского, которое, к сожалению, изучено значительно меньше, чем
произведения, созданные в 30-е годы XIX века, такие как «таинственные повести» и
цикл «Русские ночи». В 20-е годы писатель создает целый ряд произведений, которые называет апологами. Возникает необходимость рассмотреть эти произведения,
выявить их жанровое своеобразие.
Цель данного исследования — на основе изучения ряда дидактико-аллегорических
произведений выявить жанровые особенности аполога, уяснить его роль в творческом наследии В. Ф. Одоевского.
Литературная позиция Одоевского двадцатых годов сложна и противоречива. В его
раннем творчестве заметно движение к романтизму, но еще ощутимей тяготение к эстетике Просвещения, в особенности к традициям классицизма. Это сообщало его произведениям рационалистичность и в известной мере дидактичность.
Одоевский сознательно преследовал дидактические цели: «Мы еще не дожили до
того Астреина века, в котором люди будут довольствоваться чистыми, светлыми умствованиями. Солнце ума еще слепит многих — надобно знакомить с ним посредством стекла закопченного. Вот моя цель!» [1: 176]. В этих словах слышен отголосок представлений
об искусстве, свойственных просветителям XVIII века.
Лирико-философские миниатюры писателя проникнуты иносказанием, характерным для литературы Просвещения. В раннем творчестве Одоевского— предромантика
преобладает не символика, в отличие от его романтических повестей, а аллегоричность.
С точки зрения писателя, эти ранние литературные опыты не самоценны, они нужны
как «проявители» важных истин — философских, моральных, эстетических. Одоевский
назвал эти свои ранние произведения «апологами». В двадцатых годах этот термин понимался широко: к апологам относили и басни, и назидательные эпиграммы, и короткие
аллегорические рассказы с нравоучением.
Н.А. Полевой отмечал: «Аполог... выражается буквально нашим словом: «иносказание». Это небольшое произведение воображения, маленькая поэма, где внутренний
смысл различен с тем, который представляет наружность... Особенный род произведений
словесности, не положительных, а отрицательных» [2: 386-387].
А.И. Галич, размышляя об этом жанре, писал: «Аполог... не только забавляет, но и
научает, т. е. дает в «аллегории видеть картину нравственной жизни человека» [3: 203].
В современном литературоведении аполог определяется как «...коррелируют с новеллой малая эпическая форма притчевого происхождения» [4: 18-19]. В.И. Тюпа пишет
об апологе: «Значимость этого жанра в истории литературы — русской и мировой, — по
всей видимости, не уступает значимости новеллистики, однако до сего времени остается своего рода «белым пятном» литературоведческой науки, поскольку тексты апологов
ошибочно идентифицировались, как правило, с новеллами» [5: 19].
А.И. Галич, Н.А. Полевой отмечали дидактико-аллегорический характер жанра: образное содержание аполога рассматривалось как художественная иллюстрация к заданной идее. Одоевский использует смысловую двуплановость аполога, чтобы выстроить
параллель между миром духовным и внешним. Творчески преобразуя структуру аллегорического повествования, писатель пытается сочетать в своих произведениях философское осмысление внутренней жизни человека с ее непосредственным изображением.
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Одоевский ставит перед собой задачу объективно обосновать право личности на полноту самоопределения. В апологах высшие человеческие устремления — познание, творчество, самосовершенствование — утверждаются как абсолютные ценности, приобщение к которым делает человека необходимым «дополнением мироявления» Одоевского.
В апологах писателя, с их восточным колоритом, афористически-иносказательным
содержанием запечатлены идеи любомудрия: борьба разума с невежеством, зла с добром,
чести с бесчестием, жизни со смертью — все то, что определяло нравственную атмосферу бытия человека. Герой апологов — мудрец, ученый, поэт, философ, парящий в вышине своих мыслей, пророчащий гибель невежеству и мракобесию, опускается на землю,
идет к людям, чтобы предъявить им свои высокие требования к жизни.
В апологах Одоевского соединены импульсы, идущие от романтической натурфилософии и религиозно-философских учений XVIII века, отражены популярные в масонской литературе раздумья о возрождении человечества через нравственное воскресение
отдельной личности.
Обретение целостности — условие спасения человека и человечества. Такова исходная идея дидактико-аллегорических произведений писателя.
Дня Одоевского реальностью, в которой проявлялась жизнь идеи, был внутренний
мир человека. Так, развивая в апологе «Минута свидания» (1827) концепцию поэтического вдохновения, автор пользуется популярным у романтиков сравнением творческого
процесса с чувством любви. Философское содержание аполога — размышление писателя о диалектике субъективного и объективного в творческом процессе. Однако эти размышления не являются самоцелью, их нельзя изъять из ткани текста, они неотъемлемы
от развития лирического переживания.
«Санскритские предания» (1824) ставят характерный для всего европейского романтизма вопрос о положении гения в непонимающей его среде, жертвой которой он
оказывается, в конечном счете. Это цикл, скрепленный единством проблематики. В нем
автор изображает три силы: объективные стихии мирозданья; мудреца, поднявшегося
до понимания их природы и осознавшего необходимость безропотного подчинения им;
толпу, живущую бессознательной жизнью, рабу случайности, пребывающую в постоянном неведении или заблуждении. Дидактическая заданность цикла не мешает произведениям, входящим в его состав, стать полноценным, глубоко содержательным художественным исследованием противоречий действительности.
Этот цикл состоит из двух апологов. В первом из них — «Смертной песне» — образность не является лишь иллюстрацией к философскому тезису. Напротив, она воссоздает конфликт, в процессе развития и разрешения которого и возникает концепция
творчества. Поэтика этого произведения необычна для ранних лирико-философских
произведений Одоевского. Здесь проявляются элементы эпического пове ствования: сюжет, характеры героев.
В произведении два действующих лица: царь и певец. Царь, как принято в восточных сказках, — воплощение мирской власти, человек, которому доступны все земные
радости. Певец же изображен настоящим творцом, он исполняет чудную песнь, которая
сжигает его.
Появляется диалог, — лаконичный, но исполненный внутренней динамики. В нем
конкретизируются психологические характеристики персонажей. Диалог передает и
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властную речь царя, и исполненные достоинства слова певца. Властителю, которому
подчинены все богатства мира, не дано приобщиться к одному из высших «наслаждений
жизни» — творчеству. Чудная песнь для него — лишь средство развеять скуку. Певец
умудрен сознанием своей связи с великими мировыми силами, трагическим пониманием своей способности, хотя бы ценою жизни, выразить смысл всего сущего. Стремясь
нагляднее передать мощь творческого порыва, обреченность художника, попытавшегося
выразить «невыразимое», Одоевский использует сюжетно развернутую метафору: «пламя вдохновения» сжигает певца.
Во втором апологе цикла «Тени праотцов» показан царь — носитель психологии
толпы, ее наиболее полное воплощение. Он чужд глубинным тайнам жизни, так как
слишком поглощен всем мирским и преходящим. Чтобы умилостивить богов и спасти
сына, царь устраивает совершенно неуместный пир в честь праотцов.
Подлинное осмысление законов жизни доступно лишь мудрецу. Одоевский уделяет
большое внимание изображению его внутреннего мира, жизненной позиции. Доминирующие черты его психологического облика — бескорыстие и самоотверженность.
Мудрец у Одоевского осознает малость своих сил и величие, мощь, многообразие
жизни, которые не может объять человеческий ум. Писатель считает, что судьба творческой личности трагична: мудрецу приходится преодолевать ограниченность собственной
природы, противоречие между чисто духовным содержанием поэтического переживания
и материальным воплощением, ему приходится терпеть насмешки и холодность «толпы».
Мудрец дважды приходит помочь царю Райю, и дважды его не понимают и отвергают.
В соответствии с поэтикой романтического произведения герой оказывается чуждым
и непонятным для окружающих его людей. Брамину свойственен тот духовный и нравственный максимализм, который в известной мере предвосхищает максимализм романтиков. Правда, здесь он еще не приобретает общего мировоззренческого характера и не
связан с постановкой глобальных проблем.
Близки к «Санскритским преданиям» общностью восточных аллегорических тем
«Четыре аполога» (1824), напечатанные в альманахе «Мнемозина», а затем выпущенные отдельной книгой. Сквозная проблематика, связь апологов внутри цикла создают законченность композиции целого.
«Четыре аполога» (1824) представляют духовно-нравственное состояние личности, поглощенной переживанием «идеала». Каждое из произведений воссоздает новую грань этого состояния. Одоевский исследует условия, необходимые для плодотворного самоопределения личности.
В «Дервише» выявляется особая роль гения, факел мудро сти которого освещает
путь другим к высшей цели — самосовершенствованию. «Дервиш не внимал ни благословениям, ни проклятиям... не для освещения ничтожной толпы нес он светильник...
всем движениям души его представлялась цель, к которой он стремился» [5: 2]. В апологе утверждается в качестве основ творческой деятельности глубочайшая сосредоточенность духа, бескорыстие и полнота самоотдачи. В апологе «Солнце и младенец» автор
показывает возможность гениальных, «избранных» натур своими мыслями способствовать продвижению мира вперед; толпа не только не понимает их, но даже осуждает и
отвергает. О нравственном крахе личности, не способной на подвиг самоотвержения во
имя истины, рассказывается в построенном на принципе антитезы апологе «Два мага».
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В нем творческие и разрушительные начала олицетворены в облике двух искателей
«вечной жизни». «Алогий и Епименид» близок к «Двум магам»: и здесь противопоставляются силы добра и зла, утверждается бесконечная мощь порыва к совершенству.
В основе аполога «Дервиш» лежит распространенный в литературе конца XVIII –
начала XIX в. аллегорический образ «пути» как воплощения духовных исканий. Однако, используя традиционные приемы иносказания, Одоевский стремится к их более
глубокой, самобытной художественной разработке.
Прежде всего, в его апологах обогащается яркими деталями аллегорическое описание изображаемого явления. Такова в «Дервише» картина горной дороги, передающая трудности, драматизм поисков истины.
В «Дервише» писателя интересует, прежде всего, анализ жизненных позиций персонажей, противостоящих друг другу, — мудреца и толпы. Отсюда – тщательно выписанные психологические характеристики, занимающие центральное место в повествовании.
Средством само-разоблачения персонажа становится его портрет, слово, жест.
В апологе «Солнце и младенец» живописный фон уступает место изображению
внутреннего состояния персонажа, показанного в самой общей форме. Вторая часть
аполога — диалог между младенцем и его отцом, описание действий, мыслей и чувств
младенца, наблюдающего за восходящим солнцем. По сравнению с «Дервишем», здесь
заметнее стремление автора заменить описание действием. «Мораль» здесь выступает
необходимым дополнением рассказа: она не только переводит содержание с языка образов на язык понятий, но и поясняет его; без «морали» развязка конфликта была бы
неясна: «Возвышенные умствование Гениев — друзей человечества! Сколь ничтожны
вы в глазах простолюдина!.. Он беспечно наслаждается благами, вами производимыми,
и не ищет их начальной причины» [5: 5-6].
Начало «Двух магов» — три короткие фразы. Это не статичный фон повествования,
а предыстория, позволяющая в дальнейшем сосредоточить внимание на внутреннем
мире персонажей. В центральной части аполога не только изображается событие, поступок героя, но и дается психологическая мотивировка его действий: «Пусть ввек
не прервутся и мои страдания... но не будет кичиться мой соперник» [5: 8]. «Мораль»,
истолковывающая смысл изображаемого, фактически не нужна. Но Одоевский превращает ее в лирический аккорд, органично завершающий произведение: «Так невежество в прах обращает все усилия мудрого! Пусть не воспользуюсь ими... но я и не
буду одолжено ему благодарностию...» [3: 8].
В апологе «Алогий и Епименид» действие представляет собой сюжетное развертывание метафоры, повествование насыщено традицион-ными и аллегорическими
образами (пламя, храмина, лампада и т. д.).
Идея и образная система находятся в единстве, и «мораль» можно рассматривать как
естественное продолжение развития образа.
В «Алогии и Епимениде» противопоставляются силы зла и добра, В.Г. Белинский
привел полностью этот аполог в статье «Сочинения князя В.Ф. Одоевского», мотивируя это его обобщающим значением, связью с действительностью, жизнеутверждающим началом. Факел мудрости горит все ярче и ярче. Автор гневно обращается
в конце сочинения к «гасильщикам», действующим в современной ему жизни: «Невежды-гасильщики! Уже ли ваши беззаконные усилия погасят божественный пламень
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совершенствования? Еще более возгорится оно от нечистых покушений ваших, грозно
истребит вас... и опять запламенеет с прежнею силою» [5: 9-10]. Аллегорическая форма аполога пополнилась, таким образом, как отметил Белинский, «одушевлением,
жизнью и мыслью», стремлением к лучшему вопреки усилиям сторонников общего
застоя. Все произведения, входящие в цикл «Четыре аполога», однородны по свой
сюжетно-композиционной структуре: они строятся как сюжетно развернутые метафоры, в основе которых лежат аллегорические значения слов «пламя», «путь», «солнце»,
«лампада» и др. Аллегория по своей природе статична: возникая как иллюстрация к
данному явлению или понятию, она не выражает непосредственно действия, процесса,
не воссоздает структуру явления, а лишь отражает ее в системе устойчивых, заранее
определенных признаков. Парадоксальным является тот факт, что в апологах Одоевского аллегория изменяет свой характер — появляется динамика. В этих произведениях
показано развитие действия, процесса. Писатель изображает внутренний мир героев в
развитии. Правда, делает он это часто схематично, пунктирно. Важная роль в апологах
принадлежит речи персонажа, его мимике, портретной зарисовке.
Как бы далеко не отходил Одоевский от традиционной структуры дидактического
рассказа, он всегда сохраняет «мораль». Она возвращает читателя к исходной идее, активизируя его восприятие, побуждая к самосознанию и самоопределению. Одоевский
обогащает художественную функцию «морали», усиливает ее непосредственное воздействие на читателя: этому способствует выразительность интонации, лирический пафос,
достигающий в заключительной части апологов наивысшего напряжения.
Идея и образная система находятся в единстве, и «мораль» можно рассматривать как
естественное продолжение развития образа.
Анализ цикла апологов В.Ф. Одоевского позволят сделать вывод об усложнении
в творчестве писателя структуры дидактико-аллегорического повествования. Аполог
перестает быть иллюстрацией идеи, он несет в самом себе развитие и разрешение конфликтной ситуации, воплощающей определенную концепцию. Вместе с тем в процессе
перехода от иллюстративности к самостоятельности отображения характера и обстоятельств произведение становится событийным.
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В РОМАНЕ Л.АНДРЕЕВА «ДНЕВНИК САТАНЫ»
Статья посвящена рассмотрению особенностей стилистико-речевой структуры
образа повествователя в романе Л.Андреева «Дневник Сатаны». Показано, что двойственностью образа вочеловечившегося Сатаны, от имени которого ведется повествование, во многом обусловливается индивидуально-речевая манера повествования
в романе. Отмечены разнообразные способы соединения и чередования различных регистровых композитивов в произведении Л.Андреева, вскрыта «игра времен» в целях
создания художественной экспрессии.
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Коммуникативно-стилистическая организация художественного произведения выступает предметом исследования у всё большего круга ученых-лингвистов. Среди
них: Г.Золотова, Н. Онипенко, Е. Иванчикова, Н. Кожевникова, Е. Падучева, А. Гулак,
О. Шкурская и др. Эти авторы в своих работах рассматривают семантико-синтаксические особенности художественного текста, отмечая и детально описывая разнообразные
функции форм повествования: описательную, характерологическую, экспрессивно-оценочную, сюжетообразующую, композиционную и др.
Семантико-синтаксические особенности романа «Дневник Сатаны» соотносятся со
стратегическими мотивами, которые отображают специфику художественной картины
мира автора и накладывают своеобразный отпечаток на его индивидуально-речевой стиль.
В. Одинцов выделяет четыре вида повествования, где два из них предусматривают
рассказчика: в одном рассказчик назван, но стилистически не выделяется, в другом – назван и выделяется стилистически. Избранный образ рассказчика позволяет автору произведения реализовывать авторскую стратегию, а также в нужном месте «создать экспрессивно-эмоциональное усиление посредством повествовательной структуры» [2, с. 21].
Исследователи определяют, что субъективизм повествователя проявляется в разной
мере: в максимальной, когда говорящий непосредственно (и заинтересованно) ведет рассказ от своего имени, и его образ выделяется на фоне других персонажей; в средней,
когда повествователь стремится объективно (со стороны) донести до читателя фабульное
содержание; в минимальной, когда повествователь ограничивается какими-либо ремарками [1, с. 46].
В романе Л.Андреева «Дневник Сатаны» субъективизм повествователя имеет максимальное измерение – он сам и герой, и рассказчик. Произведение облекается в форму
дневниковых записей вочеловечившегося и вочеловечивающегося Сатаны. Отбираются
экспрессивно-речевые формы повествования, соответствующие авторскому замыслу и
воплощающие его. Образ автора выступает как организующая индивидуальная словесно-речевая структура, которая связывает все элементы произведения, а также управляет
речевым поведением персонажей и рассказчика.
В романе Л.Андреева «говорящий», он же повествователь, он же герой формирует
речевой план рассказа, исходя из концепции романа-игры, которая предусматривает и
разнообразные проявления психического феномена раздвоения личности в композиции
романа – двойственности образа вочеловечившегося Сатаны и других главных персонажей – Магнуса, Топпи, Марии и даже кардинала Х.
Повествование в романе неоднородно: оно носит то интимно-субъективный характер, то наклоняется к более объективному. Во многих местах андреевское произведение
строится как внутренняя речь, обращенная непосредственно к читателю. Герой-рассказчик, хоть и пишет дневник, но ориентируется всё время на читателя-обывателя, как бы
находящегося перед его глазами. Отсюда – его частые обращения к этому воображаемому читателю, стремление вовлечь его в свою новую, земную жизнь, эмоционально,
волюнтивно воздействовать на него. Ср. использование многочисленных императивов:
забудь, вообрази, подумай, помножь, пойди вон, вглядись, дай мне руку и т.д., а также
разнообразные формы обращения: мой земной читатель, мой дорогой читатель, мой
друг, дорогой мой царь природы, мой земной друг, земной товарищ, читатель, товарищ, милый, человече, брат, моя земная тень, мой теперешний товарищ, друг, друг мой,
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человек, дорогой товарищ, уважаемый товарищ. Не обойдены вниманием повествующего и «прекрасные читательницы»: уважаемые леди, миледи.
Н.А.Кожевникова видит в этих обращениях к читателю в андреевском романе «последовательно развивающийся прием речеведения» [3, с. 24]. Сам тон таких обращений
меняется по мере «вживания» Сатаны в человеческий облик и столкновения его с человеческими проблемами. Вначале это шутливо-ироничный, высокомерный тон духа тьмы,
сошедшего на землю в облике человека, чтобы позабавиться – «лгать и играть», как он
сам объясняет причину своего ухода из ада. Ср. в начальной записи Дневника: «Скажу заранее, – чтобы ты не слишком разевал твой любопытный рот, мой земной читатель! –
что необыкновенное на языке твоего ворчания невыразимо»; ср. несколько ниже: «О тебе
же, мой земной друг, я слыхал, что ты умен, довольно честен, в меру недоверчив, чуток
к вопросам вечного искусства и настолько скверно играешь и лжешь сам, что способен
оценить чужую игру: ведь неспроста у тебя столько великих! [4, с. 312, 315].
Чем выше степень вочеловечения Сатаны, чем больше он приближается к человеческому миру, тем менее снисходительными и ироничными становятся его обращения
к читателю. Меняется вектор иронии: она направляется на самого повествующего. Ср.:
«О, посмейся над насмешником, товарищ, кажется, наступает твоя очередь веселиться» [4, с. 353].
Полное перевоплощение Сатаны в человека, со всеми его слабостями и уязвимостью,
происходит благодаря любви к Марии. И это тотчас метонимически отражается на форме
обращения к читателю: «Милый, прости, что я становлюсь поэтом, и поблагодари за
нежное обращение: милый – это дар Марии, который она шлет через Меня!» [4, с. 355].
Глубокое внедрение в человека не только снимает большую букву с «я» героя-повествователя, но и меняет его взгляды на человеческую жизнь. Тон его обращений к читателю становится более доверительным, сочувствующим, в некоторых местах речь его
поднимается на высоту библейского звучания. Ср.: «Я еще не люблю тебя, человече, но
в эти ночи я не раз готов был заплакать, думая о твоих страданиях, о твоем измученном
теле, о твоей душе, отданной на вечное распятие. Хорошо волку быть волком, хорошо
зайцу быть зайцем и червяку червяком, их дух темен и скуден, их воля смиренна, но ты,
человече, вместил в себя Бога и Сатану – и как страшно томятся Бог и Сатана в этом
тесном и смрадном помещении!» [4, с. 386]. Господствующей формой обращения к читателю с этого момента становится вокатив человече.
В процессе создания речевого текста герой-повествователь варьирует глагольные
формы. Так, уже в первом предложении, открывающем роман, сталкиваются разновременные глаголы – глагол в перфектном значении, выражающий результативность, и
глагол настоящего времени, обозначающий «непрерывное и прямолинейное действие»
(Виноградов): «Сегодня ровно десять дней, как Я вочеловечился и веду земную жизнь»
[4, с. 312]. Но поскольку форма изложения, избранная автором, – дневник, в нем фиксируются события, мысли, чувства героя-рассказчика, совпадающие с моментом речи
о них. Поэтому доминирует в романе форма настоящего времени и информативный регистр, чередующиеся с формой прошедшего времени в различных ее значениях и с репродуктивным регистром, с привлечением время от времени генеритивного регистра.
Словесной игрой автора является выделение героя-рассказчика как сверхчеловеческой личности с помощью формального языкового показателя – называния личным
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местоимением Я с большой буквы (с соответствующими производными Меня, Мои и
т.д.) и пренебрежительное противопоставление тебе (им, ваши и т.д.): «Меня раздражает
твое плоское отражение, которое Я вызвал на этой сцене» [4, с. 316].
Вочеловечившийся Сатана-рассказчик признается в том, что в некоторые моменты он чувствует с Вандергудом неразрывную связь (например, во время еды, слушания
музыки), которая формально реализуется через синтаксические конструкции с местоимениями мы и наше («мы тупыми глазами осматриваем обстановку <…>, Пустяки! –
решаем мы и самодовольно погружаемся в созерцание наших миллиардов, нашей силы
и нашего замечательного ума и характера». В таком смысле фраза становится гротескноироничной: «слишком твердыми ногами мы наконец идем в опочивальню» [4, с. 340].
Здесь форма первого лица множественного числа и объединяет, и в то же самое время
разъединяет две ипостаси – человеческую и сатанинскую: Сатана иронически комментирует ограниченное самодовольство богатого человека, в телесной оболочке которого
он теперь находится.
С точки зрения коммуникативной синтаксической структуры описание героем-рассказчиком своих личных ощущений, казалось бы, характеризуется статичностью, однако
имеет свою динамику, выраженную последовательностью однотипных глаголов настоящего времени (сижу, обволакивает, дурманит, душит). Данный фрагмент представляет
репродуктивно-повествовательный тип речи. Предшествующий ему фрагмент реализован в информативно-описательном регистре (с реактивной репликой Не всё ли равно?):
«По-видимому, мой Вандергуд был изрядным пьяницей и каждый вечер тащит Меня в
кабак, на что Я соглашаюсь. Не всё ли равно? К счастью, его хмель веселого свойства, а
не мрачного, и мы проводим часы недурно», – что поддерживается конкретизатором-обстоятельством «каждый вечер» и глаголом с дуративным значением «проводим».
Затем снова следует резкая смена состояния героя-рассказчика: «… Я мгновенно весь
наполняюсь вихрем бурных слез, любви и какой тоски! Необыкновенное становится выразимым, Я широк, как пространство, Я глубок, как вечность, и в едином дыхании моем Я
вмещаю все! Но какая тоска! Но какая любовь! Мария!». Здесь репродуцируется взволнованное состояние Сатаны, испытывающего прилив человеческих чувств. Выделенные курсивом языковые элементы представляют фрагменты реактивного регистра, эмоционально
«рвущего» репродуктивное повествование, напрягающего его экспрессию.
В романе широко используется генеритивный регистр. Речь воплотившегося в человека Сатаны пересыпана различного рода обобщенными высказываниями. Например:
«…Мне недостаточно адских лавров, в которых Я проницательно усматриваю немало
низкой лести и простого тупоумия … но верю, что Судьба или Случай, которому Я
отныне подчинен, как и всё ваше земное, оценит мои намерения и пошлет навстречу
достойных партнеров… старая Европа так богата талантами» [4, с. 315]. Ср. ниже:
«»Я так и сделал и еще раз убедился, что зрение – большая помеха для ума, как и слух:
недаром на земле мудрецы слепы, а лучшие музыканты глухи» [4, с. 334]. Ср. также: «…
как тебе известно, только люди нарушают свои договоры, черти же всегда их исполняют» [4, с. 380]; «Побежденных царей часто берут в плен, но никогда цари не делаются
рабами» [4, с. 381] и т.п.
Это чередование, внедрение различных коммуникативных типов речи одного в другой
придают тексту романа объемность, стереоскопичность, в нужных местах усиливают или
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ослабляют сюжетную динамику и в то же время обнаруживают текстовую тактику и стоящую за ней авторскую художественную личность.
Герой-повествователь, исходя из своей «двойственной» сущности, варьирует глагольные формы: в повествовательных контекстах, воспроизводящих видение Сатаны, используются, как правило, глаголы-предикаты в форме прошедшего времени совершенного вида с аористическим значением. Ср.: «И Я снова отправился в зеленую пустынную
Кампанью … Там Я долго заклинал и звал Сатану, и Он не хотел Мне ответить. Вочеловечившийся, долго я лежал во прахе, умоляя, когда отдаленно зазвучали во Мне легкие
шаги и светлая сила подняла Меня ввысь. И вновь увидел Я покинутый Эдем, его зеленые
кущи, его немеркнущие зори, его тихие светы над тихими водами. И вновь услышал Я
безмолвные шепоты бестелесных уст, и к очам моим бестрепетно приблизилась Истина,
и Я протянул к ней мои окованные руки: освободи!»») [4, с. 363].
В комментарии же, выраженном в генеритивном регистре, используется форма настоящего «всевременного»: Ср.: « Я следую лучшим образцам, и, когда Меня искушают,
Я удаляюсь в пустыню».
В признаниях вочеловечившегося Сатаны (Вандергуда), изложенных в его дневниковых записях, выступающих (признаниях), по сути, в качестве внутренних монологов, широко привлекаются формы настоящего актуального (настоящего времени момента речи).
«Передвижение» авторской позиции в повествовательном контексте отчетливо наблюдаем в таком фрагменте: «И с теми же кривляниями он удалился, торжественно
волоча свою сутану и раздавая благословения. Но в Мое окно Я еще раз увидел его у
подъезда, пока подавалась замедлившая карета: он что-то говорил вполоборота одному
из своих аббатов, в его почтительно склоненную черную тарелку, и лицо его уже не напоминало старой обезьяны: скорее это было мордой бритого, голодного и утомленного
льва. Этот талантливый малый не нуждался в уборной для грима! А позади него стоял
высокий, весь в черном лакей, похожий на молодого английского баронета, и всякий
раз, когда взор его преосвященства случайно скользил по его лицу и фигуре, он слегка
приподнимал свой черный матовый цилиндр» [4, с. 351]. Тут выделенная в абзац объединенная синтаксическая группа предложений (по Н. Поспелову) разделяется на две
семантические части, связанные противительным союзом но, употребленным здесь в
присоединительном значении. В первом предложении в качестве сказуемого выступает
глагол удалился в форме прошедшего времени совершенного вида с аористивным значением. В следующем предложении начальное место занимает предикативная единица
со сказуемым, выраженным глаголом чувственного восприятия в форме прошедшего
времени совершенного вида увидел, имеющей в данном контексте также аористивное
значение (обстоятельство еще раз активизирует событийный аспект семантики совершенного вида и подавляет стативный); за ним следует серия предложений с глаголамисказуемыми в имперфективном значении (говорил, не напоминало, не нуждался, стоял,
скользил, приподнимал) и с глаголом-связкой было с недифференцированным значением
прошедшего времени. Глаголы прошедшего времени совершенного вида разведены во
времени совсем немного, так как «точка отсчета времени» перемещается вместе с героем-повествователем согласно изменениям его позиции в пространстве. Имперфективная
же синтаксическая группа предложений указывает на субъективное восприятие героем
увиденного из окна, куда он переместился.
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В романе нередко в пределах абзаца осуществляется переход от внешне-изобразительного воспроизведения к внутренней речи – своеобразной реакции героя – и снова
к относительно более объективному повествованию. Ср., например: «Магнус свирепо
взглянул на меня и оскалился, как собака над спорной костью. И эта сердитая кошка
хочет быть Сатаною! И эта щепотка земли, которой едва хватит Дьяволу на одну понюшку, мечтает венчаться моей короной! Я еще ниже опустил голову и потупил глаза:
я чувствовал, как разгорается в них лучистое пламя презрения и божественного смеха,
и этого смеха не должен был знать мой почтенный преемник. Не знаю, сколько времени
мы молчали, но когда наши взоры снова встретились, они были ясны, чисты и невинны,
как два луженых таза в тени» [4, с.408]. Первое предложение в этом фрагменте с динамическими аористивными предикатами представляет репродуктивно-повествовательный
тип речи. Затем в последующих двух предложениях воспроизводится внутренняя возмущенная реакция героя, дальше – снова репродуктивное повествование, и завершается
фрагмент предложением, реализующим информативно-описательный регистр. Во внутренней реакции героя, выражающей его экспрессию, представлено настоящее персональное время. Внутренняя речь, включенная в репродуктивное повествование, динамизирует изображаемое; «игра времен» (Виноградов) создает пространственно-временную
объемность, стереоскопичность текста.
Повествователь в «Дневнике Сатаны» представляет явления в процессе их непосредственного восприятия. Так, например, начальные портретные зарисовки создаются по
принципу отбора и перечисления внешних признаков и выделения какой-либо индивидуально-характеристической детали, косвенно отражающей сущностную особенность
изображаемого персонажа. Причем деталь эта определяется в динамике живого «изучения» героем внешнего облика данного лица.
Таким образом, вышеописанные особенности конституируют не только стилистикоречевой облик повествовательных форм, но и сам яркий, необычный образ повествователя в романе Л.Андреева «Дневник Сатаны».
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СТИЛІСТИКО-МОВНА СТРУКТУРА ОБРАЗУ ОПОВІДАЧА В РОМАНІ
Л. АНДРЄЄВА «ЩОДЕННИК САТАНИ»
Стаття присвячена розгляду особливостей стилістично-мовленнєвої структури образу оповідача в романі Л. Андрєєва «Щоденник Сатани» через комунікативносинтаксичний аналіз фрагментів твору. Зазначено, що саме такі особливості
відображають специфіку художньої картини світу автора і накладають своєрідний
відбиток на його індивідуально-мовну манеру оповіді. До семантико-синтаксичних
особливостей можна віднести варіювання дієслівних форм, використання численних
імперативів, послідовність однотипних дієслів теперішнього часу, широке використання генеритивного регістру та ін.
Ключові слова: стилістично-мовленнєва структура, Л. Андрєєв, роман «Щоденник
Диявола», комунікативні регістри, суб’єктивізм автора, авторська позиція, внутрішнє
мовлення, динаміка оповідання.
Mehasyuk S.E., aspirant
HNPU, Kharkov
STYLISTIC SPEECH STRUCTURE OF THE NARRATOR IN THE NOVEL
BY L. ANDREEV «SATAN’S DIARY»
The article is devoted to peculiarities of stylistic speech structure of the narrator in
the novel by L. Andreev «Satan’s Diary» through communicative and syntactic analysis of
fragments of works. It is noted that these features reflect the specificity of the artistic picture of
the world of the author and put a distinctive mark on his individual speech style of narration:
semantic and syntactic features as the variation of verb forms, the use of multiple imperatives,
sequence of identical verbs in the present tense, the wide use of generative register, etc.
Key words: stylistic speech structure, Leonid Andreev, the novel “Satan’s Diary”,
communicative registers, the subjectivism of the author, the author’s position, inner speech, the
dynamics of the narrative.
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Кохан Р.А., магістрант кафедри світової літератури
Львівський нац. ун-т імені Івана Франка, Львів
ПОЕТОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЗИ Г. МАЙРІНКА
В КОНТЕКСТІ АВСТРІЙСЬКОГО ЕКСПРЕСІОНІЗМУ
(РОМАН «ГОЛЕМ»)
Сучасний літературознавчий простір характеризується значною дискусійністю
щодо стильового домінування у поетиці Г.Майрінка. Тому пропонується дослідження
поетологічних ознак роману «Голем», що дає підстави стверджувати про переважання
у стильовій манері австрійського письменника експресіоністичних ознак.
Ключові слова: експресіонізм, «антигуманізація», «ми-почуття», екзистенційне
«безхатьство», «мультидимензіональність».
Феномен експресіонізму неодноразово ставав об’єктом наукового дослідження. Водночас варто зауважити, що згадуючи про експресіонізм, переважно асоціюємо його
з Німеччиною. Чимало літературознавців зосередили увагу на детальному вивченні
експресіонізму, серед найвідоміших: Т.Анц (Thomas Anz), А.Арнольд (Armin Arnold),
Р.Блаугут (Robert Blauhut), Д.Г.Давідау (Donald G. Daviau), Т.Дойблер (Theodor Däubler),
Р.Діттріх (Rainer Dittrich), К.Ешмід (Kasimir Edschmid), І.Фіала-Фюрст (Ingeborg FiallaFürst), П.Гатвані (Paul Hatvani), М.Хайдеггер (Martin Heidegger), І.Єнс (Inge Jens), Е.фон
Калер (Erich von Kahler), О.Кокошка (Oskar Kokoschka), В.Крулль (Wilhelm Krull),
К.Мірендорф (Carlo Mierendorff), В.Роте (Wolfgang Rothe), А.Зьоргель (Albert Sörgel),
П.Раабе (Paul Raabe), А. А.Валлас (Armin A. Wallas), М.Вюнш (Marianna Wünsch),
Г.Зон (Harry Zohn), Н.Вольф (Wolf Norbert). В українському літературознавстві цей мистецький напрям ретельно вивчали Т.Гаврилів, Д.Затонський, М.Моклиця, С.Маценка,
Д.Наливайко, Л.Цибенко, К.Шахова, Г.Яструбецька, які звертали увагу власне на
австрійський варіант експресіонізму.
Походження терміну «експресіонізм» виводимо із двох латинських слів «ex» та
«premere», що означають «висловлювати». Тому експресіонізм – «мистецтво вираження», зосереджене на внутрішньо побаченій правді та пережитих подіях, а не на тому, що
впадає в око безпосередньо. Термін «експресіонізм» 1911 року ввів Курт Гіллер, який
таким чином назвав епоху 1905–1925 рр., хоча і після Другої Світової війни з’являлися
твори, що за змістом відносять до експресіонізму. Епоха, позначена антибюргерським
та антинаціоналістичним мисленням багатьох інтелектуалів вільгельмінської доби,
звертається до суб’єктивних, екзистенційних та суспільних тем. Наприклад, до художнього осмислення політичних репресій, проблематики великого міста протягом
індустріалізації, суспільних механізмів влади.
Стилістично експресіоністичне письмо є різноманітним, отож термін епохи –
експресіонізм – є суперечливим. Частково сюди зараховують твори Генріха Манна,
Франца Кафки та Арнольда Броннена. Попри те, що Кафку вважають критиком цього
© Кохан Р.А., 2014
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руху, в його творах залишається характерний для експресіонізму елемент – «ми-почуття»
у соціально критичному контексті.
Експресіоністичні автори виступають проти «антигуманізації» шляхом індустріалізації
і застерігають перед суспільством, в якому не існує поваги та моралі. Автори почувають
себе в небезпеці від анонімного міста й бояться, що самі можуть перетворитися в машину.
Проблему поглибили розпад Габсбурзької монархії, посилена мілітаризація, турбулентна
зовнішня політика після Першої світової війни, в тому числі Версальський договір (1919)
та пов’язані з цим економічні проблеми та політична дестабілізація.
Окрім літератури, експресіонізм представлений в образотворчому мистецтві («Крик»
Едварда Мунка), в музиці (опера «Воццек» Альбана Берга), в архітектурі (будинок Ганса
Закса в Гельзенкірхені), в кіно (німий фільм «Голем, як він прийшов на світ» Пауля Вегенера і Карла Бьозе) і в мистецтві танцю («експресіоністичний танець»).
На думку дослідників, експресіонізм можна диференціювати за двома періодами:
ранній експресіонізм (до 1914 р.) та експресіонізм між початком Першої світової війни
і 1925 р. Основна відмінність між цими періодами полягає у ставленні письменників
до війни, що було виражено у творах: якщо до війни молоді інтелектуали, які протистояли «світові батьків», вбачали у війні своєрідний порятунок в умовах політичної,
економічної, культурної стагнації та всеохоплюючого хаосу, то після початку війни, коли
майже усі письменники вже побували на фронті та побачили будень у вогні, кардинально
змінилася перспектива, з якої сприймалася реальність.
Цілком природно може виникнути запитання, чому називаємо австрійський
експресіонізм варіантом німецького? Основна причина в тому, що австрійський
експресіонізм взяв за основу та розвивався в річищі німецького. Він не мав особливих рис, кардинально відмінних від німецького експресіонізму. Основна відмінність як
експресіонізму в Німеччині та Австрії, так і літератури загалом полягає у відмінності
ментальності обох народів. Отож, проблема екзистенційного «безхатьства» і
самоусвідомлення є центральною для німецької літератури, що віддзеркалювала події
та настрої Першої світової війни, а для австрійської – це крик відчаю після розпаду
Габсбурзької монархії, що для багатьох означало кінець людства. Луї Джеймс влучно
характеризує австрійців, кажучи, що «іпохондриків турбують їхні болячки, а австрійців –
власне місце в світі» [7: 5]. Ще далекого 1837 року Франц Грільпарцер в есе «Чим
відрізняються австрійські автори від інших?» намагався проаналізувати відмінність між
австрійцем та німцем. І, власне, на думку Грільпарцера, для австрійця типовим є прагнення до «наочності, конкретності, відчуття міри» [2: 238] в той час, як для німця важливим є «прагнення до абстракції, діалектики» [2: 238]. Подібно писав про австрійську
культурну традицію Гуго фон Гофмансталь, протиставляючи австрійця пруссові:
якщо перший – спокійний та врівноважений, то другий – рухливий, самовдоволений,
закоханий у все помпезне [див.: 2: 238]. За Томасом Манном, специфіка австрійської
літератури полягає, в першу чергу, у «мультинаціональному сплетінні східних, західних
та південних мотивів» [цит. за: 4: 262], які становлять ознаку «австрійськості», бо ворогування колись консолідованих народів «не виключало взаємного збагачення» [3: 262].
Оскільки німецький експресіонізм як культурологічне явище та творчість визначних його представників широко досліджені, цікавим залишається австрійський варіант
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експресіонізму з його нетиповими репрезентаціями. Саме тому об’єктом цього дослідження
стала поетика австрійського письменника єврейського походження Густава Майрінка.
Теоретичні підходи у дослідженні прози Майрінка до сьогодні є дискусійним та
відкритим питанням. Літературознавець Юрій Стефанов називає творчість Майрінка
«мультидимензіональним та живим організмом» [6: 7], який непросто інтерпретувати
лише літературознавчо.
Серед спроб класифікувати творчий метод Густава Майрінка домінує тенденція зарахування його до лав експресіоністів. Проте все ж експресіоністичні настрої у творчій
свідомості митця до сьогодні не досліджені, оскільки письменник не брав участі у мистецьких рухах, його твори не включали до експресіоністичних антологій. Крім того,
виникнення експресіонізму і його термінологічне оформлення відбулося після творчого
дебюту автора. Через велику кількість і полярність думок дослідників щодо «місця» Густава Майрінка у літературі видається потрібним зробити їх огляд та систематизацію.
Значна частина науковців вважають Густава Майрінка попередником експресіонізму і
наголошують на його виливі на німецький експресіонізм – М.Тірфельдер (M.Thierfelder),
Б.Кроль (В.Krol), А.Арнольд (A.Arnold). Для других постать Г.Майрінка стоїть в
центрі «кола митців», які були в «полоні експресіонізму», і є одним із найвизначніших
його представників – А.Зьоргель (A.Sörgel), А.Вальдштайн (А.Waldstein), Є.Головін
(J.Golovin), Р.Дітріх (R.Dittrich), Т.Дойблер (Th.Däubler), Е.Бляйлер (E.F.Bleiler), Т.Анц
(Th.Anz), Пауль Раабе (P.Raabe), К.Бергнер (K.D.Bergner). Вони аналізують коротку прозу Густава Майрінка, говорять про твори, від яких віє атмосфера огиди та страху. Деякі з
них (зокрема, Ю.Головін) називають поряд із Майрінком, аналізуючи мотиви його творів,
Франца Верфеля та Казимира Ешміда, інші – характеризують творчість Майрінка як
«чорний романтизм». Порушення принципу ідентичності як ключового атрибуту естетики експресіонізму і «оккультно-містичний характер» творів Майрінка вводять його у контекст експресіоністичного стилю. Третя група дослідників вважає недоцільним зараховувати Майрінка до лав експресіоністів – М.Мітчел (M.Mitchell), І.Фіала-Фюрст (I.FialaFürst). Цю позицію пояснює дослідник експресіоністичної літератури Евген Ланн: «Ряди
експресіоністів досить великі. Особливо цікавим є Густав Майрінк. Приналежність
цього визначного письменника до експресіонізму ще не визнана усіма критиками напряму. Причина полягає в тому, що Г.Майрінк ступив на літературну сцену 1902 року
як вже «сформований» письменник (розповідь «Гарячий солдат»), тобто ще задовго до
виникнення експресіонізму» [5: 26]. Але ця обставина не заперечує, за Ланном, зв’язок
Майрінка з експресіонізмом, оскільки традиційне позначення часових меж і поширення
експресіонізму (1910–1925) є досить умовним, бо в експресіоністичній літературі «людина поставлена перед вічністю» (Казимир Ешмід).
Отож, така неоднозначність думок літературознавців свідчить про дискусійність
розуміння творчого методу письменника. Підсумком може слугувати позиція Юлії
Камінської щодо цієї проблеми. Літературознавець наголошує на стилістичній складності
творів Майрінка: «Проза Майрінка – це синтез фантастики та експресіоністичної критики реальності початку XX століття» [4: 55]. Дослідниця проголошує самостійну позицію
читача прози Майрінка, яка «є багатозначною, і автор доручає читачеві активну місію,
причому він сам вибирає варіант трактування твору» [4: 56].
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У пропонованому дослідженні представлена позиція літературознавців, які трактують експресіонізм як метод, особливий засіб досягнення поставлених творцем мистецьких планів, і таким чином вказують на його принципову «позачасовість», а також
літературознавців, які вважають прозу Майрінка, в якій переважає «гротескно-фантастичне», експресіоністичною. Цю позицію доцільно довести шляхом поетологічного
аналізу особливостей експресіонізму (тематики, проблематики та мотивів) в романі «Голем» Густава Майрінка.
Отож, із застосуванням техніки «уважного читання», можемо переконатися у
послідовному впровадженні у художній текст одного із творів Густава Майрінка (роману «Голем») характерних ознак поетики експресіонізму. Зауважуємо принципове та радикальне розірвання із ціннісними орієнтаціями «світу батьків» – головним
героєм твору є людина, яка знаходиться в конфлікті із «силами долі», «вузьколобим»
суспільством, людиною, яка втілює огидне покоління батьків та всі його гріхи: «Аарон
Вассертрум повернув обличчя в мій бік. Огидно непорушне лице, з круглими риб’ячими
очима і відвислою заячою губою. Він здався мені павуком серед людей» [8: 4]. У романі
автор нагнітає відчуття браку орієнтирів, безсилля, ізоляції та відчуження, що відбивається
у втраті відчуття реальності головного героя: «Поступово мене опановує нестерпне почуття цілковитої безпорадності» [8: 2]. Таке світовідчуття поєднується із відчуттям огиди, страхом залежності від всесильного світу. Обтяжливе життя у великому місті впливає
на міжлюдські стосунки – важке життя, вічна боротьба за збагачення, на дорогах люди,
які ніколи не посміхаються: «В усьому гетто нема жодної людини, яка вміла б весело
сміятися» [8: 6]. Роман синтезує апокаліптичну свідомість письменника і героя – читач
відчуває ставлення автора до того, що він описує, і це моделює ставлення самого читача –
масивні та заплутані приваби великого міста та його анонімність поглиблюють самотність
головного героя та визначають його поведінку: «Вони спеціально, ніби ненароком, дають
глухонімому застати їх, підступно заманюють божевільного в темні коридори і там із
заржавілих обручів, що вдаряють, якщо на них наступити, та із залізних грабель, що
лежать вістрями догори, влаштовують злі пастки, в які той падає і розбивається до
крові» [8: 6]. «Голем» репрезентує «естетику огидного», подаючи перебільшені описи
болісного та огидного: «У мене було таке відчуття, ніби всі будинки дивилися на мене
своїми підступними обличчями, наповненими безпредметною злістю. Ворота – розкриті
чорні пащі, з яких вирвані язики, горла, які щомиті можуть випустити пронизливий крик,
такий злобний і ворожий, що жах проникне до мозку кісток» [8: 17].
Втілена у романі реакція на «смертельно хворе» суспільство: «Я стояв у темному
дворі і крізь червону арку воріт бачив на протилежній стороні вузької і брудної вулиці
лахмітника єврея, притуленого до крамнички, обвішаної старим залізним брухтом, зламаними інструментами, іржавими сідлами і ковзанами, так само як і безліччю інших
старих речей. Ця картина містила в собі болісну одноманітність щоденних вражень,
що вриваються, як вуличні торгівці через поріг нашого сприйняття, і не збуджувала в
мені ні цікавості, ні здивування» [8: 3]; «Куди не глянеш – безпросвітна туга. Все в мені
було розірвано, розтоптано» [8: 80] продовжується у мотиві божевілля. «Божевільний»
є противагою до зневаженого містянина, тому сприймається як людина, яка страждає
під тиском норм. Божевілля зображене у романі як фантазія: «Але всі вони не мають
плоті. Вони – ковзкі перлини на шовковому шнурі, окремі тони мелодії, що ллється з
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уст невидимих. Це вже більше не книга зі мною говорила. Це був голос. Голос, який
чогось хотів від мене, чого я не розумів, як би не намагався. Він мучив мене пекучими
незрозумілими питаннями» [8: 9]; «Слова ринули з невидимих вуст, оживали і підходили
до мене. Вони кружляли і крутилися вихром навколо мене як строкато одягнені рабині,
потім йшли в землю або розпливалися клубами диму в повітрі, даючи місце наступним»
[8: 8]. Невипадково в центрі уваги автора перебувають деформовані люди, чиї характери
зображені на зламі: «Ці породи плекають одна до одної таємну огиду і неприязнь, що
прориваються навіть крізь стіни вузького кровного споріднення, але вони приховують
це від зовнішнього світу, як небезпечну таємницю» [8: 4].
Досить важлива та промовиста стильова ознака роману – персоніфікація сил природи, а також таких «антропогенних» сил, як війна, велике місто; особливого значення
набувають різні саги та легенди, з якими найчастіше пов’язані таємниці: «Тоді в мені
оживає загадкова легенда про примарного Голема, штучну людину, яку одного разу тут
в гетто створив зі стихій один досвідчений в каббалі рабин, закликав до нерозумного
автоматичного буття, засунувши йому в зуби магічну тетраграму» [8: 12]; « перегортав свої мізки, а зовсім не книгу» [8: 9]. Загострений інтерес до об’єктів, що є джерелом людських страждань, втілюється у зображенні різних природних катастроф, хвороб, бідності, ревнощів, докорів сумління, нерозділеного кохання: «Він боїться підійти
ближче, щоб Розіна не помітила його. Він знає, що залежить від неї, як голодний вовк від
свого сторожа. Але як охоче він схопився б і в нестямі дав би вихід своїй люті!» [8: 5] і
продовжується в інтересі до глибинних психічних процесів: «Коли люди піднімаються з
ложа сну, вони уявляють, що вони розвіяли сон, і не знають, що стають жертвою своїх
почуттів, що робляться здобиччю нового сну, більш глибокого, ніж той, з якого вони
вийшли. Є тільки одне справжнє пробудження, і це те, до якого тепер ти наближаєшся.
Якщо ти скажеш це людям, то вони подумають, що ти хворий, бо їм не зрозуміти. Марно і жорстоко говорити їм про це» [8: 32].
Соціально-критичний пафос роману «Голем» зосереджений у викритті механізмів
цивілізації, протесті проти пригноблення особистості, спотвореної шаленим ритмом
життя у великому місті: «Для цього тут прироблені на ланцюжках до столу ложки, а
заглиблення в столі замінюють тарілки. О дванадцятій годині з’являється кельнерша з
великим бляшаним насосом, наливає туди суп, і якщо хто-небудь виявляється не в змозі
довести свою приналежність до батальйону, вона тим же насосом викачує рідину назад» [8: 29]. Тому стилістика викладу тяжіє до абстрактності, загостреної емоційності:
«Душа не є щось «окреме», цим вона тільки ще має стати – і це тоді називається
«безсмертям». Ваша душа ще складена з численних «я» – як мурашник з багатьох мурах; ви носите в собі психічні залишки багатьох тисяч предків: глав вашого роду. Те ж
відбувається з кожною істотою. Як могло би інакше курча, штучно виведене з яйця, шукати властиву йому їжу, як могло це статися, якби не дрімав у ньому досвід мільйонів
років? Існування «інстинктів» виявляє присутність предків в душі і в тілі» [8: 103].
Здебільшого ліричний герой є виразником сильних емоцій – він однаково інтенсивно
відчуває і ненависть, і кохання: «Мені огидна була її нав’язлива посмішка і це воскове обличчя карусельної конячки. У неї, мабуть, біле пухке тіло, як у тритона, якого я недавно
бачив у клітці з ящірками в одного продавця птахів, – так я відчув. Вії рудих огидні мені,
як кролячі» [8: 3]. Контрастне емоційне тло доповнюють «апокаліптичні» ландшафти:
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сірі «замальовки», найчастіше зображене місто, що поглинає внутрішнє життя людини,
її психіку. Це – спустошення, занепад; мілітаристські ландшафти, світ, що втрачає свою
життєздатність: «За моїм вікном вирувала снігова завірюха. Полками проносилися снігові
зірочки-солдатики в білих пухнастих плащах, один за іншим, все повз, цілі хвилини все в
тому ж напрямі, немов у паніці тікаючи від виключно жорстокого ворога. Але раптом
вони припиняли свою втечу, впадали в лютість з незрозумілих причин, знову неслися назад, але зверху і знизу оточували їх свіжі ворожі армії, і всі разом перетворювалися в
безнадійний вихор»; «Ласкавий, весняний вітерець, що долітав крізь відкриті в сусідній
кімнаті вікна, наганяв на мене тугу» [8: 49].
Лейтмотив, який «обрамлює» оповідь у романі, засвідчений експозиційно: «І образ каменя, схожого на шматок сала, виростає в моєму мозку неймовірно» [8: 2] та
підтверджений у фіналі: «Камінь гладкий. Гладкий, як шматок сала» [8: 112]; «Ось висить чужий капелюх, який я сьогодні помилково обміняв у соборі на Градчині, коли слухав
обідню, сидячи на лаві. Чи немає на ній імені? Я знімаю її і читаю: золотими літерами по
білій шовковій підкладці чуже і так дивно знайоме ім’я: АТАНАСІУС ПЕРНАТ» [8, 113].
Не менш важливим атрибутом стилю Г.Майрінка є експресіоністичний ритм твору, що є
однією з основних характеристик експресіоністичної літератури та мистецтва загалом.
Таким чином, поетика роману Г.Майрінка «Голем» переконливо засвідчує
домінування художнього канону експресіонізму у творчості австрійського митця, доводить цілісне та послідовне впровадження світоглядних орієнтирів у текстову матерію,
отож, дає підстави погодитися із тими дослідниками, які пов’язують світовідчуття й
творчі знахідки письменника із естетикою експресіонізму.
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ПОЭТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЗЫ Г. МАЙРИНКА
В КОНТЕКСТЕ АВСТРИЙСКОГО ЭКСПРЕССИОНИЗМА
(НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА «ГОЛЕМ»)
Современное литературоведческое пространство характеризуется значительной
дискуссионностью по поводу доминирования определенного стиля в поэтике Г.Майринка.
Поэтому предлагается исследование поэтологических признаков романа «Голем», что
дает основания утверждать, что в стилевой манере австрийского писателя преобладают экспрессионистические черты.
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POETOLOGICAL TRAITS OF THE PROSE BY G. MEYRINK IN THE CONTEXT
OF AUSTRIAN EXPRESSIONISM (THE NOVEL «GOLEM»)
Contemporary literary space is characterized by considerable controversy regarding the
dominance of a particular style in poetics by G. Meyrink. Therefore, it is the proposed to study
poetological traits of the novel «The Golem», which give grounds to assert that in the poetic
world of the Austrian author expressionistic traits dominate.
Key words: expressionism, «antihumanization», «we-instinct», existential «homelessness»,
«multidimensionality».
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ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ДРАМАТУРГІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ
(У ТРАКТУВАННІ ІГОРЯ КОСТЕЦЬКОГО)
У статті розглядаються особливості трактування І. Костецьким розвитку
української драматургії як одного із напрямів літературного руху. Основним питанням,
якому приділяється увага, є аналіз особливостей розвитку української драматургії у
трактуванні письменника. Також автором статті робиться спроба визначити ті чинники, які письменник називав як провідні для формування національного драматургічного
дискурсу. Крім того, у дослідженні називаються жанри, які письменник визначає як
провідні для української літератури
Ключові слова: літературний рух, роди літератури, драма, драматургія,
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Ігор Костецький (автонім – Ігор Мерзляков) – український прозаїк, драматург,
перекладач, есеїст, видавець. Постать митця посідає окреме місце в літературному
дискурсі, оскільки у художній спадщині І.Костецького тяжіння до національної традиції
поєднується із прагненням бачити українську літературу в європейському та, ширше,
світовому контексті, відобразити в її межах провідні філософські тенденції, висвітлити
найактуальніші світові проблеми.
Ігор Костецький був типовим представником свого письменницького покоління:
емігрант швидше з примусу долі (був вивезений на роботи в Німеччину під час Другої
світової війни), автор не тільки не схотів повертатися до України (Радянського Союзу),
але й органічно вписався не тільки в українську емігрантську літературу, ставши активним учасником усіх її рухів і заходів, але й у загальносвітовий літературний контекст,
максимально увібравши всі найновіші течії, які існували в літературі на той час. Як
слушно та влучно зауважила С.Павличко, «Ігор Костецький був перш за все частиною
того загальноєвропейського літературного процесу, до якого не прилучилася основна
маса українських письменників у діаспорі» [1 : 497].
Найбільша мистецька активність І.Костецького припадає саме на еміграційний
період. Першим щаблем творчості стає проза, потім автор переходить до драматургії
та перекладів. Одночасно з художніми експериментами, коли письменник активно
«грався» з експресіонізмом, сюрреалізмом, драмою абсурду тощо, І.Костецький намагався підвести теоретичну базу під свої практичні вправи. Головною проблемою таких
«підведень» є те, що І.Костецький не мав відповідної системної освіти, а тому його
критично-теоретичні експерименти багато в чому є аматорськими та наївними, проте,
одночасно, симптоматичними, цікавими та показовими.
Метою нашої статті буде розглянути особливості трактування І.Костецьким розвитку української драматургії як одного із напрямів літературного руху.
Завдання статті:
- проаналізувати особливості розвитку української драматургії у сприйнятті
І.Костецького;
- визначити ті чинники, які письменник називав як провідні для формування
національного драматургічного дискурсу;
- назвати жанри, які письменник визначає як провідні для української літератури.
Як відомо, І.Костецький сам був драматургом – і драматургом доволі непоганим. У
1963 році побачила світ збірка його п’єс «Театр перед твої порогом», до якої увійшли
драми «Спокуси несвятого Антона», «Близнята ще зустрінуться», «Дійство про велику
людину». Пізніше у віденському видавництві «Universal» вийшли написана німецькою
мовою п’єса «Черниці», німецькі варіанти драм «Дійство про велику людину» та «Спокуси несвятого Антона». В останні десять років свого життя І.Костецький написав
німецькою радіоп’єси «Die Nonnen» і «Judas oder die Gotteslasterung». Автор залишив
у рукописах україномовні радіодрами «Партія справжніх людей», «Смерть кардинала»,
«Летіція», «Мати і син». Деякі з названих драматичних творів навіть були поставлені на
німецькій сцені та мали успіх.
Свою загальну літературно-критичну концепцію І. Костецький будував, виходячи із урахування багатьох культурних чинників, але у першу чергу, спираючись на мовний фактор.
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Альтернативою щодо української літературної мови на основі шевченківської моделі
І.Костецький бачив невикористану можливість створення мовного «канону» на основі
мови Г.Сковороди: «Українська літературна мова, позасумнівна річ, була б принципово відмінна від тієї, якою вона є сьогодні, якби в її основу лягла сковородинська модель. Інакшу кількісно-якісну роль відіграли б у ній і народно-селянські елементи,
елементи «котляревщини». Передусім це була б уже з початком ХІХ сторіччя мова всеосяжна. Активне життя Сковороди у трьох культурних мовах, грецькій, латинській і
давньослов’янській, органічне включення ним розмовної мови усіх тодішніх суспільних
шарів у свій язиковий всесвіт утворило для того вже всю базу» [2 : 460].
Іншою, не менш вагомою проблемою українського театру виступає тематична
обмеженість української драматургії та небажання українських режисерів активно засвоювати світовий драматургічний контент, як сучасний, так і класичну спадщину.
На думку І.Костецького, джерела тематичної обмеженості української драматургії
ті самі, що й у випадку з мовною трансформацією: несподіваний перехід від однієї
літературної традиції до іншої, та пов’язане з цим переходом переривання перспективного розвитку літератури, втрата середньовічного дискурсу: «Творена в ХІХ сторіччі народницька драматика від Котляревського до Тобілевича примушена була видушувати із
себе театральні форми – протиприродно і майже на голому місці» [3 : 253].
Як і переважна більшість дослідників, І.Костецький говорить про театр та
драматургію як пов’язані між собою, але різні речі. При чому, на думку письменника, театр є первинним – драматургія виникає на його ґрунті: «Всупереч розповсюдженому у нас
просвітянському твердженню, мовляв, театр цілком і повністю залежний від літератури,
наполягаємо на дійсному стані речей: в усіх віках велика драматургія з’являлася тільки
наслідком діяльності високорозвинених форм традиційно-народного театру» [3 : 253].
На доказ своєї теорії І. Костецький апелює до історії світового театру: «Так було в
Греції, так було в Еспанії та Англії доби Льопе де Вега й Шекспіра, так було у Франції
часів Расіна й Мольера, в Італії – Гольдоні, в Німеччині – Тіка та Кляйста» [3 : 253].
Позитивні спроби формування оновленого українського театру, як логічно зрозуміло
із попередніх тверджень, І.Костецький прив’язує до спроб відновлення традиції вертепу
та шкільного театру: «Поодинокі, справді героїчні спроби витворити нову драматургію,
пов’язавши її з давньою традицією вертепного або шкільного театру, такі, до речі, гідні
повної уваги сучасних авторів і режисерів спроби, як от «Драмована трилогія» (особливо – «Байда») Пантелеймона Куліша, ці спроби зверталися до традиції, вже ускладненої
опосередуваної різноманітними привнесеними чинниками» [3 : 253].
Новим відліком існування українського театру та, відповідно, української драматургії
І.Костецький називає другу половину сорокових років, коли, на думку письменника,
українська література отримала унікальну можливість почати свій розвиток з чергового
«нульового» етапу: коли стара традиція вже не мала домінантної актуальності, а нові
горизонти, що відкривалися, були різноманітними, багатоваріантними та безмежними.
Новопосталий український театр, проте, І.Костецький вважає бідним, невибагливим
і, фактично, невдалим: «При першому погляді на працю тих наших театрів, більших і
дрібніших, що діють під цю пору на терені американської окупаційної зони Німеччини,
вражає бідність і невибагливість їхнього репертуару» [3 : 252].
400

Головними проблемами українського театру в еміграції І.Костецький вважає небажання українських драматургів писати для оновленої сцени новий контент та небажання театральних діячів приєднуватися до того, чим повні театри тієї самої Німеччини, наприклад.
Творча байдужість драматургів-емігрантів видається І.Костецькому дивною і
нелогічною, при чому сам письменник ставиться свідомо (точніше, усвідомлено) до того,
що становлення якісної літератури – справа не одного дня: «Ми жадною мірою не хочемо
солідаризуватися з тими нетерпеливцями, які своє обурення з приводу відсутності обіцяної
в деклараціях МУРу великої літератури висловлюють, не дочекавшись й дворічного
терміну з дня заснування МУРу. Маємо на увазі лиш те, що на драматичному полі не існує
того напруженого творчого стану, який існує в царині белетристики» [3 : 253].
На думку І.Костецього, перед українським театром та української драматургією
відповідно стоїть завдання наздогнати багато втрачених, загублених, пропущених
літературних течій та напрямів, при чому чим далі цей процес відкладається, тим більше надолужувати з часом доведеться: «Нині бо вже йдеться не тільки про перетравлення сприйнятих традицій російського театрального клясицизму, романтизму й початків натуралізму
або традицій літературно перекладеного Шекспіра, як це було тих п’ятдесят років тому, що
відділяють нас від дня смерті Куліша. Нині йдеться про досвід найновіших літературних
шукань – від сприйнятого ще Курбасом експресіонізму до того сучасного театру» [3 : 254].
Так, І.Костецький наполягає на тому, що українська драматургія має послідовно (хоча
й швидко) надолужити усі пропущені етапи, оскільки без них неможливий її тривалий,
послідовний та якісний розвиток: «Саме цей момент історично-ненормальної тяглости
української театральної традиції і потребу її всебічного відтворення наново мали на увазі,
коли розглядали здобутки нашого театру на еміграції» [3 : 253].
Як практик та теоретик драматургічно-театрального руху, І.Костецький велику увагу приділяє огляду тих здобутків (та недоробок), які були притаманні сучасному йому
українському театру. Звісно, що у своїх теоретико-аналітичних спробах письменник говорить виключно про український еміграційний театр, оскільки саме він мав можливість
розвиватися довільно, без огляду на зовнішні фактори – тоді як український театр (як і
українська драматургія) у радянському «крилі» існували під серйозним ідеологічним тиском та чіткою примусовою культурно-ідеологічною спрямованістю, не маючи жодних
шансів на довільні пошуки та експерименти.
Найбільші сподівання щодо театрального та драматургічного розвитку І.Костецький
покладає на два українські еміграційні театри – театр В.Блавацького та театральну
студію Й.Гірняка.
Як відомо, у 1945 році Володимир Блавацький організував і очолив у Регенсбурзі
театр під назвою «Ансамбль українських акторів під керівництвом Володимира Блавацького». Це утворення доволі високо цінувалося серед емігрантів – знавців театрального
мистецтва.
І.Костецький наголошував на таких позитивних для розвитку українського театрального мистецтва рисах театру В.Блавацького, як стилістичних експериментах з абстрактним театром: «…Театр Блавацького, який при свій малій кількості експериментальних
вистав у ньому все ж має в творчому балянсі цікаві стилістичні здобутки, зокрема в
царині абстрактного театру (інсценізації «Землі» Стефаника і фрагменту з Шевченкових
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«Гайдамаків»)», теж затримався на півдорозі до тієї принципової вистави, яку міг би
створити, активніше підпорядкувавши собі авторський матеріал» [3 : 255].
Особливо високо І.Костецький оцінив поставлену трупою В.Блавацього «Антігонау»
Ануї, оскільки саме в цьому театральному дійстві письменник побачив те, що хотів побачити від української драматургії – послідовне поєднання класичних традицій і новаторських експериментів: «Цим не тільки зроблено спробу ще раз відновити перерваний
традиційний зв’язок української культури з культурою Європи та світу, звернувшися до
одного з наймаркантіших і найактуальніших зразків цієї культури на сучасному її стані…
І ще третя – чисто сценічна заслуга цієї вистави: тут зроблено виразну спробу пов’язати
сучасне сценічне дійство з якщо не античною, то принаймні клясичною традицією европейского XVII століття» [4 : 262].
Театральна студія Й.Гірняка була заснована Йосипом Йосиповичем та його дружиною Олімпією Добровольскою у 1946 році.
І.Костецький головним позитивним моментом цього театру вважав його активні
спроби не дати еміграційному театральному життю закостеніти. На думку І.Костецького,
провідними рисами цього театру є те, що він еклектичний та намагається поєднати
видовищність з тематичним різноманіттям, через що драматичний твір стає звичайною
канвою для експериментів: «… Це театр, який з неминучою і радісною конечністю, яка
витікає з його природи, поєднує в собі рух і спів, музику і танок, слово і зовнішній трюк,
спортову вправу і бій на рапірах, а над усім проголошує відвічно-прекрасний принцип
маски, моментально змінної характеристики, що нею оперує як актор оголено й зухвало розкритим втіленням свого фаху, ані скільки незважаючи на кректання пуристів
«реальної правдоподібности», дбаючи лише за єдине:за саму душу чистого театрального ритму. Цей театр потребує п’єси тільки як канви у вигляді сценарія, бо літературноусталеному текстові він протиставляє творчу силу безпосередньої імпровізації» [3 : 254].
Таку велику увагу І.Костецький приділяє режисерам театральних постанов саме
тому, що вважає, що саме вони, на відміну від авторів нових драматичних творів, які не
виправдали покладених на них надій і не створили цінного мистецького контенту, мали
можливість позитивно впливати на глядачів, «перевиховувати» їх, привчаючи до найкращих світових сценічних зразків: «Завдання режисури було зрозуміле: перевиховати актора й глядача, що виросли на етнографізмі й побутовщині, в європейському репертуарі,
почасти психологічному, але насамперед справді театральному» [5 : 249].
Таким чином, І.Костецький є практиком та теоретиком української драматургії.
Письменник у своїх теоретичних статтях намагався прослідкувати особливості розвитку
українського еміграційного театру та драматургії, визначити перспективи їх розвитку,
описати фактори, які на них впливають. Особлива увага була приділена письменником
тим питанням, що розвиток української драматургії був перервним.
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ДРАМАТУРГИИ УКРАИНСКОЙ ДИАСПОРЫ
(В ТРАКТОВКЕ ИГОРЯ КОСТЕЦКОГО)
В статье рассматриваются особенности трактовки И. Костецким развития украинской драматургии как одного из направлений литературного движения. Основным
вопросом, которому уделяется внимание, является анализ особенностей развития украинской драматургии в трактовке писателя. Также автором статьи осуществляется
попытка определить те факторы, которые писатель называл как ведущие для формирования национального драматургического дискурса. Кроме того, в исследовании называются жанры, которые писатель определяет как ведущие для украинской литературы
Ключевые слова: литературное движение, роды литературы, драма, драматургия,
национальный дискурс, языковой контент.
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PROBLEMS OF DRAMA FORMATION IN THE UKRAINIAN DIASPORA
(IN THE INTERPRETATION OF IGOR KOSTETSKI)
The article deals with the interpretation of Ukrainian drama by I. Kostetsky as one of
the trands of literary movement.
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ МОРАЛЬНЫХ ПОСТУЛАТОВ
В ТВОРЧЕСТВЕ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО
В статье исследуется один из аспектов художественного сознания Ф. М. Достоевского, который заключается в подчеркнутой морально-этической насыщенности литературного произведения. Констатировано, что писатель иногда сознательно, но в основном интуитивно не считался с эстетичными параметрами текста, обращаясь к принципиально иным приемам убеждения и суггестии относительно реципиента. На материале
хрестоматийного романа «Преступление и наказание» доказано, что Ф. Достоевский –
не просто мастер психологического письма, а прежде всего сторонник бессмертных
ценнностей, которые декларируются через анализ мыслей, чувств, поступков героев.
Ключевые слова: морально-этический конфликт, рационализм художественного
письма, самопожертвование, эгоцентризм.
Достижение, которое сделало русскую классическую литературу второй половины
ХІХ в. явлением поистине мирового значения, – осознание противоречивости человека,
присутствие в его внутреннем мире эгоиста и альтруиста, чувственности и разума, неизбежного конфликта, возникающего в результате отсутствия духовной целостности, когда нравственность, по словам Е. Еременко, одновременно становится как выражением,
так и соединительным элементом раздвоенности человека, своеобразным умом сердца и
сердцем ума [6:22]. Как писатель и мыслитель, Федор Достоевский вел своих читателей
дорогами поиска и обретения единства сердца и ума, своей дорогой к Богу. Итак, идея
объединения чувств и разума, то есть восстановление в человеке духовной целостности,
пронизывает его литературное наследие и стала, в частности, главной в романе «Преступление и наказание».
С тех пор, как в 1844 г. была напечатана первая публикация Достоевского – перевод
романа Бальзака «Евгения Гранде» (журнал «Репертуар и пантеон»), можно говорить о
его непреходящем интересе к конфликтам морально-этического порядка. И когда в начале
1845 г. в «Петербургском сборнике» появляется повесть «Бедные люди», так же само собой разумеется, что писатель раз и навсегда нашел своего героя: несчастную, униженную
личность, при этом склонную у душевным переживаниям. Из десяти повестей, написанных до 1849 г., значительная часть посвящена жизни чиновничества («Двойник» (1846),
«Господин Прохарчин» (1846), «Слабое сердце» (1848), «Чужая жена и муж под кроватью»
(1848), – это в некотором роде психологические этюды, как трогательные, так и отталкивающие. Тексты более стилистически утонченные («Хозяйка» (1847), «Белые ночи» (1848),
незаконченная «Неточка Незванова» (1849) демонстрируют еще одну особенность художественного письма Достоевского: его персонажи страдают, мучая сами себя.
Пребывание на каторге писатель изложит в «Записках из Мертвого дома» (18611862), констатируя в них становление собственной системы мировоззрения, именно с
© Тищенко И. Ю., 2014
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тех пор индивидуальной характеристикой его становится своеобразный надрыв и эмоционально обусловленный мистицизм, особенно часто Достоевский обращается к Библии,
изучает теологию, историю, экономику, что и сформировало известный рационализм его
художественного мира.
В 1859 году амнистированный Достоевский выходит в отставку, тогда же напечатаны
его две большие повести – «Дядюшкин сон» и «Село Степанчиково и его обитатели»,
гротескно-сатирические по стилю и более узкие в плане проблематики. Не удовлетворившись таким направлением творческих поисков, с 1861 г. вместе с братом Михаилом
Ф. М. Достоевский издает ежемесячный журнал «Время» («Время»), где и печатает свой
первый большой роман «Униженные и оскорбленные», чрезвычайно успешный с точки
зрения читателей: доныне он является одним из самых популярных вместе с «Преступлением и наказанием». Не в последнюю очередь это обусловлено мировоззренческими
принципами: верой в человека, в чистоту его сердца, а также убеждением, что спасение в
жизни может быть только в исполнении евангельского завета: люби ближнего, как самого себя. Очевидно нарушая нравственный закон, невыносимо страдают главные герои:
Алеша, ограниченный, легкомысленный, взрослый ребенок. Наташа Ихменева, одновременно и жертва и мучительница – типичный для писателя женский образ.
Начатый в Висбадене роман «Преступление и наказание», в 1866 г. вышедший в журнале «Русский вестник», произвел на читателей глубокое впечатление, чему в определенной мере способствовало совпадение с убийством, совершенным студентом Даниловым
в Москве. С этого времени Достоевский последовательно придерживается линии художественного исследования глобальных моральных проблем в своих текстах, что наиболее свойственно романам «Идиот» (1868-1869) и «Бесы» (1871).
В романе «Идиот» Достоевский предполагал создать образ идеального человека, в
основе характера которого – душевная чистота и правдивость, потребность безграничной любви, христианские заповеди. Князь Лев Мышкин призван преодолеть окружающее зло проповедью и личным примером. На самом деле последствия деяний героя
трагические: погибает Настасья Филипповна, чувствует себя внутренне опустошенной
Аглая, становится убийцей Рогожин, умирает, бунтуя против миропорядка, Ипполит.
Красота души оказывается не в состоянии «спасти мир», она сама нуждается в спасении.
Концепция «Бесов» возникла у Достоевского в результате его размышлений о цели
и деятельности подпольного революционного сообщества, положительный этический
идеал художника однозначно противопоставлен социалистам, что становится фоном для
религиозно-философского внутреннего конфликта «великого грешника» Николая Ставрогина. Главная мысль романа «Подросток» (1875) раскрыта в его названии, – он посвящен формированию людей будущего, однако идея человеческого несовершенства и провоцирования страданий межличностными конфликтами превалируют в произведении.
Тогда же Достоевский воплощает в жизнь замысел, возникший еще во время пребывания за границей, основав «Дневник писателя» (1876), ежемесячный журнал, содержательно отличающийся от традиционных российских литературно-художественных изданий: он содержал по сути комментарии к произведениям, раскрывал его замыслы, подавал политические очерки писателя в которых излишние патриотические излияния повредили его репутации в прогрессивных кругах. Через два года Достоевский прекратил
издавать «Дневник писателя», чтобы воплотить наконец намерение еще 1870 года: он
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собирался написать пенталогию «Житие великого грешника». Герой задуманной эпопеи
должен был почувствовать искушения современного мира: эгоистическое самоутверждение через богатство, социально-утопическую мечту об устройстве счастья человечества
ценой неизбежного отказа от свободы личности и атеизма, прежде чем найти настоящий
идеал в единении с божественной правдой. Достоевский успел написать только первый
роман – «Братья Карамазовы» (1879-1880), представители семьи Карамазовых предстают носителями проблемного начала; Карамазов-отец – отвратительный сластолюбец,
беспринципный позер; старший сын Дмитрий – человек эмоциональный, запутывается
в страстях, хотя чувствуются предпосылки его стремления к праведной жизни; Иван в
социальном да и моральном плане – не менее носитель общественного вызова, чем Раскольников и Ставрогин. Главным героем дальнейших произведений должен был стать
«человеколюбец» Алеша Карамазов, воплощение положительного идеала писателя.
Идейно-художественная система Достоевского в целом сформировалась на почве его
глубоко религиозного мировоззрения. Художественные особенности прозы Ф. М. Достоевского, закономерности его письма, специфика индивидуального стиля прежде всего
обусловлены стремлением познать глубины страдающей личности. А. Адлер замечает:
«Кто увидел, как Достоевский изображает в своем «Подростке», что все его фантазии закутанного в одеяло мальчика выливаются в понятие власть, кто так тонко и метко изобразил возникновение душевной болезни как средство протеста, кто углядел в человеческой
душе склонность к деспотизму как Достоевский» [1], не может не оценить величие его
творчества. В композиции романов сравнительно небольшое количество событий уравновешенных трагичностью, философскими диалогами, разветвленной системой образов-персонажей. Своеобразной чертой произведений мастера считается полифония [2],
когда каждый из героев, имея собственный голос, утверждает свою идею.
Идеологическое убийство положено в основу сюжета романа «Преступление и наказание», когда на одну чашу весов поставлены хотя ничтожные – но жизни, а на другую – концепция главного героя о двух категориях людей. Родион Раскольников, главный
герой романа, устраивает себе довольно циничный по замыслу экзамен, проверяя, к какой категории относится он. После совершенного преступления Раскольников, спровоцированный следователем Порфирием Петровичем, приходит с повинной, – на самом
деле его подталкивает к признанию вины Соня Мармеладова, для которой единственная
моральная ценность – евангельские заповеди, ведет Раскольникова к признанию значимости человеческой жизни [6:16].
Не только Раскольников унижен бедностью, – драматическими, а порой и трагическими судьбами в большинстве наделены и другие герои романа. Жизнь их превращается
в сплошное страдание из-за нерешенных внутренних конфликтов, они живут в горе,
безысходности, голоде душевном и материальном. Разрушению духовной целостности
человека преимущественно способствовало, по мнению Достоевского, не только трагическое социальное разобщение людей, но и отсутствие личной моральной ответственности каждого за состояние собственной души и за судьбы всего мира. Многие персонажи
романа осуществляют реальные преступления, которые не всегда караются законом, однако не минуют Божьего суда: убийца и насильник Свидригайлов, пьяница и бездельник Мармеладов, жуликоватый делец Лужин, грабители на каторге и другие. Полемика с
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такими концепциями на страницах «Преступления и наказания» в основном происходит
опосредованно, в том числе и через утверждение гуманистического идеала.
Привычка жить как раздвоенная личность, без целостности мысли и чувства обусловила тот феномен, что, уже совершив явку с повинной, уже находясь на каторге, Раскольников, страдая, переживает, страдает от парадоксального: «О, как бы счастлив он
был, если бы мог сам обвинять себя! И хотя бы судьба послала ему раскаяние − жгучее
раскаяние, от ужасных мучений которого мерещится петля, омут! О, он бы обрадовался
ему! Муки и слезы − ведь это тоже жизнь. Но он НЕ раскаивался в своем преступлении»
[4:398]. Раскольников требует просветления совести, и, как следствие этого, постепенного обновления, перерождения, знакомства с неизвестной реальностью – путь к обретению внутренней гармонии. Раскольников в конце концов прозревает, ведь начинает
задумываться над тем, чем его отношение к жизни и людям отличается от жизненной позиции Сони Мармеладовой. Отстаивая красоту светлых мыслей, Достоевский показывает их силу, которая способна очищать и творить, подчеркивая, что их действенность распространяется не только на самого человека, но и на тех, кто ее окружает. Раскольникова
удивляет отношение каторжан к Сонечке Мармеладовой, которая ничем особенным не
пыталась заслужить их любовь. Но она была человечной, несла в себе веру, и этого было
достаточно. Любовь, по мнению Достоевского, и есть сама жизнь – это способность принять, понять другого, откликнуться на его чувства и мысли. Любовь является моральным
подвигом, возрождением души через принятие вечной мысли о Боге. О гуманистической
личности Ф. М. Достоевского свидетельствует и то, что он подводит своего персонажа к
восприятию каторжан как людей, достойных человеческого отношения, которые имеют
собственные взгляды.
Выдающийся писатель-гуманист не любил, когда его называли психологом, он уверял, что есть только реалистом в высшем смысле и объяснял: «... то есть изображая все
глубины души человеческой, ее страсти, ее падения, ее волнения и просветления, и все
это ради того, чтобы найти человека в человеке» [5:63]. Произведения Ф. М. Достоевского
преподают вневременные ценности, отрицая эгоцентризм и ложные псевдофилософские
теории. Идеи писателя не менее актуальны сейчас, чем сто лет назад: размышления о жизни и смерти, о преступлении и наказании, о смысле жизни и ценности жизни, прозвучавшие в его романе «Преступление и наказание». Судьба Сони утверждает, что моральные
принципы не отрицают самопожертвования. Современный мир отстранил от себя главную
ценность – священность человеческой жизни. Достоевский же особенно подчеркивает, что
человек не может брать на себя роль Бога или божества, решая судьбу другого человека.
Жестокость и убийство не оправдываемы, добро и красота беззащитны и искренни. Помочь каждому почувствовать радость от общения с человечеством, привести читателя к
пониманию вечных истин – именно это считал Достоевский своим писательским и человеческим долгом, подчиняя этому сам художественный строй своих романов.
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ХУДОЖНЯ КОНЦЕПЦІЯ МОРАЛЬНИХ ПОСТУЛАТІВ
У ТВОРЧОСТІ Ф.М. ДОСТОЄВСЬКОГО
У статті досліджується один з аспектів художньої свідомості Ф. М. Достоєвського,
який полягає у підкресленій морально-етичній насиченості літературного твору. Констатовано, що письменник іноді свідомо, але переважно інтуїтивно не зважав на
естетичні параметри тексту, звертаючись до принципово інших прийомів переконання
і сугестії щодо реципієнта. На матеріалі хрестоматійного роману «Злочин і кара» доведено, що Ф.Достоєвський – не просто майстер психологічного письма, а передусім
прихильник невмирущих ціностей, які декларуються через аналіз думок, почуттів,
вчинків героїв.
Ключові слова: морально-етичний конфлікт, раціоналізм художнього письма, самопожертва, егоцентризм.

408

Tishchenko I.Y., candidate of Philology, docent
Kyiv national linguistic university, Kyiv
ARTISTIC CONCEPTION OF MORAL POSTULATES IN THE WORKS
OF F.M.DOSTOEVSKY
This article examines one aspect of the artistic consciousness of F. M. Dostoevsky,
consisting of exaggerated moral and ethic richness of a literary work. It was stated that the
writer sometimes consciously, but mostly intuitively neglected the aesthetic parameters of the
text, referring to principally different methods of persuasion and suggestion regarding the
recipient. On the material of the textbook novel ”Crime and punishment“ it is proved that F.
Dostoevsky is not only a master of psychological writing but a supporter of unchanging values
declared through the analysis of thoughts, feelings and actions.
Key words: moral and ethic conflict, rationalism of artistic writing, self-sacrifice,
egocentrism.
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РУССКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН ХIХ ВЕКА:
В ПОИСКАХ ЖАНРОВОГО КАНОНА
В статье рассмотрены особенности становления исторического романа в русской
литературе ХІХ века и его основные модели, которые формировались в ходе активных
поисков жанрового канона наиболее выдающимися романистами того времени. Отмечено, что в 1830-е гг., которые часто называют «эпохой Вальтера Скотта» в России,
исторический роман был самым важным жанром русской романтической прозы. Установлено, что многочисленные русские писатели, которые работали в жанре исторического романа, брали за основу вальтер-скоттовскую модель, но модифицировали её в
соответствии со своими художественными задачами и привносили свои авторские особенности в создаваемые ими произведения. Обзор моделей широко известных русских
исторических романов, написанных в рассмотренный период, позволил автору статьи
определить некоторые изменения жанра, привнесённые русскими романистами.
Ключевые слова: русский исторический роман ХІХ века, вальтер-скоттовский тип
исторического романа, модель исторического романа, жанровый канон, историческая
правда, художественный вымысел.
Историческому роману принадлежит одно их ведущих мест в русской литературе
ХІХ века. Как известно, он развился и стал чрезвычайно популярным благодаря романам
шотландского писателя Вальтера Скотта, который справедливо считается отцом жанра в
европейской литературе. В процессе своего развития исторический роман подвергался
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многочисленным трансформациям, поскольку все западноевропейские писатели, которые работали в этой области, брали за основу вальтер-скоттовский тип исторического
романа, но привносили свои авторские и национальные особенности в создаваемые ими
произведения. Результатом этого стало возникновение значительного количества моделей исторического романа в рамках каждой национальной литературы. Не стала исключением и русская словесность.
Цель нашей статьи заключается в том, чтобы рассмотреть особенности становления
исторического романа в русской литературе ХІХ века и его основные модели, которые
формировались в ходе активных поисков жанрового канона наиболее выдающимися романистами того времени.
Исторический роман и связанные с ним творческие проблемы широко обсуждались
в русской литературной критике рассматриваемого периода. В многочисленных дискуссиях, касающихся «жизнеспособности» русского исторического романа, неоднократно
поднимался вопрос о том, является ли русская история благодатным материалом для
создания такого рода произведений. В.Г. Белинский писал по этому поводу: «Русская
история есть неистощимый источник для романиста и драматика; многие думают напротив, но это потому, что они не понимают русской жизни и меряют ее немецким аршином
<…> Русская жизнь до Петра Великого имела свои формы – поймите их и тогда увидите,
что она заключает в себе, для романа и драмы, такие же богатые материялы, как и европейская <…> Да их стало бы нескольким Шекспирам и Вальтер Скоттам» [1, с. 368–369].
Н.А. Полевой в своей статье «Юрий Милославский, или русские в 1612 году. Соч.
М.Н. Загоскина», опубликованной в 1829 г. в «Московском телеграфе», также подчёркивает чрезвычайное богатство и неисчерпаемость русской истории: «Русская история,
русская старина не только могут быть источником поэтических созданий и романов
исторических, но, может быть их должно почесть одним из богатейших источников для
поэта и романиста» [6, с. 53]
Отечественная война 1812 года, выход в свет двенадцатитомного труда Н. М. Карамзина «История государства Российского» (1816–1829), значительное количество повестей на историческую тему предшестовали возникновению исторического романа на
русской почве.
Первым произведением этого жанра часто называют «Юрий Милославский, или
Русские в 1612 году» М. Н. Загоскина, написанный в 1829 г. Его успех был во многом
обусловлен тем, что, взяв за основу вальтер-скоттовскую модель исторического романа,
автор наполнил её отечественным содержанием: изобразил жизнь русских людей, оживил русскую историю и ввёл в произведение русский народный язык.
Современный американский исследователь русского исторического романа Дэн Унгуряну считает, что эволюцию русского исторического романа можно разделить на три
периода, которые последовательно сменяли друг друга – романтизм, реализм и модернизм.
Роману каждого из этих периодов свойственна особая поэтика, обусловленная литературными и культурными парадигмами соответствующего периода. Создавая свои исторические романы, представители романтизма видели свою задачу в воссоздании «духа эпохи»,
реалисты – «характера эпохи», а модернисты – «атмосферы эпохи» [7, с. 189].
В 1830-е гг. исторический роман был самым важным жанром романтической прозы.
В середине ХІХ ст. он почти исчез с литературной арены. Интерес к нему возродился в
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1860-х гг. благодаря романам А.К. Толстого «Князь Серебряный» (1863) и Л.Н. Толстого
«Война и мир» (1863–1869). Вторая волна популярности жанра, которая пришлась на
1870–1880-е гг., связана с именами таких романистов, как Г.П. Данилевский, Вс.С. Соловьёв, Д.Л. Мордовцев, Е.А. Салиас-де-Турнемир, которые считались наиболее выдающимися писателями своего времени.
Дискуссионным вопросом русской литературы ХІХ ст. было разграничение между
романом и повестью и отнесение произведения к тому или иному жанру. Так, например, «Капитанская дочка» А.С. Пушкина (1836) ближе к повести, если принимать во
внимание её размер, а с точки зрения содержания – длительного промежутка времени,
изображённого в романе, и значительного количества персонажей – она ближе к роману
вальтер-скоттовского типа. То же самое можно сказать и о «Тарасе Бульбе» Н.В. Гоголя
(1842). Во второй половине ХІХ века определять принадлежность произведения к тому
или иному жанру стало ещё сложнее и выбор подзаголовка часто был привилегией редактора. В результате этого некоторые произведения «изменили» свой жанр в процессе
очередного издания.
Исследователи русской исторической беллетристики обычно выделяют три темы, которые были доминирующими в исторических романах, созданных в XIX веке: Смутное
время, Отечественная война 1812 года, правление Петра Великого. Дэн Унгуряну в своей
монографии расширяет этот список и выделяет восемь главных тем: ранняя Русь; возвышение Москвы; Иван Грозный; Смутное время; Пётр Великий; Наполеоновские войны;
эпоха императриц (приблизительно половина романов на эту тему посвящена правлению
Екатерины Великой); «малороссийские романы» (появление этих романов обусловлено
привлекательностью для творческого воображения русских писателей Украины – соседней
с Россией страны с интересной историей и неспокойным прошлым) [7, с. 30].
1830-е гг. в истории русского исторического романа часто называют «эпохой Вальтера Скотта». Однако, несмотря на чрезвычайную популярность «шотландского чародея» в
России, его романы были не единственным образцом для подражания. Некоторые русские
романисты подверглись влиянию молодых и более радикальных французских романтиков
и использовали разработанные ими принципы построения исторического романа.
М. Н. Загоскин выделил два варианта построения исторических романов: в одних
речь идёт о жизни исторических персонажей, в то время как в других изображается значимая эпоха в истории. В последних автор не вводит конкретную личность, а скорее
«<…> старается характеризовать целый народ, его дух, обычаи и нравы в эпоху, взятую
им в основание его романа» [3, с. 4].
Следует отметить, что обе модели исторического романа появились в России практически одновременно. Первая модель использована в романе Ф. В. Булгарина «Дмитрий
Самозванец» (1830), главным действующим лицом которого является Лжедмитрий І, а
события разворачиваются вокруг его жизни и основных политических событий периода
Смуты. Вторая модель лежит в основе романа М. Н. Загоскина «Юрий Милославский,
или Русские в 1612 году» (1829), в котором он следует примеру В. Скотта, а именно
вводит вымышленного протагониста и изображает его жизнь на фоне драматических
исторических событий.
В это время существовали и другие модели русского исторического романа. Н.А.
Полевой одним из первых сделал попытку отойти от модели В. Скотта и даже ввёл в
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литературу новый термин, говоря, что его «Клятва при гробе Господнем» (1832) является
не традиционным историческим романом, а былью (правдивой историей), разновидностью художественной драматизации истории: «<…> были мои совсем не исторические
романы в роде В. Скотта. <…> Это <…> история в лицах и быт народа в живых картинах» [5, с. 294]. Эту модель представляет роман «Михаил Васильевич Ломоносов» (1836)
К. А. Полевого, брата писателя.
Как видно из приведённого выше высказывания, Н. А. Полевой упрекал В. Скотта
в нарушении исторической правды и с особой гордостью подчёркивал достоверность
событий, изложенных в своих произведениях. И. И. Лажечников напротив был убеждён
в том, что автор исторических произведений имеет право на вымысел, а абсолютная точность в передаче фактов истории, не подчиненённая художественной цели, не должна
быть его первостепенной задачей, поскольку не представляет никакой ценности. В прологе к своему роману «Басурман» (1838) писатель настаивает на том, что исторический
романист «должен следовать более поэзии истории, нежели хронологии её. Его дело не
быть рабом чисел: он должен быть только верен характеру эпохи и двигателя ее, которых
взялся изобразить. Не его дело перебирать всю меледу, пересчитывать труженически все
звенья в цепи этой эпохи и жизни этого двигателя: на то есть историки и биографы. Миссия исторического романиста – выбрать из них самые блестящие, самые занимательные
события, которые вяжутся с главным лицом его рассказа, и совокупить их в один поэтический момент своего романа» [4, с. 11].
Роман Н. В. Гоголя «Тарас Бульба» (1842) создан по образцу «Собора Парижской
Богоматери» (1831) В. Гюго: в нём прослеживается ослабление исторического хронотопа
и концентрация на средневековых обычаях [2, с. 25].
Ещё один тип повествования, не связанного с конкретными историческими рамками,
характерный для романов И. Т. Калашникова, в которых делался акцент на сибирской
экзотике и которые часто сравнивались с романами Дж.Ф. Купера, в которых освещалась
тема американского фронтира. Одним из таких романов является «Дочь купца Жолобова» (1832).
В жанре приключенческого исторического романа, который ассоциируется в мировой литературе с именем А. Дюма-отца, работал в 1830-х гг. Р. М. Зотов. В его романах,
действущими лицами которых были многочисленные исторические персонажи, изображались захватывающие подвиги. Именно таким является роман «Леонид, или Некоторые
черты из жизни Наполеона І» (1832). В этом романе писатель сохраняет много элементов
вальтер-скоттовской модели, например, ситуацию перемены верности, т.е. готовности
поддерживать ту сторону, представители которой раньше были противниками. Этот ход
способствует созданию захватывающего сюжета.
Отдельную нишу занимают так называемые «лубочные» романы. Тексты этой модели напоминают лубки (популярные дешёвые иллюстрации). Так, например, роман
И. М. Глухарёва «Ольга Милославская» (1831) имеет подзаголовок «Исторический роман ХІХ столетия», хотя не содержит исторических компонентов. Таким образом, лубочные романы можно назвать псевдоисторическими.
Вальтер-скоттовская модель исторического романа чаще всего использовалась
М. Н. Загоскиным. Однако в романе «Рославлев, или Русские в 1812 году» (1831) модель
уже заметно трансформирована: исторические персонажи не просто перемещаются на
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задний план, а фактически устраняются. Кроме того, главным героем, который вступает в контакт с враждующими сторонами, является не мужчина, а девушка Полина,
которая во время войны предаёт Владимира, своего жениха, и выходит замуж за французского офицера.
Многие авторы этого времени порой создавали исторические романы, не сориентированные на определённую модель. В них комбинируются элементы разных моделей.
Так, в первом своём историческом произведении «Последний Новик» (1833), И. И. Лажечников использует некоторые черты романа вальтер-скоттовского типа. Действие
романа разворачивается на границе между Ливонией и Россией (во многих романах
В. Скотта местом действия является граница между Шотландией и Англией). Во втором
романе «Ледяной дом» (1835) он полностью отходит от модели В. Скотта и использует
модель А. де Виньи, вводя в качестве главных героев таких выдающихся исторических
фигур, как А. П. Волынский, Э. И. Бирон и императрица Анна Иоановна. Третий роман
«Басурман» (1838), в котором изображаются обычаи средневековой Москвы, написан
в духе В. Гюго. Таким образом, совершенно очевидно, что И. И. Лажечников не имел
целью следование определённым моделям в чистом виде и модифицировал их в соответствии со своими художественными задачами.
Проведенный обзор позволил нам определить некоторые изменения жанра исторического романа, привнесённые русскими романистами в течение ХІХ века. В ряде случаев это ослабление исторического хронотопа, отсутствие исторических компонентов в
романах, относящихся к историческим (псевдоисторичность), фактическое устранение
исторических персонажей из повествования, отведение роли протагониста женщине,
или, напротив, изложение исключительно достоверных исторических событий, не сочетающихся с художественным вымыслом.
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РОСІЙСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ РОМАН ХIХ СТОЛІТТЯ:
У ПОШУКАХ ЖАНРОВОГО КАНОНУ
У статті розглянуто особливості становлення історичного роману у російській
літературі ХIХ століття та його основні моделі, які формувалися у ході активних
пошуків жанрового канону найвидатнішими романістами того часу. Зазначено, що у
1830-і рр., які часто називають «епохою Вальтера Скотта» у Росії, історичний роман
був найважливішим жанром російської романтичної прози. Встановлено, що численні
російські письменники, які працювали у жанрі історичного роману, брали за основу
вальтер-скоттівську модель, але модифікували її у відповідності до своїх художніх задач та привносили свої авторські особливості у створювані ними твори. Огляд моделей
широко відомих російських історичних романів, написаних у розглянутий період, дозволив
авторові статті визначити деякі зміни жанру, привнесені російськими романістами.
Ключові слова: російський історичний роман ХIХ століття, вальтер-скоттівський
тип історичного роману, модель історичного роману, жанровий канон, історична правда, художній вимисел.
Karpina E.S., Ukraine
THE RUSSIAN HISTORICAL NOVEL OF THE ХIХth CENTURY:
IN SEARCH OF THE GENRE CANON
The article deals with the peculiarities of the emergence and development of the historical
novel in the Russian literature of the ХIХth century and its main models which were forming
in the course of the active search of the genre canon by the most outstanding novelists of that
time. It is noted that in the 1830s, which are often called «the epoch of Walter Scott» in Russia,
the historical novel was the most important genre of the Russian romantic prose. It has been
established that the numerous Russian writers who worked in the genre of the historical novel
took as a basis the Walter Scott’s model but modified it according to their artistic goals and
introduced their authors’ peculiarities into the works they were creating. The review of the
models of the widely known Russian historical novels written in the period considered made it
possible for the author of the article to define some changes of the genre which were introduced
by the Russian novelists.
Key words: Russian historical novel of the ХIХth century, Walter Scott’s type of the
historical novel, model of the historical novel, genre canon, historical truth, artistic fiction.
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В статье выделяются и исследуются следующие векторы обновления литературы
путешествия: изменение цели странствий, статуса центрального локуса, документальности произведения. Испытание базовых принципов травелога осуществляется с
привлечением стратегии игры с читателем и периодического обсуждения хода и результатов эксперимента, то есть, ироничной авторефлексии. Эти стратегии усиливают
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Дмитрий Данилов – яркая фигура «поколения 1990-х», то есть той общности молодых писателей, чье мировоззрение сложилось в кризисном контексте социальных перемен, а творческая реализация была отложена до 2000-х. Как и многие другие представители генерации, писатель к моменту встречи с читателем и заслуженного признания
успел поменять несколько профессий, приобрел опыт самореализации в сложных социальных ситуациях, а произведения его, соответственно, отражают переходное художественное мышление. Именно в таком ключе его прозу рассматривают литературоведы, а
критики и собратья по перу отмечают парадоксальность творческой манеры Д. Данилова
и его стремление к смелому художественному эксперименту, что в полной мере отразилось в травелоге.
Дискурс странствий является центральным в произведениях, которые в 2000-е принесли славу Д. Данилову, это романы «Черный, зеленый» (2004), «Горизонтальное положение» (2010), циклы рассказов. Проблема художественной специфики путешествий
писателя лишь поставлена в литературоведении. В частности, речь шла об экзистенциальном наполнении дискурса (в романе «Черный, зеленый» и рассказах странствие лечит
душу путника, позволяет ему самоопределиться), о наличии широкого мифологического
пласта в произведениях: путешествие трактуется как магический ритуал гармонизации
раздробленного старого космоса, содержит ярко выраженный пасхальный архетип. Внимание обращается на особую роль подтекста и интертекста классики в прозе писателя,
что позволяет соотнести частную историю странствий с общекультурной проблематикой, вопросами национального, культурного самоопределения в кризисную эпоху.
Отметим, что уже в рассказах и романе «Черный, зеленый» писатель начинал испытывать и переосмысливать параметры путешествия. Во-первых, странствие становилось
не реальным, а воображаемым, вдохновленным видом из окна. Во-вторых, динамика
физического передвижения заменялась статикой, герой «странствовал», лежа на диване
(«Горизонтальное положение»), то есть физическое передвижение заменялось полетом
фантазии. В-третьих, нивелировалась значимость маршрута и посещаемых мест: дорога
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и пейзажи, опорные точки пути (поселки, станции) могли не представлять собой ничего
интересного, но фиксировалось их воздействие на наблюдателя, фактически, интрига
переводилась во внутренний план.
В этом отношении новый роман «Описание города», вышедший в свет в 2012 году,
представляет особый интерес, являясь, на наш взгляд, доведенным до крайности экспериментом испытания художественной матрицы травелога. Данное произведение пока в
литературоведении системно не исследовалось.
Наша цель – определить параметры «антипутешествия» в романе Д. Данилова, выявить основные стратегии, структурные черты, которые содействуют обновлению путешествия, демонстрируют новые возможные векторы развития жанра.
С первых же строк романа, устанавливающих новые «правила игры», то есть, векторы экспериментирования, складывается сложный баланс между соблюдаемыми и нарушаемыми жанровыми установками травелога. К тем, что сохраняются, относится сам
сюжет странствия, повествование от первого лица героя (соотносимого с биографическим автором), который планирует путешествие, рассчитывает маршрут, выбирает его
цель, проводит время в поездках и накапливает впечатления.
К нарушаемым или испытываемым принципам травелога относим, во-первых, выбор географического ориентира, во-вторых, неопределенную формулировку цели странствия, уже она вызывает сомнения читателя в необходимости, оправданности предпринимаемых усилий.
В матрице путешествий конечный пункт, к которому стремится странник, имеет
особое, знаковое значение, приобретающее дополнительные смыслы зависимости от
конкретной формы произведения. И это в полной мере реализуется в текстах конца ХХ –
начала XXI века. Так, в произведениях, ориентированных на традиции хождения, – это
сакральный центр (Иерусалим у А. Иличевского «Город заката», В. Щербакова «Иерусалим. Три дня без гида»). В философском путешествии – это место, связанное с биографией знаковой фигуры, писателя-классика, мыслителя (например, традиция Карамзина в
романах-странствиях В. Березина «Дорога на Астапово», А. Балдина «Левушка и чудо»,
повествующих о паломничестве к знаковым локусам жизни Льва Толстого, перерастающее в решение общекультурных проблем). В экзистенциальном странствии целью становится посещение тех мест, которые содействуют поиску себя (Италия, Индия, Индонезия
как символы разных векторов Пути в «Есть, молиться, любить» Элизабет Гилберт). В
традиционном травелоге развивается давняя установка на открытие и описание неизвестных земель в направлении нового понимания культурного своеобразия изменившегося мира («Красный озноб Тингитаны. Записки о Марокко» М. Гиголашвили, «Гярб,
Ветер с Востока. Из книги «Тотальная география каспийского моря» В. Голованова). В
странствиях с усиленным культурологическим дискурсом герой стремится к знаковым
локусам (городам, музеям, руинам), которые имеют общечеловеческое значение (в таком ключе написаны книги П. Вайля и А. Гениса о путешествиях по Европе и Китаю).
Наконец, травелог выставляет географические ориентиры, имеющие значение для национального и культурного самоопределения, что особенно характерно для литератур,
меняющихся в условиях исторических потрясений («Корабельний щоденник» польского
писателя Анджея Стасюка, «Центрально-східна ревізія», «Перверзія» Юрія Андруховича). Реализуется и контрастный, антиутопический вариант: странствие в провинцию
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или к центрам через маргинальные земли служит разоблачительным целям (в этом плане традиции Радищева, Некрасова, Платонова продолжаются в 2000-е в произведениях
Н. Кушнаревой «Россия. Общий вагон», П. Алешковского «Рыба» и др.).
Именно этот жанровый принцип – стремление к знаковому локусу – демонстративно
нарушает Д. Данилов. В «Описании города» планируется, а затем и многократно осуществляется путешествие в самый средний населенный пункт, вполне соответствующий
предпосланному эпиграфу из стихотворения Данилы Давыдова: «Я знаю город / Он совсем никакой». Подробное описание поиска локуса не оставляет сомнений в нетрадиционности установки, она концентрируется в идеальной модели, по которой и подбирается
реальный объект. Город должен быть не близко и не далеко, не большой и не маленький,
в меру известный, промышленный, зеленый и не переполненный достопримечательностями. То есть, «никакой» это, в понимании автора, максимально усредненный. Усредненность и обобщенность подчеркивается заменой имени на инициал, чтобы отвлечь
читателя от конкретных ассоциаций, реалий, столь ценимых в травелоге. Длительные
рассуждения о выборе среди неконкретных объектов имеют явно игровой и даже комичный характер, осмеивая документальность и серьезность жанра путешествия. «Город П.
неплох. С другой стороны, и не особо хорош. Он весь состоит из парков, садов, огородов
<…> Собственно города в городе П. довольно мало. Нет, не подходит.
Были мысли насчет города С. близко, удобно. Но как-то слишком ничего нет. Это не
хорошо. В результате был выбран город на другую букву. Он подходит по всем параметрам» [1: 4].
Не менее необычной оказывается и цель поездки. Она также лишена сакральных,
утопических / антиутопических, культурологических смыслов. Познавательный модус
соединен в подтексте с неким иным, смысл этого подтекста читателю еще предстоит
разгадать. Некая затемненность целеполагания может ассоциироваться с постмодернистским знаком «странствия без цели», по крайней мере, его обыгрывать и сочетаться с натурфилософскими интенциями описания объекта, в данном случае сложной живой системы города. Но, обратим внимание, все многословные и явно игровые по духу
«объяснения» повествователя не отвечают на главный вопрос «зачем предпринимается
странствие?» Скорее они осмеивают современный практицизм, намекая на возможность
более высоких причин, побуждающих двинуться в путь и затем планомерно повторять
маршрут. «Взять и описать город <…> Приехать раз десять или лучше двенадцать. Приезжать каждый месяц на протяжении года.
Ходить по городу, смотреть на город. Останавливаться в гостиницах города, совершать покупки в магазинах города. Пройти и проехать его весь из конца в конец множество раз. Миллион раз пройти по центральной улице города и по другим улицам города
пройти миллион раз. Чтобы город стал как родной. Чтобы пропитаться городом. Чтобы
город вошел в печенки.
Интересно, что это значит – вошел в печенки. Странное выражение. Имеется в виду – в
печень? Как алкоголь? Войти в печень и произвести в ней разрушения? Очень странное выражение. Тем не менее, именно так – город должен войти в печенки и быть описан» [1: 3].
Испытание базовых принципов травелога осуществляется с привлечением стратегии игры с читателем и периодического обсуждения хода и результатов эксперимента, то есть, ироничной авторефлексии. Эти стратегии усиливают художественную
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условность произведения, но и демонстрируют условность самих системообразующих
качеств путешествия.
Так, одним из первых расшатывается принцип конкретности, в частности, точных
наименований (улиц, домов, поселков, районов, имен выдающихся личностей, отраженных в топонимике). Они как бы «шифруются» и вместо конкретности травелога появляется своеобразный кроссворд для читателя, будящий ассоциации с мовистским «Алмазным моим венцом» В. Катаева, в котором зашифровывались имена героев-писателей
(реальных исторических лиц), но чаще всего читателю предлагался ключ к разгадке. Так,
город обозначается буквой, а впоследствии словосочетанием «описываемый город». Поселяется странник в гостинице, «название которой совпадает с названием одного из областных центров Украины» [1: 4]. Местом притяжения, к которому постоянно возвращается герой, является улица, «названная в честь одного из месяцев» и снесенный дом
№47, в котором некогда жил один выдающийся русский писатель, эту улицу пересекает
другая с именем «выдающегося писателя, но не такого выдающегося, как тот, который
жил в доме 47» [1: 5].
Иногда у читателя возникает желание разгадать ребус, например, представить себе
название станции, составленное из «фамилии крупного деятеля большевизма» и слова
«град» или восстановить обозначение главной улицы, названной «именем очень известного человека, который в своей жизни совершил дикое количество немыслимых, почти не
представимых злодейств» [1: 5]. Это вызывает комический эффект, учитывая знакомство
читателя с советским и постсоветским контекстом и его консервацией в провинции. Скорее всего, зашифрованная улица – Октябрьская, Проспект Ленина, а станция может иметь
несколько вариантов, созданных по одному языковому клише. Энтузиазм читателя поддерживается подбрасыванием довольно простых заданий (например, наименование торгового
центра по названию геометрической фигуры, это, конечно же, вездесущий «Квадрат»).
Однако этот же принцип зашифровки конкретных реалий автором последовательно
абсурдизируется. Во-первых, появляются явно недоступные разгадке задания. «Возвращение к гостинице, одноименной с описываемым городом. <…> А под прямым углом к
центральной улице от нее отходит улица с названием из четырех букв, две согласные и
две гласные, оно очень странное, это название, совершенно не понятно, что оно означает,
может быть, это имя человека, или животного, или птицы, или название неодушевленного предмета, или какого-нибудь вещества, или, там, небесного тела, в общем, трудно
сказать» [1: 6]. В таком случае абсурдным представляется сам принцип дополнительной
зашифровки и без того «темного» наименования. Показателен и отказ повествователя
от разгадки ребуса. Во-вторых, в общем контексте зашифрованности и таинственности
абсурдными выглядят прямые наименования. Имя выдающегося писателя скрывается.
А фамилия какого-то адвоката на яркой вывеске приводится – «Адвокат Нужный Владимир Николаевич». Само имя рождает иронические подтексты.
В-третьих эффект абсурда создает доведенная до крайности секретность, зашифрованность. Эта особенность подчеркивается, в частности, тавтологиями, намеренной небрежностью стиля, когда секрет нанизывается на секрет. Примером могут служить повторения
в приведенном ниже отрывке: « <…> и вот уже совсем центр <…> здание гостиницы,
название которой совпадает с названием одного из областных центров Украины. Это лучшая гостиница в описываемом городе. Кстати, лучшая гостиница украинского областного
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центра, именем которого названа лучшая гостиница описываемого города, названа именем описываемого города» [1: 5].
Моделируются ситуации, в которых читатель может заподозрить в ребусах, игре
некие антиутопические даже историософские подтексты. Рождается стремление увидеть в образах (овраг, дно, церковь, цирк, переправа, домишки) символические смыслы.
«Третий троллейбус идет от площади имени одного из величайших злодеев в мировой
истории по проспекту его же имени, по дамбе через огромный овраг с домишками на
дне мимо цирка, мимо строящейся огромной церкви, мимо гостиницы, название которой
совпадает с названием описываемого города и поворачивает на улицу из четырех букв»
[1: 45]. Однако автор нигде не переходит границу, которая отделяет путешествие от антиутопии, памфлета.
Последовательная игра и абсурдизация подталкивают читателя к мысли о том, что
истинный смысл путешествия Д. Данилова лежит за пределами прямого следования традициям травелога, его следует найти, понять и тем самым признать или не признать
успешность эксперимента по расширению границ жанра.
Столь же демонстративно подвергается деконструкции хронотоп травелога. Если в
традиционном путешествии он линейный, осуществляется прямое движение к цели в
пространстве и описание последовательно сменяющих друг друга мест во времени, то
в произведении Д. Данилова реализовано круговое движение, возвраты, возвращения,
петляния, постоянно звучит мотив отсутствия перемен, что как бы устанавливает неподвижность времени. Так, чтобы описать город, путешественник возвращается в него
двенадцать раз (по числу месяцев), дискредитируя саму идею странствия в неизвестные
земли и испытывая идею открытий. В качестве центров, вокруг которых осуществляется движение, избирается сначала гостиница и дом №47, а затем и те места, где ранее
было особенно хорошо на душе, то есть количество центром концентрических окружностей множится, дублируется. Доминантной точкой маршрута во время всех посещений
становится сомнительная достопримечательность. Это развалины на месте дома №47,
в котором когда-то жил выдающийся писатель. Именно к этому локусу постоянно и во
всех поездках возвращается странник с желанием выяснить, ничего ли не изменилось,
и удостоверяется, что обломок стены, овраг, пустота, огражденная забором, остаются
такими же, как и 28 лет подряд, в течение которых меняются и переутверждаются планы
по реконструкции. От этого места отталкивается движение по концентрическим окружностям и радиусам к окраинам города. Выбор именно такого места в пространстве, безусловно, является знаковым. И семантика феномена раскрывается в комплексе мотивов,
зарождающихся в данном описании и распространяющихся на многие другие картины.
Система мотивов демонстрирует контрастные начала. На одном полюсе оказываются
мотивы со значением пустоты и провала вниз, разрухи, застоя («пустое место», «просто
не существует», «овраг», «покосившийся забор», «покосившаяся избушка», «по правую
руку пространство боле разрежено» и др. [1: 5-7]. В этом же ряду мотивы с семантикой
суеты, воспринимаемой как хаос, разруха, гибель («много суетящихся живых существ и
неодушевленных предметов», «ощущение летней, душной полуденной суеты», «обычная автовокзальная суета», «торгово-рыночно-похоронное суетливое благолепие» [1: 20].
На другом полюсе оказываются мотивы с семантикой вертикали, устремленности ввысь, тишины, медитативного спокойствия. Это и церкви, подымающиеся над
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оврагами, и небо над перелесками и пустующим полем пригородного аэропорта, пригородная станция с редкими электричками, все пейзажи с акцентированием неба, света,
тишины, неподвижности или медленного движения.
Но и сам контраст, антиномичность картины мира порой переосмысливаются, ставится под сомнение абсолютно негативный или же позитивный смысл знаков. К подобным ситуациям можно отнести наблюдаемую повествователем картину: в глубокий
овраг спускается по ветхим ступенькам нагруженная сумками уставшая женщина, но в
противовес негативным смыслам этих реалий она спешит к домику с тепло и радостно
горящими окнами, то есть стремится к своему семейному раю, идиллии, ею же созданному космосу. В подтексте зарождаются сложные смыслы жизненного пути, устойчивости
созидания в условиях экзистенциальной заброшенности.
Изменение хронотопа приобретает глубинные смыслы, соотносится с мифологическими обобщениями. Так, повторяющиеся приезды в город и неизменное посещение
одних и тех же локусов обретают символические смыслы ритуала. Эту мысль подтверждает разветвленная семантика мотивов круга, кружения, петли, движения по концентрическим окружностям и др. «В 7.20 отправляется электричка, следующая по кольцевому
маршруту, по малому кольцу, не кольцу, а петле на веревочке». Или же героя охватывает
сладостное оцепенение на конечной остановке автобусного кольца и он замирает, чтобы
потом отправиться на новый круг, радиус путешествия расширяется до «большой петли
маршрута поездов» и др. [1: 68, 48, 38].
Представляется, что цель вечно кружащего героя не только засвидетельствовать разрушение старого космоса (мотив «ничего не изменилось»), но и убедиться в его устойчивости, противостоящей «суете», т. е. хаосу перемен, а это дает герою ощущение парадоксального удовлетворения и оптимизма.
Возможно, ритуальные кружения и возвращения призваны пробудить новый космос, то есть совершить важное творческое действие, в котором повествователь ощущает
себя культурным героем. Об этом свидетельствует неожиданное появление новых позитивных центров на карте маршрута. Знаменательно, что ими становятся не достопримечательности, а те места, в которых герой неожиданно и желанно входит в блаженное
медитативное состояние. Таких локусов в произведении несколько. Это и маленькая заброшенная станция, на которой, сидя под расписанием поездов так приятно помечтать.
Это и пустынное аэродромное поле, и обычная дорога между поселками, по которой
легко скользят редкие лыжники. Смысл прозрений не расшифрован, выведен в подтекст.
Но акцентипрован иной важный момент – значимость странствия для героя не зависит от
посещаемого места, она связана с иными, внутренними, экзистенциальными факторами.
Это подтверждает желание вернуться в счастливые места и повторно испытать медитативное просветление. Но этого далеко не всегда удается достичь, часто при повторном
посещении счастливый локус превращается в обычный, теряет свою загадку и обаяние.
Это свидетельствует об автономности героя от конкретных мест и маршрутов и о загадочном механизме видения и познания. Автор моделирует впечатление, что героя ведет
не конкретный географический маршрут, а поиски определенных ощущений, стремление проникнуть в скрытый смысл внешне обычных мест. Создается карта таких важных
мест, не зависимая от реальной карты городских достопримечательностей, обозначений
центра и окраин. На этом воображаемом рисунке герой наносит точки-ориентиры. Это
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и неприятные или гиблые места (пустоты, низины, дороги с доминирующим мотивом
«долго-долго», перекрестки, переключающие восприятие). Но это и счастливые локусы,
в которых когда-то возникло «блаженно-тревожное состояние», прямо не объяснимое
внешними причинами. Например, «тишайшая улица» с «тишайшими домиками», уютный вокзальчик и др. «Посидеть на вокзале и, как в детстве, встретить электричку просто
так, посмотреть, как вдали из темноты появляются освещенные фары <…>» [1: 10].
Знаменательна и воображаемая география города. Плохие локусы (в восприятии героя) в большинстве своем расположены в центре, хорошие же – на окраинах. Таким образом, центр и периферия меняются местами в этой субъективной картине мира. Тем
самым фиксируется переходность, рождение нового образа города, его возможной перспективы, молодого космоса. Одновременно и характеризуется особое внутреннее видение мира героем.
Зачастую подчеркивается расхождение модусов познавательного и приятного. Наиболее яркими и счастливыми оказываются совершенно непритязательные места («Приехал небольшой симпатичный дизель-поезд, путешествие началось и очень быстро закончилось, оно получилось не особенно интересным, но, как и предполагалось, очень
приятным, даже непонятно почему, вокруг ничего нет <…>» [1: 15]. Такие поездки
повествователь даже провокационно называет «бессмысленными путешествиями» [1:
15], которые, тем не менее, любовно описываются, целебно действуют на героя, а также
помогают полюбить чужой («пустой», «скучный», «никакой», – по семантике мотивов)
«описываемый город».
Реальную карту местности и маршрута заменяет «карта» глубоко субъективных впечатлений, ощущений, прозрений, что возвращает произведение к жанровому коду путешествий, переключая текст из одного подвида в другой – из географического странствия
в экзистенциальное при сохранении базовых параметров (маршрута, символики пути,
наличия дорожных впечатлений, приключений).
В произведении реализуется еще одна показательная подмена, связанная именно с
испытанием кода путешествий. Вместо описания географических локусов приводятся
характеристики местной прессы, впечатления от хоккейных и футбольных матчей местных команд, митингов, перформансов и т.п. Создается своеобразная пародия на культурологическое или философское странствия, в которых традиционно маршрут прокладывается от одного культурного памятника к другому, к храмам, знаковым местам, связанным с жизнью писателей, мыслителей, духовных учителей.
Здесь же странствие по культурным локусам заменено знакомством с маргинальными СМИ, которые множат рутинизированные штампы, отражают «пустоту», «суету»,
«низины» так называемой культурной жизни города. Это пародирует образцы ментальных путешествий. «Газета «<Прилагательное, образованное названием описываемого
города> правда». <…> Заметка «В ущерб национальным интересам» <…> Карикатура,
на которой изображена группа людей, предающихся пьянству и разврату на фоне вывесок «Игровой зал», «Вкусные наркотики» <…> Статья «Уход за кожей лица в домашних
условиях» <…> Газета «<Прилагательное, образованное названием описываемого города> факты». Заметка «Смелый поступок». Заметка «Задолженность погашена». Заметка
«Начался Великий пост». На последней странице напечатано стихотворение «Мужичок
за пятьдесят» <…> «И не думай ты о том, что весна твоя вдаль утекла. / Не сумел, не
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сберег, не скопил ты на старость гроша. / Стареет тело, стареет только тело / И никогда,
слышишь ты, никогда не стареет душа» [1: 16].
Издевательское и пародийное с позиций «канона» культурологического странствия
путешествие по местной прессе и иным «культурным» текстам приобретает совершенно
иной смысл и позитивную модальность в контексте цели – привыкнуть к городу, полюбить его, сделать так, чтобы он «вошел в печенки». Это один из способов войти в теплую
повседневность города. Ирония входит в сложный синтез с лирическим чувством.
Как видим, значение конкретных географических локусов стирается. Нивелируется и
время, что провокационно заявлено в описании второго приезда в город. «Во второй раз
получилось приехать только на один день. <…> Один день – это мало. Если вдуматься в
эту фразу, она, эта фраза, покажется довольно странной. Один день мало – для чего? Для
обследования описываемого города. А два дня для обследования описываемого города –
много? Тоже мало. С другой стороны, два дня – это больше, чем один день. А один день –
меньше, чем два дня. Это точно. Лучше не увлекаться такими рассуждениями» [1: 11].
Эти провокационные размышления получают смысл только в контексте определенной авторской позиции – познание происходит в результате прозрения, для чего количество времени не важно. Зато фиксируется момент начала этого прозрения (например, когда «вот, вот» город начинает входить в печенки) и возможное окончание медитативного
состояния, чего герой старается избежать, сохранить и растянуть подольше счастливое
проникновение в суть места, как бы прикосновение к гению места. «Если бы кругом не
было грязи и пыли, можно было бы лечь на краю взлетно-посадочной полосы и лежать,
лежать, о тут кругом грязь и пыль, и уже наступает вечер, надо идти, если остаться здесь
подольше, станет обычно и скучно, да, надо идти, какое хорошее место, бескрайнее,
тихое, хорошее» [1: 23].
В результате проведенного исследования приходим к следующим выводам. Пересмотру подвергаются следующие составляющие системы.
Сомнению подвергается знаковый характер локуса, к которому пролегает маршрут, в
«Описании города» он становится подчеркнуто повседневным, обычным и даже первоначально сниженным («никаким»), его культурные реалии подвергаются ироничной интерпретации. Пародируется образец культурологического странствия.
Пересматривается статус путешествия. Оно из ранга сверхординарного события
переводится в плоскость повседневности. Это реализуется за счет запрограммированной
повторяемости поездок, кружения, повторов, постмодернистского приема дубликации.
Явно игровой характер получает и формулируемая автором цель странствия.
Расшатывается принцип конкретности описания.
Изменению подвергается линейный хронотоп путешествия за счет постоянных петляний, введения символики, связанной с философским дискурсом и использования мифологических подтекстов, «отменяющих» время.
В произведении отражено переходное художественное мышление. Оно реализуется
в переворачивании центра и периферии, использовании элементов карнавализации, мотивов подмены, в углублении авторефлексии героя и формировании метадискурса, отражающего авторефлексию литературы в целом.
Активизируется мифотворчество с использованием инфернальных мотивов, но
доминированием пасхального архетипа, возрождения, вызванного чувством любви и
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родства, началом нового космоса на «пустом месте» космоса отжившего. В этом контексте
повествователь реализует себя как культурный герой, спровоцировавший ритуалом странствия и возвращения новое позитивное состояние мира. Д. Данилов испытывает традиционные структурные принципы травелога и одновременно обновляет код метажанра.
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СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ «АНТИПОДОРОЖІ»
(НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ Д. ДАНИЛОВА «ОПИСАНИЕ ГОРОДА»)
У статті виділяються й досліджуються наступні вектори відновлення літератури
подорожі: зміна мети мандрівок, статусу центрального локусу, документальності добутку. Випробування базових принципів травелогу здійснюється із залученням стратегії
гри із читачем і періодичного обговорення ходу й результатів експерименту, тобто
іронічної авторефлексії. Ці стратегії підсилюють художню умовність добутку, але й
демонструють умовність самих системотворчих якостей подорожі.
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STRUCTURAL FEATURES OF CONTEMPORARY «ANTI-TRAVEL»
(BASED ON D. DANILOV’S THE DESCRIPRION OF A CITY)
The paper examines such modes of travel literature modernization as change of the aim
of travel as well as change of the status of central locus and of the documentary nature of text.
Probation of travelogue key features is developed using the strategy of playing a game with
a reader and occasional discussion of the experiment process and results, in other words,
ironic autoreflexivity. These strategies not only intensify fictional nature of the text, but also
demonstrate the relative character of core characteristics of the travel.
Key words: genre, travel, «antitravel», plot, hero, metagenre.
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ПРИНЦИПЫ КОЭВОЛЮЦИИ ДРАМАТИЧЕСКОГО И ЛИРИЧЕСКОГО В ХУДОЖЕСТВЕННОМ МИРЕ А.П. ЧЕХОВА
Целью данной статьи является стремление проанализировать особенности жанрового синтеза в художественном мире чеховских произведений. Особое внимание уделяется диалектическому единству комического и драматического, положительного и
отрицательного, феноменального и ординарного в творчестве Антона Чехова.
Ключевые слова: архитектоника, коэволюция, сюжет, трансформация, художественный синтез, феномен, хронотоп.
А.П.Чехов давно стал одной из самых значимых фигур культурного процесса в России конца ХІХ – начала ХХ века. Его литературная биография неразрывно связана с
важнейшими художественными поисками этого периода. Именно он завершает формирование стилистических тенденций конца ХІХ века, находит нетривиальные формы повествовательной прозы, намечает путь развития литературы в ХХ веке. Его творческие
поиски во многом были обусловлены характером «переходной эпохи», когда вырабатывались новые художественные концепции действительности, что послужило толчком к
интенсификации творческих исканий во всех жанрах, в том числе и в рассказе. Малые
повествовательные жанры оказались в гораздо большей степени способными выразить
и конфликтную природу действительности, и внутренний мир человека. А.П.Чехов был
блестящим новатором и тончайшим писателем. Уже в 80-е годы ХІХ века он создает новые жанровые разновидности рассказа, отличающиеся от традиционных форм.
Актуальность статьи определяется интересом современной науки к проблемам литературного развития ХІХ – ХХ вв. и, в частности, к вопросу формирования новых жанровых форм повествовательной прозы. Анализ произведений А.П. Чехова необходим для
изучения литературы классического реализма и всего историко-литературного процесса
переходного периода. Творчество А.П.Чехова хорошо изучено, и вместе с тем многое
в нем остается неисследованным и до сих пор вызывает разноречивые мнения, что неоднократно отмечалось современными исследователями. В.Б.Катаев пишет: «Хрестоматийно известный, прозаично ясный, объясненный и понятный, кажется, весь, до последнего образа, Чехов оказывается необыкновенно сложным» [1, с. 5].
Действительно, творчество хорошо исследованного, хрестоматийного Чехова нуждается в изучении, и вновь предпринимаются попытки объяснить «необъяснимый» чеховский мир. В этой связи изучение жанрово-родовой природы рассказов Чехова 80 – 90
гг. ХІХ века представляется нам актуальным, тем более что творчество писателя этого
десятилетия изучено менее, чем позднее, зрелое.
Актуальность чеховских произведений ни у кого не вызовет сомнений. По его жизненному опыту, изложенному в произведениях, мы учимся жить. Китайские читатели
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давно уже поставили А.П. Чехова в ряд своих любимых писателей, где есть А.С.Пушкин,
А.С.Грибоедов, Ф.М.Достоевский и многие другие. Можно с удовлетворением констатировать, что произведения А. С. Пушкина, Ф.М. Достоевского, А.М. Горького, а также
А.П. Чехова переведены на китайский язык в самых авторитетных издательствах Китая
и стали достоянием широких масс китайских читателей.
Весь ХХ век прошел под знаком все возрастающей славы А. П. Чехова. Испытала
плодотворное влияние А. П. Чехова и китайская литература, одна из древнейших в мире
литератур, имеющая трехтысячелетнюю традицию. Особо глубокое воздействие оказало
творчество А. П. Чехова на таких представителей новейшей китайской литературы как
Лу Синь, Мао Дунь, Чжэн Чжэньдо, Дин Лин, Е Шэнтао, Ба Цзинь, о чем пишет известный исследователь китайской литературы Н.Федоренко [2].
Современный этап в изучении Чехова может быть описан с помощью парадокса:
Чехов кажется изученным почти полностью (исследования 1970-х годов Л. Долотовой,
Б. Зингермана, В. Катаева, В. Лакшина, М. Мурьянова, З. Паперного, Э. Полоцкой, Е.
Сахаровой, В. Седегова, А. Чудакова). Но именно тогда, когда «все сказано и добавить
больше нечего», иллюзия «изученности» Чехова рушится. Казалось бы, давно изученные тексты Чехова начинают выстраиваться вдруг в новые парадигмы и обнаруживают
новые возможности прочтения.
Малая проза в русской литературе рубежа веков и первых десятилетий XX века
чрезвычайно разнообразна по своему жанровому составу, многолика и многогранна по
художественному методу. Многочисленные повести, рассказы, новеллы, очерки, стихотворения в прозе, пасхальные рассказы широко представлены в творчестве реалистов и
модернистов этого периода.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующий вывод: смешение разных
поэтических стихий (эпоса, драмы и лирики) в пределах эпического текста не является
признаком кризиса жанра, напротив свидетельствует о его развитии. В 80-е годы ХІХ
века в точке высшего развития находится рассказ. В это время малые и средние повествовательные жанры испытывают особенно сильное влияние драматического и лирического родов литературы. Эти влияния достаточно ясно прослеживаются в рассказах
Чехова 80-х гг. ХІХ века.
Взаимодействие эпического, драматического и лирического начал определяли важнейшие особенности прозы А.П.Чехова. Его раннее творчество чрезвычайно разнообразно по своим формально-содержательным особенностям. Эпическое, драматическое,
лирическое включаются в оригинальный художественный синтез, трансформируя жанр
рассказа, который приобрел новую глубину и гибкость.
Уже в раннем творчестве Чехова возникают разнообразные гибкие жанровые
формы, осуществляется жанрово-родовой синтез, который и определяет специфику
«чеховского жанра».
Развитие жанровой системы литературы подчинено общим историческим закономерностям, тем не менее, рождение тех или иных жанров неотделимо, в первую очередь
от творческой индивидуальности писателя. Чехов был представителем нового литературного поколения, и его путь в литературу отличался от пути его ближайших предшественников. Как справедливо полагает В.Страда, необычно было само вхождение Чехова
в русскую литературу. Он начинал в юмористических журналах и в большую литературу
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вошел скромно, с черного хода, «благодаря упорному труду, в котором он не только сложился как писатель, но и постепенно обрел уверенность в своих силах, когда ему открылась роль профессионального писателя и вся ответственность, с нею связанная» [3, c.49].
Однако личность Чехова почти всегда остается за пределами его художественного
мира. Сам писатель стремится соблюсти здесь известную дистанцию между «Антошей
Чехонте» и доктором Чеховым. Идея «жизнестроительства» в русской культуре будет
утверждаться позже и симпатии у Чехова не вызовет. Как верно заметил И.А.Гурвич,
«сделав канву своей жизни канвой сюжета, Чехов-художник нанес бы ущерб им самим
выдвинутой концепции «судьбы человеческой». Повествование Чехова о себе самом, о
своей нравственной победе неминуемо привело бы читателя в иной, то есть нечеховский «художественный мир» [4, c.53]. Поэтому определить эстетические взгляды Чехова непросто. Писатель не причислял себя ни к какому литературному направлению, не
создавал литературных манифестов, не писал критических статей, и о его эстетических
взглядах можно судить, обращаясь к его письмам, записным книжкам. (Э.А.Полоцкая
отмечает, что эстетические взгляды Чехова «рождались не в ходе кабинетных размышлений. Они были выстраданы – это касается в первую очередь взглядов на объективность –
в творческих муках писателя-новеллиста» [5, c.296-297]).
Тем не менее, особенности художественной системы А.П.Чехова всегда были в центре
внимания критиков и исследователей. Нельзя не согласиться с мнением В.Я.Линкова, который полагает, что «постоянство критиков, писателей, исследователей разного времени
вновь и вновь обращавшихся к проблеме цели в творчестве Чехова, его писательской позиции, говорит о том, что эти вопросы являются ключевыми для понимания художественного мира Чехова» [28, c.4]. На наш взгляд, требуют уточнения и дополнения некоторые,
ставшие традиционными, оценки и характеристики художественной манеры Чехова.
Еще при жизни писателя его читателей и критиков зачастую ставили в тупик невыявленность авторской позиции по отношению к изображаемому, своеобразный чеховский
объективизм. О «случайности» чеховских тем, о его безразличии в отборе фактов, даже
об отсутствии миросозерцания у Чехова заговорили еще в 80-е годы. «Выбор тем Чехова
поражает случайностью, – писал Н. Михайловский. – Везут по железной дороге быков
в столицу на убой. Г. Чехов заинтересовывается этим и пишет рассказ под названием
«Холодная кровь»… Почту везут, по дороге тарантас встряхивает, почтальон вываливается и сердится. Это рассказ «Почта»… И рядом вдруг «Спать хочется». Г. Чехову все
едино – что человек, что его тень, что колокольчик, что самоубийца…» [6, c.598]. Критик
пытается объяснить выбор темы – и не может. Но он отмечает, что читателю приходится
довольствоваться «…обрывками как целым, незаконченным, получая при этом своеобразное цельное впечатление» [6, c. 484-485].
Писали о «незавершенности», «оборванности» его рассказов. Отмечали «торопливость» Чехова, указывая, что он только фиксирует мимолетные впечатления, ничего не
объясняя. Возникло довольно устойчивое представление о Чехове как писателе безыдейном и пессимистическом. Современная Чехову критика отмечала, что его творчество
не освящено какой-либо верой, идеалом. Известно, что не находил идеала в творчестве
молодого писателя А.М.Скабичевский [7, с. 811]. Л.Шестов писал о разрушительном
начале как доминанте чеховского творчества, и А.П.Чехов не раз опровергал такого рода
взгляды, но делал это он только в частной переписке или беседе.
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Так, в письме к А.Н.Плещееву он говорил: «Неужели и в последнем рассказе не видно «направления»? Вы как-то говорили мне, что в моих рассказах отсутствует протестующий элемент, что в них нет симпатий и антипатий … Но разве в рассказе от начала до
конца я не протестую против лжи? Разве это не направление?» [8, П, т.3, с. 25]. То есть
объективность как направление, но объективность – это не пессимизм, не беспросветность, а стремление увидеть истину. Чехов, как нам кажется, осознавал, что причина
упреков в отсутствии идеалов заключалась не в субъективном желании или способностях художника, а в эпохе, традиционно определяемой как безвременье. Мы находим у
писателя: «То, что у позднейшего поколения писателей и художников нет целей в творчестве, – явление вполне законное, последовательное и любопытное…» [8, П, т.5, с. 137].
Цели в творчестве есть у Толстого, но такую цель Чехов не принимает, он ищет свое. В
письме В.Н.Лаврову Чехов определенно заявляет: «Беспринципным писателем или, что
одно и то же, прохвостом я никогда не был» [8, П, т.4, с.56]. В этой связи М.Л.Семанова
замечает, что «во всех сферах жизни: личной, семейной, общественной, государственной, в разных проявлениях деятельности человека, в его мыслях и чувствах Чехов находит и казнит деспотизм, забвение свободы, вольное или невольное рабство, уродливую
защиту идеи и практики насилия» [9, с. 69].
Конечно, принципы у писателя были, но их художественное воплощение разительно отличалось от привычного, от той повествовательной манеры, которая сложилась в
русской литературе в 60-е – 70-е годы XIX в. Они были непонятны, непривычны, не
прочитывались публицистической критикой. Чеховский взгляд на мир, чеховская повествовательная манера трудно укладывалась в привычные критические формулировки.
Эта новая манера, как полагает А.П.Чудаков, – «отказ от обобщенного собственного своего рассказа автора» в пользу драматизированных эпизодов, – став тенденцией
в русской прозе ХІХ века, нашла свое предельное выражение в повествовании Чехова…» [10, c.208].
Чехов жил, как принято было говорить, в эпоху безвременья, когда необходимо было
самому отыскивать нравственные ориентиры, отстаивать свободу ума и души. В этом
заключался «не только конфликт с эпохой, но интуитивный ответ на ее зов, постижением ее главного смысла», – справедливо утверждает С.Д.Абрамович [11, c.157]. Главным
элементом творчества Чехов называл «чувство личной свободы», свободы политической,
умственной, «абсолютной свободы», как он сам выражался. «Буду держаться той рамки, –
говорил Чехов, – которая ближе сердцу и уже испытана людями посильнее и умнее меня.
Рамка эта – абсолютная свобода человека, свобода от насилия, от предрассудков, невежества, черта, свобода от страстей и проч.»[8, П, т.3, c.186]. В другом письме находим:
«Моё святая святых – это человеческое тело, здоровье, ум, талант, вдохновение, любовь и
абсолютнейшая свобода…» [8, П, т.3, c.11]. Начиная с середины 80-х годов, Чехов не раз
говорил в письмах о своей свободе от каких-либо теоретических догм, и это проистекало
от его скептицизма по отношению к современным ему партиям и направлениям.
Стремясь быть «свободным художником», лелея мысль о новом искусстве, свободном от канонов, которым следуют по инерции, не означало для Чехова свободу от
убеждений. В этой связи интересно одно наблюдение писателя: «у несвободных людей
всегда путаница понятий» [8, т.17, c.31]. Хотя в одном из писем мы встречаем слова:
«Политического, религиозного и философского мировоззрения у меня еще нет; я меняю
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его ежемесячно…» [8, П, т.3, c.17]. Поиск цельного мировоззрения становится главным
в творческой деятельности Чехова, начиная с середины 80-х годов. Чехов и себя пытается познать посредством постижения окружающих его людей, вещей, явлений, мира
вообще. Чехов изучает людей и самого себя. «Через героев и вместе с героями, – как
верно заметил И.Н.Сухих, – Чехов ищет некую истину, «общую идею», на которую может опереться личность, которая может придать смысл ее существованию…» [12, c.155].
Творчество Чехова можно назвать энциклопедией духовных исканий эпохи и его
поиски «общей идеи» вполне сопоставимы с идейными исканиями Л.Н.Толстого,
Ф.М.Достоевского, всей большой русской литературы. А.П.Белик утверждает, что,
если в эстетической концепции Достоевского, Соловьева, Толстого единство эстетических и нравственных начал человеческого бытия «реализуется религиозными чувствами и переживаниями, то в понимании Чехова эту функцию осуществляют такие синтетические ценности (нормы) человеческого бытия, как правда, свобода, человеческое
достоинство» [13, c.128].
Чехов был художником-мыслителем. Его творчество философично в своей основе.
Но рассказы Чехова насыщены философскими обобщениями, которые не привносились
в искусство извне – из области философской мысли, – и своим широким обобщением
героев он идет от жизни повседневной, будничной, порой от забавного случая, анекдота.
От комической детали он шел «к глубинному, художественно-философскому осознанию
вечного характера связи вещи и человека» [10, c.68]. «…вся жизнь человеческая, – писал
Чехов, – состоит из пустяков» [8, П, т.1, c.172]. И вот эти повседневные пустяки, разнородные факты частной жизни осмысливаются писателем и возводятся к философскому обобщению. Всякая мелочь весома, значима, входит в мозаичную картину мира, подчинена
писательской логике. Поэтому З.С.Паперный говорил, что «… в чеховском мире нет мелочей…, для него все важно: что человек думает, как держится, как относится к окружающим, в каких отношениях с самим собой» [14, c.187]. «Мелочи» значимы и потому, что они
придают индивидуальную неповторимость характеру героя. Ведь из мелочей слагаются
человеческие отношения. Единичный факт действительности становится у него материалом для суждения о мировом целом. З.Паперный говорил об этом как об «отражении большого через малое» [14, c.123]. Писатель берет «мельчайший факт из сферы быта и возводит его ко всему строю человеческих отношений во всем мире» [14, c.26]. В обыкновенных
будничных фактах Чехов находит внутреннюю связь со всем жизнеустройством. Обычно
в этой связи упоминается рассказ Чехова «По делам службы», основная мысль которого
заключается в том, что все в природе и человеческой жизни взаимосвязано, что в мире нет
ничего случайного и не важного: эта мысль прочерчена в рассказе чрезвычайно ярко. Но
от житейского случая, детали к широким социальным и нравственным обобщениям идет
Чехов и в рассказах «Унтер Пришибеев», «Тоска», «Счастье».
Чехов создает своеобразную философию, одна из идей которой заключается в том,
что в жизни нет ничего случайного, что все является «частями одного целого организма». В этой связи И.Н.Сухих отмечает, что «творчество Чехова не «случайностно», не
эмпирично, и мысль писателя о мире, «общая идея особого свойства» [15, c.155]. Он
рассматривает «случайностный принцип поэтики» Чехова как своеобразное проявление
демократизма: «Отсутствие иерархии предметов оказывается частным случаем принципиального отказа от иерархии персонажей, создает картину нового, «многовершинного»
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мира» [15, c.155]. Все равно важно в чеховском рассказе. А.П.Чудаков полагает, что «те
связи, которые казались преходящими, сиюминутными, не стоящими размышления, он
осознал как надвременные, непреходящие, как объект напряженной художественной медитации» [10, c.68]. За простыми житейскими историями вырисовывается противоречивая сложность бытия.
Таким образом, с одной стороны, в творчестве Чехова возникает случайная, сиюминутная, фрагментарная картина мира, но она в то же время закономерна и завершена. И
отсюда особая философичность чеховских произведений. Человек принадлежит единому целому, но не бессмысленному и хаотическому, а разумно-этическому. Жизнь хаотична, но в ней нет случайностей. Для писателя самоценно малейшее явление бытия и
особое внимание писатель уделяет малому и неприметному, воссоздавая подлинные события. Он старался охватить жизнь в самых разных ее проявлениях и делал это мастерски. В его рассказах возникает бытие в его хаотичных, случайных формах, но за ними
угадывается закономерность и смысл. Об этом новом видении мира – «случайностном
и случайностном во всей неотобранной множественности его изображения» – пишет
А.П.Чудаков, имея в виду творческую манеру Чехова [10, c.228]. Исследователь полагает, что «в такой принципиально адогматической модели мира, как чеховская, понятие
«чеховский идеал» очень условно. Оно означает лишь то, что этот идеал наиболее часто
обсуждается в чеховских произведениях и что ему отдано авторское сочувствие» [10,
c.266]. В.Я.Линков, напротив, считает, что «подлинный идеал Чехова не тот, что «наиболее часто обсуждается» его героями, а первоначало всего его художественного мира,
и утверждается этот идеал не сочувствием автора, а всей созданной им художественной
реальностью» [16, c.83].
Во всяком случае, «идея» в чеховской прозе есть, но воплощена она нетрадиционно.
Э.А.Полоцкая отмечает, что Чехов, как и некоторые другие художники, не формулируют
прямо идею, которую они хотят довести до читателя. «Но этой идеей проникнуто в произведении все: и характеры, и события (цепь этих событий составляет фабулу произведения) и композиционное распределение материала, и система поэтических средств, и даже
самый тон повествования. Таких писателей принято называть объективными» [5, c.29].
Уже в ранний период своего творчества Чехов полагал, что объективность – важнейшее требование художественности. В 1883 году Чехов писал брату Александру:
«Подчеркни ты, сильный, образованный, развитой, то, что жизненно, что вечно, что
действует не на мелкое чувство, а на истинно человеческое чувство… Субъективность – ужасная вещь» [8, П, т.1, c.54-55]. «Критерий объективности, – полагает
В.А.Гейдеко, – в большей или меньшей степени присутствует в творчестве всех крупных писателей. Можно даже сказать, что способность изображать жизнь, не приукрашивая, не сглаживая противоречий, является в известной мере одним из критериев
таланта…» [17, c.349]. Исследователь полагает, что Чехов поставил этот критерий в
центр своих художественных принципов. Принцип объективности для Чехова – это
требование глубокого постижения явлений и их правдивого освещения. В известном
смысле Чехов «объективнее» предшествующих писателей. Однако и на этот счет в литературе о Чехове встречаются противоречивые мнения.
Скажем, Э.А.Полоцкая отмечает, что «неосознанно Чехов стремился к объективному методу изображения с самых ранних лет творчества, даже тогда, когда допускал
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в «собственных рассказах откровенные критические оценки» [5, c.295]. З.С.Паперный
также полагает, что «Чехов – художник тяготеет к определенной сдержанности, «нейтральности» авторского голоса, стараясь никак не привлекать к себе внимания, но тем
сильнее воздействует его индивидуальность» [14, c.187]. А вот В.И.Тюпа, вслед за
Л.М.Цилевич, утверждает: «…речь, скорее, следует вести об „иллюзии чеховского объективизма”» [18, c.53], как, впрочем, и об иллюзии его «лиризма». Первая объясняется
жанровой отстраненностью автора от героя (дидактической в притче, насмешливой в
анекдоте), вторая иллюзия – «жанровой установкой на устно-доверительное общение с
читателем» [18, c.17]. Если прочесть чеховские рассказы, – замечает А.Ф. Захаркин, – то
в них можно найти «немало острых, страстных и глубоко личных высказываний, выраженных и в прямой авторской речи, и в речах героев, и в их внутренних монологахразмышлениях… Какая уж тут объективность, – говорит исследователь, – когда мы без
труда можем установить, кому из своих героев в каждом данном случае писатель отдавал
свои собственные, выстраданные и выношенные мысли, свои устремления, свои настроения, свои симпатии» [13, c.172-173]. «Без труда» тут, конечно, преувеличение, Чехов
рассчитывает на сотворчество читателя, а это труд. Видимо, дело в том, что от произведения к произведению менялась повествовательная форма, характер его определялся то точкой зрения автора-повествователя, то персонажа, но Чехов не изменял своему
принципу объективности художественного творчества. И совершенно справедливо, что
в тех случаях, «когда герои в самом деле заслуживают сочувствия и сострадания, Чехов
стремится вызвать эти чувства и делает это наиболее действенным способом, исходя из
своего убеждения, что «чем объективнее, тем сильнее выходит впечатление»» [19, c.31].
Писатель избегает прямых категоричных оценок изображаемого. Эта особенность
его творчества объясняется тем, что система ценностей писателя сколько возможно недогматична. Но тем не менее она существует. Чехов однажды заметил: «… оригинальность автора сидит не только в стиле, но и в способе мышления, в убеждениях и проч…»
[8, П, т.2, с.32]. Он обладал таким оригинальным способом мышления, в его творчестве,
безусловно, утверждается позитивный идеал, но никогда не провозглашается публицистически открыто. Отказ от тенденциозности является отличительной особенностью его
эстетики: «Я боюсь тех, кто между строк ищет тенденции…», – писал он А.Н. Плещееву
[8, П, т.3, с.11]. В письме к А.С.Суворину Чехов говорил: «Я слышал беспорядочный,
ничего не решающий разговор двух русских людей о пессимизме и должен передать
этот разговор в том самом виде, в каком слышал, а делать оценку ему будут присяжные,
т. е. читатели» [8, П, т.2, с.280]. Так чеховская объективность изображения предполагает
активное сотворчество читателя.
Чехов не раз отмечал, что для художника обязательна лишь правильная постановка вопроса: «Художник наблюдает, выбирает, догадывается, компонует – уже одни эти
действия предполагают в своем начале вопрос…» [8, П, т.2, с.280]. Важно, чтобы вопросы были верно поставлены, а решение найдет сам читатель. Чехов пишет, что изображать жизнь такой, «какая она есть», надо так, чтобы читатель понимал, «какой должна
быть жизнь» [8, П, т.5, с.133]. Но прямо свое отношение к изображаемому Чехов, как
правило, не выражал. Не был он страстным поборником реализма, хотя ставил точные
диагнозы современному ему обществу, и был убежденным приверженцем ясности. Нет
в его суждениях однозначных выводов и развернутых авторских сентенций. И такая
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форма повествования открывала возможности более сильного нравственного воздействия, чем открытая проповедь. Чехов писал: «Вы браните меня за объективность, называя ее равнодушием к добру и злу, отсутствием идеалов и идей и проч. Вы хотите, чтобы
я, изображая конокрадов, говорил бы: кража лошадей есть зло. Но ведь это и без меня
уже давно известно… Когда я пишу, я вполне рассчитываю на читателя, полагая, что
недостающие в рассказе субъективные элементы он подбавит сам…» [8, П., т.4, с.540].
Здесь ясно чувствуется неприязнь Чехова к назидательности и тенденциозности.
Писатель понимал, что предмет художественной литературы определенным образом ограничен: «…не дело художника решать узкоспециальные вопросы. Дурно, если
художник берется за то, чего не понимает. Для специальных вопросов существуют у
нас специалисты, их дело судить об общине, о судьбах капитала, о вреде пьянства…»
[8, П, т.3, с.45]. Такое представление о предмете искусства у Чехова базировалось и на
требовательности к художнику, к себе. Неоднократно Чехов высказывался о роли таланта в писательском деле. Говоря о важности постоянного труда, повседневного изучения
жизни, Чехов подчеркивал, что без таланта многого не сделать. Талант, ум, мысль были
неразрывно связанными понятиями для Чехова: «Если мне скажут, что Икс понес чепуху
оттого, что ум у него пересилил талант, или наоборот, то я скажу: это значит, что у Икса
не было ни ума, ни таланта» [8, П, т.5, с.134].
Совершенно ясно, что у Чехова было целостное, оригинальное мировоззрение. В одном из писем он утверждал: «…осмысленная жизнь без определенного мировоззрения –
не жизнь, а тягота, ужас» [8, П, т.3, с.80]. Но он не поучал, а просто показывал жизнь.
Провозгласив принцип «беспристрастного свидетельства», Чехов неукоснительно осуществлял его в своей творческой практике. Уже в ранних рассказах очевидна установка
на корректность и точность описания, на подробность, которая говорит сама за себя.
Важность и значимость художественных открытий Чехова определялись его особым
видением действительности. Писатель – «беспристрастный свидетель», однако всякое
свидетельство личностно, основано на определенной системе ценностей, определенном
видении мира. И у Чехова был идеал, ясные представления о нравственной норме бытия,
но не было идеализации действительности. Поэтому идеал и не воплощен в художественной картине жизни, и, как справедливо отмечает В.И.Тюпа, «… о нем мы можем
судить лишь косвенно – по немногим, но принципиальным отступлениям от картины
всеобщей разобщенности» [18, c.112].
Чехов полагал, что «художественная литература потому и называется художественной, что рисует жизнь такою, какова она есть на самом деле. Ее назначение – правда безусловная и честная» [8, П, т.2, с.11]. Однако подчеркнем, для Чехова воплощать правду
жизни значило показывать действительность в ее повседневном течении, полном глубокого драматизма. И этот принцип показа драматизма повседневности воплотился как в
драматургии, так и в прозе Чехова. Чеховская объективность проявлялась не в том, что
он отказывался от оценки изображаемого, а в том, что избегал открытой тенденциозности, прямых разоблачительных характеристик. Чехов стремится исследовать явление,
а не передавать свое субъективное впечатление о нем. Но уже в том, как изображалась
действительность, проявлялось авторское мировидение. Эта особенность творческой
манеры писателя ясно проявилась уже в его раннем творчестве, в тех рассказах-сценках,
которые печатались на страницах «Стрекозы», «Будильника» и позднее «Осколков».
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Новым этапом в формировании Чехова как писателя является его сотрудничество
с суворинской газетой «Новое время». Знаменательно уже то, что рассказы, опубликованные в беллетристическом разделе газеты, он подписывает своим именем. Отказ от
псевдонима свидетельствует о том, что молодой писатель изменил отношение к собственному литературному творчеству. Популярная газета давала ему возможность обратиться к широкому кругу читателей, которых интересовала не только развлекательная
беллетристика. Не случайно и на обложке сборника «Пестрые рассказы», вышедшем в
этом же 1886 году, значилась рядом с хорошо знакомым читателю «Осколков» псевдонимом настоящая фамилия автора. Псевдоним писатель раскрыл неохотно. Секретарю
редакции «Осколков» В.В.Билибину он писал: «Фамилию и свой фамильный герб я отдал медицине, с которой не расстанусь до гробовой доски. С литературой же мне рано
или поздно придется расстаться» [8, П, т.1,c.196]. Однако вскоре Чехов просит своего
издателя Н.А.Лейкина поставить на титульном листе книги рядом с псевдонимом фамилию, объясняет он свою просьбу весьма знаменательно: «Получил я, представьте, от
Григоровича письмо, который требует забросить псевдоним» [8, П, т.1, c.221].
«Пестрые рассказы» являлись своеобразным итогом сотрудничества Чехова в развлекательной журналистике и свидетельствовали о его изменившемся отношении к
своей литературной работе, которая воспринималась им теперь как дело серьезное. Как
отметил И. Гурвич, издание «Пестрых рассказов» «есть преимущественно история утверждения в «большой» русской литературе того, что впоследствии будет названо новыми путями [4, c.39]. В эту пору Чехов уже ясно сознает, что им создана новая форма
рассказа, найдены необходимые для нее средства художественной выразительности, молодой писатель расстается с журнальной поденщиной, уверенно входит в «большую»
русскую литературу.
Художник яркого многогранного дарования, замечательный мастер слова, тонкий
психолог и реалист в изображении жизни «обывателя», по словам русского публициста,
писателя и философа В. В. Розанова, «довел до виртуозности, до гения изображение обыкновенной жизни, став кумиром в преддверии нового неаристократического ХХ века» [20,
с. 249]. Чехов дал слово представителям всех слоев и сословий – его проза, пожалуй, самая
«населенная в мировой литературе»: в ней живут почти восемь тысяч персонажей (для
сравнения, в «Человеческой комедии» Бальзака – около трех тысяч) [19, с. 32].
Лев Толстой, настороженно относившийся к новому поколению, из молодых писателей ставил вровень с собой одного лишь Чехова. Имя А. П. Чехова известно во всем
мире. Он очень популярен за границей. Его любили и любят в России, ибо «в Чехове
Россия полюбила себя», как писал В. В. Розанов в1910 году [20, с. 249].
Чеховский мир включает в себя множество разнообразных человеческих характеров, но при всем индивидуальном своеобразии его герои схожи в том, что всем им
недостает чего-то самого важного. Ни любовь, ни страстное служение науке или общественным идеалам, ни вера в Бога — ни одно из прежде надежных средств обретения
цельности не может помочь герою. Мир в его восприятии утратил единый центр, этот
мир далек от иерархической завершенности и не может быть объят ни одной из мировоззренческих систем.
Вот почему жизнь по какому-либо идеологическому шаблону, миропонимание, основанное на фиксированной системе социальных и этических ценностей, осмысляется
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Антоном Павловичем Чеховым как пошлость. Пошлой оказывается жизнь, повторяющая
заданные традицией образцы, лишенная духовной самостоятельности. Ни у одного из
чеховских героев нет безусловной правоты, поэтому непривычно выглядит чеховский
тип конфликта. Сопоставляя героев по тому или иному признаку, Чехов чаще всего не
отдает предпочтения ни одному из них. Ему важно не «моральное расследование», а выяснение причин взаимного непонимания между людьми.
В своей творческой практике А.П. Чехов обращается не только к существующему, но
и к потенциально возможному, будущему читателю. Писатель активизирует свое воздействие на сознание читателей. Адресатом А.П. Чехова становиться вся читающая Россия,
а затем и зарубежная читательская аудитория, в том числе и китайская.
Одним словом, мир Чехова – это мир подвижных отношений, мир, где взаимодействуют разные субъективные правды. В таких произведениях повышается роль субъективной рефлексии. Постоянно уточняются, «притираясь» друг к другу, разнонаправленные идеи; постоянно оглядываются на свою жизнь герои – носители субъективных
правд. Автор хорошо контролирует тональность своих оценок: она не может быть безусловно героизирующей или безоглядно сатирической. Как индивидуальная чеховская
тональность воспринимается читателем тонкая лирическая ирония.
Таким образом, поколение писателей-реалистов начала XX века получило в наследство от Чехова новые принципы письма – с гораздо большей, чем прежде, авторской
свободой, а также с более широким арсеналом художественной выразительности и с обязательным для художника чувством меры.
По мнению А.П.Чудакова, замечательного исследователя творчества А.П. Чехова,
писатель оставил нам «оригинальное и неповторимое видение вещей и духовных феноменов, запечатленных словесно» [21, с. 3].
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ПРИНЦИПИ КОЕВОЛЮЦІЇ ДРАМАТИЧНОГО Й ЛІРИЧНОГО
У ХУДОЖНЬОМУ СВІТІ А.П. ЧЕХОВА
Метою даної статті є прагнення проаналізувати особливості жанрового синтезу в
художньому світі чеховських творів. Особлива увага приділяється діалектичній єдності
комічного і драматичного, позитивного і негативного, феноменального і ординарного у
творчості Антона Чехова.
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Черкаський державний технологічний університет, Черкаси
ТРАНСКУЛЬТУРНА СКЛАДОВА ПОЕТИКИ ОПОВІДАНЬ Д. ЛАГІРІ
Стаття присвячена аналізу транскультурної складової оповідань американської
письменниці бенгальського походження Джумпи Лагірі. Тема статті видається актуальною в умовах сучасних глобалізаційних процесів, вона є однією зі спроб дослідити
парадигму транскультури у творчості письменниці. Транскультурна складова творів
Д. Лагірі пов’язана, насамперед, з питанням стосунків між двома цивілізаціями. «Перемикаючи» культурні коди і прагнучи не втратити цілісність своєї ідентичності, герой
Д. Лагірі «коливається» між культурами і не може знайти стабільності. Культурна
«плутанина» щоразу «повертає» його назад до вихідної точки і водночас витворює новий імагологічний образ його ідентичності.
Ключові слова: гібридна ідентичність, транскультура, маргінал, порубіжжя,
асиміляція, «свій», «чужий».
Азіатсько-американська проза помітно тяжіє сьогодні до проблеми «свій vs чужий»: змальовує іммігрантів з країн Азії, які представляють «іншу» національність по
відношенню до представників американської культури. Будучи мешканцями «чужої»
країни, вони намагаються асимілюватися в нову культуру, долаючи при цьому типові
стереотипи іноземця. Герої стикаються з проблемою мовного бар’єру, а відтак «чужу»
мову повинні зробити «своєю»; їм потрібно знайти «золоту середину», збалансувати
свою подвійну свідомість таким чином, щоб бути сприйнятими як американці, і водночас
не забувати свої корені, не повертатися спиною до своєї «деш» (дослівно «батьківщина»
з бенгальської).
Яскравим представником письменників порубіжжя, зокрема, азіатсько-американської
прози є американська письменниця бенгальського походження Джумпа Лагірі, яка у
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творах тяжіє до транскультурної проблематики. Акцент робиться на постійних пошуках героями власної ідентичності, яка являє собою динамічну структуру. Письменниця не лише передає характер мислення представників східної культури, вона органічно
поєднує елементи західної і східної писемної традиції. Має місце «подвійне сприйняття»
тексту, обумовлене його транскультурною поетикою.
Зауважимо, що розглядаючи процеси асиміляції до нового культурного середовища і
готовність іммігрантів до «злиття» з іншими, Д. Лагірі змальовує ставлення іммігрантів
до своєї «деш» і особливості формування їх порубіжної ідентичності. Актуальним
для письменниці є твір про імміграцію та культурне вигнання, основна мета якого –
зображення персонажа в ареалі відмінних мов та культур. У цьому плані Н. Бідасюк
розмежовує поняття «порубіжна» та «гібридна» свідомості. Дослідниця зауважує, що
термін «порубіжна свідомість» включає такі семи, як подвійний, нестабільний, мінливий.
Особа з порубіжною свідомістю часто немов би «перемикає» культурні коди, щоб не почуватися вигнанцем в обох культурах» [1:125].
На прикладі творів Д. Лагірі помічаємо зворотне: «перемикаючи» культурні
коди і прагнучи не втратити цілісність своєї ідентичності, в більшості випадків герой
«коливається» між культурами і не може знайти стабільності. Він помічає співіснування
в собі двох свідомостей, кожна з яких виборює своє право на існування.
Зазначимо, що порубіжжя / помежів`я протилежне асиміляції, відтак має місце
культурний конфлікт, коли етнічні елементи не поєднуються в одне ціле. Між «своїм»
та «чужим» чітко проведена межа, яка унеможливлює набуття власної ідентичності.
Н. Висоцька зауважує, що «коли люди із жовтою шкірою все-таки потрапляли у коло
публічної уваги, їх бачили у кривому люстрі євроцентричних упереджень – як екзотичних чужинців, котрі ніколи не зможуть стати справжніми американцями» [2:299].
Транскультурна тематика творів Д. Лагірі пов’язана, насамперед, з питанням
стосунків між двома цивілізаціями. Основний ракурс художнього відображення «іншої»
культури зводиться до індійськості, що свідчить не про домінування чи перебільшення
цінності однієї культури у порівнянні з іншою, а про право на існування тієї культури,
яка займає позицію «вторинності». Мова йде про індійську культуру, яка щоразу нагадує
про себе героям оповідань письменниці.
Помічаємо перевагу художньої тенденції письменниці до зображення маргінального
героя, якого «ситуація зміни культурного середовища спонукає до певної «захисної»
позиції» [3:101]. Д. Лагірі тяжіє до розкриття особливостей східного життя, відтак
постулює Індію у створюваних нею художніх текстах з огляду на домінування американських моделей мислення. При цьому основу творів складають «східні» персонажі,
свідомість яких утворена з багатьох культурних нашарувань.
Попри розмаїтість культурних кодів, деякі герої Д. Лагірі свідомо заперечують
цінність «іншої» культури. До прикладу звернемося до образу Апарни, матері головної
героїні оповідання «Земля-Небо» («Hell-Heaven», 2008) зі збірки «Незвична земля»
(«Unaccustomed Earth», 2008). Проживаючи в Америці, Апарна нагадує індійську жінку
не лише зовнішньо, але і в побуті: продовжує готувати індійські страви, не вживає телятини, їсть руками і розмовляє бенгальською мовою. Підкреслюється конфлікт культур, в якому індійське коріння виявляється сильнішим за американську дійсність. Тут
варто згадати про процеси «транскультурації», яка дозволяє «не просто побачити інше
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і зрозуміти, що воно не рівне в правах, але і спробувати відновити ці права, дати йому
голос, почути його» [5:137]. Це, власне, і намагається зробити Апарна: вона не лише
акцентує на важливості індійських традицій, але і «відновлює» індійські права.
Зауважимо, що свідомість героїв Д. Лагірі постає як розмаїте «утворення», яке
складається з декількох, відмінних одна від одної, культурних координат. Домінантами
поетики письменниці продовжують залишатися східний спосіб мислення разом з мультикультурним баченням світу.
Не менш важливою складовою є сфера уяви героїв, характерна для іммігрантів другого покоління. Сферою ностальгічної уяви для них постає Індія як прабатьківщина культурних традицій. Герої свідомо намагаються залишитися зі своєю прабатьківщиною хоча
б на рівні думок та моделей поведінки. В цьому плані С. Хантінгтон зауважує, що діти
іммігрантів «віддані винятково тій країні, де народилися самі, а не їхні предки» [6:393].
Подібне спостерігається в оповіданні «Тільки гарне» («Only Goodness», 2008), зокрема,
в образі Судхи. Проживаючи в Лондоні, Судха звикає до того, що чоловік, звертаючись
до неї, використовуває пестливу форму її імені Су. Героїня розмірковує про своїх батьків,
які ніколи не стануть «своїми» в жодній країні.
Не маючи можливості «прижитися» на новій землі, «parents aware that they faced a life
sentence of being foreign» [7:97]1.
На відміну від свого брата, який зник на деякий час і не давав про себе знати, Судха
частково підтримує традиції своїх батьків (ходить в індійський ресторан) і усвідомлює,
що лінії «свого» зітерті лише наполовину.
Проблемне поле творів Д. Лагірі найвиразніше заявляє про себе в символічній
семантиці персонажа, оскільки авторська увага зосереджується на стосунках героя
зі своїм етнічним минулим. Саме головні герої чи не найкраще втілюють подібну модель поведінки, прагнучи зберегти культурні традиції своєї прабатьківщини і намагаючись при цьому інтегруватися в новий культурний простір. Зауважимо, що розкриттю
індивідуальних особливостей персонажа, подвійної природи його свідомості, взаємодії
«свого» / «чужого» в творах Д. Лагірі приділена особлива увага. Герої усвідомлюють своє
проміжне місце між двома культурами і здатні об’єктивно оцінити свою екзистенційну
ситуацію маргінальності.
Особливо виразно проблема маргінальності порушується в оповіданні «Вибір
нічлігу» («A Choice of Accommodations») зі збірки «Незвична земля» («Unaccustomed
Earth», 2008). Мова йде про батьків головного героя Еміта, які, проживши певний час
в Америці, вирішують повернутися назад до Індії. Дуальність обумовлюється тим, що
своя культура «повертає» батьків додому (назад), в той час як нова вже відкрила свої кордони. Помітно, що в побуті і частково зовнішністю, окрім кольору шкіри, батьки Еміта
нічим не відрізняються від американців. Вони починають дотримуватися американських
звичок і видають себе за справжніх американців: «His mother had short hair and wore
trousers, putting on saris only for special occasions. His father kept a liquor cabinet and liked a
gin and tonic before his meals» [7:69]2.
1

2

«Батьки усвідомили, що зіткнулися з довічним клеймом бути «іноземцями» (переклад тут і
далі наш – О.З.).
«Його мати мала коротке волосся і носила штани, а сарі надягала тільки для особливих подій.
Його батько мав бар і перед вечерею любив випити джин з тоніком».
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У композиційному плані особливої ваги набуває хронотоп дому. Дім продовжує
зберігати ознаки ідилічного простору, відтак помічаємо нерозривний зв’язок, органічну
прикріпленість героя до «свого» місця. В цьому плані можна безпомилково помітити
авторське захоплення індійською культурою. Знову звернемося до образу Апарни, в
зовнішності якої особливо яскраво простежуються східні мотиви: «My mother was
wearing the red and white bangles unique to Bengali married women, and a common Tangail
sari, and had a thick stem of vermilion powder in the center parting of her hair, and the full
round face and large dark eyes that are so typical of Bengali women» [7:46]1. Помітно, що
автор свідомо вкраплює індійські елементи у свої твори, коли звертається до «своєї»
культури і детально окреслює культурні ознаки цього середовища.
Не менш важливою постає культурна пам’ять, яка синхронно існує в свідомості
наратора, і постійно об’єднує хронологічно розділені події в одне ціле. Минулий
досвід проектується на теперішнє існування, яке зумовлене подвійністю. Подібне
спостерігається в оповіданні «Незвична земля», в якому пам’ять складає основу часопросторової побудови тексту. Повертаючись до минулого, автор підкреслює
приналежність свого героя до певного культурного середовища. Наявний в оповіданні
прийом історичної «ремінісценції» дозволяє Румі, головній героїні, «реконструювати
своє етнічне минуле» через образ померлої матері, яка, на відміну від героїні, є уособленням всього індійського. Рума «робить крок» у минуле, підсвідомо прагне знайти
істину: наскільки важливим минуле є для людини і чи можливо його повністю зітерти з
людської пам’яті. Саме минуле є основою збереження культурних традицій для героїні
(тому зрозумілий авторський вибір граматичного минулого часу («he had worked, fifteen
years had passed, he had seen, began, mentioned, had received, kept, he had visited» – Past
Simple та Past Perfect).
Зазначимо, що культурний код героїні пов’язується також з її генетичним кодом,
адже саме через образ матері Рума інтерпретує особливості індійської культури. Вона
дивується, як мати могла витримувати життєві випробування (переїхати в чужу країну і
присвятити себе лише сім’ї) і водночас усвідомлює, що повторює модель її життя. Вона
не розуміє пропозицію свого чоловіка винайняти няню (так робить більшість американських сімей): як можна залишити дитину з незнайомою людиною, і до того ж їй було
соромно «paying for something she now had the freedom to do» [7:4]2.
Здатність до пригадування стає цілком придатною для слідування домашніх
традицій. Минуле «оживає» тоді, коли, вихована в традиції жіночої покори, але проживаючи в демократичній країні, Рума жертвує кар’єрою на користь сім’ї. Рішення
героїні є прикладом поєднання різних традицій, адже в цьому вбачається відлуння її
індійського минулого.
У цьому плані Є. Мелетинський наголошував, що «для далекосхідної літератури –
і середньовічної, і нового часу, – взагалі не характерне зображення формування становлення особистості в лінійній перспективі» [4:281]. Зауважимо, що характер Руми
«формується» завдяки спогадам, з яких вона відбирає тільки найкраще. Більшість її думок
1
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«Моя мати носила традиційні для заміжньої жінки бенгальські червоно-білі браслети і звичайне тангельське сарі, її проділ був густо нафарбований червоною фарбою, до того ж у неї було
кругле обличчя з великими темними очима, що також було типово бенгальським»
«Платити за те, що сама могла робити безкоштовно»

пов’язуються з матір’ю, життя якої є втіленням «правильного», зразкового, ідеального.
Життя матері є фундаментом знань та цінностей про індійську культуру. Спогади Руми –
синонім ностальгії: вона не раз хотіла б повернути час і матір, а відтак, прожити життя
заново. Зараз у неї своя сім’я: чоловік Адам і маленький син Акаш. В той же час героїня
постає дещо «відрізаною» від своєї пра-культури. Втрата культурної пам’яті уособлює
для неї втрату власної ідентичності. Зрештою, після тривалого «екскурсу» в минуле, автор повертається до подій, з яких починався твір.
Корекція ідентичності героїв Д. Лагірі відбувається в умовах поступової асиміляції
до нового культурного середовища. Має місце етап «згортання» старої ідентичності і
утворення транскультурної, нової. Пограниччя виступає як «точка відліку»; це синонім
існування «між». Пограничний герой постає «сплавом» / «сумішшю» двох культур і як
результат, позбавляється цілісності. Культурна «плутанина» щоразу «повертає» його назад до вихідної точки і водночас витворює новий імагологічний образ його ідентичності.
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ТРАНСКУЛЬТУРНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПОЭТИКИ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ Д. ЛАГИРИ
Статья посвящена анализу транскультурной составляющей рассказов американской писательницы бенгальского происхождения Джумпы Лагири. Тема статьи представляется актуальной в условиях современных глобализационных процессов, она является одной из попыток исследовать парадигму транскультуры в творчестве писательницы. Транскультурная составляющая произведений Д. Лагири связана прежде всего с
вопросом отношений между двумя цивилизациями. «Переключая» культурные коды и
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стараясь не потерять целостность своей идентичности, герой Д. Лагири «колеблется» между культурами и не может найти стабильности. Культурная «путаница» каждый раз «возвращает» его обратно к исходной точке и одновременно создает новый
имагологичный образ его идентичности.
Ключевые слова: гибридная идентичность, транскультура, маргинал, пограничье,
ассимиляция, «свой», «чужой».
Zaika O., searcher
Cherkasy state technological university, Cherkasy
TRANSCULTURAL COMPONENT OF J. LAHIRI`S POETICS
The article deals with transcultural component of short stories of American-Bengali writer
Jhumpa Lahiri. The theme of the article seems relevant due to contemporary globalization, it
is one of the attempts of investigating transcultural paradigm in writer`s works. Transcultural
component of J. Lahiri`s works deals with relations between two civilizations. «Switching»
cultural codes and trying not to lose the integrity of his identity Lahiri`s character «varies»
between cultures and can not find stability. Each time cultural «confusion» «returns» him back
to the starting point and at the same time creates a new imagology image of his identity.
Key words: hybrid identity transculture, marginal, borderlands, assimilation, «our»,
«other».
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РЕАЛИЗМ И ПОСТМОДЕРНИЗМ: НАРРАТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РОМАНОВ
М. ГОРЕЦКОГО “ВИЛЕНСКИЕ КОММУНАРЫ”
И А. НАВАРИЧА “ЛИТОВСКИЙ ВОЛК”
В статье рассматривается нарративная организация произведений “Виленские
коммунары” М. Горецкого и “Литовский волк” А. Наварича. В романе М. Горецкого «Виленские коммунары» (1931-1932) авторская интенция выявляется посредством разных
способов передачи точек зрения. Роман современного белорусского писателя А. Наварича
“Литовский волк” (2005) имеет похожую нарративную стратегию и нарративную организацию. При этом непрямое говорение, припрятанность авторской позиции в романе
М. Горецкого были вызваны противостоянием цензуре 1930-х годов; в произведении же
А. Наварича – традиционному для белорусской романтической прозы патриотическому дискурсу. В романе “Литовский волк” используются не только приёмы нарративной
© Чеснок И.Ч., 2014

440

организации, характерные для литературы постмодернизма, но и приёмы, аналогичные
тем, что использовались ещё в реалистических “Виленских коммунарах” М. Горецкого.
Ключевые слова: реализм, постмодернизм, белорусский роман, нарративная организация, нарративная стратегия, точка зрения, непрямое говорение.
Как писал М. Кундера, “романное сознание – сознание преемственности: каждое
произведение – это ответ на предшествующие произведения, и каждое произведение содержит весь накопленный романом опыт” [1]. Рассмотрим продолжение нарративных
романных традиций, заложенных белорусским классиком М. Горецким, в современной
литературе (на примере романа А. Наварича “Литовский волк”).
Для начала обратимся к роману Максима Горецкого “Виленские коммунары” (19311932). М. Горецкий создавал произведение, находясь в ссылке в Вятке (позже, в 1938 г.,
писателя расстреляли). Это образец белорусского реалистического текста. Однако повествование в нем чрезвычайно усложнено: формально оно ведётся в основном от лица
одного рассказчика, а по существу читатель различает несколько голосов и несколько
оценок одних и тех же событий. Неоднозначность текста порождается также постоянной
авторской иронией в освещении той исторической эпохи, в которую помещен персонаж.
В “Виленских коммунарах” нарраторская и авторская оценки событий не совпадают. Как известно, литконсультант Ильинский, который читал рукопись, присланную М.
Горецким из Вятки, советовал писателю “изложить добросовестно, исторически точно
увиденное литературным языком” [2: 146]. Однако М. Горецкий не пошел на такой шаг,
оставил рассказчиком “простонародного” Матея Мышку, что свидетельствует об осознанном выборе писателем рассказчика в “Виленских коммунарах”.
В текст романа “Виленские коммунары” ирония вводит отголосок сознания автора.
Когда идет речь о публичных лекциях, которые читались виленской белорусской интеллигенцией, Матей Мышка дает такую характеристику знаменитой белорусской поэтессе
Алоизе Пашкевич: “Цётка (жонка Кейрыса) з аднаго боку – дужа моцна кранае струны
рабочага сэрца, а з другога боку – і яна не-не ды і ўдарыцца ў нацыяналізм беларускі” [3:
149]. Мышка отрицательно относится к национализму и так говорит о нем: “Аднак жа
нацыяналізм некаторых правадыроў знаходзіў тады свой водгук і ў некаторых рабочых,
што бліжэй стаялі да гэтых правадыроў. Вядома, калі арганізм кволы, а ліпучая хвароба
да яго блізка, дык яна ўжо прыліпне…” [3: 150]. Однако в приведенных примерах нет
никаких указаний на то, что точка зрения персонажа-рассказчика, Мышки, совпадает с
точкой зрения автора (внутритекстовой инстанции) или, тем более, М. Горецкого.
На наш взгляд, нельзя согласиться со словами Д. Бугаева, будто “Горецкий считает
возможным упрекнуть ее (Тётку – И. Ч. ) за белорусский национализм” [4: 169]. Со слов
литературоведа следует, что автор “Виленских коммунаров” изменил свое отношение к
деятельности Тетки, что было “связано с непосредственным воздействием на писателя
вульгарно-социологических концепций тогдашней критики” [4: 169]. Но не М. Горецкий,
а рассказчик Матей Мышка упрекает в произведении Алоизу Пашкевич.
Явная ирония звучит в диалоге Мышки с отцом, когда Матей приволок домой чужое
бревно, потому что не было чем топить в хате, и оправдывается:
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– Сам, – кажу, – не ведаю, як гэта здарылася: ішоў па вуліцы, ляжыць бервянцо без
прыгляду, я і панёс. Мусіць, – кажу, – гэта ўва мне спадчына буржуазных ці бацькаўскіх
заган… [3: 291].
“Революционная” борьба Мышки выглядит довольно комично. Персонаж поначалу
не осознает всей серьезности происходящего: “Помню, абуяла мяне радасць, што вось,
не думаўшы, не гадаўшы, трапіў я, крыварукі, на вайну… І на такую, дзе і галавы не шкода: калі трэба, дык трэба!” [3: 307]. А дальше энтузиазм персонажа постепенно угасает.
С юмором показывается “революционная” борьба знакомого Мышки, слесаря Х., который схватил железный лом и хотел бежать драться; знакомого А., который пошел на
патруль с одним только ножом и руганью. Здесь можно увидеть пародию на произведения с героизацией красных революционеров.
Сам Мышка после своих записей подчеркивает: “Дый хіба ж у лістах напішаш тое,
што думаеш? Каб нейкі пан прачытаў ды згроб за шкірку… Дудкі! Мы ўжо трохі вучаны…” [3: 350]. Разве это не намек, не подсказка читателю?
Идеологические точки зрения персонажа-рассказчика и автора (как внутритекстовой
инстанции) в романе М. Горецкого не совпадают, и это выражается в произведении прежде всего с помощью иронии. Именно Мышка рассказывает читателю о борьбе за советскую власть в Вильно в полном соответствии с лозунгами времени, которые персонаж
искренне озвучивает – в своей “наивной” интерпретации.
Второй роман, о котором пойдет речь, создан современным белорусским писателем
А. Наваричем (А. Трушко). “Литовский волк” (отдельной книгой вышел в 2005 г.) стал
знаковым событием для белорусской литературы.
Роман “Литовский волк” характеризуется постмодернистской поэтикой, что в определенной степени обусловило особенности повествования. Игра, вариантность событий
(наличие нескольких версий), активная роль реципиента в нем, интертекстуальность –
все это напрямую связано с организацией нарратива.
Повествователь не боится открыто обращаться к читателю. На протяжении всего текста он специально ведет беседу со своим адресатом и, “играя”, делает вид, что помогает
читателю пробираться сквозь лабиринты запутанного романа: “Пэўна чытач здзіўлены
вышэйнамаляванымі падзеямі” [5: 7]; “Вось тут і ўвага, чытач! Менавіта тут і здарылася
тое, што спатрэбіцца дзеля разумення першага раздзела” [5: 14]; “Што далей? Далей
будзе, не турбуйся, чытач. Спачатку паглядзім на гэтыя ж падзеі вачамі яго ўдзельнікаў”
[5: 25]; “Настаўнік глянуў туды, куды глядзеў Цімох, і не паверыў уласным вачам. (Чытач – увага!)” [5: 18]; “(Вось, чытач, дарэчы і першы напамін пра нашага шэрага героя, з
якім ты знаёмы з першых старонак[…])”[5: 120]. Читательское внимание может привлекаться и обычным восклицательным знаком в скобках: “Прычым беглі яны неяк улукаты,
рыхтык стомленыя ці (!) нецвярозыя”[5: 18]. Как отметил М. Тычина : “повествователь
вообще не дает читателю отвлечься от процесса восприятия текста” [6].
Коммуникативная игра проявляется уже в названиях глав. Например, в первом разделе есть глава “Кое-какие объяснения”, во втором – “А теперь все правильно”, в третьем –
“Как было на самом деле”... Если пролистать книгу перед прочтением, эти названия подскажут, что в произведении читателя собираются “водить за нос”. В самом тексте часто
опровергается сказанное ранее: “Калі чытач думае, што ўсё: цікаванне за пакаёўкай Ганнай, захоп яе, лупцаванне адбываліся так, як выкладзена вышэй, ён памыляецца. Такія
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жарсці, а галоўнае – такім чынам, могуць адбывацца толькі ў раманах. Насамрэч усё
было не гэтак” [5: 38]. И после очередного изложения уже известных событий немного
в другом ракурсе добавляется: “Ну, а далей усё адбывалася так, як апісана ў папярэднім
раздзеле” [5: 40].
Время в произведении нелинейное: повествователь то забегает вперед, то возвращается назад, представляет различные версии произошедшего.
Повествователь будто не замечает нелепости и абсурдности событий: “пан, пасаджаны ў клетку, пагрыз аднаму ваўку лапу” [5: 5], а, напротив, его удивляет: “Як магло
здарыцца, што ў звярынцы не дапільнвавалі крыважэрнага чалавечыска і дапусцілі да
беднага ваўка? А вось так і здарылася…” [5: 5] Отметим, что форма вопроса-ответа в “Литовском волке” занимает значительное место. Она является приемом активизации читательского внимания. О абсурдности изложенного речь зайдет только в следующей главе,
когда будет сделана ремарка, что “недарэчнасць такую мусова растлумачыць” [5: 7].
Текст постоянно “обманывает” читателя. В произведении используется несобственно-прямая речь. Повествователь проникает в сознание героя, однако и здесь из-за игрового стиля текста возникают определенные нарушения логики. Артур Буевич, который
в начале романа фигурирует как учитель, думает: “Гэтая во тля, вош з вошай, мае нахабнасць пагражаць яму, двараніну, няхай сабе і небагатаму, фізічнай расправай. Пугай
па вушах? Ды сарваць гэтую заечую аблавушку і даць яму кулаком па кумпалу! Гэта ж
здзек, а не язда!” [5: 12]. Такие рассуждения героя никак не согласуются с тем, что после
раскрывается в произведении: становится известно, что Артур не учитель Достоевский,
а революционер.
Наррация основывается на иронии, имитации беллетристики, на игре стилевыми штампами. Например, сначала так сообщается об Урбановиче с женой: “Сам пан
Урбановіч, калі рабіў з маладой жонкай праходку, не выпускаў яе рукі са сваёй, рыхтык
пані хворая і магла паваліцца ўпокат, як толькі сужэнец адпусціць яе. Аднак маладуха не
выглядала хворай. Хіба крыху засмучонай” [5: 23]. Сразу возникают ассоциации с сюжетами, в которых молодая красавица выходит замуж за нелюбимого старого, и подобные
истории. Возникает предчувствие любовной интриги. Такое предчувствие подогревается
описанием эмоций молодой жены Урбановича: “Але ў гэты момант у вачах маладой жанчыны малады настаўнік убачыў перакулены свет: ненатоленую прагу шчасця, нязбытнае
каханне, пагаслую радасць жыцця, якая імгненна заззяла, на кароценькі міг успыхнула і
адразу, дзеля скрытасці і канспірацыі, згасла, падаўленая правіламі прыстойнасці” [5: 31].
Далее действие разворачивается, как в любовном романе. Оксана читает французские романы и убегает через окно. Урбанович стремится разоблачить измену, стережет
жену и подслушивает ее разговор с Буевичем. Однако повествователь вдруг обрывает
прямой, понятный для читателя сюжетный ход и неожиданно поворачивает в другую
сторону. Оказывается, жену управителя и Артура связывали отнюдь не интимные отношения, а Беларусь. Выходит, что повествователь создает своеобразные пародии на общепринятые формы.
В речи персонажей легко прочитываются ироничные нарраторские оценки. Например, в следующих рассуждениях Ежи Урбановича : “Не разумеў ён пані Аксану, хоць
стрэльні. Што за дурное пакаленне нарадзілася? Ім усё на Еўропу хочацца глядзець. А
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чаго глядзець, як бельгійцы волю атрымалі, як італьянцы хочуць Рым аднавіць?.. Ну не ў
Бельгіі, не на Апенінах жывём” [5: 40].
В тексте встречаются слова из английского языка. С их помощью создаётся комический эффект:
– Гм, падазроны… Не падабаецца мне ягоны, выбачайце, face [5: 69] (речь Буевича
жандарму – И.Ч. ).
Иронически показано, как Стасик с пламенным энтузиазмом, именно как фразёр,
призывает бедного простого деда к борьбе. Слова молодого героя не могут быть восприняты населением, дед только говорит: “Куды нам тая свабода?” [5: 149], “Нам бы
зямелькі, а не свабоды той” [5: 150].
Однако нельзя свести диалог “революционера” со стариком к чисто ироническому
приему. В определенный момент голос деда-крестьянина начинает звучать серьезно:
– […] Вашымі будуць суды, войскі, грошы. Грошы рыхтык вашымі будуць. І зямля
ваша, і лес, і луг, а нашымі застануцца граблі, вілы, рыдлёўкі [5: 150].
Примечательно, что передача мыслей Яся Ковальца лишена иронического, издевательского оттенка. Это дает основание полагать, что персональная точка зрения и нарраторская в данном случае совпадают: “Толькі тут, на радзіме, жыццё можа быць поўным,
насычаным, расфарбаваным. А няволя? Край забраны? Гэта яшчэ варта паглядзець,
ці няволя, ці край забраны… Гэта ўсё панічам няймецца, нейкай волі хочацца. Рабіць
няма чаго, ад кніжак усё то, ад нядобрых… То д’яблавы папусканні. А ты любі гэты
ўвекавечаны бераг, сінечу неба… Уночы – россыпы густых зорак. Не, такіх зорак няма
нідзе на свеце, так Сахачы – Вялікая Мядзведзіца, не зз’яюць нідзе. Пабыў, пабачыў…”
[5: 74]. Затем Ясь произносит молитву, вспоминает человека, которого обидел. И все это
серьезно, без амбивалентных подтекстов.
Ирония исчезает и тогда, когда повествователь обращается к сознанию волка Инсургента и смотрит вместе с ним на мир: “Спачатку проста радаваўся, атрымліваў насалоду ад знаёмых, мілых пахаў. Потым водар радзімы стаў выклікаць злосць, будзіў
гнеў, а затым, з цягам часу, лютая нянавісць да гэтых людзей, якія прынеслі такі родны,
да няўсцерпу напамін пра радзіму, стала працінаць кожную часцінку цела. Ці ж не гэтыя
людзі ўвязнілі яго, пазбавілі свабоды, закінулі далёка-далёка ад родных мясцін […]” [5:
28-29]. Автор сочувствует своему герою, в определенной степени симпатизирует ему.
Тем не менее, образ волка подан во всей противоречивости. Достоин внимания эпизод,
когда Инсургент выдал солдатам раненых, среди которых был и повстанец Артур Буевич. А после волк “даверліва лізнуў Ясеву руку, маўляў, выбачай, братка, што я ў вашых
людскіх справах разбіраюся?!” [5: 262]
Б. Эйхенбаум, анализируя гоголевскую “Шинель”, отметил следующий прием: “комический сказ внезапно прерывается сентиментально-мелодраматическим отступлением с характерными приемами чувствительного стиля” [7: 320 ]. По мнению исследователя, в произведении Н. Гоголя этот прием возводит анекдот в гротеск. Нечто подобное
наблюдаем и в романе А. Наварича, несмотря на то, что здесь не используется сказовая форма. Ироническое, комическое повествование иногда прерывается описаниями
серьезных человеческих чувств. Только эти неигровые человеческие чувства присущи
чаще всего не людям (за исключением Яся Ковальца), а волку.
444

В романе А. Наварича мы находим “скрытую” за игрой авторскую точку зрения,
дающую ключ к пониманию идеи произведения. Нарративная стратегия в “Литовском
волке” близка к стратегии “Виленских коммунаров”: четкие концептуальные идеи замаскированы в тексте. Чтобы их раскрыть, необходимо “пробираться” через нарративную структуру произведения, обращая внимание на смысл каждого отдельного слова,
на сказанное каждым отдельным голосом. Только непрямое говорение, припрятанность
авторской позиции в романе М. Горецкого была вызвана противостоянием цензуре 1930х гг., а в произведении А. Наварича – противостоянием традиционному патриотическому дискурсу (традиции максимально романтизировать восстание 1863-64 гг. во главе с
К.Калиновским, его деятелей).
Тотальная ирония позволяет А. Наваричу переходить все границы: он насмехается
над самим восстанием, которое для белорусской культуры является чем-то неприкосновенным и свидетельствует о мужестве белорусов. Однако этот прием вместе с тем
позволяет автору выйти за рамки исторического, детективного, любовного романа в
философское русло, выразить свою позицию: все впустую и в белорусском мире царит
безысходность.
В романе “Литовский волк”, как может показаться на первый взгляд, есть только
постмодернистская игра с симулякрами, и нет выраженной авторской позиции. Однако мы видим, что с помощью анализа нарративного строения, посредством выявления
коммуникативных стратегий, в “Литовском волке” четко раскрываются выразительные
авторские идеи.
Таким образом, сложная система точек зрения, установка на непрямое говорение в
романе дают основание полагать, что в произведении А. Наварича используются не только приемы нарративной организации, заимствованные из литературы постмодернизма,
но и приемы, схожие с теми, что использовались в реалистических “Виленских коммунарах” М. Горецкого.
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РЕАЛІЗМ І ПОСТМОДЕРНІЗМ: НАРАТИВНА ОРГАНІЗАЦІЯ РОМАНІВ
М. ГАРЕЦЬКОГО “ВІЛЕНСЬКІ КОМУНАРИ”
І А. НАВАРИЧА “ЛИТОВСЬКИЙ ВОВК”
У статті розглядається наративна організація творів “Віленські комунари” М. Гарецького і “Литовський вовк” А. Наваріча. У романі М. Гарецького “Віленські комунари” (1931-1932) авторська інтенція виявляється за допомогою різних способів передачі
точок зору. Роман сучасного білоруського письменника А. Наварича “Литовський вовк”
(2005) має схожу наративну стратегію і наративну організацію. При цьому непряме говоріння, прихованість авторської позиції у романі М. Гарецького були викликані
протистоянням цензурі 1930-х років; у творі ж А. Наваріча – традиційному для
білоруської романтичної прози патріотичному дискурсу. У романі “Литовський вовк”
використовуються не лише прийоми наративної організації, характерні для літератури
постмодернізму, а й прийоми, аналогічні тим, що використовувалися ще в реалістичних
“Віленських комунарах” М. Гарецького.
Ключові слова: реалізм, постмодернізм, білоруський роман, наративна організація,
наративна стратегія, точка зору, непряме говоріння.
Chesnok I. Ch., aspirant
Belarussian state university, Minsk
REALISM AND POSTMODERNISM: NARRATIVE ORGANIZATION
BY NOVELS M. GORECKI "WILENSKY COMMUNARDS"
AND A. NAVARICH "LITHUANIAN WOLF"
The narrative organization of works “Wilno Communards” by Maxim Garetski and “The
Lithuanian Wolf” by A. Navarych is considered in the article. The author’s intention is revealed
through various ways to transfer points of view in the novel “Wilno Communards” (19311932) by Maxim Garetski. The novel “The Lithuanian Wolf” (2005) by modern Belarusian
writer A. Navarych has a similar narrative strategy and narrative organization. At the same
time indirect speaking, hidden author’s position in the novel by M. Garetski were caused by
confrontation to censorship of the 1930s; in the work by A. Navarych – traditional for the
Belarusian romantic prose patriotic discourse. There are not only techniques of narrative
organization, typical of postmodern literature, but also techniques similar to those used in the
realistic “Wilno Communards” by Maxim Garetski in the novel “The Lithuanian wolf”.
Key words: realism, postmodernism, Belarussian novel, narrative organization, narrative
strategy, point of view, speaking indirectly.
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МОТИВ ПУТИ В РОМАНЕ И.С. ШМЕЛЁВА «ПУТИ НЕБЕСНЫЕ»
В статье представлен анализ семантики мотива пути как основополагающего в романе И.С. Шмелева «Пути небесные». Роль мотива исследуется в соединении «внешнего»
и «внутреннего» сюжетов, которые представлены автором, как представление о «внешнем, ветхом» и «внутреннем, новом» человеке в житийной и святоотеческой литературе.
Ключевые слова: мотив, путь, быт-бытие, духовность, возрождение, И.С. Шмелёв.
Мир прозы И.С. Шмелёва в восприятии исследователей справедливо видится в неразрывном единстве бытового и бытийного. На примерах многих произведений писателя
убедительно доказывается, что «симфония света звучит в творчестве писателя как симфония жизни, земной и Небесной, передавая «живую субстанцию Руси»[1: 10].
К числу произведений И.С. Шмелёва, которые до последнего времени изучены недостаточно, следует отнести роман «Пути небесные». Роман «Пути небесные» завершает
гимн русскому Православию. В нем прослеживаются те же мотивы, что и в более ранних
произведениях писателя. Вместе с тем следует отметить, что в «Путях небесных» мотивы, присутствующие в «Богомолье» и «Лете Господнем», переосмысливаются автором и
приобретают новое звучание. Работа над романом «Пути небесные» продолжалась почти
15 лет, с 1935 года вплоть до смерти писателя в 1950 году (2 том романа опубликован в
1948 г.). Известно, что сам И.С. Шмелев считал его своим «романом-завещанием»: «Ведь
я должен закончить свой путь, – закончить «Пути небесные», отчитаться перед русскими
людьми. Я их завёл, повёл, вёл. Надо довести»; «мне надо же завершить главное – Пути,
я хотел бы гимн Творцу пропеть в полный голос»[2: 225].
Среди современников И.С. Шмелёва роман «Пути небесные» интерпретировали как
философы, так и критики. Среди них – Г.П. Струве, И.А. Ильин, профессор богословия
А.В. Карташев и др. Вместе с тем отметим, что рецепция романа была неоднозначной.
И.А. Ильин, отдавая дань идее романа («путь, ведущий человека из тьмы – через муку и
скорбь к просветлению»[3: 97]), писал о незавершённости художественной формы.
С точки зрения Г.В. Адамовича, автору «Путей небесных» не удалось создание таинственного мира, в связи со стремлением писателя представить осязаемо-реальное, но
и реальность «оказалась иллюзорной»[4: 33]. А.В. Карташев полагал, что замысел был
«слишком непосильным» и его воплощение не стало художественно целостным [4: 20].
Близкая точка зрения была высказана Г.П. Струве. Справедливо рассматривая «Пути небесные» как опыт «духовного романа», А.М. Любомудров обратил особое внимание на
создание Шмелевым образа воцерковленной героини и в качестве одной из сверхзадач
романа назвал стремление автора «показать путь обретения веры неверующим интеллигентом» [5: 156]. В центре романа представлены судьбы скептика-позитивиста Вейденгаммера и кроткой, верующей Дариньки. Речь идёт о сложном пути человека к духовному спасению и возрождению, реализуемом в пути двух сердец друг к другу.
© Беспаленко Д., 2014
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Цель данной статьи – изучить семантику мотива пути как основополагающего в романе И.С. Шмелева. Его ключевая роль в произведении задана уже названием произведения.
Мотивы пути, движения, как известно, являются традиционными для русской литературы и занимают в ней одно из центральных мест. Связаны они не только с формальной пространственно-временной составляющей художественного произведения, но и со
смысловым выбором автора и героев, с обретением ими смысла существования как в
личностном, так и в общенациональном масштабе. Идея пути является сквозной в произведениях русской литературы: это путь исканий, потерь, страданий. У И.С. Шмелева
мотив пути связан с культурным концептом «душа». «Где она, душа Родины?» – она в
исканиях пути, который связан с обретением самого себя, живой Родины в своей душе,
которая немыслима без божественного, Бога в себе: «Умеющие слушать да прислушаются к душе России! Она им скажет пути свои, пути Божьи, пути прямые…Наши пути
прямые, пути Божьи, пути широкой души народной, объемлющей Любовью! Пути, творящие великую, братскую Россию! Душу выковать для этих путей надо!»[2: 73]
Для И.С. Шмелёва возможен только один путь, способный спасти человека и мир:
«Возрождение будет, если за основу строительства взято будет подлинное Христово Слово, во всей глубине его. Путь религиозного обновления жизни – истинный путь духовного демократизма. Иных путей возрождения не будет. Или – не будет и возрождения»[2:
104]. Проблема соотношения «земного» и «небесного» путей не может быть решена
однозначно, так как помимо основного, стремления к соприкосновению со святостью, с
идеалами святой жизни, выводящими человека к «путям небесным», к праведной жизни, определенное место занимают образы движения, связанные с путями земными, с
повседневной житейской суетой. В «Путях небесных» мотив пути заявлен уже в самом
названии и символизирует путь героев к духовному очищению. Название акцентирует
внимание на важности именно небесных путей, действия Промысла Божьего, небесного
в судьбах героев. На это указывают названия многих глав романа («откровение», «искушение», «грехопадение», «соблазн»).
Мотив пути представлен в жизненных путях персонажей, которые освещаются извне и изнутри. Первостепенность внутренней, духовной жизни героев подчёркивается
названиями глав романа: «Знамение», «Прелесть», «Преображение», «Грехопадение» и
т.д. В «Путях небесных» соединяются два сюжета: внешний, событийный и внутренний,
свидетельствующий о богатой и насыщенной духовной жизни героев. Необходимо отметить, что роль этих сюжетов в романе неодинакова. Автор уделяет особое внимание
развитию внутреннего сюжета. Эту сюжетную двуплановость можно сравнить с представлением о «внешнем, ветхом» и «внутреннем, новом» человеке в житийной и святоотеческой литературе. Событийный пласт романа формируется не столько жизненными
закономерностями, сколько диалогом И.С. Шмелёва с литературными предшественниками. Это наблюдается в номинации глав «Путей небесных», которая выделяется на фоне
прочих не только дробностью (1 том – 33 главы, 2 том – 54), но и особенностями самих
названий. Большинство из них обозначают духовные «события» в жизни героев: «Искушение», «Грехопадение», «Наваждение», «Соблазн» и др. [4: 67]. Мотив пути актуализируется в первой главе («На перепутьи»). Именно в этой главе Вейденгаммер начинает свой путь от атеизма к вере. Виктор Алексеевич, подобно пушкинскому пророку,
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который «в пустыне мрачной…влачился», пребывал в «пустоте, которая завелась давно,
с самой утраты Бога, и заполнила всё» [6: 18].
Откровение о сущности мироздания инженер-позитивист обретает звёздной ночью, почувствовав свою ребячью беспомощность перед необъяснимостью рассудком устройства
вселенной, её «бездонной глыбью». «Проколик», к которому сводились чертежи «небесных
путей», «точка точек», обнажил тщетность прежних исследовательских усилий Виктора
Алексеевича: «И раньше сомнения бывали, но тут я понял, что я ограблен, что я перед э т и
м, как слепой крот, как эта пепельница! Что мои силы, что силы всех Ньютонов, Лапласов,
всех гениев, всех веков, – ну, как окурок этот! В отношении Тайны, или, как я теперь говорю благоговейно, – Господа-Вседержителя. Вседержи-те-ля!»[6: 23]. Огонёк-проколик стал
обозначением Источника сил, который не мог найти Вейденгаммер. Мотив пути – это полученное откровение, которое даёт толчок для постижения сущности человеческого бытия.
Герой преображается, подобно пушкинскому пророку: получает новое зрение, по-другому
«слышит» бытие: «Меня ослепило, опалило, оглушило, как в откровении… »[6: 23].
Духовное воскрешение героя, начавшееся откровением, составляет внутренний сюжет всего романа. Серафимом на этом пути, Ангелом, который прикасаясь к поэту, исцеляет его, является Даринька. Даринька – проводник на пути к духовному возрождению.
Именно в главе «На перепутьи» происходит знакомство героев.
Встреча их названа «чудесной», выбивающейся из обычной череды событий. Даринька с первого дня знакомства ассоциируется для инженера с чем-то светлым и чистым, святым: «смутные, при рассвете, очертания девичьего лица, детские совсем губы,
девственно-нежный подбородок, молящие, светлые глаза». Простая девушка-золотошвейка смогла развернуть в душе героя скомканное и давно забытое: «Я почувствовал, как
во мне отмиравшее, задавленное «анализом», как пустота заполняется…как бы краны
какие-то открылись, и хлынуло! Заполнилась вот этой незнакомой девушкой» [6: 34].
Встреча Виктора Алексеевича с Даринькой оказалась судьбоносной.
В романе «Пути небесные» можно выделить два связанных между собой и развивающихся сюжета – «житийный сюжет Дариньки и романный сюжет Вейденгаммера»
[4: 41]. Мотив пути проявляется в этих сюжетах по-разному. Основой житийного сюжета становится духовный путь героини. Даринька повторяет жизненный путь многих
святых: проходит через покаяние и искупает грех. Этот сюжет сформирован с опорой
на ценности высшей, небесной жизни. В основе романного сюжета лежит цепочка причинно-следственных связей частной судьбы героя: коллизии семейной жизни приводят
Виктора Алексеевича к поиску иных ценностных ориентиров. Строится этот сюжет по
традиции романного жанра, в котором воспроизводятся ценности мирской жизни. Обозначенный Н.А. Герчиковой линии представляют иконичный сюжет Дариньки, строящийся согласно поэтике жития, и земной, «прямоперспективный» сюжет Вейденгаммера, сформированный по законам романного действия [7: 311]. Таким образом можно
утверждать, что в основе сюжета лежит мотив пути. Пути Вейденгаммера и Дариньки.
Путь Вейденгаммера – это путь от грехопадения к душевному перерождению, а путь
Дариньки – путь через грехопадение к искуплению.
Собственно житие в «Путях небесных» начинается с перерождения героя, тогда как
собственно роман перерождением героя заканчивается. В повествовательной ткани «Путей небесных» происходит перерастание романного сюжета в иконичный, высвечивающий
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вечные смыслы небесных путей. Повествование «Путей небесных» начинается там, где
оканчивается «Дворянское гнездо»: героиня уходит в монастырь. На соотнесённость
Дариньки с образом Лизы Калитиной указывал сам Шмелёв: «он перечитал Дворянское
гнездо и вот, Лиза Калитина чем-то напомнила ему Дариньку» [4: 102]. Завершиться роман должен был, по планам Шмелева, подобно толстовской «Анне Карениной»: Даринька
попадает под поезд и гибнет, искупая грех незаконного сожительства с Вейденгаммером.
Мотив пути, проявляющийся в уходе Дариньки в монастырь, символизирует то, что героине близок более мир «духовный», нежели мир «земной», со всеми его соблазнами и искушениями. Только в мире «духовном» Даринька чувствует себя естественно.
Вместе с тем мотив пути присутствует и в возвращении героя в воспоминаниях в пору
своего детства. Будучи чистым, верующим мальчиком в детстве, а затем, выйдя из церкви,
Вейденгаммер постепенно вновь возвращается к иконичному мировидению. Так, в первый
раз побывав в Страстном монастыре, сразу же после знакомства с Даринькой, «он узнал широкий настил из плит, – в детстве бывал тут с матерью, – занесённые снегом цветники» [6:
54]. Это упоминание символично, так как именно в Страстном монастыре герой впервые после долгого перерыва приобщается к духовному очищению и не только прозревает духовно,
но и возвращается «домой» в детство. А «занесенные снегом цветники» – это пока ещё не
отогревшаяся теплом обители его душа. Рождественский праздник, устроенный Даринькой,
также вызывает воспоминания детства. Здесь уже переплетаются два мотива – пути и радости: «в сочельник, впервые за много лет, Виктор Алексеевич вспомнил забытое чувство
праздника, – радостной новизны, будто вернулось детство» [6: 162]. Именно в эволюции
Вейденгаммера мотив пути представлен движением от неверия к Истине.
Посетив Страстной монастырь невером-искусителем, герой чувствует душевное обновление в разговоре с матушкой Агнией: «Передо мной была чистота, подлинный человек, по образу Божию, а я – извращённый облик этого «человека», и я с ужасом …с ужасом
ощутил бездну падения своего» [6: 68]. Лишь соприкоснувшись с чистыми душами матушки Агнии и Дариньки, Виктор Алексеевич получает духовное очищение, становится
на путь спасения своей души: «с этого часа-мига для него началось высвобождение из потёмок» [6: 55]. Помочь в поиске этого пути Виктору Алексеевичу призвана Даринька, это
становится сверхзадачей её жизни, тем крестом, который она должна донести.
Мотив пути присутствует во всех действиях и мыслях героев, он также представлен
во времени, выводящем в вечность, эксплицируется в образе Дариньки, которая, живя в
земном пространстве и времени, часто «пребывала в уюте от земного», в неизъяснимом
своём ничто, «будто не на земле».
Выводы. Роман И.С. Шмелёва «Пути небесные» является отражением «новой эстетики», которая ставит перед собой цель – «обожить» искусство. «Новая эстетика» нашла
воплощение в феномене «христианского реализма». Слияние в произведении литературной и духовной традиции проявляется, прежде всего, в обращении к иконичной и агиографической поэтике. Мотив пути пронизывает всю ткань произведения и наполняет
собой каждое событие в жизни героев. «Пути небесные» – это духовное восхождение
героев, ведь не зря последняя глава озаглавлена так: «Пути в небе». Преимущественно
название произведения обнаруживает внутренний сюжет, связанный с испытаниями и
искушениями персонажей. При этом определяющей особенностью поэтики романа является перерастание романного (любовного) сюжета в иконичный, отражающий путь
450

человека к духовному спасению и возрождению. Духовная традиция определяет мировоззрение и мироощущение писателя, олицетворяя то прошлое, связь с которым служила
для И.С. Шмелёва фундаментом творчества.
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МОТИВ ШЛЯХУ В РОМАНІ І.С. ШМЕЛЬОВА «ШЛЯХИ НЕБЕСНІ»
У статті представлений аналіз семантики мотиву шляху як засадничого в романі І.
С. Шмельова «Шляхи небесні». Досліджується роль мотиву у поєднанні «зовнішнього» і
«внутрішнього» сюжетів, які представлені автором, як уявлення про «зовнішню, вітху»
і «внутрішню, нову» людину в житійній і свято-отцівській літературі.
Ключові слова: мотив, шлях, побут-буття, духовність, відродження, І.С. Шмельов.
Bespalenko D., graduate student
Odessa I. I. Mechnikov national university, Odessa
THE MOTIVE OF WAY IN THE NOVEL BY I. S. SHMELYOV “HEAVENLY WAYS”
I.S. Shmelyov’s novel “The heavenly ways” is the reflection of “new aesthetics” that found
embodiment in the phenomenon of “Christian realism”. In the article the analysis of semantics
of motive of way is presented as fundamental in the novel. Motive of way runs through all the
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work and fills with itself every event in life of heroes. The definining feature of poetics of novel
is outgrowing of novel (love) plot in icon, reflecting way of man to the spiritual rescue and
rebirth. Spiritual tradition determines a world outlook and attitude of writer, personifying that
the past, connection with that served for I.S. Shmelyov by foundation of work.
Key words: motive, way, life-existence, spirituality, rebirth, I.S. Shmelyov.
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CАМІТНИЦТВО В КЛАСИЧНІЙ ЯПОНСЬКІЙ ПРОЗІ
Стаття розглядає феномен середньовічної самітницької літератури інтон-но
бунґаку на прикладі найхарактерніших творів – представників цього напрямку. Подаються визначення самітництва та синонімічних термінів, аналізуються представлені
у науковій літературі погляди на поняття самітницької літератури та окреслення її
«канону». Самітницька тематика простежується від її появи в японській літературі
УІІІ ст. і до опанування нею центрального місця у прозі середньовічних японських
письменників.
Ключові слова: японська класична проза, самітництво, есеї-дзуйхіцу, інтон-но
бунґаку, епоха Хейан, японське середньовіччя, релігійно-філософські учення.
Тема самітництва як унікальний феномен в японській класичній літературі залишила по собі чудові зразки світового письменства. Твори «самітників» не втрачають
популярності і в наші дні, коли інші проблеми й інші причини роблять людей більш
віддаленими один від одного, а сучасні технології створюють більше можливостей для
занурення у власний світ і відчудження від суспільства. І хоч література середньовічної
Японії не може безпосередньо відповісти на запити сьогодення, вона здатна «зсередини» показати рушійні сили і явища, що виникали в давні часи, однак в тій чи іншій мірі
властиві людям і в інші часові періоди, і таким чином допомагає краще зрозуміти минуле, і по-новому сприйняти сучасне. Недаремно до аналізу творів самітницької тематики
і сьогодні звертаються дослідники літературознавчого процесу.
Однією з найперших суто наукових праць новітнього періоду, що досліджує тематику
самітництва в японській літературі, можна вважати монографію Йошісада Ішіда 中世草庵
の文学」(«Середньовічна література самітницької хижі»), видану в Токіо 1942 року [1].
У ІІ половині ХХ ст. в японському літературознавстві з’явилося ще кілька праць,
присвячених аналізу творів представників самітницької літератури або ж феномену в
цілому. Це збірка статей「西行, 長明, 兼好 : 草庵文学の系譜」(«Сайґьо, Чьомей, Кенко: генеалогія літератури самітницької хижі», Токіо, 1979), укладена Кубота Джюн
[2]; книги Сакурай Йошіо「隠者の風貌: 隠遁生活とその精神」(«Вигляд самітника:
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життя в усамітненні та його психологія», Токіо, 1967) та「日本の隠者」(«Японські
самітники», Токіо, 1969) [3]; а також дослідження Іто Хіроюкі「隠遁の文学: 妄念と覚
醒」(«Література усамітнення: ілюзії та пробудження», 1975) і Юдзуру Хірохата「中世
隱者文芸の系譜」(«Генеалогія середньовічної самітницької літератури», Токіо, 1978).
Тема самітництва порушувалася також під час вивчення творчості окремих поетів і
письменників, таких як Мацуо Башьо – 『「おくのほそ道」時空間の夢』(«”Стежками
півночі”: просторово-часові ілюзії», 2008) [4]; Сайґьо –『隠遁の思想―西行をめぐっ
て』 («Самітницька ідеологія на основі творів Сайґьо», Токіо, 1977).
Щодо англомовних досліджень, серед основних праць можна назвати: книгу Вільяма
ЛаФльора «The Karma of Words: Buddhism and the Literary Arts in Medieval Japan» (1986)
[5]; статтю Медзакі Токуе «Aesthete-Recluses During the Transition from Ancient to Medieval
Japan» [6]; розвідку Меріен Юрай «Recluses and Eccentric Monks: the Hosshinshu by Kamo
no Chomei» [7]; а також книгу Мішеля Марра «The Aesthetics of Discontent: Politics and
Reclusion in Medieval Japanese Literature» (1991) [8]. Із відносно недавніх праць важливо
згадати книгу «The Politics of Reclusion: Painting and Power in Momoyama Japan» Кендалла Брауна, де дослідження відлюдницького живопису переплітається з літературним
аналізом творів відлюдницької тематики [9].
У російськомовних (радянських) літературознавчих працях тема японського самітництва розглядається побіжно – через аналіз окремих творів, написаних
відлюдниками (М. Конрад) [10; 11], огляд естетичних принципів різних історичних епох
(Т. Григор’єва) [12], зображення буддизму в середньовічній щоденниковій літературі (П.
Цапенко) [13], дослідження історії буддизму (В. Горегляд) [14].
На жаль, в українському літературознавстві та японістиці дослідження самітницької
літератури є майже терра інкогніто. Тому дослідників тут ще очікує немало приємних
несподіванок і відкриттів.
Перші згадки про самітництво в японській літературі зустрічаються ще в китайськомовній
поезії канші, датованій VIII століттям [9:19]. Проте лише наприкінці епохи Хейан (794-1185
рр.) ця тема займає провідне місце як в японській прозі, так і поезії. Сучасні дослідники
окреслюють таке тематичне явище кількома синонімічними термінами: інтон-но бунґаку
(隠遁の文学 – література усамітнення), інджя-но бунґаку (隠者の文学– самітницька
література), соан бунґаку (僧庵文学– література самітницької хижі).
Певні суперечності існують не тільки в назві явища, але й у визначенні його природи. Так, Кендал Браун, американський спеціаліст з історії японського мистецтва, у своїй
книзі «The Politics of Reclusion» називає інтон-но бунґаку літературним жанром, тематичним ядром якого є власне самітницький досвід. Проте літературні твори, які зазвичай
відносять до канону японської самітницької літератури, вже мають науково визнані за
ними жанри, і переважно це жанр есеїв-дзуйхіцу; сюди відносять твори-представники
жанру щоденників-ніккі, повістей-моноґатарі, буддійських легенд-сецува.
Тому більш логічним, вочевидь, є визначення феномену інтон-но бунґаку як
літературного напряму (тобто, за одним із визначень – сукупності літературних, ідейнохудожніх тенденцій, що з’явилися приблизно в один і той самий час). Проте й таке трактування має свої недоліки, адже наповненість канону самітницької літератури не лише
відрізняється від дослідника до дослідника, але й у кожному разі є доволі обмеженою.
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Так само різняться і погляди дослідників на те, чим є феномен самітницької
літератури взагалі. Зазвичай, торкаючись цієї теми, незмінно називають імена двох
авторів: це Камо-но Чьомей і Кенко-хоші. Насправді обсяг самітницької літератури не
обмежується їхніми творами. Наприклад, укладач хрестоматії «Традиційна японська
література. Від джерел до 1600 р.» японський дослідник Харуо Шіране до представників
самітницької літератури, яку він називає «соан бунґаку», відносить також поета пізньої
епохи Хейан Сайґьо, а з пізнього середньовіччя – майстра поезії ренґа Соґі і одного із
засновників поезії хайкай Ямадзакі Сокан’а [15: 312].
Американський літературознавець Мішель Марра зараховує до зразків самітницької
літератури також віршовану повість (ута-моноґатарі) «Повість про Ісе», написану в
середині епохи Хейан, приблизно в IX ст., збірки буддійських легенд сецува кінця
періоду Хейан – початку епохи Камакура, а також щоденник придворної дами Ніджьо
«Непрохана повість» («Товадзуґатарі»), написаний на початку XIV століття [8: 10].
Кендалл Браун включає до канону самітницької літератури, окрім творів Чьомей’я
і Кенко, також китайськомовний есей Йошішіґе-но Ясутане, написаний 982 року,
всередині періоду Хейан.
ІІ
Поява творів інтон-но бунґаку за часом пов’язане з поширенням буддистської
ідеології. Це пояснюється насамперед тим, що релігійно-філософські учення, і зокрема (але не винятково) буддизм, не лише відіграли значну роль у формуванні світогляду
авторів інтон-но бунґаку, але й спричинилися до особливого сприйняття самітництва в
японському суспільстві як явища звичного й мало не повсякденного.
Буддизм, проте, був не єдиним джерелом формування аскетичних уявлень японців.
Ще до його поширення у VI ст. н.е., на острови з континенту проникали даоські й
конфуціанські ідеї, пов’язані з самітницькою філософією. У Японії були широко відомі
китайські легенди про даоських магів-«безсмертних», які проводили аскетичне життя
на лоні природи й вміли творити дива. Гірське усамітнення входило до складу даоських
практик, і вже на місцевому ґрунті поєдналося з шінтоїстським поклонінням природі,
горам і гірським духам.
У ІХ ст. в Японії було засновано буддійські школи тендай і шінґон, які мали китайські
витоки й проголошували можливість для кожної людини стати Буддою, бо кожна жива
й нежива річ у світі є насправді його частиною. Шляхом досягнення цієї мети було
подвижництво, яке включало виконання певних магічних ритуалів, а також тимчасове
усамітнення в горах.
Оскільки конфуціанські, буддійські й даоські ідеї вільно поширювалися територією
країни й змішувалися з місцевими віруваннями, незабаром з’явилися синкретичні
вчення. Одним із них було буддистсько-даосько-шаманістичне учення шюґендо (修験
道, «шлях вправ і випробувань»), яке стало одним із перших релігійно-філософських
учень, що активно пропагували ідеї усамітнення як спосіб самовдосконалення і шлях
до просвітлення. Невід’ємною частиною шюґендо було гірське відлюдництво ямабуші
(山伏 – «ті, що сплять у горах»), основу їхніх практик становили тривалі паломництва
по святих горах, а також особливі види медитації, читання сутр, молитви, повторення
магічних формул [16; 17].
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Адепти шюґендо не проводили все життя серед гір. Більшість з них відбували періоди
гірського усамітнення епізодично, а решту часу жили в монастирських общинах або ж
мандрували країною. Ямабуші були відомі серед простого люду як мандрівні цілителі,
заклинателі, оповідачі й навіть у певному сенсі актори (вони виконували танцювальні
вистави переважно релігійного характеру: «шюґен-но»).
Більш організованих форм практика гірського відлюдництва набула в епоху Камакура (1185-1333 рр.).
На початку існування руху шюґендо (VII – VIII ст.) уряд ставився до нього вкрай
несхвально. У цей час держава прагнула встановити контроль за розповсюдженням
буддизму в країні. Прийняття чернечого сану дозволялося тільки особам, що знали сутри. До іспитів на знання богослів’я допускалося лише кілька людей на рік. Всі ченці
повинні були служити державі: молитися за її добробут, підтримувати в масах урядову
політичну лінію. Діяльність же ямабуші об’єктивно протистояла цій політиці: в основному ямабуші ставали особи, які не пройшли офіційного посвячення в ченці, і до питань
доктринальних їм, за великим рахунком, не було діла – вони насамперед переслідували
мету оволодіти надприродними можливостями.
Влада докладала чимало зусиль для боротьби із шюґендо, офіційно оголосивши цей
рух поза законом. В указах 718 і 729 років заборонялося будувати скити в горах, займатися проповіддю закону Будди в лісових і гірських місцевостях. Проте в умовах, коли
уряд контролював лише центральний столичний округ, для ямабуші було достатньо піти
подалі в гірські нетрі, щоб уникнути владних утисків.
В епоху Токуґава частішими стали випадки, коли ямабуші, які мали більше свободи, ніж контрольовані владою храмові служителі, не тільки допомагали жителям місць,
через які подорожували, відправляючи буддистські ритуали, але й осідали у якомусь
селищі й перебирали на себе функції священнослужителів шінтоїстських святилищ,
одружувалися з шінтоїстськими жрицями-міко. У пізнє середньовіччя рух шюґендо
потроху занепадав, колишні «відлюдники» оселялися в містах або в селах. Проте дух
мандрівництва зберігся й надалі. Зокрема, у творчості поета ХVII ст. Мацуо Башьо [18].
Повертаючись до теми «офіційного» буддизму, необхідно зазначити, що важливого
значення для формування в японському суспільстві погляду на самітництво як на звичне
явище набував звичай японських аристократів, включно з імператорами, після втрати своїх
політичних позицій чи зречення престолу постригатися в ченці. Це був радше своєрідний
політичний маневр з метою збереження обличчя або ж власного впливу, аніж слідування
релігійним настановам, – маневр часом вимушений, а часом тонко розрахований.
Так, у 1086 р. імператор Ґосанджьо зрікся престолу, постригся в ченці, але продовжував керувати країною з монастиря. Розпочалася епоха «імператорів-монахів» («інсей»),
і до 1156 р. – року приходу до влади Тайра Кійоморі – такі імператори користувалися
значним впливом.
Окрім випадків удаваного усамітнення, поширених серед вищої аристократії, звичним був і добровільний постриг, спричинений певною духовною кризою, життєвими невдачами або смертю близьких людей [13].
Легкість, з якою середньовічні японці приймали для себе рішення піти в ченці,
можна пояснити тим, що й вийти з монастиря в Японії було набагато легше, ніж із
християнського монастиря на Заході, а звання ченця було так само легко позбутися,
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як і здобути його. Воно могло бути чисто формальним і зовсім не заважати світському
стилю життя. Тому в монастирях розквітали й заняття мистецтвами, в тому числі й
літературою [11: 138].
До монастирів йшли селяни, що втікали від поборів і утисків, аристократи-вигнанці,
які не змогли утриматися при дворі чи зробити кар’єру, молодші сини знатних сімей, що
не отримали спадку, мандрівні оповідачі. Учені монахи укладали тут літописи подій,
переписували твори старовини. Відомо, наприклад, що саме в монастирі у ХІУ ст.
було укладено найдавніший із збережених до наших часів списків першого японського
історико-міфологічного літопису «Коджікі».
Автор «Нарисів знічев’я» Кенко-хоші писав, що найвідомішу військову повість,
«Повість про дім Тайра», створив аристократ Юкінаґа, який знайшов прихисток у
монастирі й навчив місцевого сліпого оповідача Шьобуцу оповідати її. Можна припустити, що й створення інших ґункі мало схожу історію: окремі епізоди їх народжувалися
в усному вигляді серед воїнів-дружинників, потім поширювалися країною мандрівними
монахами-сліпцями, поступово складалися в цикли й у такому вигляді потрапляли до
монастирів, де їх і записували [19: 188-189]. Таким чином, значний обсяг японської
середньовічної літератури (переважно епохи Камакура й Муромачі) укладався саме в
монастирях, а отже, й не дивно, що буддистський монах чи мандрівний подвижник стали
з часом центральними фігурами такої літератури.
ІІІ
Японське запозичення китайської відлюдницької ідеології розпочалося у китайськомовних віршах канші VІІІ ст. Відлюдництво, описане і оспіване в цих віршах, зазвичай
не є політично вмотивованим. Воно швидше оспівує життя на природі. Ці поезії також
містять алюзії на відомих відлюдників давнини, таких як Тао Юаньмін (365—427 рр.),
при неодмінній згадці їхньої ексцентричної чи принаймні незвичної поведінки. Найпершою згадкою самітництва у власне японському джерелі є нечітка алюзія на постаті
самітників з китайської історії у вірші авторства Чідзо з найстарішої збірки японських
китайськомовних поезій «Кайфусо» (751 р.). Наступна антологія канші, «Кейкокушю», укладена Йошіміне Ясуйо (785-830), вміщує вже декілька поезій, що оспівують
відлюдницьке життя [20].
Коротка згадка про групу китайських самітників-естетів, названих «сімома мудрецями з бамбукового гаю» (竹林の七賢 – чікурін-но шічікен), які віддалилися в гори
для культивування власних мистецьких захоплень, міститься у першій поетичній збірці
японською мовою «Манйошю» («Зібрання міріад листків», VIII ст.) [21].
Паралельно з поезією тема самітництва почала заявляти себе і в японській прозі. Напевно, найбільш раннім твором, у якому прослідковується дана тематика, є повість ранньої
епохи Хейан «Такеторі-моноґатарі» («Повість про збирача бамбуку», також відома як
«Повість про місячну діву»). Головна героїня на перший погляд має мало спільного із
самітниками, проте вона проводить більшість часу на самоті, і навіть спілкуючись із прийомною сім’єю, залишається відстороненою від усіх і всього (що пояснюється пізніше
її неземним походженням). Окрім чисто буддистського спокою головної героїні та її
неприв’язаності до світу, у цій повісті згадується й випадок постриження одного принца
в ченці через власну поразку в змаганні за прихильність героїні [21].
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Одним із найбільш помітних і найпопулярніших жанрів епохи Хейан є щоденникова
проза. Тема самітництва часто згадується на сторінках цих часом відвертих особистих
історій, переважно написаних придворними дамами. Найбільш характерним є щоденник матері Мічіцуна (справжнє ім’я невідоме) «Щоденник ефемерного життя» («Каґеро
ніккі», Х ст.), який вела одна з найбільш освічених і талановитих жінок свого часу. Вона
сама пережила кілька періодів усамітнення, які сприймала як один зі способів позбутися
душевних мук, викликаних зрадами чоловіка [22].
Кілька десятиліть по тому Мурасакі-шікібу, авторка «Повісті про Ґенджі», також запише свої думки з приводу невдоволення існуючим станом речей на сторінках свого
щоденника «Мурасакі-шікібу ніккі» («Щоденник пані Мурасакі»). Її самітництво, втім,
на відміну від її героя Ґенджі, не тільки не є добровільним, але й не приносить їй задоволення [23].
Інше ставлення до чернечого життя спостерігаємо у есеї придворної дами Сейшьонаґон «Записки біля узголів’я» («Макура-но соші»). Жанр есею-дзуйхіцу (досл.:
«услід за пензлем») відрізняється від щоденникової літератури тим, що становить не
цілісну сюжетну розповідь, а складається із окремих записів на будь-яку тематику,
що цікавила автора: спостережень, чуток, роздумів, почутих афоризмів тощо. Проте
дзуйхіцу єднає зі щоденником опис особистих переживань і думок автора, який одночасно є ліричним героєм, і змога зазирнути в його внутрішній світ. Сей-шьонаґон у своєму
есеї не приховує власного нерозуміння аскетичного способу життя [24].
І хоч тимчасове усамітнення було доволі звичним явищем для представників
хейанської аристократії, однак більш тривале таке існування розглядався ними як
щось не зовсім природне. Можна припустити, що причиною було переважання у цьому панівному суспільному прошарку більш гедоністичних тенденцій, з яких випливало неприйняття фанатичного самообмеження. Епоха Хейан була періодом поширення в
мистецтві принципу моно-но аваре («чарівного смутку речей»), згідно з яким увесь чар
життя був саме в його нетривалості, а фаталізм світосприйняття, що базується на ідеї
«відплати за минуле життя», межував із безтурботністю. Зрозуміло, що аристократ, вихований на таких принципах, без ентузіазму сприймав перспективу відмовитися від усіх
цих простих і вишуканих насолод.
ІV
Автор дослідження на тему політичних мотивів усамітнення «The Aesthetics
of Discontent» Мішель Марра [8], виокремлює чотири етапи розвитку японської
самітницької літератури. Перший етап починається «Повістю про Ісе» як твором, в якому зародилися естетичні принципи інтон-но бунґаку, а основним естетичним принципом
є міябі («вишуканість, витонченість, елегантність»). Чутливість до давніх цінностей на
зразок дружби, чесності, вірності є фундаментом формування простору елегантності й
смаку. Усамітнення ж оберігає такі цінності від забруднення політичними інтригами.
Другим етапом у розвитку самітницької літератури Мішель Марра називає «естетику
божевілля», яка розвивається на базі теми віддалення від світу, наявної в попередньому естетичному принципі міябі. Ця естетика повного усамітнення, продукт буддійської
філософії, знаходить вираження в збірках буддійських легенд сецува, чиї герої кидають
виклик суспільним умовностям з метою досягти повного й остаточного просвітлення.
457

На третьому етапі естетика міябі змішується з «естетикою божевілля», як це можна побачити у творах Камо-но Чьомей’я, який викриває суперечності, що виникають
під час спроби поєднати реальні й ідеальні цінності, і це спонукає його створити образ
просвітленого митця, який стоїть як поза світським, так і поза суто релігійним способами мислення.
Нарешті, четвертий етап розвитку інтон-но бунґаку, представлений есеєм Кенкохоші «Нариси знічев’я»,повертає до принципу міябі як естетичного зразка для створення
ідеального суспільства, в якому самітництво перестало би бути необхідним [8: 11-12].
«Мьоґішьо», словник хейанської доби, визначає слово «міябі» через ієрогліфи 閑
(дозвілля) і 雅 (вишуканість). Перший ієрогліф вказує на життя, сповнене елегантності,
що протікає в спокійному, тихому середовищі далеко від метушливого міського життя. Другий ієрогліф використовувався в Китаї в період Шести Династій на позначення духовної свободи, якою насолоджувалися самітники, які відмовилися від політики,
щоб присвятити час власним мистецьким захопленням. Згідно із цим визначенням, міябі
означає духовну й інтелектуальну свободу, яка призводить до споглядання і поцінування
краси природного порядку речей.
Відсторонені від політичного життя столиці маєтки освічених аристократів, де культивувалися мистецькі заняття й шанобливо дотримувались традицій давнини, ставали
своєрідними контр-ідеологічними осередками для усіх, незадоволених чинною владою
і станом справ при дворі [8: 53]. Окрім того, життя цих аристократів, хоча саме по собі
й не було справжнім усамітненням, слугувало ідеальним зразком для митців наступної
епохи, які готові були піти далі у втіленні ідеалів, заявлених ще в середині епохи Хейан.
Зразком такого подвижництва був Йошішіґе-но Ясутане, приклад якого надихнув
взірцевого представника самітницької літератури Камо-но Чьомей’я. У своєму есеї
«Чітейкі» («Чітей но кі», «Записи з альтанки біля ставка»), хейанський попередник
пізнішої самітницької літератури, формулює чимало тем, що пізніше увійшли в традицію
інтон-но бунґаку [20].
«Записи з альтанки біля ставка» було написано китайською в 982 р. на основі досвіду
життя автора у напівусамітненні в маєтку на окраїні Кіото. Твір починається довгим (майже половина тексту) описом різного роду катастроф, які спіткали багато столичних жител, оскільки ті житла, як і їхні господарі, не були зразками доброчесності. На противагу
недовговічному світу, де вчорашні пишні маєтки сьогодні вже лежать у руїнах, приватний
простір за воротами доми Ясутане залишається незмінним, бо збудований згідно з принципами поваги до природи та вірності ідеї буддистського раю – Чистої землі будди Аміда.
Ясутане служив секретарем у Міністерстві центральних справ. Ще студентом він заснував гурток для вшанування будди Аміда, де проводилися читання Лотосової сутри і
укладання китайських віршів про Чисту землю. Ясутане вірив у те, що літературні досягнення можуть слугувати релігійним цілям. Проте його скепсис до мирського життя призвів
зрештою до прийняття ним постригу і переселення на гору Хіей у 986 р. Перед постригом Ясутане збудував навколо ставка кілька будівель для себе, дружини й дітей, а також
павільйон для поклоніння будді Аміда, бібліотеку та ін. Маєток Ясутане було сплановано
так, щоб він перебував у гармонії з навколишньою природою, а за зразок йому слугували
відомі будинки давніх китайських чиновників, які жили у віддаленні від столиці.
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Камо-но Чьомей, для якого сам Ясутане був зразком, написав про нього у своїй
збірці буддійських оповідань «Хошшіншю» («Збірка оповідань про духовне пробудження», 1208-1216 рр.). Ясутане був живою моделлю для Чьомей’я, а його дзуйхіцу –
літературною. Обидва написали про власне місце усамітнення, і обидва уклали антології
буддійських історій: Ясутане написав «Ніхон Оджьо Ґокураку Кі» («Записи про людей, що відродилися в раю Будди Аміда») незадовго до постригу, а Чьомей написав
«Хошшіншю» під час усамітнення в горах Хінояма [25; 11].
Ясутане формує ідеї усамітнення за прикладом Бо Цзюй-і, і цим же ідеям слідує Чьомей,
проте типи відлюдництва, описані в «Ходжьокі» і «Чітейкі», різняться. Ясутане намагався
знайти баланс між хаотичним політичним життям та естетичним і духовним простором
усамітнення, який він створив у власному будинку. Автор не відкидає й офіційні обов’язки
і правила етикету, але намагається самостійно відтворити старі ідеальні зразки достойної
поведінки минулого, яких, як йому видається, не вистачає в Японії Х століття [11].
Камо-но Чьомей, надихаючись прикладом Ясутане, пішов набагато далі у своєму
розірванні зв’язків із суспільством.
Із другої половини ХІІ ст. популярності почала набирати література, яка демонструє
контраст між реальністю та ілюзіями. Письменники зосередилися на новому літературному
взірцеві: «непересічна» особистість, яка, руйнуючи соціальні й етичні умовності, досягає
духовного просвітлення. Герої цих історій – переважно монахи, які порвали зі світом двічі:
вперше, коли приєдналися до монастирської общини, і вдруге, коли відмовилися жити в
цій общині й слідувати правилам і звичаям, надто подібним до світських.
Наприкінці періоду Хейан і з початком ери Камакура люди зіткнулися з віруванням
у прихід епохи маппо – «кінця Закону», тобто часу, коли занепад буддійських ідеалів і
поступове забуття адептами Будди його віровчення будуть супроводжуватися катастрофами природними й соціальними. Тож не дивним видається те, що на початок ХІІІ ст.
самітницький дискурс став особливо актуальним. Світогляд цей яскраво відбивається в
іншому творі Камо-но Чьомей’я: есеї «Ходжьокі» [26].
На думку академіка М. Конрада, справжні причини того, що Камо-но Чьомей
відвернувся від світу, слід шукати не стільки в якомусь конкретному факті з його
біографії, скільки в характеристиці епохи. Це була епоха боротьби за владу, військових
зіткнень, соціального перевороту, встановлення військової диктатури, а разом з тим
економічного занепаду, загальної ненадійності суспільного становища. Представники
старої культури виявилися непристосованими до цього «нового» життя, не вкладалися в
його рамки, ставали нібито зайвими. В таких обставинах буддизм приходив на допомогу
зневіреним людям, став утіхою й надією «зайвих» людей [11: 189].
На початку «Ходжьокі» Чьомей демонструє власне бачення самітництва як найбільш
надійного, найбільш безтурботного способу життя, що приносить найбільшу насолоду.
Можливо, хижа самітника тісна, проте в ній для однієї людини достатньо місця. Можливо, стіни цієї хижі недостатньо міцні, проте стіни столичних маєтків так само ненадійні.
Коли живеш один, не турбуєшся про вірність слуг і прихильність друзів; не маєш ні особливих бажань, ні заздрості, ні пристрастей; вчишся радіти простому, жити в єдності з
природою. Проте наприкінці твору Чьомей доходить висновку, що прихильність до свого
самітницького життя уже є одним із тих гріхів і пристрастей, яких він мав би позбутися,
і життя його, що хилиться до кінця, так само ненадійне, як і будь-яке інше.
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Зрозумівши свою слабкість до двірцевих естетичних ідеалів і, як наслідок, ідейну
суперечливість «Ходжьокі», Чьомей намагається подолати власну схильність до
естетизації відлюдництва, створивши у «Хошшіншю» ідеальний образ просвітленого
мудреця, котрий зміг подолати останню прив’язаність самітника: прив’язаність до
самітницького життя. У передмові до «Хошшіншю» автор критично відгукувався про
ідеї, розвинуті ним у «Ходжьокі», і закликав читачів із великою обережністю ставитися
до пошуку шляху подолання циклу існування [8: 93].
V
Два основні ідейні напрями ХІУ століття – буддизм у період своєї глибокої
трансформації і конфуціанство, оновлене китайськими філософами дзен, поєднуються
на сторінках есею Кенко-хоші «Цуредзуреґуса» («Нариси знічев’я») [20; 23] і впливають на бачення автором ідеального світу – світу витонченості, міябі, в ідеалізованому
минулому епохи Хейан. Тоді як Камо-но Чьомей переніс свого часу вишуканість і чесноти з двірцевого простору до відлюдницької хатини, Кенко, навпаки, повертає естетику
вишуканості до двору. Ідею Маппо на той час було відкинуто, і цінність життя стала
частиною тодішньої культурної норми [8: 128].
Кенко походив із роду шінтоїстських священиків, які завідували храмами Йошіда і
Хірано і служили в Міністерстві релігійних справ. Дід і батько Кенко займали посади
придворних провидців. Кенко став наставником імператора Ґо-Ніджьо в той час, коли
того ще знали під іменем принца Куніхару. До того ж, він був близьким до роду Хорікава,
який на той час був впливовим при дворі. Удача й слава придворного поета полишили
Кенко, коли після імператора Ґо-Ніджьо до влади прийшов імператор з іншої, ворогуючої
династичної лінії Джімьоін – імператор Ханадзоно (правив 1308-1318). При укладенні у
1312 р. чергової збірки поезій, до неї не було включено жодного вірша Кенко, і вже наступного року він прийняв постриг.
Кенко, а також представники роду Хорікава та інші прибічники династії Дайкакуджі,
представником якої був померлий Ґо-Ніджьо та його діти, покладали надії на прихід до
влади першого сина Ґо-Ніджьо – принца Кунінаґа. Принц був покровителем мистецтв, і
на його гроші було видано збірку поезій «Шьоку Ґенйошю», до якої увійшли три поезії
Кенко. Проте невдовзі принц помер, і більшість поетів, що належали до його кола, того
ж року прийняли постриг. Молодшого сина Ґо-Ніджьо, Кунімі, також було відсторонено
від влади, і він був змушений прийняти постриг [8: 128-132].
Довгий час Кенко жив відлюдником у віддаленому гірському селі, а потім усамітнився
у Йокава, одній із трьох пагод біля підніжжя гори Хіей, що належали храмовому комплексу
секти Тендай – Енрякуджі. Дослідники припускають, що у Йокава Кенко прожив доволі
довгий час, хоча достеменно це невідомо. Після цього невизначеного періоду поет повернувся до столиці, мешкав у різних храмах Кіото, а потім вирушив у подорож дорогою Кісо,
збудував хижу в провінції Шінано, подорожував до Камакура, повернувся й жив в околицях Кіото, а життя закінчив у сплетеній із трави та лози хижі біля підніжжя гори Куніміяма,
у провінції Іґа, куди його запросив губернатор провінції. Після смерті поета, навесні 1350
року, в його хижі знайшли лише стару копію «Лотосової сутри», переписані ним власноруч уривки китайського трактату Лао-цзи, кілька частин «Повісті про Ґенджі», сувої
чистого паперу, два комплекти чернечого одягу, постіль і найпростіші домашні пожитки.
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Незважаючи на зв’язки при дворі, ставши монахом, Кенко відмовився від матеріальної допомоги кіотської знаті й заробляв на їжу плетінням кошиків [10: 223, 225].
Однак такий аскетизм і усамітнення складали лише один бік його життя. Водночас
із цим він відвідував будинки знатних вельмож, підтримував дружбу з представниками
вищого світу як із Південного Двору (династії), так і Північного (адже час його життя
прийшовся на часи розколу і боротьби за владу).
У вік політичної роздробленості й економічної диверсифікації, за словами Мішеля
Марра, неможливо було, як раніше, повністю присвятити себе осягненню буддистського
шляху. Кенко вважав, що кожне ремесло, яким займаються з граничною самовіддачею і
зосередженням, може призвести до просвітлення. Він поділяв ці погляди з відомим тогочасним політичним мислителем Кітабатаке Чікафуса, який наголошував на суспільній
значущості селян, які постачали країну їжею, ткачів, які виготовляли одяг, так само як
і ремісників і торговців. Чікафуса й Кенко вірили, що до просвітлення ведуть тисячі
шляхів, і кожне людське заняття, цінне для всіх людей і для країни, має глибоку цінність.
Отже, просвітлення можна досягти через відданість власній справі, що все ж
передбачає життя у світі, а не зречення його.
VІ
Більшість дослідників погоджуються з тим, що Кенко не лише вирізнявся широким
вільнодумством і поєднував (у літературі, як і в житті) нібито непоєднуване: «смаки
грішного мирянина з благочестивими поривами буддиста».
На відміну від «Чітейкі» і «Ходжьокі», ширина тематики і світське життя, яке вів
автор «Цуредзуреґуса», роблять цей твір нібито не зовсім класичним зразком літератури
самітництва. Проте, незважаючи на любов Кенко до парадоксів, у «Нарисах знічев’я»
він постійно пропагує ідеї самітництва як способу звільнення себе від дрібниць, які
відвертають увагу від суті, і отже – способу посилення естетичної чутливості. У цьому
найсуперечливішому з усіх творів самітницької літератури утверджується відлюдництво
як альтернативний простір, в якому митець може вільно творити й займатися саморозвитком, не зважаючи на суспільні умовності. Водночас ліберальні погляди японців на
усамітнення часто дозволяли поєднувати його із чисто світським способом існування.
Японська самітницька література справді становить окреме явище, чиї тексти-представники об’єднані спільними мотивами й пов’язані між собою системою внутрішніх алюзій
і взаємонаслідувань. Окрім того, прослідкувавши за динамікою розвитку відлюдницької
тематики у розглянутих творах, можна ствердити, що вона пройшла повноцінний цикл
розвитку від зародження естетичних ідеалів (міябі) через класичний та ексцентричний
періоди, і нарешті знову повертається в помірковану течію напівсвітського життя.
Естетика усамітнення перетворювала його на альтернативний центр влади, який нові
правителі пізнього Секредньовіччя намагалися використати для легітимації й посилення
свого авторитету. Однак намагання влади присвоїти собі ідеологію усамітнення провалилася. Влада неспроможна була стати суголосною естетичним та етичним ідеалам і
принципам самітництва.
Самітництво ж так і залишилося в літературі привілеєм аристократичних монахів
та поетів. Однак безсумнівним є його вплив на весь подальший розвиток японського
мистецтва. Традиція зображення просвітленого самітника в літературі не зникла після
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Кенко, а продовжувалася в подальші епохи Адзучі Момояма (1574-1600) і Токуґава
(1600-1868) і залишається важливою частиною японської культури сьогодні.
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ОТШЕЛЬНИЧЕСТВО В КЛАССИЧЕСКОЙ ЯПОНСКОЙ ПРОЗЕ
Статья рассматривает феномен японской отшельнической литературы интон-но
бунґаку на примере наиболее характерных произведений –представителей этого направления. Даются определения отшельничества и синонимических терминов, анализируются представленные в научной литературе взгляды на понятия отшельнической
литературы и описание ее «канона». Отшельническая тематика прослеживается от
ее появления в японской литературе УІІІ ст. и до занятия ею центрального места в
прозе средневековых японских писателей.
Ключевые слова: японская классическая проза, отшельничество, эссеи-дзуйхицу,
интон-но бунґаку, эпоха Хейан, японское средневековье, религиозно-философские учения.
Balykova N., teaching assistant
Waseda university, Tokyo, Japan.
EREMITISM IN THE CLASSICAL JAPANESE PROSE
The article explores the phenomenon of Japanese eremitic literature – inton-no bungaku –
taking as examples the works now deemed most representative of this literary movement.
The definitions of eremitism and its synonymous terms are offered, and the views on the term
‘eremitic literature’ and its ‘canon’ as presented in the scientific writings are analyzed. The
theme of eremitism is followed from its early depictions in the VIII century literature and until
its gaining of a central spot in the prose of Medieval Japanese writers.
Key words: Japanese classical prose, eremitism, zuihitsu essays, inton-no bungaku, Heian
period, Medieval Japan, religio-philosophical movements.
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ТРАДИЦИОННОЕ И НОВАТОРСКОЕ В ТВОРЧЕСТВЕ
МИХАИЛА ШИШКИНА НА ПРИМЕРЕ НОВЕЛЛЫ «УРОК КАЛЛИГРАФИИ»
В статье рассматривается теоретический аспект творчества Михаила Шишкина, его место в современном литературном процессе. Исследуется соотношение новаторского и традиционного в художественных текстах писателя.
Ключевые слова: русская литература, Шишкин, традиционное, новаторское.
В каждой солёной капле – целый океан. И каждая строка – законченная художественная вещь: писатель всю жизнь выкладывает мозаику из разноцветных кусочков текста –
романов, новелл, пьес – Словом из Себя творит свой персональный языкомир. Смотришь
издалека – дух захватывает от величественной картины, подходишь – и чудесные фрагменты застилают целое.
В 1993-м году в журнале «Знамя» был опубликован дебютный рассказ Михаила
Шишкина – «Урок каллиграфии» [1]. В нём уже видна парадигма развития всего последующего творчества писателя – Шишкин выступает здесь как продолжатель традиции
Марселя Пруста – с той только разницей, что Пруст пытался исследовать закоулки собственной памяти, Шишкин же подвергает сомнению и её. Ничто не существует – кроме
воплощенного в тексте языка; всякое случившееся событие растворяется в Лете; у него
есть шанс быть зафиксированным только в том случае, если оно будет передано текстуально, но и тогда фиксация будет относительной, поскольку сознание фиксирующего
неспособно объективно отобразить событие, а язык не имеет для этого полноты необходимых средств.
Поэтому, весьма символично, что первый рассказ Михаила Павловича посвящён
процессу обучения письму и ведётся от имени каллиграфа. Евгений Александрович
рассказывает своей ученице (женщине с множеством взятых из русской классической
литературы имён, некоей идеальной женщине, истории – он работает судебным переписчиком и знает их много, жутких примеров человеческой жестокости; постепенно исповедь грехов мира сгущается в его личную исповедь перед ней, в проговаривание его собственной боли). Новелла начинается словами «Заглавная буква…», а кончается словом
«…точка…». Реальный мир зафиксирован, закольцован в слова, а значит бессмертен.
Самый известный каллиграф в мировой литературе – это, конечно, князь Мышкин.
И он же – новый Христос. Случайно ли такое соположение? В традиции русской литературы – проводить параллель между пишущим – скриптором – и Христом: Пушкин,
как христологическая фигура в интерпретации Дмитрия Быкова, мессианство Гоголя,
морализаторство Достоевского, самоопределение Блока и Андрея Белого, отголоски у
Булгакова, Пастернака и Венедикта Ерофеева. Шишкин – в русле этой традиции: «Художник – это тот, кто берет реальность, страшную нашу человеческую жизнь, в которой
человека унижают, в которой если есть любовь, то ее затаптывают, предают, в которой
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464

никакой справедливости нет, зато смерти много, – и вот художник должен взять на себя
весь этот ужас мира, сделать с ним что-то, что и является тайной искусства, и дать мне,
как зрителю или читателю, ощущение, что Бог есть, что все существует не просто так,
и я, получив это, уйду просветленным с чувством радости и человеческого тепла» [2] –
пишет он. Однако Шишкин рассматривает фигуру Творца не как реинкарнацию/копию
Божества, но как носителя Божества, способного преосуществлять реальность в соответствии с Божественным замыслом. Писатель выступает в роли Превечного Слова, воплощающегося написанием текстов. Воплотится лишь тот, кто сможет написать идеальный
текст, в котором мыслеформа будет полностью совпадать со словесной тканью. (Как тут
не вспомнить Венко Андоновского, у которого в романе «Пуп земли» праведные монахи-переписчики после смерти становятся буквами? [3]) В этом контексте показательно стремление Шишкина написать «текст текстов», в котором бы нашли себе место все
предыдущие тексты, рассматриваемые им как глина, из которой можно лепить новое.
Отсюда – незаковыченное, неоговоренное нигде цитирование, которое служит поводом
для обвинения в плагиате.
Солнце набирает силу, листья брызгаются по бархатному небу мелкими каплями – и
на ободранных лавках – первые царапины фигур. Это старички пришли сыграть партию
в шахматы. Это секунданты – и двое, один из которых зажимает пальцами оцарапанную
честь. Это мастера в Гамбурге меряются силой – а хмурый человек с бледной блестящей
лысиной судит их.
Андрей Белый символизирует действительность, в его аксиологии осуществление
Бытия в символической системе координат стоит выше, чем простое проживание жизни.
В качестве примера можно назвать ранний сборник стихов «Пепел», где многие стихотворения посвящены конкретным людям – Брюсову, Гиппиус, Мережковскому etc – и как
бы становятся символами этих людей в художественном мире Белого. Сам он мечтает о
создании громадного «Я»-цикла, совокупности текстов, которые бы смогли вместить в
себя символизированный опыт его собственной жизни.
Шишкин же, как пишет Сергей Оробий, наоборот, «трансформирует слово в дело»
[4], овеществляет слово в реальности – как в «Уроке каллиграфии» – было несколько
историй, а сделалась исповедь. Ему не близки не языковая концепция Гумбольдта, который рассматривает язык как высшее выражение национальной идентичности, единую
энергиию народа, ни Витгенштейна – язык – одежда для мысли, инструмент для проговаривания, ни мистический языковой диктат Бродского. То, что действительно ценно
и важно для Михаила Павловича – хайдеггеровское «Язык – это дом Бытия», язык, как
ковчег, сохраняющий духовный план выражения человека. Вот что пишет об этом сам
Шишкин: «Для меня важно не то, что в словах, а для меня важны вот эти впадины, эти
ложбинки между словами, которые наполняются тем, что человек в жизни прожил с теми
близкими людьми, которых он потерял или рано или поздно потеряет. И эти ложбинки
наполняются прожитыми годами, мудростью, человеческой теплотой, и в этих ложбинках слова должны пускать корни. Если этого не происходит, то просто вязь слов мне
совершенно неинтересна…» [5].
И если орнаменталисты – не только Белый, но и Сологуб, Ремизов – расписывают
яркими узорами языковой дом, декорируют его, то Шишкин входит в комнаты и пытается вступить в диалог с самой сущностью, онтологией Языка. Как здесь не вспомнить
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Горького: «Вы думаете, [Толстому] легко давалась его корявость? Он очень хорошо умел
писать. Он по девять раз перемарывал — и на десятый получалось наконец коряво»
[6]… Толстой писал коряво потому, что так он мог добиться проникновения в глубинные
структуры языка, и не как иначе; Шишкин пишет красиво, потому что для него, по замечанию того же Оробия, «прекрасное становится формой познания, эстетизм превращается в форму гностицизма» [4:2]… Что в корне не стыкуется с теоретическими установкам
шишкинского учителя Владимира Набокова, лелеющего стиль в чистом виде, сознательно экспериментирующего, и в качестве основного конфликта для своих произведений
избирающего сформированное Кантом нетождество этического и эстетического.
Так же и Саша Соколов, вначале очень близкий Шишкину в художественном плане.
Затем уходит в чистый стиль, утрачивает главное, внесловесное: «Нужно словами делать
чудо. Я долго ходил «под Сашей Соколовым», пока после его третьего романа не почувствовал, что его принцип служения слову заводит его в тупик. Это было именно «словом
слову о слове»» [7] – пишет Шишкин. Поэтому, не чувствуя в себе способности произвести это самое чудесное, преосуществлённое, суггестивное слово, Михаил Павлович
предпочитает не писать, копить впечатления и образы и ждать своего текста.
Слово Шишкина имеет именно суггестивную природу – оно «пережито», насыщенно живой эмоцией, выстрадано; в этом отношении тексты Михаила Павловича являются
антиподами произведений антисловесных, деконструирующих авторов: деконструкторов стиля, слова и духа художественного текста от Баркова до Лимонова; деконструкторов формы от Розанова до Пригова. Таким образом, можно говорить об одной из вариаций традиционной в литературе и искусстве оппозиции аполоннического-дионисийского
(суггестивного-антисловесного), в которой Шишкин будет соотноситься с аполоническим-суггестивным, но такое соположение нуждается в отдельном рассмотрении.
Форму текстов Шишкина, особенно романную, также можно принять за деконструкцию, но природа принципиальной незавершённости, фрагментарности, эклектичности
её иная – Шишкин стремится написать идеальный текст, который, вступая в конфликт с
логикой сюжета, теряет свою чудесность (ведь «мысль изреченная есть ложь»). Михаил
Павлович, не допуская этого, обрывает повествование ровно там, где уже не может продолжать его на изначально заданном высочайшем уровне и начинает новый отрывок, в
котором дух находит своё продолжение, но буква гибнет.
Таким образом, шишкинское слово продолжает традицию русской классической литературы, прорастает из неё, вооружённое всем предыдущим литературным опытом и
обогащённое новым, авторским, оно имеет онтологическую обусловленность, и в этом
отношении противостоит слову постфомалистскому, интеллектуально сделанному. «Метатекстуальность Шишкина имеет не модернистскую или постмодернистскую, но классическую реалистическую природу» [4: 3], поскольку цель его – не охудожествлевание/
подражание, а продолжение традиции.
Форма шишкинских художественных текстов – это зафиксированное текстуально
умирание формы. Если соотнести форму и содержание в его произведениях, то мы получим Бытие (содержание), заключённое в умирающую оболочку (форму) – фактически,
человека живущего.
Такая трактовка соотносится и с авторским определением своего творчества:
«Мои тексты – это проживание жизни». И действительно, соединение традиционного
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содержания и новаторской формы провоцирует гегелевскую ситуацию единства и борьбы противоположностей, которая, в свою очередь, является одним из главнейших условий существования.
В заключение хотелось бы процитировать Маяковского – его высказывание о творчестве Велимира Хлебникова, которое на мой взгляд, актуально и для Михаила Шишкина:
«Хлебников – не поэт для потребителей. Его нельзя читать. Хлебников – поэт для производителя» [8].
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КОНСТРУИРОВАНИЕ АВТОРСКОГО “КОМИЧЕСКОГО МИРА”
(НА МАТЕРИАЛЕ ЛИМЕРИКОВ Э. ЛИРА)
Рассматривается реализация возможностей поэтонимов быть маркером нацеленности писателя на “имятворчество”, изучается процесс приобретения ими различных коннотаций. Подчеркивается важность информации, концентрирующейся в номинативных
единицах и способствующей созданию неповторимого мира стихотворений «Книги бессмыслиц» Э. Лира.
Ключевые слова: комическое, коннотация, контекст, семантика, поэтоним.
Творчество Эдварда Лира, по всеобщему признанию, не только положило начало
развитию детской литературы как таковой, но и способствовало приобретению популярности лимериком как жанром и литературным нонсенсом в целом. Э. Лир оказал заметное влияние на писателей ХХ века (как на поэзию, так и на прозу). “Прелести абсурда”
отдал щедрую дань современник мастера Льюис Кэррол, Даниил Хармс называл его среди своих любимых авторов, а знаменитая британская рок-группа «The Beatles» упомянула его имя в песне «Paperback writer». В разное время лимерики сочиняли Р. Киплинг,
Дж. Голсуорси, Дж. Джойс, М. Твен, Б. Акунин (Г. Чхартишвили), А. Белкин, И. Иртеньев, С. Сатин, С. Шоргин и многие другие.
Среди интересовавшихся работами Э. Лира видим и лингвистов, и литературоведов
и, разумеется, переводчиков (В. Набоков, С. Маршак, М. Фрейдкин, Е. Клюев, Г. Кружков, Б. Архипцев), которые, в свою очередь, обращали свое профессиональное внимание
на онимы произведений и на их адекватную передачу средствами другого языка [1].
Актуальность нашего исследования определяется общей тенденцией поэтонимологических изысканий к прояснению влияния имен собственных на произведения комических жанров, провозглашения их особого статуса, изучения структурно-семантической
и ассоциативно-коннотативной специфики проприальной лексики и ее возможностей в
создании смешного. Особо при этом выделяются онимы, впитывающие в себя нетипичные в других окружениях коннотации, тяготеющие к сгущению в себе всех смыслов контекста и сохраняющие связь с произведением-источником в дальнейшем.
Целью статьи является исследование поэтики онимов и контекстов в лимериках
Э. Лира. Для анализа были использованы тексты и иллюстрации Э. Лира к ним из издания «Книги бессмыслиц» 1846 г., электронная версия которого размещена на соответствующем найденном нами ресурсе [2].
Как известно, лимерик – короткое юмористическое стихотворение, построенное
на обыгрывании бессмыслицы. Он состоит из одной 5-строчной строфы и налагает довольно жесткие ограничения на схему рифмовки, метрику и сюжет [3]. Сам Э. Лир не
называл свои шуточные поэтические упражнения “лимериками”, это название применительно к ним появилось в печатном виде в 1892 г., уже после смерти поэта. Всего Эдвард
Лир написал 212 произведений этого жанра, а в его «Книгу бессмыслиц» вошло их, в
конечном итоге, чуть больше ста.
© Дворянчикова С. Е., 2014
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Существуют традиционные приемы авторов лимериков. Исходя из каламбурной направленности произведений, к таким особенностям выразительности относятся намеренная
игра слов, обыгрывание несоответствий английской орфографии и произношения, омофония, омонимия, синонимия, полисемия, использование стилистического разнообразия. К числу излюбленных способов относится и использование неологизмов.
И. М. Кунгурова и К. И. Ткаченко отмечают, что лимерики также отражают характерные черты национального английского юмора, воплощающиеся в столкновении здравого
смысла и эксцентрических проявлений “ярких индивидуальностей”: широкий контекст,
дающий возможность различных толкований; парадоксальность – игра со словами, где
смысл “выворачивается”, переворачивается и мгновенно снова возвращается на место;
способность видеть абсурд жизни и улыбаться ему; сквозной характер – юмор переливается из одной формы в другую: то мягкая ирония, то тонкий намек, то грусть или многозначительное умолчание, то резкий поворот [3].
Переводчик Г. Кружков, анализируя стихотворения Э. Лира, обнаруживает в них неожиданно не только серьезный подтекст и парадоксальные переклички с поэзией других
авторов, но и тонкие связи с личной биографией поэта [4]. Известно, что Э. Лир много путешествовал, был в Греции, Албании, Палестине, Сирии, Индии, на Цейлоне, долгое время
прожил в Италии. Е. И. Ражева предполагает, что, возможно, поэтому “герои его стихов –
родом из мыслимых и немыслимых географических далей; и, может быть, потому, что сам
он всю жизнь страдал от тех или иных жизненных несуразиц, все они совершают странные
поступки, необычность которых заключается либо в нелепом поведении, либо в бессмысленном отрицании очевидных фактов. Но так или иначе, лимерик не случайно относят к
nonsense verse – его смысл как бы в бессмысленности происходящего” [5: 331]. Существуют также сведения от биографов, что Э. Лир заинтересовался самой структурой, услышав
однажды There was a sick man of Tobago – стишок, вошедший в сборник «Anecdotes and
Adventures of Fifteen Gentlemen». Форма лимерика предоставляла безграничные возможности для использования рифмы, а забавное содержание являлось замечательным материалом для художественных иллюстраций [5: 330]. О картинках, сопровождающих каждое
стихотворение, следует сказать отдельно. Дело в том, что лимерики первоначально предназначались внукам графа Дерби, которых Эдвард Лир учил рисованию. По мнению многих исследователей, лимерики являются единым целым с рисунками поэта. Кажущееся
отсутствие причинно-следственных логических связей в нонсенсе компенсируется иллюстрациями, которые оказываются способными существенно добавлять и пояснять его [3].
По этой причине мы предлагаем в своей статье найденные оригинальные рисунки, сопровождающие каждое из анализируемых стихотворений.
“Авторский мир” предполагает возникновение особой комической ауры текста, в
свете которой осмысливаются и сюжеты, и поэтонимы произведения во всем их сложном взаимодействии. “Особое художественное пространство”, так значимое для верной расшифровки авторских интенций исследователем, необходимо и для проявления
воображения, в котором, по словам В. В. Федорова, творец-“воображающий осуществляет свое бытие” [6: 24]. Для достижения эстетического эффекта такого типа писатели достаточно широко практикуют “имятворчество” – создание окказиональных имен
собственных, дальнейшее восприятие которых отныне всегда соотносится с произведением-источником.
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Сотворенный мир может иметь соотносительные имена в действительности (например, топонимы), но они никогда не уравниваются, напротив, и в юмористическом произведении они приобретают характерное созначение везде и нигде.
Например, в таком стихотворении Э. Лира из «Книги бессмыслиц»:
There was a Young Lady of Portugal,
Whose ideas were excessively nautical:
She climbed up a tree,
To examine the sea,
But declared she would never leave Portugal1 [2] – комическое основывается на нелепице,
возведенной в эстетический принцип: чем более непонятно, тем смешнее. Young Lady of
Portugal2 заведомо не может воплотить свои желания, поскольку ее действия крайне непоследовательны: она забралась на дерево, чтобы видеть море; у нее были мореходные идеи, но
она решила не покидать Portugal (см. Рис. 1).
В следующем лимерике:
There was an Old Person of Basing,
Whose presence of mind was amazing;
He purchased a steed,
Which he rode at full speed,
And escaped from the people of Basing3 [2] – комическое возникает при столкновении хладнокровного Old Person of Basing (Э. Лир часто использует такую нестандартную антропонимную формулу) с ситуацией, в которой он спасался бегством от жителей Basing (см. Рис. 2).
В контексте:
There was Old Man of Bohemia,
Whose daughter was christened Euphemia,
Till one day, to his grief,
She married a thief,
Which grieved that Old Man of Bohemia4 [2] – дочь Old Man of Bohemia, которую зовут
Euphemia (от греч. ‘добрая слава’), выходит замуж за вора, чем вызывается противоречие
между внутренним смыслом антропонима и действиями нареченной им (см. Рис. 3).
1

2

3

4
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Жила-была Молодая Леди из Португалии,
Чьи идеи были чересчур мореходными:
Она взобралась на дерево,
Чтобы рассматривать море,
Но заявила, что никогда не покинет Португалию.
Мы рассматриваем подобные именования как поэтонимы, соглашаясь в этом с мыслью
Н. В. Мудровой, поскольку они записаны с прописной буквы и обозначают действующих лиц
произведения [7: 10].
Жил-был Старый Человек из Базина,
Чье хладнокровие было удивительным;
Он купил рысака,
На котором скакал во весь опор,
И спасся бегством от жителей Базина.
Жил-был Старый Человек из Богемии,
Чью дочь нарекли Эуфемия,
Пока однажды, к его горю,
Она не вышла замуж за вора,

В стихотворении об Old Man of Cape Horn в противоречие вступают коннотации, восходящие к внутреннему смыслу топонима the Horn (the Cape of Good Hope) – Мыс Доброй Надежды [8] – веселый, надежда, и семы-характеристики внутреннего мира человека – грустный, отчаяние:
There was an Old Man of Cape Horn,
Who wished he had never been born;
So he sat on a chair,
Till he died of despair,
That dolorous Man of Cape Horn5 [2] (см. Рис. 4).
В следующем контексте:
There was a Yong Lady of Tyre,
Who swept the loud chords of a lyre;
At the sound of each sweep
She enraptured the deep,
And enchanted the city of Tyre6 [2] – возможно, имеется в виду город Тир (от фи– Цор – ‘скалистый остров’) – знаменитый финикийский город,
никийского
один из крупных торговых центров в истории, разрушенный мусульманами в 1291 г,
являющийся в настоящее время – городом Сур (Южный Ливан) [9]. Нонсенс создается
при столкновении сем возвышенное – сниженное: Yong Lady of Tyre подметала струны
и очаровывала жителей Tyre, впрочем, выбор топонима явно обусловлен необычностью
рифмы – lyre (см. Рис. 5).
Дж. Коллонезе отмечает, что “нонсенс в своих разных произведениях значительно обогащает литературу и делает возможным создание фантастических образов, которые расширяют сознание и уводят нас от реальности” [10: 262]. Как известно, нонсенс – философское
понятие, содержание которого явилось результатом переосмысления традиционной фигуры
отсутствия смысла в контексте “метафизики отсутствия”, нонсенс как отсутствие раз и навсегда заданного смысла есть условие возможности семантического движения как такового
[11]. Поскольку выяснилось, что бессмысленные высказывания, содержащие логические
ошибки, переворачивающие мир вверх ногами, производят определенный эстетический эффект, подобные приемы широко используются в искусстве.
Исследователи отмечают, что “неологизмы и словоупотребления Э. Лира прочно вошли
в английскую литературу и язык, форма лимерика, возникшая около 150 лет тому назад и
возрожденная к новой жизни Э. Лиром, получила дальнейшее развитие в наши дни” [3]. Новые лимерики в лучших традициях эксцентричного юмора жанра сочиняются людьми всех
5

6

Что огорчило Старого Человека из Богемии.
Жил-Был Старый Человек с Мыса Доброй Надежды,
Который желал, чтобы он никогда не был рожден;
Потому он сидел на стуле,
Пока не умер от отчаяния,
Унылый Старый Человек с Мыса Доброй Надежды.
Жила-была Молодая Леди из Тайра,
Которая подметала громкие струны лиры;
При каждом взмахе метлы
Она приводила в восторг души людей,
И очаровывала город Тайр.
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возрастов и профессий и затрагивают широчайший диапазон тем – от науки и политики до
сцен из жизни обывателей, а, значит, и вызывают научный интерес филологов вообще и поэтонимологов в частности.
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Дворянчикова С. Є., к. ф. н., Київ
КОНСТРУЮВАННЯ АВТОРСЬКОГО “КОМІЧНОГО СВІТУ”
(НА МАТЕРІАЛІ ЛІМЕРИКІВ Е. ЛІРА)
Розглянуто реалізацію можливостей поетонімів бути маркером прагнення письменника до “ім’ятворчості”, досліджено процес набуття ними різноманітних конотацій.
Підкреслено важливість інформації, що міститься в номінативних одиницях і сприяє створенню неповторного світу віршів «Книги нісенітниць» Е. Ліра.
Ключові слова: комічне, конотація, контекст, семантика, поетонім.
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Dvoryanchikova S.Ye., PhD, Kyiv
THE CONSTRUCTION OF THE AUTHOR’S “COMIC WORLD”
(ON THE BASIS OF THE LIMERICKS BY E. LEAR)
The implementation of poetonym’s opportunities to be a marker of the writer’s focus on
creation of names is examined, the acquisition of different connotations is studied. Importance
of information is concentrated in nominative units that help to create the unique world of «A
Book of Nonsense» by E. Lear is underlined.
Key words: comic, connotation, context, semantic, poetonym.

УДК 82.09
Любецкая В., канд. филол. наук, ст. препод.
ГВУЗ КНУ, Кривой Рог
ОБЩИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭПОСА И ЕГО ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ
КАК РОДА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СЛОВЕСНОСТИ
В статье рассматривается один из литературных родов – эпос, с его основными,
отличительными признаками, как род художественной словесности. Осмысливается
двойственность значения термина «эпос», как литературного рода и жанра, то есть в
его «узком» и «широком» понимании. Анализируются причины многомерности родовой
структуры, коренная связь эпоса с лирикой и драмой. Определяется, что в XVIII-XIX вв.
на смену эпической поэме (эпопеи) приходит жанр романа и занимает ведущее положение. Жанр романа сопоставляется с традиционным эпосом, которому изначально
присуще «поэтическое состояние мира» (по Г.В.Ф. Гегелю).
Ключевые слова: литературный род, жанр, эпос, эпопея, роман.
В настоящее время в академической теории литературы признан тот факт, что родовая структура многомерна. Однако издавна принято объединять словесно-художественные произведения издавна в три большие группы, привычно именуемые литературными
родами: эпос, лирика и драма. XX век внес существенные коррективы в эту триаду; сохраняя свою значимость, она нуждается в уточнениях, дополнениях, конкретизации всякий раз, когда речь идет о литературном роде и, соответственно, о литературном жанре.
Эпический род поэзии Сократ и Платон считали смешанным, вбирающим в себя характеристики лирики и драмы. Рассказ о произошедшем в эпическом роде осуществляется
без привлечения речи действующих лиц (др.-гр. diegesis), и осуществляется как подражание посредством поступков, действий, произносимых слов (др.-гр. mimesis). В «Поэтике» Аристотеля также говориться о поэтических родах – об эпосе, лирике и драме,
которые были наиболее полно и глубоко описаны Г.В.Ф. Гегелем, как о разных типах
подражания: «Подражать в одном и том же и одному и тому же можно, рассказывая о
© Любецкая В., 2014
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событии, как о чем-то отдельном от себя, как это делает Гомер, или же так, что подражающий остается сам собой, не изменяя своего лица, или представляя всех изображаемых
лиц как действующих и деятельных» [1: 45]. Аристотель, в отличии от Г.В.Ф. Гегеля, не
использует понятия «субъективного» и «объективного» для определения рода, и многие
теоретики литературы склоняются к тому, «что в древнегреческой поэзии в «классический» период формируются принципы жанрового мышления, поэтому именно о жанрах
применительно к ней (а также к последующей европейской литературе вплоть до XVIII
ст.) и нужно говорить, тогда как понятие «род» актуализируется гораздо позднее (на рубеже XVIII-XIX вв.) [2: 202]. Стоит сказать, что оба подхода являются очевидными крайностями и требуют прояснения. А.В. Домащенко пишет следующее: «И Платон и Аристотель на самом деле говорят о родах поэзии, но их понимание поэтических родов в
корне отлично от гегелевского» [2: 202]. Итак, словом «эпос» обозначают и литературный род, и один из жанров названного рода, то есть эпопею, «героический эпос». Двойственность значения порождает «широкое» и «узкое» понимание, и термин «эпос» приобретает варианты – словом «эпика» обозначают литературный род, одну из трех «естественных форм поэзии» (по И.В. Гете), а словом «эпопея» – характеризуется тип художественной структуры, то есть обозначается сам жанр. Именно эпопею принято считать
венцом словесно-художественного творчества, его величайшим образцом. Эпопея стала
меркой для оценки других эпических жанров, включая и роман. Основными признаками
эпоса как рода художественной словесности выступают события, действия как предмет
изображения (событийность) и повествование. Доминирующая форма повествования,
которая связывает все в единое целое, не единственная, так как в эпических произведениях наряду с ним присутствуют рассуждения, описания, лирические отступления (что
связывает эпос с лирикой), диалоги (что связывает эпос с драмой). Важно отметить, что
эпические произведения создаются как в прозаической, так и в стихотворной форме.
Г.В.Ф. Гегель характеризует эпос, лирику и драму с помощью категорий «объект» и
«субъект», эпическая поэзия – наиболее объективна, лирическая – субъективна, а драматическая соединяет в себе объективное и субъективное начала. Предметом эпоса как
литературного рода, по мнению Г.В.Ф. Гегеля, является бытие в его целостности; события в эпосе господствуют над волей отдельных людей. Эпическая поэзия «поэтически
повествует о каком-либо целостном в себе действии, а также о характерах, которыми
порождается это действие в своем субстанциальном достоинстве или же в фантастическом сплетении с внешними случайностями. Придавая этому действию форму развернутого события, происходящего само по себе, поэзия выявляет тем самым само объективное в его объективности» [3 (3: 419)]. Г.В.Ф. Гегель говорит прежде всего об эпосе, возникшем в период героического состояния мира: «…в подлинном эпическом событии не
бывает ни одного произвольного поступка и таким образом никогда не повествуется о
каком-либо чисто случайном происшествии, но всегда о действии, вплетенном в целостность своего времени и состояния нации. Поэтому это действие может достигнуть созерцания только в пределах широко развернутого мира и требует изображения всей этой совокупной действительности» [3 (3: 433)]. Идиллическое и героическое состояние мира есть
у Гомера, но в «современной эпопее» – в романе нет ничего абсолютного, мир утрачивает
первоначальную целокупность, хотя иногда остается стремление, апелляция к эпическому
прошлому. Как пишет В.Я. Пропп: «Эпос не определяется каким-нибудь одним
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признаком, сразу устанавливающим его сущность. Он обладает целым рядом признаков,
и только совокупность их дает правильное и полное представление о том, что такое эпос.
Наиболее важным, решающим признаком эпоса является героический характер его содержания» [4: 5]. В данном случае «героическое» становится решающим признаком для
определения «эпического», это, конечно, так, если речь идет об эпосе как «идеальном
типе» литературного произведения, как об одной, исторически сложившейся разновидности жанра, об эпопеи. Значительной методологической проблемой становится понимание того, как эволюционирует эпический род в конкретных жанрах. Гомеровский эпос
опирается на предание, это повествование о событиях, предполагаемых в прошлом, которое исследователи называют «абсолютным прошлым». Эпос охватывает бытие в его
пластической объемности, во всей полноте описывая жизнь, точнее события общественно значимые, оставившие след в народной памяти. Эпическому повествованию свойственна широта взгляда на жизнь, ее приятие в различных проявлениях. «Всеведение» в
эпосе – обязательное условие; оно порождает объективное, неторопливое повествование, разнообразно открывая красоту мира и проникая в глубины человеческого духа. По
мнению М.М. Бахтина, эпопея как жанр характеризуется определенными конститутивными чертами: «1) предметом эпопеи служит национальное эпическое прошлое, «абсолютное прошлое» по терминологии Гете и Шиллера; 2) источником эпопеи служит национальное предание (а не личный опыт и вырастающий на его основе свободный вымысел); 3) эпический мир отделен от современности, то есть от времени певца (автора и
его слушателей), абсолютной эпической дистанцией» [5: 204]. Мир эпопеи – это национальное героическое прошлое, «мир «начал» и «вершин» национальной истории, мир
отцов и родоначальников, мир «первых» и «лучших» [5: 204]. Прошлое не является содержанием поэмы, но изображаемый мир отнесен к прошлому, изображение же события
в его настоящем – выход из эпического в романный мир. Эпопея – совершенная, готовая
жанровая форма, священное предание о прошлом. Мир романа – активное перенесение
в будущее, переосмысление и переоценка всего абсолютного в настоящем, в его незавершенности. Можно сказать, что по родовым признакам роман не отличается от эпопеи,
но различается по жанрам. Так, например, трагедией Н.В. Гоголя становится именно
трагедия жанра, по мнению М.М. Бахтина. Поэма Н.В. Гоголя «Мертвые души» «рисовалась» для него как форма эпопеи, как «Божественная комедия», но выходила «мениппова
сатира»: «Он не мог выйти из сферы фамильярного контакта, однажды войдя в нее, и не
мог перенести в эту сферу дистанциированные положительные образы … Перейти из
ада с теми же людьми в том же произведении в чистилище и рай ему не могло удаться:
непрерывного перехода быть не могло» [5: 219]. Содержанием эпоса является целостность мира, а в романе главная тема, по справедливому замечанию Г.В.Ф. Гегеля, сравнившего роман с трагедией, разлад между обществом и личностью. В романе «отсутствует изначально поэтическое состояние мира, из которого вырастает настоящий эпос.
Роман в современном смысле предполагает уже прозаически упорядоченную действительность, на почве которой он в своем кругу вновь завоевывает для поэзии, насколько
это возможно при такой предпосылке, утраченные ею права – как с точки зрения жизненности событий, так и с точки зрения индивидов и их судьбы. Поэтому одна из наиболее
обычных и подходящих для романа коллизий – это конфликт между поэзией сердца и
противостоящей ей прозой житейских отношений, а также случайностью внешних
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обстоятельств. Конфликт этот разрешается трагически или комически» [3: 474–475]. Сам
эпический жанр Г.В.Ф. Гегель рассматривает синтетически, утверждая, что он содержит
в себе трагедию и лирику. Однако, как мы знаем, эпический род объективен, при его
живописности и пластичности, здесь лирические и драматические переживания носят
объективированный социально-исторический и природный характер. Как пишет Ф.В.
Шеллинг в «Философии искусства», объективность эпоса, «есть выражение его бесконечности и абсолютности»: «Все одинаково значительно и незначительно, одинаково
велико и ничтожно. Преимущественно этим поэзия и сам поэт как бы делаются в эпосе
причастными к божественной природе...» [6: 357–358]. При масштабности эпоса, для
него ценно и «мгновение», по мнению Ф.В. Шеллинга. Эпос «не спешит именно потому,
что субъект пребывает в покое, как бы не захвачен временем, пребывает вне времени» [6:
355]. «Современная эпопея», роман, хотя и принадлежит к эпическому роду, меняет свою
природу, устанавливает совершенно новые отношения, формируясь в условиях «обостренной активизации» (по М.М. Бахтину) внешнего и внутреннего многоязычия. «Эпос
по своей природе есть действие неограниченное ... Как уже было сказано, роман ограничен предметом своего изображения, он этим скорее приближается к драме, представляющей собой ограниченное и в себе замкнутое действие ... Коль скоро роман не может быть
драматичен и все же, с другой стороны, должен в форме изложения добиваться объективности эпоса, то наиболее красивая и уместная форма романа необходимо будет формой
повествовательной» [6: 380–381]. Несомненно, что роман становится во главе процесса
развития и обновления литературы как в языковом, так и в стилистическом отношении.
Стоит отметить, что роман мы относим к миметическому роду поэзии, а вот эпопею – к
подлинной манической поэзии, имеющей священный характер. Манической поэзия
«впервые рождается, поэтому таков ее первоначальный род» [2: 258]. А.В. Домащенко
проясняет смысл слова «эпос» как «изначальное делание в слове и словом, в котором
впервые сказывается истина и в котором впервые проявляется человеческая принадлежность истине – в стихослагающем (вопрошающем) мышлении» [2: 260]. В таком смысле,
эпос является истоком поэзии, заключающем в себе изначальное состояние слова. Позже
меняется смысл слова «эпос», а главное – утрачивается связь с изначальным, с полнотой
присутствия, проявляющейся и содержащейся в ладе. «Одержимость» в манической поэзии «необходимо мыслить как «пребывание-в» истине речи, тогда как бурные проявления чувств – характерное, но вовсе не обязательное следствие манического состояния.
Оно может выражаться и в полном владении собой, в сосредоточенности и уравновешенности, всегда проникнутыми, однако, большим или меньшим внутренним напряжением»
[2: 260]. Переход от манической поэзии к миметической является необходимым условием возникновения романного слова. Эпос как литературный род и эпопея как жанр изначально находятся в сфере манического, с появлением жанра романа, пришедшего на смену эпопеи, изменяется эпический род вцелом, сущее сказывается по другому. М.М. Бахтин говорит о том, что эпопея как реально дошедший до нас жанр, устаревает и находится в «застывшем», «омертвевшем» состоянии: «… дошедшая до нас реальная эпопея
есть абсолютно готовая и весьма совершенная жанровая форма, конститутивной чертой
которой является отнесение изображаемого ею мира в абсолютное прошлое национальных начал и вершин» [5: 206]. Жанр романа вносит сумятицу во все привычное, каноническое, «в присутствии романа все жанры начинают звучать по-иному» [5: 206]. Так,
477

эпос «превращается» в роман: «Эпический материал транспортируется в романный, в
зону контакта, пройдя через стадию фамильяризации и смеха. Когда роман становится
ведущим жанром, ведущей философской дисциплиной становится теория познания» [5:
206]. Романизация других жанров – освобождение от всего непластичного и условного,
мирное и гармоничное сосуществование романа с другими жанрами не представляется
возможным. Прямое слово, маничное для Платона, заменяет слово непрямое, которое по
природе и своей сути миметично. Сказывание в эпосе переходит в привычное для нас
повествование, являющееся организующим началом и характеризующее эпический род.
Смысл слова «повествование» также нуждается в уточнении: «В узком смысле – это развернутое обозначение словами того, что произошло однажды и имело временную протяженность. В более широком значении повествование включает в себя также описания,
то есть воссоздание посредством слов чего-то устойчивого, стабильного или вовсе неподвижного (таковы большая часть пейзажей, характеристики бытовой обстановки, черт
наружности персонажей, их душевных состояний). Описаниями являются также словесные изображения периодически повторяющегося» [7]. Произведения эпического рода
могут «вобрать» в себя множество обстоятельств, событий, характеров, художественных
образов. Именно повествовательная форма способствует глубочайшему проникновению
во внутренний мир человека во всей его полноте и противоречивости, в движении, в
становлении, в развитии. Эпос (эпопея, а вслед за нею и роман, повесть) художественно
воспроизводит жизнь в ее цельности, монументальности, масштабности. Характерно,
что эпическая цельность человека в романе распадается, «появляется существенный разнобой между внешним и внутренним человеком, в результате чего предметом опыта и
изображения – первоначально в смеховом, фамильяризующем плане – становится субъективностью человека; появляется специфический разнобой аспектов: человек для себя
самого и человек в глазах других» [5: 229]. Как справедливо замечает М.М. Бахтин, «распадение эпической (и трагической) целостности человека в романе в то же время сочетается с подготовкой новой сложной целостности его на более высокой ступени человеческого развития» [5: 229]. Для эпической формы важен сам повествователь, который сказывает себя в произведении посредством стиля. Эпическая форма воспроизводит рассказываемое и рассказывающего «она художественно запечатлевает манеру говорить и
воспринимать мир, а в конечном счете – склад ума и чувств повествователя. Облик повествователя обнаруживается не в действиях и не в прямых излияниях души, а в своеобразном повествовательном монологе» [7]. Абсолютная эпическая дистанция – это тот
тип повествования, который характерен для эпопеи: «Благодаря эпической дистанции,
исключающей всякую возможность активности и изменения, эпический мир и приобретает свою исключительную завершенность не только с точки зрения содержания, но и с
точки зрения его смысла и ценности. Эпический мир строится в зоне абсолютного далевого образа, вне сферы возможного контакта со становящимся, незавершенным и потому
переосмысливающим и переоценивающим настоящим» [5: 209]. Повествователь рассказывает о событиях обстоятельно, спокойно, как тот, кто обладает даром «всеведения»,
словно возносится над миром, отсюда та сверхобъективность и даже «божественность»,
которой наделяют Гомера: «Основываясь на … формах повествования, восходящих к
Гомеру, классическая эстетика XIX в. утверждала, что эпический род литературы – это
художественное воплощение особого, «эпического» миросозерцания, которое отмечено
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максимальной широтой взгляда на жизнь и ее спокойным, радостным приятием. Сходные мысли о природе повествования высказал Т. Манн в статье «Искусство романа»:
«Быть может, стихия повествования, это вечно-гомеровское начало, этот вещий дух минувшего, который бесконечен, как мир, и которому ведом весь мир, наиболее полно и
достойно воплощает стихию поэзии» [7]. А.Ф. Лосев называет такой тип повествования – эпическим стилем: «Эпический стиль есть такой художественный стиль, который
рисует нам жизнь того или иного человеческого коллектива, подчиняющей себе своими
закономерностями решительно всякую личную жизнь, и потому всякая отдельная личная жизнь получит для нас интерес только в связи с общей жизнью ее коллектива. Это не
значит, что в эпосе решительно нет никакого изображения личной жизни. Но это значит,
что всякая личная жизнь в эпосе получает свой смысл и свое закономерное развитие
только от того коллектива, к которому она принадлежит» [8]. Примат общего над индивидуальным в эпосе хорошо понимали В.Г. Белинский и Н.В. Гоголь. Так В.Г. Белинский
пишет: «Итак, содержание эпопеи должны составлять сущность жизни, субстанциальные силы, состояние и быт народа, еще не отделившегося от индивидуального источника
своей жизни. Посему народность есть одно из основных условий эпической поэмы: сам
поэт еще смотрит на события глазами своего народа, не отделяя от этого события своей
личности … Действующие лица эпопеи должны быть полными представителями национального духа; но герой преимущественно должен выражать своею личностью всю полноту сил народа, всю поэзию его субстанциального духа» [9: 37–38]. Итак, первый принцип, вытекающий из сущности эпического стиля, есть его объективность; то есть, эпос
есть примат общего над индивидуальным. То, что сейчас называется объективностью
эпоса, обычно именуется повествованием: «Повествовательный род поэзии характеризуется той основной позицией поэта, в силу которой он направляет свое внимание на
изображение фактов и событий так, как будто бы сам поэт был здесь ни при чем и как
будто бы его собственная внутренняя жизнь была ему совершенно неинтересна» [8]. В
отношении поэм Гомера все таки принято говорить об объективности эпоса, чем об его
повествовательности. Не смотря на обстоятельность и деловитость эпоса, неизбежно
происходит зарождение субъективизма, не имеющего ничего общего с так называемым
«эпическим миросозерцанием». В литературе XX века субъективное повествование возобладало, и повествователь стал смотреть на мир глазами одного из персонажей, проникаясь его мыслями и чувствами. Наиболее распространенной формой эпического повествования становится рассказ от третьего лица, а также персонифицированный повествователь и высказывающийся от собственного, «первого» лица рассказчик, который
все таки не полностью тождественен писателю. Таким образом, способы повествования,
используемые в эпических произведениях, весьма разнообразны. Слово «повествование» у Платона не наполнено современными, уводящими в сторону значениями, оно значит – направляющее нас сказывание, которое «открывается и выведением на свет, в область непотаенного, определенного сущего, и вместе с тем приведением нас к этому сущему, которому мы, пока сказывание длится, принадлежим. Таким сказыванием действительно является всякая поэзия – как маническая, так и миметическая» [2: 211]. А.В.
Домащенко акцентирует, что в разных родах (маническом и миметическом) сказываниесущее осуществляется по-разному – либо прямым сказыванием, либо же с помощью
подражания тому, что на самом деле осуществляется. Возможно и соединение этих двух
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способов. Сущее сказывается по высшей воле, но так бывает не всегда, даже в классической эпопеи. Классификацию эпических типов изображения божественной и человеческой воли дает А.Ф. Лосев, выделяя пять таких типов. Первый тип этого соотношения
сводится к тому, что в поэмах Гомера указывается божественная воля, но ничего не говорится о человеческой воле, хотя она и подразумевается. Второй тип противоположен
первому, в нем соотношение божественной и человеческой воли заключается в том, что
в тексте формулируется человеческая воля и ничего не говорится о божественной воле,
но последняя сама собой подразумевается или на основании иного места в тексте или из
контекста повествования. В третьем типе указывается и божественная и человеческая
воля, так что об их тождестве не нужно и догадываться. Оно просто формулируется в
непосредственном виде, то есть прямо говорится о совпадении двух воль. В четвертом
типе божественная воля действует вразрез с человеческой волей, подавляя ее. А в пятом
типе, наоборот, человеческая воля, находясь в антагонизме с божественной волей, что
приводит к борьбе человека с богом, иногда небезуспешной [8]. Вслед за А.Ф. Лосевым
можно сказать, что типы этого взаимоотношения бесконечно разнообразны, особенно на
современном этапе развития литературы. Следует отметить, что многие вопросы, связанные с исследование эпического рода в романе, весьма актуальны для современного
литературоведения. Обращаясь к аспектам эпического в жанре романа, следует соотносить эпическое в романе прежде всего с гомеровским эпосом, анализировать эпическое
мышление, которое направлено на обретение нового единства мира через борьбу. В большинстве случаев романный стиль отождествляют с понятием «эпический стиль», но необходимо понимать то глубокое различие, которое есть между романной и чисто эпической изобразительностью.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

480

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
Аристотель Поэтика. Об искусстве поэзии / пер. с древнегреч. В. Г. Аппельрота, ред.
пер. и коммент. Ф. А.Петровского. – М. : Государственное издательство худож. лит.,
1957. – 184 с.
Домащенко А. В. Об интерпретации и толковании : монография / А. В. Домащенко. – Донецк : ДонНУ, 2007. – 277 с.
Гегель Г. В. Ф. Эстетика : в 4 т. / Г. В. Ф. Гегель. – М. : Искусство, 1968–1973. –
Т. 3. – 1971. – 622 с.
Пропп В. Я. Русский героический эпос / В. Я. Пропп. – М. : Государственное издательство худож. лит., 1958. – 604 с.
Бахтин М. М. Эпос и роман / М. М. Бахтин. – СПб. : Азбука, 2000. – 304 с.
Шеллинг Ф. В. Философия искусства / Ф. В. Шеллинг. – М. : Мысль, 1966. – 496с.
Хализев В. Е. Теория литературы [Электронный ресурс] / В. Е. Хализев. – Режим
доступа : http://modernlib.ru/books/halizev_v/teoriya_literaturi/read.
Лосев А. Ф. Гомер [Электронный ресурс] / А. Ф. Лосев. – Режим доступа : http://
annales.info/greece/losev/homer02.htm.
Белинский В. Г. Полн. собр. соч. : в 13 т. / В. Г. Белинский. – М. : Изд-во АН СССР,
1953–1959. – Т.5 : Статьи и рецензии. 1841–1844. – 1954. – 863 с.

Любецька В., канд. філол. наук, ст. виклад.
ДВНЗ КНУ, Кривий Ріг
ЗАГАЛЬНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ЕПОСУ І ЙОГО ОСНОВНІ ОЗНАКИ ЯК РОДУ
ХУДОЖНЬОЇ СЛОВЕСНОСТІ
У статті розглядається один з літературних родів – епос, з його основними,
відмітними ознаками, як рід художньої словесності. Осмислюється подвійність значення терміну «епос», як літературного роду та жанру, тобто у його «вузькому» та «широкому» розумінні. Аналізуються причини багатомірності родової структури, корінний
зв’язок епосу з лірикою та драмою. Визначається, що в XVIII-XIX ст. на зміну епічній
поемі (епопеї) приходить жанр роману, і займає провідне становище. Жанр роману
зіставляється з традиційним епосом, якому першопочатково притаманний «поетичний
стан світу» (за Ґ.В.Ф. Геґелем).
Ключові слова: рід літератури, жанр, епос, епопея, роман.
Lubetskaya V., PhD, senior lecturer
State institution of higher education Kryvyi Rih national university, Kryvyi Rih
GENERAL DEFINITIONS OF EPOS AND ITS MAIN FEATURES
The article deals with one of the literary genres – epic, with its basic, distinctive features,
as a kind of artistic literature. The term «epic» is interpreted in dual meaning as a form of
literature and as a genre, which means, in his «narrow» and «wide» sense. The causes of
the multidimensional generic structure and fundamental connection with the epic, lyric poetry
and drama are analyzed. It is determined that in the XVIII-XIX centuries to replace the epic
poetry (epic (genre)) comes genre of the novel, and has a leading position. Genre of the novel
is compared with the traditional epic, which is originally peculiar «poetic state of the world»
(according to G.W.F. Hegel).
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РЕЧІ, ЩО ПРОМОВЛЯЮТЬ: МАТЕРІАЛЬНИЙ СВІТ У ЛІРИЦІ УЛЛИ ХАН
У статті окреслюються відмінності жіночої моделі картини світу, презентованої
в поезії сучасної німецької авторки Улли Хан. Зокрема, розглядаються особливості співіснування Я-особи та Ти-особи у ліричному тексті крізь призму світу речей, які оприявнюються завдяки аналізу віршів У. Хан на рівні лінгвопоетики. При цьому наголошується на таких прикметних рисах творчості поетеси, як смілива гра із двозначністю,
інтерпретація традиційних смислів, а також домінування тілесного над психічним.
Ключові слова: жіноча поезія, інтертекстуальність, поезія «нової суб’єктивності»,
мова ліричного тексту, лінгвістичний конструктивізм, художня деталь.
Важливим завданням теорії німецької літератури сучасні літературознавці вважають
перегляд так званого канону з огляду на залучення до нього все ще недостатньо досліджених імен жіночих авторів, серед яких Гізела Шток, Улла Хан, Фрідеріке Майрьокер, Керстін Гензель та ін. Зокрема, актуалізується необхідність перегляду традиційних
уявлень про художню практику і обґрунтовується необхідність створення паралельної,
немаргіналізованої історії жіночої літератури як такої, що наділена власним сенсом і
естетичною цінністю, відмінними від системи чоловічої логіки. При цьому літературне
Fräuleinwunder – це радше вдалий бренд, вигаданий у США, який навряд чи мислиться
літературною категорією.
Увагу цієї розвідки зосереджено довкола поетичного доробку сучасної німецької авторки Улли Хан (Ulla Hahn), яка, услід за Інгеборг Бахманн, називає кохання особливою
манерою письма, особливою мовою власних ліричних текстів. Таким чином, глибоко
приховані прояви «Я»-особи у її поезії створюють індивідуальні, інтимні, підсвідомі
субтексти, що їх можна відчути і висвітлити лише завдяки більш пильному лінгвопоетичному рівню аналізу.
Улла Хан народилась у 1946 році в Зауерланді, зростала у Монгаймі в робітничому
середовищі, де освіта не надто цінувалась. У Кельнському університеті Улла студіювала філософію, історію та соціологію, а закінчивши аспірантуру, викладала літературу в
університетах Гамбурга, Бремена і Ольденбурга. З 1979 року упродовж декількох років
Улла працювала редактором на радіо в Бремені. Визнання прийшло до неї відносно пізно, свою першу збірку віршів «Herz über Kopf» Улла Хан видала у 35 років. В цілому
її поетичний доробок складає 11 ліричних збірок та три романи, один з яких є автобіографічним. Наразі поетеса мешкає у мальовничому куточку Гамбурга на березі Одера,
провадить активне громадське життя, є незмінною почесною гостею різноманітних літературних конференцій. У. Хан відкрита для спілкування, їй притаманне чудове почуття
гумору й природна жіноча чарівність.
Ліричні тексти німецької авторки перекладаються європейськими мовами, зокрема, російською переклад низки ліричних творів Улли Хан здійснили Лариса Керчина і
© Павлюк Х., 2014
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Світлана Валікова, переклади друкуються в періодиці, антологіях і поетичних збірниках.
В літературне життя Німеччини Улла Хан увійшла наприкінці шістдесятих років, при
цьому відгуки щодо її перших творчих спроб були доволі суперечливі. Проте дискусії у
літературних колах не завадили молодій авторці здобути колосальне визнання серед жіноцтва східної Німеччини, яке просто-таки шикувалося у чергу за її книгами. За рівнем
популярності тогочасну Уллу Хан можна порівняти хіба що з Веронікою Тушновою, російською поетесою, з віршами якої під подушкою у шістдесяті засинало ціле покоління
дівчат. А після появи «Не отрекаются, любя» до Тушнової прийшла справжня популярність, її поетичний голос швидко набрав потужності і висоти, відважно витіснивши на
задній план оспівування соціалістичних звершень.
Та повернімось до творчості Улли Хан. Свого часу Гюнтер Кунерт високо оцінив творчість тоді ще юної поетеси, слушно помітивши свіжість й чистоту її десентименталізованої
поетичної мови. На думку ж самої авторки, віршам не потрібна мова – вони самі є мовою
[3: 88]. Лише подекуди звертаючись до рими та білого вірша, Улла надає перевагу верлібру, що загалом властиво для західноєвропейської традиції віршування. Такий стильовий
плюралізм дає змогу зараховувати доробок У. Хан до постмодерної лірики з її еклектизмом, інтертекстуальністю та монтажною технікою. Зокрема, дослідники поезії німецької
авторки Вікі Райтінгер та Вольфганг Мідер [4] наголошують на активному використанні
нею у ліричних текстах прислів’їв, сталих зворотів, ідіом, фразеологізмів, а також біблійних цитат та посилань. Так, у згадуваній вище збірці «Herz über Kopf» дві третини всіх
текстів, починаючи із заголовка, містять ті чи інші прислів’я, мовні звороти чи приказки.
Інтертекстуальна манера письма, притаманна стилю Улли Хан, не є якимось незвичним
чи новим явищем у сучасній німецькій ліриці, ідіоматичний стиль поетеси суголосний
традиції Бертольда Брехта, Рози Ауслендер, Ганса Магнуса Енценсбергера, Еріха Фріда,
Маші Калеко, Гізели Штайнекерт та ін. Формалізована мова, що є домінантною рисою
поезії Улли Хан, спричиняє ефект пригадування: прислів’я у ліричному тексті уявляються
реципієнтові старими добрими знайомими, а використання фраз із народних та дитячих
пісень, а також біблійних алюзій посилює подібний ефект. Авторка сміливо грається із
двозначністю, інтерпретує традиційні смисли на власний розсуд, рухаючись від гармонійної ідилії в бік відвертої іронічності та тріумфу тілесного над психічним.
«Розкріпачення» теми кохання у другій половині ХХ ст. призвело до безкінечного
тиражування одноманітних ситуацій і переживань у творчості деяких тогочасних авторів, вірші яких були позбавлені справжньої емоційної напруги. Уллі Хан пощастило
віднайти власний шлях до вічної теми: високе почуття й еротичні мотиви, елементи
фізіології вибагливо переплітаються з піднесеністю, реальність з нереальністю, іронія
з самоіронією, утворюючи цілий макрокосм емоцій і переживань. Як зазначає сама
поетеса, питання: «Якою є Ваша тема?» викликає у неї сум’яття. Адже вірші не мають
жодної теми. Вони самі є темою. Так само недоречно звучить питання про співвідношення соціального та естетичного у сучасній поезії – це все одно, що спитати: ти
хочеш дихати чи їсти? Позаяк вірші пишуться не про соціальне життя; вони є частиною цього життя. Одного разу видрукувана, поезія вже не належить митцеві, який її
створив. Вона належить тим, хто її читає [3: 89]. На думку Міхаеля Брауна, Уллі Хан
вдалося створити такий тип вірша, який мислиться реабілітацією гармонійно-закритої
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форми й водночас завжди нового змістового наповнення, позаяк одвічна лірична тема
кохання стає домінантною у її текстах.
Водночас, поряд із зміною загальних суспільних тенденцій, спричинених студентськими виступами, 70-ті роки прикметні для німецької лірики зміною парадигми герметичного вірша. Натомість у контексті так званої «нової суб’єктивності» популярності
набуває концепція, означена як Alltagslyrik або ж поезія повсякдення. Представники цього поетичного спрямування не лише свідомо відмовляються від римування, метрики та
строфіки, притаманних герметичній ліриці, а й кардинально змінюють лексичні засоби,
рухаючись від вибагливої езотерично-метафоричної мови герметичного вірша у бік використання спрощеної лексики побутового мовлення, аж до жаргону та подекуди сленгу.
Вагомого значення у текстах «нової суб’єктивності» набувають такі чуттєві феномени
як візії, запахи, звуки тощо. При цьому лірична фігура розширюється від ізольованого
монологічного «Я» (як у Г. Бенна) до більш об’єктивного діалогічного «Ми». Щодо змістового наповнення нових ліричних текстів замість відчуження об’єктивної дійсності чи
намагання витворити власну поетичну реальність спостерігається спроба відтворення й
фіксації унікальних миттєвостей буденного життя на противагу нарації у прозових текстах, що пропонує читачеві переважно реконструкцію фікціонального світу. Прикметними ознаками поезії нової суб’єктивності є простота й відкритість, що кореспондують із
меланхолійним монологізуванням в дусі Гельдерліна.
На думку Лін Терел, мова – це структура значень, які керують нашим життям. Вона
містить і передає категорії, через які ми розуміємо себе та інших і через які ми стали тим,
хто і що ми є. Наша мовна практика складається значною мірою із суджень, які у свою
чергу визначають чи роблять внесок у наше пізнання причинних зв’язків між речами [1:
179]. Ці логічно виведені ролі й моделі, що їх нормативно запропоновано, вносять порядок і надають значення категоріям. У поетичному тексті мова мислиться ареною взаємостосунків Я-особи та Ти-особи, як тільки стає очевидним, що дискурсивна практика
є нормативною, а лінгвістичні категорії відображують суспільні. Проте чітке розуміння
того, як працює мова у ліричному тексті, дає змогу лише зрозуміти, як кролик нормативності витягається з капелюха артикуляції. Улла Хан наголошує, що «мова сама по собі
є батьківщиною краси і сенсу» [3: 93]. На підтвердження повищої думки звернемося до
поезії Улли Хан:
Er kommt
Він прийде
Einkaufen: Kirschsaft Spinat und
Покупки: вишневий сік шпинат і
neue Kartoffel Spargel nicht der
молода картопля спаржа ні вона
ist noch zu teuer oder ach was
ще надто дорога чи ах що ж
zwei Pfund Spargel bitte.
Два фунти спаржі будь ласка.
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Oh mein Gott: dem Friseur ging
die Farbe aus. Nehm ich statt
Rot Mahagoni nur nicht
vorne so kurz.

О Господи: з волосся змилась
фарба. Візьму я замість
червоного махагоні лише
спереду не так коротко.

Wie angegossen das Kleid: aber
Die jeans sitzt straffer blau

Сукня як влита: натомість джинси
щільніше облягають синє

liebt er und schwarz schön
любить він і чорне теж пасує
also schwarzblau.
отже чорно-синє.
Steht die Uhr: nein noch einmal das
Годинник зупинився: ні ще раз тріо
Beethoven Trio im zweiten Satz geht
Бетховена із другої частини лунає
die Klingel ich öffne die Tür
дзвінок я відчиняю двері
du schon da [3: 16]?
ти вже тут?
Як видно із наведених рядків, мова в арсеналі Улли Хан є засобом опису й висловлювання, що її призначення полягає в тому, щоб транслювати не лише думки Я-особи, а
й її уявлення про те, якими є речі. Очевидно, авторка, дотримуючись ідей лінгвістичного
конструктивізму, вступає у полеміку із раннім Вітгенштайном, який у своєму «Трактаті»
твердив, що слова – це назви речей, а речення – картини стану справ [Цит. за: 1: 182].
Більшість філософів мови в ХХ ст. вважали, що мова – це засіб опису реальності або
висловлення про неї, але не конструювання її. Натомість лінгвістичні конструктивісти
наполягають на тому, що ми бачимо і уявляємо собі конкретні речі саме такими, позаяк вони набувають для нас певного значення, або ж ми маємо плани, для яких вони
стануть у нагоді. Так, перелік продуктів у цитованій поезії – це не просто данина смакам Я-особи, а покупки для романтичної вечері, відтак у кошику знайшлося місце й для
спаржі, байдуже, що вона так дорого коштує. Зміна яскравого кольору волосся на більш
темний відтінок вказує на прагнення до стабільності у стосунках, так само як і стримані
колоративи «синій» та «чорний» в одязі ліричної героїні. Видається, що у буттєписній
поезії Улли Хан ми просто бачимо речі перед собою, проте, на переконання Монік Вітіг,
«те, що, як ми вважаємо, є фізичним і безпосереднім сприйняттям – тільки складна й
міфічна конструкція, уявне формоутворення, що дає інше тлумачення фізичним особливостям (які самі по собі настільки ж нейтральні, як і будь-які інші, просто їх позначено
суспільною системою) через мережу відносин, в яких їх сприймають» [1: 184]. Отже,
майже повна відсутність пунктуації в поезії Улли Хан, багатовимірне потрактування ліричного тексту, а також гіпнотична ритміко-інтонаційна побудова вірша з чітким ударним акордом наприкінці немовби відривають реципієнта від реальності, занурюючи в
якусь подобу медитації.
З огляду на нормативний ухил термінів мови, що полягає, зокрема, у питаннях назвбрендів, на окрему увагу заслуговує ще одна поезія Улли Хан:
Was bleibt
Що залишається
Ist die Schweizer Uhr. Du
Швейцарський годинник. Ти
hast dich nicht lumpen lassen.
Не міг собі відмовити.
Was bleibt sind zwei Handtaschen.
Що залишається так це дві сумочки.
Schallplatten. Ringlein aus Gold.
Платівки. Золота каблучка.
Viel flehentliches Papier.Zwei Mokkatassen. Багато благального паперу. Дві
філіжанки мокко.
Bezahlte Doppelzimmer. Essen und Trinken. Оплачений номер на двох. Їжа й
напої.
Ein neuer Satz Reifen. Ein Wettermantel
Новий етап дозрівання.
für den Übergang [3: 28].
Демісезонне пальто.
Можливості слів у поезії багатомірні, оскільки вони слугують вартостям, які є вагомими в культурі та суспільному житті. Жодним чином мова ліричних текстів Улли Хан
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не є нейтральною, попри те, що авторка перелічує такі собі звичні речі, як одяг, їжа,
помешкання, аксесуари. При цьому вона послуговується мовою як комплектом робочих
інструментів, за визначенням Вітгенштайна, використовуючи її з обережністю й за принципом «нічого зайвого», щоб мовні ігри Я-особи та Ти-особи було зіграно на одному
рівні. Сила називання – не просто в знаходженні чи винаході слів для виразу того, що
необхідно висловити; це – також наявність певних обставин і оточення, у межах яких
таке висловлення має значення. На думку Улли Хан, «індустрія спілкування спрямовує
погляд суб’єкта назовні, а поезія дає змогу самозануритись, зазирнути до свого серця.
Отже, поезія – це рідна мова душі» [3: 94].
Bildlich gesprochen
Образно кажучи
Wär ich ein Baum ich wüchse
Якби я була деревом я би виросла
dir in die hohle Hand
у тебе на долоні
und wärst du das Meer ich baute а якби ти був морем я будувала би
dir weiße Burgen aus Sand.
тобі білі вежі з піску.
Wärst du eine Blume ich grübe
dich mit allen Wurzeln aus
wär ich ein Feuer ich legte
in sanfte Asche dein Haus.

Був би ти квіткою я б викопала
тебе разом із корінням
якби я була вогнем я б перетворила
на тонкий попіл твій дім.

Wär ich eine Nixe ich saugte
Якби я була русалкою я б затягнула
dich auf den Grund hinab
тебе на самісіньке дно
und wärst du ein Stern ich knallte а якби ти був зіркою я би
dich vom Himmel ab [3: 25].
поцупила тебе із небес.
Текст «Образно кажучи», написаний 1981 року, складається з трьох катренів із непостійним ямбом. Тут особливої естетичної вагомості набувають художні деталі, які в контексті
означеної поезії підносяться до рівня символів, тобто суб’єктивованих образів об’єктивної
дійсності, що є чинниками концентрації багатьох ідей та асоціацій. Перед нами вже не буденні
речі, а традиційно місткі й водночас багатогранні образи-архетипи європейської культури: дерево, море, дім, вогонь, зірка, русалка тощо. Прикметно, що авторка сміливо переакцентовує
переважну більшість андроцентричних символів на власний розсуд (наприклад, порівняння
жіночої Я-особи із вогнем, попри традиційне ототожнення його із чоловічим началом, а також
неочікувані паралелі: чоловік – квітка/зірка/вода), а її лірична героїня відверто ігнорує засади трафаретної моралі, позаяк її освідчення радше скидається на загрозливе попередження.
Сутність жіночої самопрезентації у цьому вірші полягає у набутті влади над чоловіком та намаганні зруйнувати кордони між «Я» і «Ти». Відтак, образно-символічна система поезії Улли
Хан позначає спільність глибинних філософських концепцій, закладених у лаконічному віршовому вислові та андрософських світоглядних засадах авторки. Концептуальні риси сучасниці, передусім рішучість, сміливість, прагнення до влади отримують потужний естетичний
потенціал у ліричному тексті завдяки повторюваності та ритмічності віршових рядів, зокрема,
«якби» на початку строфи та наприкінці. Внутрішній світ ліричної героїні мислиться тут як
органічне поєднання чотирьох першооснов. Так, вода втілюється в образах моря та русалки,
земля ототожнюється із корінням та деревом, вогонь і його незмінний супутник попіл відтворюється у другій строфі, а повітря уявляється небом, вкритим зорями. Таким чином, цій,
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як і багатьом іншим поезіям Улли Хан притаманне згущення образів та їх градація, ощадність
семантичних засобів, що надає творові динамічності і напруженості. На думку поетеси, «вірші – це наче партитура. Музику витворює лише музикант. Декламування – це наче грати
музичний твір і слухати його водночас. Читайте вголос!» [3: 96].
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ВЕЩИ, КОТОРЫЕ ГОВОРЯТ:
МАТЕРИАЛЬНЫЙ МИР В ЛИРИКЕ УЛЛЫ ХАН
В статье выявляются отличия женской модели описания картины мира, представленной в поэзии современного немецкого автора Уллы Хан. В частности, рассматриваются особенности сосуществования Я-фигуры и Ты-фигуры в лирическом тексте
сквозь призму мира вещей, которые проявляются благодаря анализу стихотворений У.
Хан на уровне лингвопоэтики. При этом акцентируются такие примечательные черты
творчества поэтессы, как смелая игра с двузначностью, интерпретация традиционных
смыслов, а также доминирование телесного над психическим.
Ключевые слова: женская поэзия, интертекстуальность, поэзия «новой
субъективности», язык лирического текста, лингвистический конструктивизм, художественная деталь.
Pavlyuk Kh., PHD
Petro Mohyla Black Sea state university, Mykolaiv
THINGS THAT ARE SAYING: MATERIAL WORLD IN LYRICS OF ULLA HAHN
The article outlines the differences between female model picture of the world presented
in the modern German poetry of the Ulla Khan. In particular, the features of the coexistence
of I-identity and You-identity in the lyrical text through the prism of the world of things that
appear by analyzing poems of William Hahn at lingo-poetry. It is noted in the following
distinguishing features works of the poet as a bold game of ambiguity, the interpretation of
traditional meanings and mental dominance over the flesh.
Keywords: female poetry, intertextuality, poetry «new subjectivity», language of lyrical
text, linguistic constructivism, artistic detail.
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ЗАТ «Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля», Дніпропетровськ
ПРОБЛЕМА РЕАЛІЗАЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ТВОРЧОЇ УСТАНОВКИ
ПЕРЕКЛАДАЧА І ЗБЕРЕЖЕННЯ АВТОРСЬКОЇ ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ
ПРИ ПЕРЕКЛАДІ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ
У статті розглядається проблема реалізації індивідуальної творчої установки перекладача, яка водночас пов’язана з іншою не менш складною проблемою збереження
авторського стилю при перекладі художнього твору. Аналізуються системні складові,
що входять до поняття авторської індивідуальності, та вплив перекладача на зміст і
форму художнього твору.
Ключові слова: художній текст, індивідуальність автора, лінгвістичний аналіз,
жанрово-стилістична домінанта, переклад художнього твору.
У сучасній лінгвістиці художній текст сприймається як результат мовленнєвої творчої діяльності автора, спрямованої саме на певного читача. Основою розуміння художнього тексту і художнього замислу автора є лінгвістичний аналіз. В основі лінгвістичного
аналізу є виявлення загальної художньої ідеї або суті художнього тексту, того художнього
смислу, заради якого автор створює художній текст. Складна внутрішня організація художнього твору, естетична система, елементи якої перебувають у тісній взаємодії і підпорядковані авторському задуму, складає жанрову стильову домінанту твору.
Проблема, яка виникає при перекладі художніх творів, полягає у можливості різного
прочитання художньої інформації, створеної автором і націленої на певного читача. Іноді
перекладацька інтерпретація може повністю збігатись з авторською, а може дещо відрізнятись від неї або бути полемічно загостреною щодо неї. Існування різних інтерпретацій інокультурного твору тісно пов’язане з обґрунтованою значущістю перекладацької
інтерпретації. Перекладач іншомовного твору є першим її читачем і першим глядачем,
тому він повинен враховувати й той факт, що на його інтерпретацію орієнтуватимуться.
Від того, наскільки повним і точним буде переклад інокультурного твору, багато в чому
залежатиме сприйняття і розуміння твору інокультурним реципієнтом.
У цьому зв’язку актуалізується питання, яке тривалий час вважали основним у перекладознавстві, а саме: питання про індивідуальну творчу установку перекладача. Проблема реалізації індивідуальної творчої установки перекладача у зв’язку з необхідністю
збереження своєрідності авторського стилю при перекладі розглядалась такими майстрами художнього перекладу, як М.Рильський, М.Бажан, Б.Тен, Л.Первомайський, Г.Кочур,
© Бідненко Н.П., 2014
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М.Лукаш, Є.Дроб’язко, а також теоретиками перекладу – О.Федоровим, В.Виноградовим,
В.Комісаровим, С.Флориним, В.Россельсом, О.Поповичем, Н.Джусойти, А.Абуашвілі,
І.Лєвим, Г.Гачечіладзе, В.Коптіловим, М.Новіковою, М.Ажнюк, Ю.Жлуктенком,
В.Радчуком та іншими. Найпильнішу увагу дослідників привертало всебічне з’ясування
зв’язків між об’єктивним і суб’єктивним у художньому перекладі. У спільній доповіді
П.Антокольського, М.Ауезова і М.Рильського на ІІ з’їзді радянських письменників, яка
не втратила наукової значущості й дотепер, підкреслювалось, що перекладач не може
абсолютно підкоритись авторові першотвору і що “обов’язок перекладача перейнятися
світоглядом, манерою, стилістичним характером автора і в міру сил передати його світосприймання, манеру й стиль засобами рідної мови, залишаючися самим собою” [1, 257].
У комунікативному аспекті питання про творчу індивідуальність перекладача зводиться до міри відповідності між впливом тексту першотвору на перекладача, що виступає при
цьому як первинний реципієнт, і впливом тексту перекладу на читача (або глядача, що враховується як реципієнт), що виступає як вторинний реципієнт. У зв’язку з цим необхідно,
як зауважує М. Новікова, враховувати поняття “перекладацької інтерпретації”, що охоплює
всі стадії перекладацької діяльності і всі рівні перекладного тексту [7, 6].
Жоден із видів творчості, а переклад – це, безумовно, творчість, не існує поза виявами
творчої індивідуальності. На думку, І.Клюканова, суб’єктивне в перекладі породжується незалежно від перекладача, внаслідок чого виникають певні ускладнення в процесі передачі
суто авторської художньої ідеї. Досліджуючи психолінгвістичні проблеми перекладу, сучасний науковець помічає ще й таке явище, як “психологічна модальність, що може відігравати
вирішальну роль, коли відбувається трансформація значень у смисли і смислів – у значення;
цю трансформацію неможливо спостерігати і вона має латентний характер” [2, 31].
Ілюстрацією до наведених вище міркувань може бути власний перекладацький досвід відомого російського перекладача М.Любімова: “Коли редактор однотомника творів
Шіллера Вільмонт прочитав у машинопису мій переклад “Підступності і кохання”, в
нього виникла до мене одна серйозна претензія. На його думку, з якою я потім абсолютно
погодився, я невірно відтворив мовленнєву характеристику фрау Міллер. Висловив цю
претензію Вільмонт із властивою йому образністю: “Ви Домну Пантеліївну перетворили в Огудалову” [6, 78]. Що хотів цим сказати редактор? Далі М.Любимов пояснює: “Я
зрозумів, у чому моя помилка: у сталості дитячих вражень. У дитинстві я бачив “Підступність і кохання” у виконанні провінційних акторів. Актриса грала фрау Міллер як
бариню, і цей образ так мені запам’ятався, що я не звернув уваги на те, що фрау Міллер
у Шіллера так і сиплє простонародними виразами. Я ще раз вчитався у “Підступність...”
і переписав майже всю роль” [6, 78].
Це визнання майстра перекладацької справи видається надзвичайно важливим,
оскільки розкриває цікаві психологічні особливості лінгвістичної діяльності перекладача. М.Любімов невірно сприйняв саме звучання імені “фрау Міллер”, приписавши йому
ознаку, – зрозуміло, свідомо не констатуючи цього, – на шталт “бариня”. Редактор видання допоміг перекладачеві встановити істинний смисл, запропонувавши ознаку “міщанка”. І це змусило перекладача до ретроспективної правки тексту, цілеспрямованого добору мовленнєвих засобів. Причиною помилки став особливий характер смислового коду:
наочні образи затінили мовленнєві і рухові і визначили певний добір мовних засобів.
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Незалежно від того, який твір перекладається і якою мовою, текст перекладу в кожному разі матиме певне нашарування індивідуальності перекладача, його темпераменту,
інтересів і рівня літературної майстерності. Комунікативний акт як вид людської діяльності передбачає обов’язкову наявність двох сторін: суб’єкта й об’єкта процесу комунікації. Взаємодія трьох основних компонентів комунікативного акту (суб’єкт, повідомлення, об’єкт) при перекладі художнього твору ускладнюється, тому що з’являється
ще один ступінь в цьому комунікативному ланцюжку – перекладач. Кінцевим адресатом
комунікативного акту такого типу може бути і глядач, як наприклад при перекладі драми,
і для перекладної драми цей кінцевий адресат є особливо значущим.
Отже, перекладацьких концепцій одного й того ж твору може бути декілька. Однак
основою будь-яких залишається літературний текст, тому саме до нього ставляться вимоги щодо адекватності і об’єктивності, а вони, у свою чергу, забезпечуються творчою
установкою перекладача. І саме у цій справі допоможіть ретельний лінгвістичний аналіз
тексту, а також аналіз його жанрово-стилістичної домінанти.
М. Крупа у своїй книзі «Лінгвістичний аналіз художнього тексту» визначає наступні
етапи лінгвістичного аналізу: з’ясування загальної художньої ідеї тексту, тобто того емоційного смислу, який лежить в основі твору і домінантою якого є авторська оцінна точку
зору зображуваного, та стилістичний аналіз мовних засобів усіх рівнів [4, 24-25]. Використовуючи літературознавчу термінологію, аналізуються складові композиційно-мовленнєвої системи твору, а саме авторська ідея, художній час, тематика, проблематика, пресупозиція і підтекст, композиційно-синтаксичний, лексичний, фонетичній і граматичний рівні.
У низці найбільш вагомих у науковому відношенні робіт, щодо аналізу текстів перекладу слід виділити навчальний посібник «Стиль автора і стиль перекладу» (1988p.)
[9, 185], в якому розглядається питання про жанрову специфіку перекладу, в тому числі і перекладу драми. Авторський колектив, що працював над згаданим посібником,
пропонує розглядати особливості перекладу творів того чи іншого літературного роду
або жанру, використовуючи поняття «ЖСД» (жанрово-стилістична домінанта, термін
Є.І.Макаренко) як інваріанта ВТ відносно всіх можливих його перекладів. Жанрово-стилістична домінанта перекладного твору поєднує в собі такі поняття, як хронотоп, композиція, система персонажів, способи вираження авторської позиції, образно-експресивні
засоби, а також фонетичний, лексичний, морфологічний контексти.
Необхідність збереження художньої та естетичної специфіки першотвору в перекладі є однією із складових успішної роботи перекладача. І.Лєвий, наприклад, робить
категоричний висновок, що у своїй практиці перекладач має виходити “з тих ідейних і
естетичних цінностей, що прямо або опосередковано характеризують першоджерело, і
не повинен додавати до нього свої суб’єктивні ідеї” [5, 74]. Наявність будь-яких неточностей у тексті перекладу призводить до викривлення образів, а також пов’язаних з ними
або породжуваних ними асоціацій і далі – до змін у всій будові твору, його тематики,
проблематики, пафосу тощо.
Попередній аналіз тексту першотвору і перекладацька інтерпретація з необхідністю
передбачають наукову послідовність і філологічну ґрунтовність. Але при цьому, ясно,
що прочитання першоджерела перекладачем – процес індивідуальний, такий, що не виключає суб’єктивних оцінок і тлумачень, а в чомусь – навіть інтуїтивного розуміння.
До певної міри, саме таке індивідуальне прочитання тексту оригіналу перекладачем і
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пояснює появу все нових і нових перекладів одного й того ж твору, причому не виключається можливість розкриття в цих нових варіантах перекладу ще невідомих сторін першотвору. “Розуміння перекладачем взаємодії різних стилеутворюючих факторів в структурі художнього твору, виявлення функціонально-значимих елементів і встановлення їх
ієрархічної залежності – все це дозволяє перекладачеві залишатись “вірним оригіналу
в цілому” [8, 98], – вважає О.Попович, і, власне, в цьому полягає мистецтво перекладу.
Перекладацька інтерпретація оригіналу нерозривно пов’язана з процесом створення
твору, що слугуватиме аналогом першотвору для іншомовного читача, який уже не буде
ні з чим порівнювати цей твір, оскільки іншого твору, крім перекладу, здійсненого його
(читача) рідною мовою, для нього не існує. Відтак, необ’єктивність перекладацького
прочитання призведе до підміни оригіналу, а пересічний читач навіть не знатиме, що
його вводять в оману. Це означає, що перекладачеві літературно-художнього твору слід
уникати вибірковості і суб’єктивізму, аби дати читачеві самодостатній в художньому відношенні і адекватний перекладний твір.
Суб’єктивність прочитання першотвору особливо впадає в око, коли порівнюємо
два або більше варіантів перекладу одного твору. Спільна частина таких перекладів, як
правило, є об’єктивним відбиттям першоджерела, а цілком ймовірні й припустимі розбіжності свідчать про різне тлумачення вихідного тексту, про індивідуальні особливості
світогляду перекладача, його приналежність до певного літературного напрямку тощо.
Індивідуальність перекладача розкривається в тих фрагментах ПТ, які “не містять прямих відповідників до першотвору” [3, 112], – так локалізує їх В.Коптілов. Розкриваючи
творчу індивідуальність автора, перекладач розкриває і свою власну індивідуальність,
але таким чином, аби не закрити внаслідок власного самовияву постаті автора.
Ретельне вивчення оригіналу допомагає перекладачеві дуже глибоко розумітись
на особливостях поетики автора першотвору. Перекладацька інтерпретація також
суб’єктивна, вона позначена рисами національно-культурної і історичної зумовленості,
але цими обставинами не знімається, а, навпаки, актуалізується вимога об’єктивної інтерпретації художнього твору.
Що таке “об’єктивність перекладацького прочитання твору”? Які її складові? На
нашу думку, таких складових декілька: вичерпна інформаційна повнота ПТ, точність відтворення подій, зображених в оригінальному творі, а також збереження всіх його жанрово-родових особливостей. Про відповідність перекладу першотвору можливо говорити
лише за умов текстуальної, стильової і – головне – смислової адекватності. А це, на нашу
думку, можливо завдяки попередньому лінгвістичному аналізу художнього тексту, а також жанрово-стильової домінанти.
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ПРОБЛЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ТВОРЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ
ПЕРЕВОДЧИКА И СОХРАНЕНИЯ АВТОРСКОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ ПРИ
ПЕРЕВОДЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ
В статье рассматривается проблема реализации индивидуальной творческой установки переводчика, которая в тоже время связана с другой не менее сложной проблемой
сохранения авторского стиля при переводе художественного произведения. Анализируются системные составляющие, которые входят в понятие авторской индивидуальности, и влияние переводчика на содержание и форму художественного текста.
Ключевые слова: художественный текст, индивидуальность автора, лингвистический анализ, жанрово-стилистическая доминанта, перевод художественного произведения.
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THE PROBLEM OF REALIZING INDIVIDUAL CREATIVE INTERPETER'S
POSITION AND RENDERING THE AUTHOR STYLE IN THE PROCESS
OF TRANSLATING LITERARY TEXT
The article is devoted to the problem of realization of individual creative interpreter's
position deals at the same time with not less complex problem of rendering the author style in
the process of translating literary text.
Key words: literary text, author individuality, linguistic analysis, genre stylistic dominant,
literary translation.
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ПРО ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОГО ПЕРЕКЛАДУ
ДІЛОВОГО МОВЛЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ
У статті розглянуто деякі складнощі українського перекладу англійського ділового
мовлення, зокрема, таких його елементів як запозичення та діловий жаргон, який базується на фігурах мовлення різного ступеня фразеологізації та набирає нової семантики
в діловому спілкуванні.
Ключові слова: англійське ділове мовлення, діловий жаргон, фігура мовлення, фразеологізація, семантичне значення, запозичені слова, транскодування, описовий переклад,
деметафоризація, реметафоризація.
У вітчизняному перекладознавстві проблеми перекладу англомовного ділового стилю традиційно розглядаються в аспекті письмових текстів, а саме ділового листування, текстів угод тощо [1;2;3]. Усне мовлення англійською в діловому середовищі менше
потрапляло в поле зору дослідників через його нематеріальну природу, тобто труднощі
у фіксуванні такого мовлення на письмі з метою дослідження. Значний досвід автора
в усному послідовному перекладі ділового мовлення, зокрема презентацій, перекладі
слайдів до презентацій та поява деяких презентацій в публічному доступі уможливлює
на даному етапі розглянути окремі особливості такого англійського ділового мовлення,
з якими постійно стикається перекладач, та можливі варіанти перекладацьких рішень з
низки проблемних питань. Необхідно з самого початку зазначити, що суто термінологічні проблеми бізнес-перекладу залишаються поза рамками даного дослідження, крім
тих випадків, коли перекладачеві доводиться перш за все визначитися, чи вжита певна
лексична одиниця в її термінологічному чи іншому значенні.
Ділове мовлення англійською характеризується широким використанням ділового
жаргону, який інакше ще називається “corporate-speak”. Саме переклад цього професійного жаргону створює для перекладача серйозну проблему, адже за словами лідера
компанії “Зрозуміла англійська” Джона Лістера на відміну від, скажімо, медичного чи
юридичного жаргону, які співвідносяться з конкретними поняттями, діловий жаргон часто являє собою лише вербальне нашарування, метою якого є приховування того факту,
що вам немає чого сказати [4:2]. Коли компанії з аналогічними товарами та послугами
намагаються виділитися з-поміж інших і виглядати краще, вони широко викориcтовують
діловий жаргон, який робить ділове мовлення більш “кольоровим”, проте часто незрозумілим, що і є однією з ознак жаргону як мовного явища. Пол Джакобс вважає, що створення компаніями свого власного ділового жаргону, хоча і може відбуватися на підсвідомому рівні, в кінці кінців призводить до виключення інших людей з процесу комунікації,
заплутує їхнє сприйняття мовного повідомлення і може маскувати відсутність справжніх
знань та досвіду [4:2]. Саме тому в англомовних країнах спостерігаємо дві протилежні
тенденції: з одного боку розквіт ділового жаргону, на який корпорації витрачають дуже
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значні кошти, з іншого боку, кампанії за очищення англійської мови від незрозумілого
ділового жаргону.
Англійський діловий жаргон – це здебільшого фігури мовлення різного рівня втрати
образності: від майже свіжих до зовсім “стертих”, запозичених з інших галузей життя і
діяльності людини, часто із загального вжитку або політичного дискурсу, які в діловому
мовленні набирають нових семантичних значень. На відміну від українського ділового
стиля, англійське ділове мовлення перенасичене жаргоном, що базується на метафорах,
епітетах, алюзіях тощо, які знаходяться на різних етапах фразеологізації, а значить і
втрати образності. Чим “свіжішою” є фігура мовлення, тим більш контекстуальним є її
значення в бізнесовому мовленні, тим складнішим є завдання для перекладача із зчитування такого значення з метою перекладу.
Прагнення до нових яскравих образів, уникнення мовних кліше та “прямолінійного” вживання лексичних одиниць пояснюються, як уже зазначалося вище, прагненням
мовців в бізнес-середовищі зробити свій виступ, презентацію, мовлення в цілому, цікавими, виділитися з-поміж своїх конкурентів, захопивши увагу адресата, переконати
його в перевагах свого продукту, а значить і досягти своїх бізнес-цілей. Цю загальну
сучасну тенденцію в еволюції англійського ділового мовлення можна продемонструвати
на прикладі метафоричного за своєю природою словосполучення “low hanging fruit” для
позначення “легкодосяжної мети” [4:1], яке створює могутній зоровий образ, наприклад,
яблука, що низько висить і яке легко зірвати, лише простягнувши руку. Для передачі того
самого значення ще двадцять років назад в діловому мовленні вжили б іншу метафору
“easy pickings”, яка вже повністю втратила свою образність і давно потрапила до загальновживаної лексики із жаргону кишенькових злодіїв. Останній метафорі ще півстоліття
назад передувало вживання слів в їх прямих значеннях, а саме: «easy target». Іншими
“свіжими” метафорами, які часто є незрозумілими для представників бізнес-середовища, є: “blue sky ideas” на позначення “амбіційних планів”, “helicopter view” на позначення “загального огляду” та “drool proof” на позначення “технічної поради для абсолютно
неграмотного користувача комп’ютером” [4:1].
Досліджений мовний матеріал показує, що найпоширенішими сферами, з яких здійснюється перенесення значень для утворення метафор в англійському діловому мовленні, є війна, спорт, функції та частини тіла, в тому числі секс, транспорт та деякі інші. Так
з військової галузі походять “competitive battle” на позначення конкуренції, “keep your
powder dry” у значенні “мати витримку”, “перечекати несприятливу ситуацію на ринку”,
“pre-emptive strike” у значенні “нанести упереджувальний удар”, що в бізнес-середовищі
може мати значення, наприклад, “запустити у продаж свій товар раніше, ніж це зробить
конкурент”. Царина війни та військової справа, які дали поштовх створенню таких метафор в політичному та бізнесовому контекстах, зараз вже відходять на другий план. Адже
покоління носіїв англійської мови, на якому Друга Світова війна чи війна у В’єтнамі
залишила свій відбиток, вже відійшло від активного життя, а для молодого покоління на
перший план виходять інші галузі життя, такі як спорт, транспорт, секс тощо.
Спортивне походження мають усталена метафора “knockout blow” у значенні “дії на
ринку, які призведуть до знищення конкурента” [5:127] або більш свіжа метафора “play”
від спортивного терміна “play/tactical play” (розіграти комбінацію). Остання була вжита,
наприклад, в презентації “Royal Dutch Shell PLC” у словосполученні “frontier-exploration
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plays” [6:7]. Одним із варіантів перекладу цього словосполучення є “дії, націлені на розвідку газу на нових територіях”.
З пересуванням у просторі та транспортом пов’язані такі «стерті» метафори, як “to
come on board” у значенні “приєднатися до каманди” або “to drive up a one-way street” у значенні “вчиняти неправильно”, “to keep on an even keel” у значенні “вести бізнес стабільно”
[5:1]. Треба визнати, що сама природа усталеної метафори є такою, що її вживання не обмежується діловим мовленням, але всі наведені приклади характерні для останнього, про
що свідчить їх включення, зокрема, до словника усталеного офісного вжитку[5].
Але найбільша кількість метафоричних висловів усталеного вжитку в бізнесовому
мовленні пов’язана з грубим та спрощеним описом частин тіла та його функцій, зокрема
статевої. Вживання таких висловів базується на гендерних стереотипах та є агресивним
за своєю суттю. Воно посилює експресивність та емоційність і є в цілому стилістично
прийнятним в усному варіанті англомовного ділового мовлення. Треба зразу ж відмітити, що для усного спілкування українською в бізнесовому середовищі такий підхід не є
нормою, а тому переклад таких висловів необхідно нейтралізувати , передаючи лише їх
загальний зміст. Так, наприклад, “fucking silly” перекладаємо як “абсолютно нерозумно”,
“to have balls” – мати силу волі, мужність, “to be screwed/fucked” – бути поставленим в
невигідне становище, “cocks on the block” – ви несете повну відповідальність/на кін поставлено все [5:53], “belly up/tits up”[5:208] – піти шкереберть, “bangs for a buck ratio”
(букв. “скільки разів можна трахнути за один долар”) – рівень ефективності капіталовкладення, “stick to the knitting”[5:126]– не лізти куди не треба, уникати конкуренції.
Крім метафор з різним ступенем усталеності, в діловому англійському мовленні знаходимо також і епітети, і алюзії. Так, в уже згадуваній презентації корпорації “Shell”
знаходимо фразу “robust fundamentals” [6:5], де “robust” перекладається як “ефективний
в фінансовому відношенні”.
Цікавими прикладом є алюзія до відомої події, загибелі Тітаника, “to rearrange
the deckchairs on the Titanic”, наприклад:”We’re getting nowhere fast here. You’re just
rearranging the deckchairs on the Titanic” [5:208] для позначення абсолютно непотрібних
дій перед обличчям серйозної загрози. Іншим прикладом є алюзія до відомого твору
Джозефа Геллера “Уловка-22” у наступному прикладі: “The Catch-22 was that every time
they increased profit they were expected to reduce costs”[5:47] на позначення дії, яка безповортно призводить до свого заперечення і повторення зусиль з самого початку.
Переклад фігур мовлення в бізнесовому мовленні повинен орієнтуватися на ті самі
підходи до перекладу фігур мовлення, що використовуються і в художній літературі і в
інших функціональних стилях. За умови правильного зчитування змісту повідомлення, що
є само по собі непростим завданням, фігура мовлення або втрачається і перекладається
нейтральною за стилістикою фразою або словосполученням або ж відтворюється на основі того ж самого образу чи іншого аналогічного образу, характерного для української мови.
Прикладом першого підходу, тобто деметафоризації, є переклад словосполучень “upstream
marketing director” та “downstream marketing director” [6:5] як “директор з маркетингу, що
працює над проектом до його реалізації” та відповідно “директор з маркетингу, що працює
над проектом після його реалізації”. Прикладом другого підходу, тобто реметафоризації,
є переклад лексичної одиниці “debottlnecking” у словосполученні “debottlnecking mining options”[6:12] як “прибирати вузькі місця”, де одна образність була замінена іншою,
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характерною для української мови та мовлення. Збереження образності в перекладі зустрічається рідше з огляду як на саму природу усного перекладу, так і на неможливість у
більшості випадків відтворити метафору на основі того ж самого образу в принципі.
Досвід автора свідчить, що найбільшою проблемою для перекладача усного бізнесового мовлення є не власне переклад, а як раз перший етап в процесі перекладу, тобто
сприйняття інформації, її декодування. Чи є слово “volatility” [6:5] в презентації корпорації “Shell” хімічним терміном “летючість” чи скоріше діловим жаргоном на позначення
“нестабільності,нестійкості економічних складових”? Чи буде означати фраза “to mature
new options” [6:5] “визрівання нових опціонів” (останнє слово є також фінансовим терміном) чи “доведення до завершального етапу планів на майбутнє”, тобто буквально “визрівання варіантів щодо майбутнього планування”? Чи буде лексична одиниця “delivery”
[6:3] в тій самій презентації, як і в багатьох інших контекстах, означати “поставку товара” чи “успішне виконання проекту”? Багатозначність ділових термінів та термінів суміжних галузей, вживання ділового жаргону, що базується на образності неприв’язаній
до референтів бізнесового середовища, все це може призвести до помилок у перекладі в
разі неправильного зчитування вихідного повідомлення.
Іншою актуальною, на наш погляд, проблемою в перекладі ділового мовлення є
використання чи невикористання запозичених слів. Загальноприйнятим в перекладознавстві можна вважати такий підхід до запозичень, який передбачає в разі наявності в
українській мові слова з тією самого семантикою, що і в мові, з якої відбувається запозичення, вживати українське слово, а не слово іноземного походження, а запозичувати
лексичні одиниці лише в разі відсутності в українській мові номінату для відповідного
референта. Проте в практиці перекладу ділового мовлення з англійської спостерігаємо
протилежне явище. Загальноприйнятим стало вживання в українському перекладі таких
слів як “місія” замість “мета”, “візія” замість “бачення”, “драйв” замість “рушійна сила”,
“трансформація” замість “перетворення”, “позиціювання” замість “розташування” та
інших транскодованих з англійської мови слів. Семантика їх в українскій мові є доволі
прозорою і не створює серйозних проблем для розуміння змісту повідомлення, але змінює його стилістику, наближуючи адресата до мови оригіналу, створюючи в адресата
відчуття довіри до перекладача та перекладу, адже транскодовані слова сприймаються
транслінгвістично. Крім того, в усному перекладі з практичних міркувань застосування
транскодування як способу перекладу є простішим, ніж підбір українського еквівалента.
В разі ж відсутності такого еквівалента у перекладача ще менше вибору. Наприклад, автору статті ще 10-15 років назад доводилося перекладати лексичну одиницю “outsourcing”
описово, наприклад, “передача іншій компанії частини бізнес-функцій підприємства, закупівля із зовнішніх джерел”. Тепер ж термін “аутсорсінг” широко вживається в його транскодованому вигляді, оскільки поняття, яке його означає, вже стало відомим в українській
бізнесовій культурі і не потребує додаткових тлумачень. Іншим прикладом є словосполучення “due diligence”, яке вже знаходимо в транскодованій формі “д’ю діліженс” в перекладі усного ділового мовлення на позначення поняття “всебічного аналізу перспективним
продавцем діяльності компанії, особливо її активів та пасивів з метою оцінки її комерційного потенціалу”. На відміну від попереднього прикладу, транскодована форма останнього
розглянутого словосполучення ще не фіксується словниками, але можна прогнозувати, що
ця ситуація зміниться, коли відповідне поняття закріпиться в ментальності українських
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підприємців. Цей шлях вже пройшла ціла низка інших словосполучень, елементи яких
були запозичені в транскодованому вигляді набагато раніше, наприклад: стратегічна ідея,
організаційна культура, бізнес-модель, корпоративне управління тощо.
Таким чином до складнощів українського перекладу англійського ділового мовлення
можна, без сумнівів, віднести діловий жаргон, який в більшості випадків базується на
фігурах мовлення різного рівня фразеологізації і набирає нової семантики в діловому
спілкуванні. Ці нові значення є більш стійкими для жаргону, що базується на “затертих”
метафорах та інших фігурах мовлення, і менш стійкими для відностно свіжих метафор,
значення яких в бізнесовому мовленні є часто контекстуальним, а значить і складним для
сприйняття перекладачем, перед яким стоїть завдання правильного визначення референтів таких лексичних одиниць з метою їх подальшого перекладу, що може відбуватися із
збереженням або втратою фігури мовлення. Іншою проблемою в українському перекладі
агнлійського ділового мовлення є визначення доцільності транскодування або описового
перекладу англійських лексичних одиниць залежно від наявності або відсутності українських еквівалентів та ступені “свіжості” певних англомовних бізнесових понять для
українського ділового середовища, а також певних стилістичних та практичних міркувань, пов’язаних з процесом перекладу ділового англійського мовлення.
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The article studies certain issues in the translation of English business speech into
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ДИСКУРСОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕРЕКЛАДАЧА І ФРЕЙМОВЕ
МОДЕЛЮВАННЯ ТЕКСТУ ОФІЦІЙНО-ДІЛОВОГО СТИЛЮ
Дослідження перекладу тексту офіційно-ділового стилю, виконане в руслі когнітивно-комунікативного підходу, моделює дискурсотворчу діяльність перекладача як
вербальну репрезентацію фрейму вихідного тексту засобами мови перекладу, з орієнтацією на дискурсивну норму лінгвокультури перекладу (одомашнення) або оригіналу
(очуження)
Ключові слова: дискурс, фрейм, переклад, фреймове моделювання, офіційно-діловий
стиль, очуження, одомашнення.
Антропоцентрична спрямованість сучасних перекладознавчих досліджень зміщує
центр уваги з виявлення системних зв’язків між мовами або текстами оригіналу й перекладу до закономірностей діяльності перекладача як суб’єкта творення дискурсу. Виявлення системності внутрішніх процесів, що лежать в основі перекладацької діяльності,
вимагає розширення методологічного апарату перекладознавства шляхом залучення методів пізнання когнітивної лінгвістики та дискурсології. В цьому дослідженні переклад
розглядається як дискурсотворча діяльність, спрямована на залучення концепту тексту
оригіналу до дискурсу цільової мови. У сучасній когнітивно-комунікативній парадигмі
дискурс розглядається як холістична одиниця мовленнєвої діяльності, у якій когнітивний і комунікативний аспекти постають у нерозривній єдності [7: 38–39]. В основі дискурсу лежать когнітивні структури – фіксовані форми ментального досвіду (концепти,
когнітивні схеми, фрейми), які в умовах пізнавального контакту суб’єкта з дійсністю
© Андрієнко Т.П., 2014
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«забезпечують можливість надходження інформації про події, що відбуваються, їх перетворення, а також керування процесами переробки інформації та вибірковість інтелектуального відображення» [11: 27; 7: 243].
Розглядаючи переклад як процес породження дискурсу, релевантними вважаємо поняття суб’єктного і безсуб’єктного дискурсу, які пропонує О.Г. Рєвзіна, розуміючи під
першим когнітивно-мовленнєву діяльність / мовленнєвий твір окремого суб’єкта, а під
останнім – загальні правила здійснення когнітивно-мовленнєвої діяльності (в певній ситуації, національно-культурній спільноті тощо) [8]. Відповідно, перекладацький дискурс
може розумітися як дискурс певного перекладного твору, або як загальні закономірності здійснення когнітивно-комунікативної діяльності перекладача, як традиції перекладу
певного типу текстів / в певних ситуаціях комунікації, які впливають на дискурсотворчу
діяльність перекладача. Розуміння перекладацького дискурсу як процесу і результату перекладацької діяльності відкриває перспективу дослідження закономірностей процесу
перекладу через аналіз його результату – перекладеного тексту. Вивчення дискурсу в єдності когнітивного і комунікативного аспектів необхідне для пояснення впливу когнітивних чинників на формування стратегії перекладу як основи комунікативної дискурсивної
реалізації. Метою цього дослідження є виявлення основних принципів перекладу тексту
офіційно-ділового стилю як дискурсотворчої діяльності.
Зосереджуючи увагу на когнітивному аспекті перекладацького дискурсу, розглянемо
особливості моделювання і передачі текстового концепту, який розуміємо як інтегративно-комплексний мегаконцепт [1; 9]. Концепт в когнітивній лінгвістиці характеризують як
операційну ментальну одиницю, яка співвідноситься з різними типами знань про певне
явище [4; 6; 10]. Концепт як нечітке утворення пропонують моделювати з використанням
таких понять як фрейм, сценарій, скрипт і т.д., які, на думку дослідників, мають чіткішу
структуру [3: 130]. Згідно іншої точки зору, «концепт має різні форми репрезентації:
ментальну (фрейм) і вербальну (дискурс)» [6: 1]. С. Різ визначає фрейми як «організуючі принципи, які мають соціальну природу і стійкі в часі, які виступають символічною
основою змістовного структурування соціального світу» [15: 11]
Фреймова модель концепту якнайповніше відповідає меті когнітивного аналізу перекладу тексту офіційно-ділового стилю, оскільки фрейм, згідно визначення М. Мінського,
є структурою представлення інформації, яка репрезентує стереотипну ситуацію. Як вважає автор, із фреймом пов’язано декілька типів інформації, зокрема, про застосування
фрейму, про очікування в певній ситуації і про дії в разі, якщо очікування не виправдаються [14: 72]. Фрейм уявляється як система вузлів та відношень. «Вищі рівні» фрейму
фіксовані, вони відображають дані, які завжди істині для описуваної ситуації. На нижніх
вузлах фрейму існують термінали – «слоти», які заповнюються конкретною варіативною
інформацією або даними. Кожен термінал задає умови, яким має відповідати заповнення
слотів, і варіювання інформації на терміналах здійснюється в певних межах, заданих
цими умовами; інформація, яка заповнює термінали, може в свою чергу являти фрейми
нижчого порядку – субфрейми.
Екстраполяція теорії фреймів на аналіз перекладу на матеріалі тексту офіційно-ділового стилю здійснюється в науково-академічній праці «Основи перекладу» Г.Е. Мірама
та ін. авторів. Співавтори визначають фрейм як стандартну структуру тексту, призначену для представлення інформації на різних рівнях, як мовну структуру зі змінними
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елементами [5: 164–165]. Завдання перекладача офіційного документу, на думку авторів
посібника, полягає в тому, щоб знайти мовні еквіваленти фреймів вихідного тексту і
вживати їх як стандартні відповідники, заповнюючи слоти належною змінною інформацією [5: 166]. Дотримуючись загальноприйнятої думки про фрейм як когнітивну, а не
мовну структуру, разом із тим вважаємо обґрунтованим постулювання тісного зв’язку
між когнітивними та мовними структурами офіційно-ділового стилю.
В цій роботі фрейм тексту документу розуміємо як відносно стабільну когнітивну
структуру, верхні рівні якої містять загальну інформацію і визначають стандартну текстово-дискурсивну організацію, а нижні – підлягають заповненню в кожному конкретному випадку інформацією, специфічною для окремої ситуації взаємодії сторін. Заповнення інформацією слотів на нижніх рівнях фрейму також не є довільним: воно керується
певними правилами, які допускають зазвичай лише декілька альтернативних варіантів
заповнення, або задають правила, за якими такі варіанти можуть добиратися.
Поділяючи точку зору про єдність ментальної і вербальної форми репрезентації
концепту – фрейму і дискурсу [6], вважаємо, що загальна фреймова структура певного
типу документу входить до безсуб’єктного дискурсу – загальних правил мовленнєвого
оформлення певного виду відносин між сторонами, а конкретні тексти документів цього типу належать до суб’єктного дискурсу – конкретної дискурсивної реалізації існуючих правил. Загальні фреймові моделі основних типів документів існують в свідомості
перекладача як частина його дискурсивної компетенції, поряд з іншими регулятивами
безсуб’єктного дискурсу. Оскільки функцією офіційно-ділового стилю є регулювання
зобов’язуючих відносин між певними сторонами [2: 312], основними дискурсоутворюючими ознаками вважаємо тип відносин між сторонами, предмет взаємодії, характеристики сторін, їхні права та обов’язки (зобов’язання), а також механізми забезпечення їх
дотримання. Схематично фреймову структуру і дискурсивну реалізацію одного з найпоширеніших типів документу – договору – можна змоделювати, як показано на рис. 1:
Дискурсоутворююча
когнітивна характеристика
Тип відносин між сторонами

Характеристики сторін

Предмет договору

Права та обов’язки
(зобов’язання) сторін
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Преамбула: організаційно-правові
форми, назви, реквізити сторін та
представництво



Ст. 1 договору: визначення/опис
предмету взаємодії



Статті договору: викладення взаємних
зобов’язань сторін, і прав кожної
або однієї з них, термінів та умов
здійснення передбачених договором дій

Дискурсивна реалізація
Назва документу

Механізми забезпечення
дотримання прав та обов’язків



Статті договору: штрафні санкції,
відшкодування, порядок розгляду
спорів, регулююче право.
Прикінцеві положення: механізми
набуття документом чинності,
засвідчення намірів та правоздатності
сторін (підписи, печатки, реквізити)

Рис. 1. Реалізація дискурсоутворюючих когнітивних характеристик
фреймовою структурою документу

Акт перекладу об’єднує декілька взаємопов’язаних когнітивно-мовленнєвих процесів: ймовірнісне транспонування реального текстового документу на когнітивний рівень
у вигляді фрейму, для активації якого, зазвичай, достатньо лише назви документу. Фрейм
як когнітивна структура дає «вихід» на текстові структури як мови оригіналу, так і мови
перекладу, і дії перекладача полягають в переході, через когнітивний рівень, від стандартизованих мовних структур оригіналу до стандартизованих структур мови перекладу,
які експлікують ті самі елементи фрейму. Проаналізуємо дії перекладачів договорів, що
належать до різних підстилів офіційно-ділового стилю [2: 312] – комерційного і дипломатичного (міжнародного). Матеріалом аналізу обрано прототипові зразки документів,
пропонованих на англійській та українській мовах Українським Науково-Технологічним
Центром, а також текст Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
Порівняння оригіналів і перекладів двох типів документів дозволяє виявити як спільне
для перекладу цього типу текстів, так і специфічне для кожного підтипу. Спільним є семантична ізоморфність оригіналу й перекладу обох текстів, що свідчить про незмінність
базових когнітивних структур, які лежать в їх основі. Текстові структури, що експлікують
верхні рівні фрейму, характеризуються високим рівнем передбачуваності (низькою ентропією) і їх переклад здебільшого не вимагає стратегічного вибору перекладача, а здійснюється шляхом використання стандартизованих структур цільової мови, наприклад:
NOW THEREFORE, to effect the foregoing, Contractor and the Subcontractor in consideration of the mutual covenants hereinafter contained, agree as follows: <…> – ВРАХОВУЮЧИ
ВИЩЕЗАЗНАЧЕНЕ, для здійснення вищезазначеного та з огляду на взаємні домовленості,
що містяться в цій Угоді, Підрядник та Субпідрядник домовились про наступне: <…> [16].
Незважаючи на високий рівень стереотипізації офіційно-ділового стилю в англійській та українській мовах, часто існує варіативність мовних структур, які відповідають одній когнітивній структурі, наприклад: including without limitation / including but not
limited to – в тому числі, без обмеження / включаючи, але не обмежуючись. Вважаємо,
що вибір конкретного відповідника у цьому випадку не є стратегічним, і здійснюється
суб’єктивно, або з огляду на формальні ознаки.
Заповнення слотів (варіативна інформація) на мовному рівні представлене здебільшого прецизійною лексикою, яка вимагає точних відповідників, але порівнюючи тексти комерційної і міжнародної дипломатичної угоди, можна відзначити, що в перекладі
комерційного документу перевагу віддають традиційним україномовним відповідникам, пояснювальним зворотам тощо, в той час як в перекладі міжнародного документу
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вживаються буквальні кальки з мови оригіналу, структури, які порушують правила семантичної або граматичної сполучуваності в українській мові. Порівняємо приклади:
WHEREAS, Contractor intends to submit a proposal as prime contractor to the Government in response to Joint Program Solicitation No. SOL94-27 concerning a program entitled
“Technology Reinvestment Project – Technology Deployment” (hereinafter referred to as “the
Program”) <…> – ОСКІЛЬКИ, Підрядник має намір подати пропозицію в якості основного підрядника до Уряду у відповідь на Оголошення Конкурсу на Участь у Спільній
Програмі № SOL94-27 стосовно програми під назвою «Проект Реінвестування в Технологію – Введення Технології в Дію» (надалі іменується як «Програма») <…> [16].
COMMITTED to a close and lasting relationship that is based on common values, that is
respect for democratic principles, rule of law, good governance, human rights and fundamental
freedoms, including the rights of persons belonging to national minorities, non-discrimination of
persons belonging to minorities and respect for diversity, human dignity and commitment to the
principles of a free market economy, which would facilitate the participation of Ukraine in European policies; <…> – БУДУЧИ ВІДДАНИМИ тісним і тривалим відносинам, які ґрунтуються
на спільних цінностях, зокрема на повазі до демократичних принципів, верховенства права,
належного врядування, прав людини і основоположних свобод, у тому числі прав осіб, які
належать до національних меншин, недискримінації осіб, які належать до меншин, і повазі
до різноманітності, людської гідності та відданості принципам вільної ринкової економіки,
які сприятимуть участі України в Європейських політиках; <…> [12; 13].
Виявлені розбіжності у перекладацьких підходах вважаємо проявами принципів, що
регулюють дискурсотворчу діяльність перекладача у сфері взаємодії різних суб’єктів офіційно-ділового дискурсу: в комерційній сфері діє принцип наслідування і затвердження
дискурсивної норми мови перекладу, що відображається в стратегічному одомашнюванні
перекладного тексту. У сфері міжнародної взаємодії простежується принцип інноваційності, привнесення в цільову мовну культуру дискурсивної традиції мови оригіналу, і стратегічного очужування перекладу. Крім відповідників у вищенаведеному прикладі, тенденцію до привнесення елементів іншого дискурсу як ознаку залучення нових концептів простежуємо в таких прикладах перекладу міжнародних термінів: sustainable development –
сталий розвиток; effective multilateralism – ефективна багатосторонність. Іноді перевага
надається буквальному калькуванню з мови оригіналу, незважаючи на наявність питомого
виразу з тим же значенням у мові перекладу: global and regional challenges – глобальні й
регіональні виклики (замість «проблеми») exchange of best practices – обмін найкращими
практиками (замість «обмін досвідом»). Вибір транслітерованих або транскрибованих
буквальних відповідників, на противагу наявним у мові перекладу варіативним відповідникам, які точніше відтворили б контекстний зміст інтернаціоналізму, також вважаємо
проявами очуження з метою наближення перекладу до дискурсивної норми оригіналу:
ACKNOWLEDGING that the political association and economic integration of Ukraine
with the European Union will depend on progress in the implementation of the current Agreement as well as Ukraine’s track record in ensuring respect for common values, and progress in
convergence with the EU in political, economic and legal areas; <…> – ВИЗНАЮЧИ, що політична асоціація та економічна інтеграція України з Європейським Союзом залежатиме від прогресу в імплементації цієї Угоди, а також від досягнень України в забезпеченні
поваги до спільних цінностей і прогресу в наближенні з ЄС у політичній, економічній та
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правовій сферах; <…> [12; 13]. (Пор.: progress – 1) прогрес, розвиток, рух уперед; 2)
успіхи, досягнення; 3) просування; 4) хід, перебіг; розвиток [17].
Когнітивні процеси, які лежать в основі перекладу тексту документу, полягають у відтворенні засобами цільової мови фрейму вихідного тексту, експлікованого мовою оригіналу. Дискурсивна актуалізація цього фрейму може розгортатися в орієнтації на дискурсивну
традицію лінгвокультури оригіналу чи перекладу. Дискурсотворча діяльність перекладача полягає у розвитку цільового дискурсу відповідної інституціональної сфери шляхом
консолідації наявних норм безсуб’єктного дискурсу, або ж шляхом їх «розхитування» за
рахунок залучення елементів дискурсу оригіналу. Незважаючи на виявлену загальну спрямованість перекладу офіційно-ділового тексту на максимально повне і точне відтворення
засобами цільової мови фрейму вихідного тексту, в різних сферах діяльності дискурсивна
творчість перекладача керується різними принципами: переклад комерційного договору
орієнтований на традицію ділового мовлення, яка сформувалася в українській лінгвокультурі; відповідно, основною стратегією такого перекладу є одомашнення як наближення до
норм цільового дискурсу. Переклад міжнародного документу на українську мову має задовольняти меті творення нової когнітивної реальності, для якої ще може не бути відповідників в україномовній картині світу. Відповідною стратегією в цьому випадку є очуження,
тобто привнесення норми дискурсу цільової мови в переклад. Перспективою дослідження
вважаємо поширення розробленої методики на інші типи дискурсу.
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ДИСКУРСОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕРЕВОДЧИКА И ФРЕЙМОВОЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕКСТА ОФИЦИАЛЬНО-ДЕЛОВОГО СТИЛЯ
Исследование перевода текста официально-делового стиля, выполненное в русле
когнитивно-коммуникативного подхода, моделирует дискурсотворческую деятельность переводчика как вербальную репрезентацию фрейма исходного текста средствами языка перевода, с ориентацией на дискурсивную норму лингвокультуры перевода (одомашнивание) или оригинала (отстранение).
Ключевые слова: дискурс, фрейм, перевод, фреймовое моделирование, официальноделовой стиль, отстранение, одомашнивание.
Andrienko T.P. PhD., associate professor
Taras Shevchenko national university of Kyiv, Kyiv
DISCOURSE CREATION AND TRANSLATION
AND FRAME MODELING OF THE TEXT OF OFFICIAL-DOCUMENTARY STYLE
Translation of the text of official-documentary style is studied in line with the cognitivecommunicative approach. Translator’s discourse creating activity is viewed as a verbal representation of a frame of the source text by means of the target language, with a focus on the
discursive norm of target (domestication) or source (foreignization) language cultures
Key words: discourse, frame, translation, frame modelling, official-documentary style, foreignization, domestication.
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Національний університет харчових технологій, Київ
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ УКРАЇНСЬКИХ І НІМЕЦЬКИХ
ПОЛІТИЧНИХ РЕАЛІЙ
Стаття присвячена розгляду українських і німецьких політичних реалій та способам їхнього перекладу: транскрипції, транслітерації, калькам, в тому числі з додатковим поясненням, приблизному/описовому перекладу.
Ключові слова: двомовна комунікація, політичні реалії, переклад, транскрипція,
транслітерація, кальки, додаткове пояснення, приблизний або описовий переклад.
В процесі двомовної комунікації має місце не лише міжмовна, а й міжкультурна комунікація. Розуміння взаємодії мови і культури дуже важлива для діяльності перекладача, для знаходження необхідних еквівалентів, для досягнення адекватного перекладу,
особливо коли мова йде про переклад реалій. Реалії – «Це слова (і словосполучення), що
називають об’єкти, характерні для життя, побуту, культури, соціального й історичного
розвитку одного народу і чужі для іншого» [1: 10]. Натомість С.Толстой надто широко
розумів обговорюваний термін. Для нього «реалії» – «конкретні умови життя і побуту
країни, з мови якої здійснюється переклад» [6: 34-38]. Для слів, що позначають реалії,
О.Пономарів пропонує термін «екзотизм»: „Одним із розрядів іншомовної лексики є екзотизми (етнографізми) – слова, що називають поняття й реалії з життя певного народу
або групи народів”[4: 62]. Український перекладознавець І.Корунець взагалі уникає терміна «геаlіа”, вживаючи замість нього дескриптивну полісемантичну фразу „the unit of
specific national lexicon” [3: 152].
За предметним розподілом реалії розділяють на географічні, етнографічні, суспільнополітичні. Суспільно-політичні реалії, в свою чергу, розподіляють на слова, які позначають
адміністративно-територіальний устрій (das Land), органи та носії влади (der Bundesta der
Bundestat), політичні організації (Sozial-demokratische Partei Deutschlands) [1: 55-88].
Переклад назв органів влади має свої особливості. Зокрема, назви парламентів різних
країн не перекладаються, а транслітеруються або транскрибуються. Наприклад, назва
українського парламенту Верховна Рада передається німецькою мовою як “Werchowna
Rada” . Назва німецького парламенту “Bundestag” транслітерується як Бундестаг. Верхня
палата німецького парламенту “Bundesrat” також іноді передається через транслітерацію
як бундесрат. У вітчизняній літературі палати парламенту ФРН називаються відповідно
бундестаг і бундесрат, що є транскрипцією з німецької мови. Назва законодавчих органів
земель в Німеччині “Landtag” передається українською мовою через транслітерацію з
поясненням в дужках – ландтаг (земельний парламент). Назви палат австрійського парламенту “Nationalrat” і “Bundesrat” перекладаються на українську мову шляхом калькування відповідно як національна рада і союзна рада, часто з уточненням, що перша – це
назва нижньої палати парламенту, а друга – назва верхньої палати. На відміну від більшості назв парламентів, назву швейцарського парламенту – “Bundesversammlung” – не
© Бойко Г.А., 2014
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транскрибують, а передають шляхом калькування як федеральні збори. Назва нижньої
палати швейцарського парламенту “Nationalrat” передається шляхом калькування як національна рада, а назва верхньої палати “Standerat” традиційно перекладається як рада
кантонів. Назви парламентів інших германомовних країн передаються українською
мовою за допомогою транслітерації: данський парламент – фолькетінг, ісландський –
альтинг, норвезький – стортинг, шведський- риксдаг. Назва голови німецького уряду –
“Kanzler” або “Bundeskanzler” передається на українську мову шляхом транслітерації як
канцлер або шляхом калькування і транслітерації як федеральний канцлер. Вираз «на
Банковій обговорювалося питання», коли під словом Банкова мається на увазі адміністрація президента України, може перекладатися описово як “in der Administration des
Prasidenten der Ukraine an der Bankowa-Strasse”.
Назва такої адміністративно-територіальна одиниця, як область перекладається на
німецькумову як “Gebiet”. Наприклад, словосполучення Київська область перекладається як “Gebiet Kiew” або німецька адміністратративно-територіальна одиниця “Land” –
“Bundesland” перекладається на українську мову шляхом калькування як земля або
федеральна земля, наприклад, “im Land Sachsen” перекладається як в землі Саксонія.
Швейцарська адміністративно-територіальна одиниця “Kanton” передається шляхом
транслітерації як кантон. Назви політичних партій здебільшого перекладаються [3:
152]: Sozial-demokratischePartei Deutschlands – Соціал-демократична партія Німеччини;
Сhristlich-demokratische Union Deutschlands – Християнсько- демократичний союз; Партія УДАР – die Partei UDAR; Всеукраїнське об’єднання «Свобода» –Allukrainische Vereinigung „Swoboda“; Партія «Батьківщина» – Oppositionspartei Batkiwschtschyna; Правий
сектор – Rechten Sektors.
Всі нові явища, всі зміни в політичному житті держави призводять до появи нових
понять і нових слів, якими ці поняття називаються. Події зими 2013/2014 року в Україні
не є виключенням. У зв‘язку з цими подіями в Україні з’явилися нові поняття і нові слова. Ці слова використовуються і в інших мовах, зокрема в німецькій, і через це проблема
перекладу нових українських реалій дуже важлива.
Переклад залежить від того, в якому значенні вживається слово Майдан або Євромайдан.
Коли слово Майдан вживається в значенні „площа”, в німецькій пресі воно передається шляхом калькування як Maidan. Наприклад: „Die Stimmung auf dem Maidan“,
„in Richtung Maidan“, „Sie beobachtet die Situation auf dem Maidan mit großer Sorge“, “Es
wird öffentlich gebetet auf dem Maidan“, „Wir sind hier auf dem Maidan“, „Ausschreitungen
am Rande des Maidan“, „Die SkyNews-Journalistin Bragina hat Polizeitransporter auf einer
Zufahrtsstraße zum Maidan ausgemacht.“, „Aktivisten auf dem Maidan haben angefangen,
Holz und anderes entflammbares Material in den brennenden Bereich zu werfen“, „Schlacht
um den Maidan“, „Am anderen Ende des Maidan“, „auf dem Maidan würden Scharfschützen
Jagd auf Regierungsgegner machen“, „im Haus der Gewerkschaft, diesem beigefarbenen Sowjetgebäude am Maidan, ist es warm“, „Tausende Demonstranten gehen täglich ein und aus.
Zehntausende, wenn draußen auf dem Maidan eine Kundgebung stattfindet“.
Коли під поняттям Майдан маються на увазі люди, учасники протестів, це слово
в німецькомовній пресі передається описово як Die Demonstranten або Aktivisten. Наприклад: „Keine Schusswaffen gegen Demonstranten“, „Aktivisten auf dem Maidan haben
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angefangen, Holz und anderes entflammbares Material in den brennenden Bereich zu werfen“,
„die Demonstranten weiter Widerstand leisten werden.“, „Solidarität mit den Demonstranten“
zeigen“, „Demonstranten offenbar gezielt mit scharfer Munition erschossen“.
Коли під поняттям Майдан мається на увазі протести, це слово передається шляхом
транслітерації (Euromaidan) або як der Maidan-Protest der чи Maidan-Bewegung. В другому випадку вживається транслітерація в комбінації з описовим перекладом. В німецькомовній пресі частіше вживається транслітерація: „Initiator des Maidan“, „mit Beginn des
Euromaidan“, „Während des Euromaidan“.
Коли поняття Майдан вживається в значенні Помаранчева революція, це слово можна передавати шляхом транслітерації або замінити словосполученням „Помаранчева революція”. Це наближений переклад, але в рамках не двох мов, а в рамках однієї мови. В
цьому випадку українська реалія заміняється не подібною німецькою реалією (тому що в
Німеччині і німецькій мові немає подібної реалії), а іншою українською реалією. Таким
чином, реалія Майдан у виразах „...заради ідеалів Майдану”, „тема Майдану” , „рік після
Майдану”, „феномен Майдану”, „перші дні Майдану”, „ідеали Майдану і революції”,
„Майже рік Україна жила під впливом Майдану”, „у річницю Майдану” , „Два года после Майдана” , „До другої річниці Майдану” , „двухлетие событий Майдана”, „последствия Майдана”, „Про землю, політику й Майдан” може бути замінена реалією “Orangene Revolution”. У цьому випадку дані вирази перекладаються наступним чином: “Wegen
der Ideale des Majdans \ der Orangen \ Orangenen Revolution”, “das Thema des Majdans \ der
Orangen Revolution”, “das Jahr nach dem Majdan \ nach der Orangen Revolution”, “Phenomen des Majdans \ der Orangen Revolution”, “erste Tage des Majdans \ der Orangen Revolution”, “Ideale des Majdans und der Orangen Revolution”, “Fast ein ganzes Jahr lebte die Ukraine
unter dem Einfluss des Majdans \ der Orangen Revolution”, “im Jahrestag des Majdans \ der
Orangen Revolution”, “Zwei Jahre nach dem Majdan \ nach der Orangen Revolution”, “Zum
zweiten Jahrestag des Majdans \ der Orangen Revolution”, “die Nachfolge des Majdans \ der
Orangen Revolution”, “Uber die Erde, Politik und den Majdan \ die Orange Revolution”.
В деяких виразах реалія Майдан вживається в обох значеннях: „Деякі політики неправильно зрозуміли установки Майдану. Вони увірували, що люди вийшли на Майдан,
щоб підтримати виключно їх”. В першому реченні під поняттям Майдан мається на увазі
Помаранчева революція, ця реалія може бути транслітерована або замінена словосполученням: “die Orange Revolution”. У другому реченні під цим поняттям мається на увазі
головна площа Києва. В цьому випадку дане слово може перекладатися шляхом транслітерації з поясненням – Majdan, Unabhangigplatz in Kyiw або просто шляхом калькування – der Unabhangigplatz in Kyiw. : “Einzige Politiker haben die Losungen des Majdans \ der
Orangen Revolution falsch ferstanden. Sie haben geglaubt, dass die Leutete auf die Majdan,
Unabhangigplatz in Kyiw \ Kiew herausgetreten sind, um nur sie zu unterstutzen”.
При перекладі словосполучення „лідери Майдану” також можна застосувати транслітерацію або наближений переклад і замінити реалію „Мajdan” реалією “Orange Revolution”: “Leiter des Majdans \ der Orangen Revolution”
Висновок. Українські і німецькі політичні реалії передаються, як правило, шляхом
транслітерації або калькування. Іноді до слова, переданого шляхом транслітерації або калькування, може додаватися пояснення в дужках або зноска. В деяких випадках може застосовуватись наближений переклад. Для правильного професійного перекладу перекладач
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повинен не лише добре знати іноземну та рідну мови, але й володіти фоновими знаннями,
бути обізнаним з культурою, історією, менталітетом, традиціями та звичаями народу, мову
якого він використовує при перекладі.
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ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕАЛИЙ
Статья посвящена рассмотрению украинских и немецких политических реалий и
способам их перевода: транскрипции, транслитерации, калькам, в том числе с дополнительным объяснением, приблизительному/ описательному переводу.
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THE TRANSLATION OF UKRAINIAN
AND GERMAN POLITICAL REALIES
The article deals with Ukrainian and German political realies/ the unit of specific national
lexicon and their ways of translation: transcription, transliteration, word-for-word translation
with additional explication, transcription by descriptive explaining.
Key words: bilinguale communication, politician realies/ the unit of specific national lexicon, translation, transcription, transliteration, word-for-word translation, additional explication, transcription by descriptive explaining, internationalisms.
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КНУ імені Тараса Шевченка, Київ
ЖАНРОВЕ РІЗНОМАНІТТЯ ПЕРЕКЛАДНИХ ТВОРІВ
ВОЛОДИМИРА МИТРОФАНОВА
Статтю присвячено дослідженню жанрового різноманіття перекладацької спадщини В. Митрофанова. Висвітлено головні принципи перекладацької діяльності українського перекладача при інтерпретації творів різних літературних жанрів.
Ключові слова: В. Митрофанов, перекладознавство, художній переклад, перекладацька стратегія.
«У перекладі живе не тільки авторська, але й перекладацька майстерність, певна
відповідність творчих характерів»
Дмитро Павличко
Постановка проблеми. Звісно, коли перекладається художній текст, переклад кожного слова, кожної репліки, кожного речення залежить від ідейно-художнього задуму
автора, від особливостей його індивідуального стилю, від інтонації та ритмомелодики
цілого й окремих частин оповіді, від мовних характеристик персонажів. Певна річ, глибоке знання і тонке відчуття усіх відтінків рідної мови є необхідним фактором у перекладацькій роботі, але далеко не останнім. Майстрові художнього перекладу потрібен до
того ж і літературний хист, завдяки якому перекладацька праця прирівнюється до праці
письменницької, а шедевр іноземної літератури стає шедевром літератури рідної. Саме
цими знаннями та літературним хистом щедро був наділений український перекладач
та літературознавець Володимир Митрофанов, автор перекладів понад тридцяти творів
англомовних письменників. Відсутність монографій, присвячених дослідженню художньої майстерності перекладів В.Митрофанова, а також принципам його перекладацької
стратегії обумовлює актуальність дослідження.
Метою статті є дослідження та систематизація доробку українських перекладів В.
Митрофанова, а також виявлення новаторських рис творчого почерку перекладача.
Виклад основного матеріалу дослідження. Володимир Іванович Митрофанов народився 11 квітня 1929 року в Києві у родині військовослужбовця. Хоча батько, Митрофанов Іван Петрович, був росіянином, а мати, Митрофанова Ганна Донатівна, литовкою,
Володимир Іванович опанував українську мову досконало в усіх її тонкощах. 1949 року
він вступив на романо-германське відділення філологічного факультету Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка, яке закінчив 1954 року. Як найкращого випускника, В. Митрофанова рекомендували для вступу до аспірантури філологічного факультету, але судилося йому стати не теоретиком мови, а практиком.
Володимир Іванович Митрофанов належав до перекладацького цеху майстрів слова, до
тих літераторів, які свій хист і невтомне творче натхнення віддали благодатній справі культурного обміну між народами, ознайомленню читачів із класичною спадщиною світової літератури й кращими творами сучасних письменників зарубіжних країн. Вже за декілька років
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після закінчення університету з’являється його перший переклад з англійської роману видатного індійського письменника Х.А. Аббаса «Завтра належить нам» (1959), що розповідає
про життя і боротьбу передової індійської інтелігенції в роки Другої світової війни. Вдалий
перекладацький дебют був помічений, і Володимира Митрофанова приймають у видавництво «Молодь» на посаду редактора. Людина невтомна, завжди сповнена цікавих задумів, В.
Митрофанов спершу працював редактором, завідувачем редакцією видавництва «Молодь»,
а потім тривалий час завідував редакцією перекладної літератури у видавництві «Дніпро»,
там же був заступником головного редактора, а пізніше півтора десятка років пропрацював у
штаті редакції журналу «Всесвіт», залишивши помітний слід у піднесенні художнього рівня
часопису, і разом із тим, невтомно й блискуче перекладав та редагував.
Праці В. Митрофанова, як рецензії, так і власне переклади, були своєрідною планкою перекладацької майстерності, і планка ця з кожним роком піднімалася вище і вище.
Вдумливим фахівцем, що повсякчас дбає про дохідливе звучання кожного інтерпретованого слова, зарекомендував себе Володимир Іванович, опублікувавши повість південноафриканського письменника Пітера Генрі Абрагамса «Зрада Удомо» (1961), де відтворено
картину національно-визвольної боротьби африканських народів. У його перекладах один
за одним з’являються наступні антирасистські твори цього ж прозаїка «Загибель Майкла
Удомо» (1967) та «На поклик волі» (1973), де відображено боротьбу африканських країн
за незалежність, складний процес революційних перетворень, гостроту соціальних і особистих конфліктів, що робить праці Пітера Абрагамса вагомим здобутком для української
перекладної літератури. Переклади творів Абрагамса засвідчують прагнення Митрофанова-перекладача зберегти емоційну насиченість оригіналу та передати усю динаміку почуттів та деталей опису похмурого світу безнадійних злиднів героїв, пор.:
Hunger gave our pap, moeroga, and
crackling a feast-like quality. When it
was not with us, we could think and talk
kindly about it. Its memory could even give
moments of laughter. But the cold of winter
was with us all the time. «It» never really
eased up. There were only more bearable
degrees of «it» at high noon and on mild
days. «It» was the real enemy [6: 32].

Голод перетворював нашу вбогу їжу –
пап, морогу, шкварки – на розкішні
ласощі. Коли він давав нам спокій, ми
могли думати й говорити про нього
поблажливо, часом навіть усміхаючись
на ту згадку. А от зимовий холод ніколи
не давав нам спокою. Він ні на часинку
не відступався від нас. Хіба що трохи
слабшав серед дня і за тихої години. Він
був запеклий ворог [1: 25].

Жанрове різноманіття перекладних творів художньої літератури відбиває різні грані характеру й багатющі можливості універсального таланту Володимира Івановича.
Саме українській нації, яка на той час відчувала на собі стан «культурної цензури», де
національне слово не могло існувати як вільний вияв думки, Володимир Митрофанов
подарував повноту мови з усіма міфологічними, культурними та історичними конотаціями. Значну увагу Митрофанов-перекладач приділяв літературі США, переклади якої
сприяли змістовному збагаченню цільової культури, а також актуалізації ідеологічних
проблем. Варто згадати такі всесвітньовідомі речі, як роман Ерскіна Колдуелла «Лампа
горить цілу ніч» (1962), оповідання Джека Лондона «Дочка Північної зорі» (1969), роман
Альви Бессі «Символ» (1971), публіцистична повість-репортаж Альберта Ріса Вільямса
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«Російська земля» (1977, у співавторстві), повісті Трумена Капоте «Лугова арфа», «Сніданок у Тіффані» та «З холодним серцем» (1977 року було видано однотомник), роман
Веста Морріса «Репортаж» (1981, у співавторстві), роман Роберта Пенна Уоррена «Все
королівське військо» (1986), романи та оповідання Рея Бредбері «Смерть – діло самотнє»
(1988), «Кульбабове вино» (1987), «Прощавай, літо» (1987), «Друг Ніколаса Ніклбі – мій
друг» (1987), «Одної неминущої весни» (1987), «Винятково досконале вбивство» (1988),
повість Раймонда Чандлера «Олівець» (1992), оповідання Роберта Блоха «Плащ» (1993),
роман Девіда Селтцера «Знамення» (1995). Перекладацька спадщина Володимира Митрофанова засвідчила, що в українському перекладознавстві з’явився справжній майстер, один із когорти тих, кого зазвичай називають вихованцями школи Миколи Лукаша.
Важливе місце в перекладацькому доробку В. Митрофанова посідають переклади
художньої літератури Великобританії, поміж яких роман Роберта Вейда «Дивовижна історія Мері Стенз» (1966), пригодницький роман ірландського письменника Майна Ріда
«Вершник без голови» (1983), всесвітньовідомі романи Грехема Гріна «Капітан і ворог»
(1990) та «Монсеньйор Кіхот» (1993). Більше того, у виконанні Митрофанова-перекладача українською мовою побачили світ такі шедеври художньої літератури Ізраїлю, як оповідання Леа Айні «Білий костюм» (1995) та оповідання Аарона Мегеда «Белла, Белла…»
(1995). Цікавим етапом у плідній діяльності перекладача була також робота над низкою
фрагментів перекладу з російської нового жанру афористичної філософської прози, яку
започаткував Лев Шестов своїми працями «Апофеоз безґрунтовності: спроба адогматичного мислення» (1995) та «На терезах Йова. Мандрівки душами» (1995).
Варто також зазначити плідну працю Володимира Івановича над перекладами драматичних творів, які відкривають перспективу роботи для віднаходження неординарних засобів адекватного відтворення оригіналу у всьому його образному багатстві. Перш
за все, вражає якість перекладу, добірна жива українська мова обдарованого перекладача
в інтерпретації трагикомедії ірландського драматурга Джона Мілінгтона Сінга «Герой
Зхідного краю» (1968), п’єси американського кіноактора, режисера і сценариста Вуді
Аллена «Бог» (1981), комедії відомого американського драматурга Нійла Саймона «Хочу
зніматися в кіно» (1994). Так, наприклад, у рецензії на переклад трагікомедії Дж. М.
Сінга «Герой Західного краю» Леонід Солонько зазначав: «Попри всю рецензентську
пильність я не побачив власне перекладу. Переді мною лежить художній твір, нібито
написаний українським письменником про чужу дійсність» [4: 6]. Певна річ, завдяки
знанню мови та вмінню проникнути в психологію «простолюдина», в його житейські
інтереси та побут, Володимир Іванович дав взірець перекладу сміливого, творчого, що
іскриться всіма барвами живої української мови: «Not speaking the truth, is it? Would you
have me knock the head of you with the butt of the broom?» [10] – «Он як, брешу, кажеш?
А ось я зараз візьму деркача та добряче впарю тебе по довбешці за такі слова!» [4: 6]
Більш того, пропрацювавши понад двадцять років як перекладач-прозаїк, В. Митрофанов
раптом здивував своїх колег-перекладачів віршованим перекладом із німецької мови антифашистського драматургічного памфлета Бертольта Брехта «Кар’єра Артуро Уї, яку можна було
спинити» (1978) та п’єси-притчі «Кавказьке крейдяне коло» (1973). Загальновідомо, що творчій манері Брехта, особливо його драматургії, властивий високий ступінь умовності. Митрофанов-перекладач доносить справжній і справді високий гуманістичний пафос п’єси великого
новатора драматургії та відтворює авторський задум у плані жанрової орієнтації:
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Ihr aber lernet, wie man sieht statt stiert
Und Handelt, statt zu reden noch und noch.
So was hätt einmal fast die Welt regiert!
Die Völker wurden seiner Herr, jedoch
Daß keiner uns zu früh da triumphiert –
Der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das
kroch! [7: 165]

А ви дивіться і навчайтесь бачить,
Не словом відповідь давать, а ділом.
Ярмо народи скинули, одначе
Колись воно півсвіту пригнітило.
Радіти рано: ще живе нутро собаче,
Яке усю ту нечисть породило [3: 179].

Зіставлення оригінального та перекладного уривків показує, що перекладач надає
великого значення і логічній точності перекладу, і відтворенню прихованої функції семантичної одиниці, репліки і всієї сцени в загальному контексті твору.
Чудові перекладацькі здібності В. Митрофанова розкриваються в інтерпретації творів дитячої літератури, а саме повісті-казки англійського письменника Джеймса Метью
Баррі «Пітер Пен і Венді» (1973), роману Марка Твена «Пригоди Тома Сойєра» (1990),
повісті американських письменників і негритянських діячів Арна Бонтана і Ленгстона Г’юза «Попо і Фіфіна, діти з Гаїті», що вийшла 1962 року у тодішньому Дитвидаві
(нині – «Веселка»). Радісною для українських дитячих читачів була поява у перекладі
Володимира Митрофанова всесвітньовідомого твору Гаррієт Бічер-Стоу «Хатина дядька
Тома» (книжка вийшла у «Веселці» 1969 р.).
Перед перекладачем стояло надзвичайно складне завдання, оскільки для того, щоб
відтворити літературну епоху в такому широкому хронологічному діапазоні, потрібне
досконале знання англійської мови в її понад столітньому розвитку (наприклад, перекладена В. Митрофановим «Хатина дядька Тома» вперше вийшла друком 1825 року, а
«Пітер Пен і Венді» – 1911 року, «Пригоди Тома Сойєра» – 1876 року). Певна річ, навіть
найдосконаліших знань мови, побуту, історії, соціальної структури країни, біографій та
творчості письменників ще не досить для того, щоб досягти майстерності в мистецтві
перекладу. Потрібне ще й глибоке знання і тонке відчуття всіх відтінків рідної мови – і
знову ж таки, не тільки тієї, якою розмовляють та пишуть сьогодні, а й якою розмовляли
й писали двадцять, п’ятдесят, сто років тому, пор.:
«Down she come to the river, and that was
the current running ten feet wide by the
shore, and over t’ other side ice a sawin’ and
a jiggling up and down, kinder as ‘twere a
great island. We come right behind her, and
I thought my soul he’d got her sureenough, –
when she gin sich a screech as I never hearn,
and thar she was, clar over t’other side
of the current, on the ice, and then on she
went, a screeching and a jumpin’, – the ice
went crack! c’wallop! cracking! chunk! and
she a boundin’ like a buck! Lord, thespring
that ar gal’s got in her an’t common, I’m o’
‘pinion.» [9: 74]
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– Вона на берег — а там вода буяє футів
на десять ушир, а далі крижини величезні
сторчака пливуть, наче острови які.
Ото біжимо ми за нею, а я собі думаю:
ось зараз він її вхопить! Аж тут вона
як заверещить, що я зроду такого не
чув, а тоді плиг — і враз через ту воду
й перелетіла, просто на крижину А
далі ну зойкати та стрибати! Крига —
хрясь! лясь! лусь! А вона знай собі скаче,
чистісінько мов та олениця! Їй богу, то
не дівчина, а просто вихор якийсь, ось що
я вам направду скажу. [2: 82]

Митрофанов-перекладач відтворив емоційне забарвлення сюжетної лінії твору Гаррієт Бічер-Стоу «Хатина дядька Тома», дотримуючись принципу передачі загальної мовленнєвої манери персонажів та підбираючи українські еквіваленти для вжитих образних
описів. Подиву гідна здатність перекладача буквально пройматися настроєм, душевним
складом того автора, над творами якого він працює.
Поряд із творами, наснаженими філософськими роздумами, глибинним психологічним аналізом, поряд із публікаціями перекладів світової класичної літератури, значний
успіх у читачів мали переклади Володимира Івановича відомих західних письменників,
що писали у жанрі політичного детективу, кримінального роману, наукової фантастики,
«фентезі», наприклад: фантастичний роман Стівена Кінга «Мертва зона» (1988), політичний роман Нормана Льюїса «Сіцілійський фахівець» (1984), російськомовні переклади
детективних романів Агати Крісті «Труп у бібліотеці» та «Вказівний палець», детективна фантастика Роберт Вейда «Дивовижна історія Мері Стенз» (1966), детективна повість
Вільяма Айріша «Строк минає на світанку» (1968). Але найбільшу славу перекладачеві
принесла багатолітня робота над творами Ернеста Гемінґвея, результатом якої стало видання найповнішого в Радянському Союзі чотиритомника американського письменника
(1979-1981), де В. Митрофанову належить переклади трьох романів та цілої низки новел.
Завдяки перекладам Володимира Івановича українською мовою з’явилися книжки оповідань цього видатного американського письменника «За нашого часу», «Чоловік без
жінок», «Переможець нічого не здобуває», твори 1936 року та про громадянську війну в
Іспанії, оповідання 1950-х років, повісті “Весняні води», «Старий і море», романи «Прощавай, зброє!» та «Острови в океані».
Від перекладу до перекладу Володимир Митрофанов зростав як майстер художнього
слова. Він зумів передати найскладніше, а саме, ставлення автора до своїх персонажів як
до особистостей і, водночас, як до свідчень своєї епохи. Так, наприклад, розкрити трагедію юнаків, що пройшли крізь страхіття Першої світової війни, пізнали багато гірких
істин і по-новому подивилися на деградуючий буржуазний світ, чи не найкраще вдалося
Володимиру Івановичу, перекладаючи роман «Прощавай, зброє!» (1974). Митрофановперекладач розумів, що Гемінґвей досяг соціальної значущості не внаслідок епічності й
глибоких філософських роздумів та узагальнень, а через насичену трагізмом розповідь
про рядового учасника імперіалістичної бойні, яка тяжіє до конкретики «буденності війни». Письменник при цьому надав великого значення пошуку «точного слова», а тому
перед перекладачем стояло важливе завдання не випустити деталей, які правдиво відтворюють моторошну картину війни. Ось, наприклад, як влучно передано українською
мовою стан і почуття пораненого, якого везуть у санітарній машині:
I felt something dripping. At first it dropped
slowly and regularly, then it pattered into a
stream. I shouted to the driver. He stopped
the car and looked in through the hole
behind his seat.
«What is it?»
«The man on the stretcher over me has a
hemorrhage»

«Я відчув, що згори щось тече. Спочатку
капотіло помалу й розмірено, тоді
потекло тоненькою цівкою. Я гукнув
водієві. Він зупинив машину й озирнувся у
віконця позад сидіння:
– Що там таке?
– В того, що на верхніх ношах, кровотеча.
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«We’re not far from the top. I wouldn’t be
able to get the stretcher out alone” He
started the car. The stream kept on. In the
dark I could not see where it came from the
canvas overhead. I tried to move sideways
so that it did not fall on me. Where it had run
down under my shirt it was warm and sticky.
I was cold and my leg hurt so that it made
me sick. After a while the stream from the
stretcher above lessened and started to drip
again and I heard and felt the canvas above
move as the man on the stretcher settled
more comfortably.
«How is he?» the Englishman called back.
«We’re almost up»
«He’s dead I think,» I said [8: 33].

– Скоро вже будемо нагорі. Та й однак
мені самому не витягти нош.
І він поїхав далі. Цівка згори все текла. Я
не бачив потемки, де саме вона точиться
крізь брезентові ноші. Потім спробував
відсунутись убік, щоб не текло на мене.
Там, де набігло під сорочку, воно було
тепле й липке. Я змерз, а нога боліла так,
що мене аж млість брала. Через деякий
час теча з верхніх нош поменшала, і
звідти вже знову тільки капало, і я
почув, як шурхотить брезент, неначе
поранений на ношах умощувався зручніш.
– Як він там? – гукнув через плече
англієць. – Ми майже нагорі.
– Здається, помер, – відказав я» [5: 35].

Творча манера Е. Гемінґвея, властива їй умисна стриманість, навіть скупість словесних засобів, гранична точність та матеріальність описів, скрупульозна увага до деталей,
начебто незначних й дріб’язкових, але таких, що з них складається майже гіпнотично
реальна картина дійсності, ставлять до перекладу особливі вимоги. Вони спонукають
перекладати по змозі дослівно (звісно, наскільки це взагалі можлива річ), а на цьому
шляху перекладачеві дуже легко збитися на буквалістичне калькування першотвору.
Стратегія перекладача полягала в тому, що В. Митрофанов, прагнучи дослівної точності
з бажанням повної передачі абсолютно всіх нюансів смислу та форми оригіналу, в той
же час добре відчував межі дозволеного і не вагався, коли потрібно було відступати від
дослівності, адже стиль великого американця грає багатьма барвами.
Усі вищезазначені фрагменти перекладів свідчать насамперед про те, що для В. Митрофанова переклад – це не просто ремесло, а натхненна творчість, сповнена й власних
емоцій. Митрофанов-перекладач справді неосяжний не тільки за жанровою різноманітністю, а й за різнорідністю передавання та створення художніх прийомів і широчиною ідейно-тематичних обріїв творів для перекладу. Редакторська «поміркованість», помножена на
блискучий хист й наполегливу працю, більш ніж виправдала своє право на існування, продемонструвавши у підсумку такі переклади художньої прози, які, за словами Юрія Лісняка,
склали «солідний внесок в українську бібліотеку світової літератури» [4: 6].
Слід значити, що у перекладі твору В. Митрофанов керувався головним – збереженням єдності форми та змісту. Його переклади засвідчують сумлінний пошук відповідників в українській літературній традиції, відзначаються точністю, легкістю, сумлінністю,
філологічною віртуозністю, збереженням найважливіших образно-стилістичних та формальних ознак першотвору. Перекладацька спадщина Володимира Митрофанова виконувала й ще довго виконуватиме завдання своєрідної академії для українського перекладацького мистецтва. Блискучий хист, наполеглива праця, висока вимогливість фахівця
© Тригуб А., 2014
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до себе ставлять переклади Володимира Івановича в ряд найкращих в Україні. Подальші
перспективи дослідження перекладацького здобутку В.Митрофанова вбачаємо в детальному аналізі індивідуального творчого почерку інтерпретатора та осмислення внеску Майстра в історію українського художнього перекладу та перекладознавства ХХ ст.
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ТЕРМІНІВ ІГРОВИХ ВИДІВ СПОРТУ
У статті розглядаються проблемні моменти розробки й унормування спортивної
термінології, що пов’язані з неадекватним перекладом термінів ігрових видів спорту, у
значенні яких наявний емоційний компонент, що нині є одним з маловивчених аспектів
вживання і функціонування як однокомпонентних, так і багатокомпонентних термінів.
Щоб зберегти емоційну конотацію в перекладі певного терміну, треба орієнтуватися
на мову-носій, робити безпосередній, а не подвійний переклад.
Ключові слова: спортивні терміни, адекватність перекладу, конотація, емотивний
компонент значення, термінологічно-денотативний компонент, еквівалентна лексика,
сленг, номінація.
Постановка проблеми. Аналіз останніх досягнень і публікацій. Проблеми розробки
та упорядкування української спортивної лексики, термінології та фразеології перебувають нині під пильною увагою як фахівців спортивної галузі, так і мовознавців. Наукова і
практична цінність дослідження спортивної терміносистеми є очевидною. Популярність і
масовість захоплення спортом серед громадян нашої країни, доступність великої кількості
терміносистем широкому загалу змушує дуже зважено підходити до вироблення власне української спортивної термінології, так, щоб нові терміни не стали надбанням лише
термінологічних словників, а широко вживалися фахівцями і звичайними людьми – аматорами спорту, уболівальниками, використовувалися в навчанні, могли конкурувати з природно виробленими протягом тривалого часу російськими термінами. Однак у процесі
розробки спортивної термінології щораз стикаємося з труднощами різного характеру,
зокрема лінгвістичного, пов’язаного з англомовним походженням значної кількості спортивних термінів, які опинилися на українському ґрунті не безпосередньо від мови-носія,
а найчастіше через мову-посередник – російську, що наражає на небезпеку неповного
відтворення, а то й викривлення семантики терміна, народженого в іншій країні.
© Бардіна Л., Назаренко Н. 2014
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Аналіз джерел показує, що останнім часом проблемі перекладу термінів, добору
еквівалентних понять і зокрема питанням адекватного перекладу приділяє увагу у своїх
дослідженнях багато українських науковців (Балабан Т., Байбакова І., Вакуленко М., Грицева А., Казимира З., Кияк Т., Котикова О., Маркс К., Святчик К., Шуневич Б. та багато інших). Дослідники та науковці розглядають питання запозичення термінів, пошуку
еквівалентної лексики, а в разі відсутності еквівалента в системі мови, на яку перекладають, створення такого еквівалента в процесі перекладу за допомогою транслітерації, калькування, описовості та інших способів перекладу українською мовою [1,2,3]. Однак на
сьогодні багато проблем адекватного перекладу залишаються актуальними і не вирішеними
остаточно. Згадані проблеми й зумовили визначення мети роботи – дослідження проблем
спортивної термінології та адекватного перекладу спортивних термінолексем – однокомпонентних і багатокомпонентних лексичних одиниць, бо загальновідомо, що більшість
видів спорту, а отже і поняттєвий матеріал, з’явилися не на українських теренах.
Методи досліджень. Дослідження базувалися на аналізі загальної та спеціальної
науково-методичної літератури, в якій розглядають проблеми розробки та перекладу з
різних мов наукових спортивних термінів, а також документи, що характеризують процес
підготовки і змагальну практику спортсменів, в якій вживаються ці терміни, також застосовувалось опитування провідних тренерів та спортсменів, педагогічне спостереження
за тренувальним і змагальним процесом в ігрових та інших видах спорту, здійснювався
аналіз матеріалів спортивних теле- та радіопередач, репортажів, інтерв’ю тощо.
Результати досліджень та їх обговорення. Без сумніву, проблема адекватності перекладу є дуже важливою, оскільки, чим адекватнішим до мови-носія (вихідної мови)
є певний термін, тим точніше передано зміст поняття, явища, процесу тощо. У нашому
дослідженні ми розглядаємо один із маловивчених аспектів уживання та функціонування
термінів – їх емоційне навантаження. Саме відсутність емоційного компонента, у разі
його появи, значно ускладнює проблему адекватності перекладу.
Світ емоцій багатий і різноманітний, ними просякнуте все наше життя. Усе в
людині спонукається емоціями, саме вони найчастіше складають мотиваційну основу її
діяльності. Відповідно і засобів вираження емоцій в повідомленнях (писемних чи усних)
існує досить багато, причому як мовних (на різних рівнях мови), так і немовних.
На мовному рівні психологічній категорії «емоційність» відповідає поняття
«емотивність». Емотивність є найважливішим елементом прагматики мови, оскільки
вона найчіткіше втілює в собі її впливову функцію: спеціально емоційно забарвленні
засоби мови – емотиви найчастіше виступають у ролі стимулів, здатні викликати як
словесні, так і несловесні емоційні реакції [4].
Спортивні терміни також не є винятком щодо наявності в них конотативного компонента значення (під яким й розуміємо емотивність). У деяких оригінальних спортивних термінах, які за етимологією можна вважати сленговими, закодована певна чуттєвоасоціативна семантика, така лексема має виражене емоційне навантаження, що досить
важко передати, перекладаючи подібний термін. Власне конотативний компонент значення часто втрачається під час перекладу. Значна кількість баскетбольних термінів, які стали, якщо можна так висловитись, офіційними – це номінації, “народжені вулицею”, тобто
в первинному вигляді – справжній сленг. Створені в процесі самої гри американськими
підлітками, такі лексичні одиниці є дуже влучними, емоційно насиченими, часто навіть
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експресивними (хоча це не притаманне термінам і вважається вадою), вони в англійській
мові дуже точно передають саму суть поняття, ігрового моменту чи ситуації.
Однак спортивна термінологія, особливо в ігрових видах, має свою специфіку. У
термінолексемах цих видів спорту обов’язково наявні емотивні компоненти значень,
образно-емоційна сторона. Інакше й бути не може, оскільки в самому процесі спортивного дійства кожної миті вибухають певні почуття, і сам термін часто відбиває напруження, динаміку, експресивність гри: smash (lawn tennis) – удар, але не просто, а нищівний
удар, бо smash в англійській означає ще й нищити, трощити, розтрощувати, крушити, розбивати вщерть; timekeeper – секундометрист, де keeper – ще й хранитель, сторож; goalkeeper – воротар, де goal – (спорт.) ворота, гол, а в першому значенні – мета,
місце призначення. Переконливим прикладом можуть бути також уже згадувані раніше
англійські терміни з баскетболу – foul, lay-up (shot), key lane, на які хочемо глянути трохи
з іншого боку. Англійське – foul – у спорті означає похибка, порушення правил, однак в
мові-оригіналі ця лексема ще має значення брудний, смердючий, зіпсований (зіпсувати) [6;
7]. Отже, “ситуацію фолу” американські баскетболісти інколи класифікують ще як брудну,
нечесну гру. Тут, як бачимо, чітко виражена емоційно насичена ситуація, яка й відбилася в
емотивному значенні (конотації) англійського терміна foul [5]. Подібне спостерігаємо, перекладаючи терміни lay-up shot (в російській перекладено багатокомпонентним терміном
бросок после двойного шага), який дослівно означає “припасений” кидок, тобто спортсмен
утримує, приховує, припасає протягом певного часу м’яч, щоб зробити ефективний кидок. Лексема key lane – українською, як і російською – трисекундна зона – дослівно з
англійської означає ключ-зона, і передає як зовнішню подібність до іншого поняття, тобто
виражає асоціативний зв’язок, так і внутрішню, глибиннішу суть – основна, визначальна зона, в якій може вирішитися доля всієї гри [5]. Часто навіть спортивні фахівці не
усвідомлюють до кінця таких відтінків значень, які яскраво виражені в англійській мові,
але відсутні в російських та українських еквівалентах термінів. Отже, в перекладі цих
термінів з англійської на російську і далі – українську втрачено власне конотативний (емотивний), а збережено лише його термінологічно-денотативний компонент значення [6].
Висновки. Отже, зважаючи на викладене вище, можна констатувати, що працюючи з
подібними термінами, перекладач повинен бути особливо уважним і обережним, щоб якомога повніше відтворити значення певної лексеми, в тому числі експресивно-емоційну
конотацію, якщо вона наявна, застосувати додаткові компенсаційні засоби для передання
конотативного змісту такої термінолексеми. А укладаючи словник українських спортивних термінів треба враховувати, що значна кількість спортивних термінів є іншомовними,
тому слід орієнтуватися на вихідну мову, а не використовувати російську як мову-посередник, мати на увазі, що навіть такі “стримані”, “сухі”, “неемоційні” лексичні одиниці
як терміни можуть мати в мові-оригіналі виразне емоційно-експресивне забарвлення,
яке треба зберігати, адаптуючи такий термін на український ґрунт.
Дослідження в галузі спортивної лексики й термінології і далі залишаються актуальними, бо проблема впровадження українських термінів до широкого вжитку досі не
вирішена остаточно, оскільки спортивний загал, незважаючи на певні зрушення в цьому
питанні, переважно є російськомовним, а великий пласт української спортивної лексики,
термінології та фразеології – недостатньо розроблений і досліджений.
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ТЕРМИНОВ ИГРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА
В статье рассматриваются проблемные моменты разработки и нормирования
спортивной терминологии, связанные с неадекватным переводом терминов игровых видов спорта, в значении которых присутствует эмоциональный компонент, что является в данное время одним из малоизученных аспектов употребления и функционирования
как однокомпонентных, так и многокомпонентных терминов. Чтобы сохранить эмоциональную конотативность в передаче определённого термина, необходимо ориентироваться на первичный язык, осуществлять непосредственный, а не двойной перевод.
Ключевые слова: спортивные термины, адекватность перевода, конотация, эмотивный компонент значения, терминологически-денотативный компонент, эквивалентная лексика, сленг, номинация.
Bardina L., Nazarenko N.
National university of Physical Education and Sport of Ukraine, Kyiv
PECULIARITES OF SPORTS GAMES EVENTS TERMS TRANSLATION
The article deals with the problem issues of the development and standartization of sports
terminology, which are connected with non-adequate terms translation, where emotional component is present. This is at the same time one of the little-known aspects of the use and functioning of both one-component and multi-component terms. To preserve emotional connotation
in the use of a certain term, one should orientate at the original language.
Key words: sports terms, adequacy of translation, connotation, emotive meaning component, terminological-denotative component, equivalent vocabulary, slang, nomination.
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Київський національний університет технологій та дизайну, Київ
КОМПЕТЕНТНІСТНИЙ ПІДХІД ЯК ОСНОВА У ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІОГРАМИ СУЧАСНОГО
СПЕЦІАЛІСТА У НЕМОВНОМУ ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
Стаття присвячена аналізу компетентністного підходу при викладанні іноземної мови в немовному вищому навчальному закладі у світлі переорієнтації українських
освітніх стандартів.
Ключові слова: компетентністний підхід, іноземна мова, немовний вищий навчальний заклад, професіограма сучасного спеціаліста.
Підписання Болонської угоди та інтеграція України до єдиного загальноєвропейського освітнього простору суттєво вплинули на орієнтацію та переорієнтацію українських освітніх стандартів. Значне розширення міжнародних, ділових, економічних і
культурних контактів, що спостерігалося в Україні за останні роки, призвели до зміни
цілей навчання іноземним мовам не тільки в мовних, але й у немовних вищих навчальних закладах. Сучасне проектування державних освітніх стандартів вищої професійної
освіти засновано на компетентністному підході. Ця тема стає сьогодні принципово важливою та активно обговорюється, оскільки включає нову освітню парадигму, вектор якої
націлений у напрямку гуманізації.
Ціла низка факторів обумовлює актуалізацію компетентністного підходу в освіті.
Сюди можна віднести проблеми навколишнього середовища у зв’язку з переходом до
постіндустріального суспільства, динамізм життєвих процесів, колосальне збільшення
інформаційних потоків. Більш активно впроваджуються ринкові механізми в суспільстві, підвищується професійна мобільність, з’являються нові професії, змінюються вимоги до них – вони стають більш інтегрованими, менш спеціальними.
В силу цих обставин з’явилась необхідність формування особистості, яка вміє жити в
нових умовах. Час диктує якості такої особистості: відповідальність, творчий потенціал,
здатність вживати конструктивні та компетентні дії в різних видах життєдіяльності. Стає
зрозумілим, що для успішної професійної діяльності вже недостатньо отримати вищу
освіту – виникає потреба поповнювати свої знання інформацією з інших сфер людської
діяльності. Йдеться про змінний, багатофункціональний набір знань, умінь і ставлень,
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які потрібні усім індивідам для особистої реалізації й розвитку, соціальної інтеграції й
працевлаштування.
Затребуваність концепції компетентністного підходу у сфері вищої професійної освіти визначили актуальність і мету даної статті.
Одним з перших, хто запропонував компетентністний підхід як поняття, був шотландський дослідник у галузі діагностики людських ресурсів Дж. Равен [1], а у 80-х роках XX століття поняття «компетентність» та «компетенція» були науково обґрунтовані
такими європейськими вченими, як Р. Бадер [2], Д. Мертенс [3], А. Шелтон [4] та ін.,
хоча вважається, що слово competence в англійській мові з’явилось ще у XVI столітті:
«Competence was first used in popular English literature: sometimes before 1590» [5].
Про актуальність реалізації компетентністного підходу в освіті свідчить той факт,
що сьогодні осмисленням цієї проблеми активно займаються українські та російські науковці й практики: І. Бех [6], Н. Бібік [7], І. Зимня [8; 9], С. Клепко[10], В. Луговий [11],
А. Хуторський [12] та інші дослідники.
Слід зазнати, що існує багато трактовок термінів компетенція та компетентність як
основних концептів компетентністного підходу, створюються різні термінологічні апарати. Деякі вчені навіть вважають, що всі розмови про компетентності та компетенції є в
деякій мірі штучними [8]. Незважаючи на те, що всі ці факти ускладнюють створення єдиної теоретичної концепції компетентністного підходу в освіті, спробуємо узагальнити такі
трактовки вище означених термінів, які відповідають розумінню цих феноменів більшістю
дослідників. Компетенція – це компонент якості людини, який визначає його здатність
виконувати певну групу дій у сфері того чи іншого виду діяльності. Це рівень вимог до людини, який відповідає його ролі в суспільстві. Компетентність, в свою чергу, це здатність
мобілізувати та актуалізувати свої компетенції для вирішення реальних задач.
Досліджуючи генезис поняття компетентність, І.А. Зимня виокремлює три етапи
становлення освіти, що направлена на формування компетентності – “competence-based
education” [9]: перший етап (1960 -1970 р. р.) – введення в науковий апарат категорії
«компетенція»; дослідження в теорії навчання мовам різних видів мовної/ комунікативної компетенції; створення передумов розмежування понять «компетенція» та «компетентність»; другий етап (1970 – 1990 р. р.) – використання категорій «компетенція» та
«компетентність» у теорії та практиці навчання мовам, професіоналізму в управлінні,
керівництві, менеджменті, в навчанні спілкуванню; розробляється зміст поняття «соціальні компетенції/компетентності»; третій етап (з 1990 р.) – розуміння компетенції як
бажаного результату освіти в загальноєвропейських документах, визначення основних
глобальних компетенцій [10]. Третій етап розвитку компетентністного підходу відображено в матеріалах ЮНЕСКО, де компетенції, що визначені, слід розглядати всіма як
бажаній результат освіти [11].
Радою Європи та Європейським парламентом у грудні 2006 року було прийнято список ключових компетенцій, якими повинні оволодіти молоді європейці: «вміння спілкуватися рідною та іноземними мовами; математична компетенція та базові компетенції
у галузі науки та техніки; ІТ грамотність; здатність навчатися все життя; соціальні та
громадянські компетенції; здатність жити в полікультурному суспільстві» [13]. Вище
означені компетенції демонструють набір вимог до випускника освітнього закладу, які
дозволяють йому або продовжити навчання, або стати до роботи. Безумовно, сьогодні
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для реалізації компетентністного підходу в освіті потрібно мати опору на міжнародний
досвід, з урахуванням необхідної адаптації до традицій та потреб України.
Сучасні соціально-економічні умови висувають на перший план спеціальні дисципліни та дослідження в галузі науки, техніки та інноваційних технологій. Інтеграція суспільства стрімко відбувається на всіх рівнях. Центрами наукових досліджень та навчання
стають вищі навчальні заклади, які грають важливу роль у формуванні та розвитку міжнародного науково-освітнього простору. До таких ВНЗ належить Київський національний університет технологій та дизайну, який займає лідируючи позиції серед технічних
вищих навчальних закладів України щодо накопиченого досвіду та потенціалу розвитку
як наукового, так й міжнародного співробітництва [14].
На сьогодні Київський національний університет технологій та дизайну є членом
крупних міжнародних освітньо-дослідницьких організацій: EUA, AUTEX, EEN, IFKT
та інших [15]. Політика КНУТД у галузі менеджменту якості спрямована на постійне
забезпечення підготовки спеціалістів високої (магістри) та вищої (кандидати та доктори)
кваліфікації на основі компетентністного підходу. Формування цих вимог відбувається
на базі моделі спеціалістів різного профілю – інженерів, програмістів, економістів, фахівців у галузі дизайну різних напрямків, технологів підприємств, хіміків та багатьох
інших спеціалістів, які є складовими науково-технічного прогресу.
Будування моделі спеціаліста є складним та неоднозначним процесом. Професіограма
спеціаліста міжнародного рівня включає не тільки спеціальні технічні знання й уміння,
але й гуманітарні аспекти, такі як філософія, психологія, етика, соціологія, історія культури, екологія і риторика. Важливе місце в цій професіограмі займає такий аспект, як
володіння іноземною мовою.
Вимоги до сучасного спеціаліста відображено в критеріях міжнародних сертифікаційних та акредитаційних організацій, професійних консорціумів та асоціацій. У цих
критеріях сформульовано як обов’язкові загальні вимоги до випускників університетів,
які засвоїли інженерні програми, так і гуманітарні: «Слід звернути увагу на те, що розглянуті вимоги ставляться не тільки до основної природничо-наукової, математичної,
професійної й спеціальної підготовки спеціалістів, але і до додаткових навичок, такиx як
здатність до комунікації, командної роботи, володіння іноземною мовою, та іншим так
званим «transferable skills», або «soft skills» [13]. Гуманітарна сутність цих навичок полягає в «... здатності розглядати різні аспекти інженерних проблем з глобальної точки зору;
усвідомленості результатів впливу технологій на суспільство і навколишнє середовище,
а також відповідальності і зобов’язань спеціаліста перед товариством у відповідності з
законами професійної етики, технологій, а також здатності застосовувати ці знання; наявності комунікативних навичок, включаючи усну та письмову мову, навичок ведення
дискусій рідною мовою і базових навичок ефективного спілкування іноземною мовою;
здатності вчитися самостійно і постійно...» [13].
Так, у критеріях Європейських Програм сертифікації для працюючих інженерів та
інженерної освіти у рамках Федерації Національних Інженерних Асоціацій (European
Federation of National Engineering Associations, FEANI) чітко виділено вимогу до рівня
мовної підготовки професійного інженера: «Безперервне підвищення кваліфікації та
професійних компетенцій практикуючих інженерів, в тому числі засвоєння англійської
мови на рівні професійних комунікацій» [16: 3].
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У документі ради Європи «Загальноєвропейські компетенції володіння іноземною
мовою: Вивчення, викладання, оцінка» («Common European Framework of Reference:
Learning, Teaching, Assessment”) експерти країн Ради Європи достатньо чітко визначають
поняття компетенції: «Компетенції представляють суму знань, вмінь та особистісних якостей, які дозволяють людині здійснювати різні дії. Загальні компетенції не є мовними, вони
забезпечують будь-яку діяльність, включаючи комунікативну. Комунікативні мовні компетенції дозволяють здійснювати діяльність з використанням мовних засобів». [17: 110]
Аналізуючи науково-методичну літературу, документи міжнародних організацій
стає очевидним, що компетентністний підхід спрямований на вільне і творче мислення
безпосередніх учасників процесу навчання, на формування знань і умінь, які готують
випускника вузу до соціальних умов суспільства, на самостійне добування інформації,
формування лідерських якостей.
Компетентністний підхід суттєво змінює традиційне уявлення про підготовку фахівця
технічного вищого навчального закладу як про просту передачу йому певної суми знань.
Якість і ефективність підготовки майбутнього фахівця визначаються компетенціями,
що сформувалися, в тому числі гуманітарних, які можуть бути забезпечені наявністю
мовних, культурологічних, країнознавчих соціокультурних знань на основі компетентністного підходу в навчанні.
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УДК 372.461:801.82
Сіранчук Н.М., Рівне
ФОРМУВАННЯ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА
В ТВОРЕННІ ТЕКСТУ
У статті подаються результати дослідження особливостей формування лексичної
компетентності молодшого школяра в творенні тексту. Визначені фактори і показники, що впливають на розвиток внутрішнього словника дитини.
Ключові слова: лексичний компонент дитячого мовлення, синтаксичний компонент
дитячого мовлення,дисперсивний аналіз кількісних даних.
У Національній доктрині розвитку освіти України в XXI ст. серед провідних завдань
формування особистості зазначається необхідність набуття компетентності. Початкова
ланка освіти є першим рівнем освоєння учнями ключових, загальнопредметних та спеціальнопредметнихкомпетентностей.
Багатоаспектність і складність проблеми формування лексичної компетентності
в молодших школярів зумовили її розгалуженість: – вивчення проблем мовної прагматики, аналіз цілей, мотивів, настанов учасників комунікації які суттєво визначають особливості мовленнєвого продукту (В.Бондарко, А.Вежбицька, Є.Верещагін,
Т.Винокур, М.Всєволодова, І.Голубовська, Ю.Караулов, В.Кононенко, В.Костомаров,
В.Красних, О.Кубрякова, Л.Мацько, О.Митрофанова, Н.Озерова, Р.Ратмайр, О.Шмєльов
та ін.); збагачення словникового запасу учнів на різних етапах мовленнєвого розвитку (Н.Гавриш, Н.Голуб, Л.Кулибчук, Т.Коршун, В.Тихоша та ін.); культура мовлення
(Н.Бабич, Б.Головін, О.Горошкіна, В.Костомаров, Л.Мацько та ін.); психологічні засади
розвитку мовлення (Л.Виготський, М.Жинкін, І.Зимня, О.Леонтьєв, О.Лурія, І.Синиця);
функціонування текстів художнього стилю (Л.Варзацька, О.Караман, Л.Мацько,
В.Мельничайко, М.Пентилюк та ін.); розробка мовного компонента загальноосвітньої
підготовки учнів (О.Біляєв, М.Вашуленко, Л.Мацько, Н.Пашківська, М.Пентилюк,
К.Плиско, О.Хорошковська та ін.); комунікативний аспект вивчення мови (А.Богуш,
Л.Варзацька, Н.Гавриш, В.Капінос, Т.Котик, С.Караман, Т.Ладиженська, В.Мельничайко,
М.Пентилюк, К.Пономарьова, Л.Попова, М.Стельмахович та ін.). Більшість авторів цих
досліджень мають спільну позицію щодо необхідності збагачення особистості дитини
цінними духовно-художніми враженнями, емоційністю сприйняття навколишнього світу, розвитком її мовлення, творчою самореалізацією.
Мета статті – висвітлити результати дослідження особливостей формування лексичної компетентності молодшого школяра в творенні тексту. Визначенні факторів і показників, що впливають на розвиток внутрішнього словника дитини.
Під лексичноюкомпетентністюмолодшогошколяра ми розуміємо здатність учня до
мотиваційної, когнітивної, практичної, рефлексивної та поведінкової лексичної діяльності з опорою на наявність певного запасу слів у межах вікового періоду, адекватне
використання лексем, доречне вживання образних висловів, приказок, прислів’їв, фразеологічних зворотів.
© Сіранчук Н.М., 2014
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Особливості внутрішнього словника дитини в більшості визначають специфіку
дитячого монологічного мовлення. Саме в розгорнутих мовленнєвих висловлюваннях у
повній мірі виявляєтьсяідіолект [1:74]. Незважаючи на частотність звернення до текстів, створених дітьми, «онтогенез складної, розгорнутої мовленнєвої комунікації, яка
міцно зберігає свою смислову єдність та підпорядкована відомій програмі, залишається
маловивченим процесом» [4:49]. Вивченняформування «замкнутої смислової системи», міцної смислової програми висловлювання залишається актуальним дотепер.
На сучасному етапі найактуальнішою проблемою дослідження дитячого мовлення є
виявлення індивідуальних стратегій мовленнєвої поведінки і «входження в мовлення».
Це означає, що основний предмет дослідження – не загальні закономірності, вже
встановлені лінгвістикою і психолінгвістикою, а варіативність їх прояву у дітей, що
навчаються і розвиваються за різними системами, у дітей з різними когнітивними і
психологічними особливостями.
Така постановка проблеми дозволяє по-новому поглянути на породження розгорнутого монологічного висловлювання дитини. Побудову розгорнутого монологічного
висловлювання, можна розглядати як прояв індивідуальності дитини, більш менш
усвідомлене порушення нею існуючого і вже засвоєного стандарту. Дійсно, при творенні розгорнутого мовленнєвого висловлювання необхідно не просто оперувати засвоєними граматичними структурами і одиницями словника, але й створити «замкнену смислову систему»: впорядкувати задум, збудувати ієрархію тем. Це означає, що в свідомості паралельно відпрацьовуються макроструктура (сюжет, ієрархія
предикатів) і мікроструктура (власне мовне втілення) тексту. Природно, що побудова
«замкненої смислової системи» і адекватна реалізація її в мовленні – важке завдання і
для дорослого носія мови: зовсім не всі дорослі повною мірою володіють текстовою
компетенцією. Велику складність являє вона і для дитини, у якої і мовленнєва компетенція, і рівень когнітивного розвитку помітно відрізняються від дорослого.
Звернімося до аналізу зв’язного монологічного мовлення четвертокласника. Спробуємо виявити стандартну стратегію розповіді і її індивідуальне варіювання у дітей
залежно від соціальних (навчання за традиційною або експериментальною програмою) і психологічних (рівень розвитку інтелекту) чинників. Дослідження проведено
на матеріалі казок на тему «Калина».
Матеріал одержаний від учнів четвертих класів шкіл міст Київ, Одеса, Львів, Рівне:
експериментальних класів з гуманітарним нахилом навчання і контрольних класів звичайних середніх шкіл. Учні експериментальних і контрольних класів – інтелектуально обдаровані діти, спеціально відібраніпсихологом. Таким чином, показники система навчання і рівень розвитку інтелекту спеціально не розведені. Для докладного аналізу відібрано
36 текстів, що відповідають вимогам жанру (з матеріалу виключені твори-описи калини у
різні пори року і розповіді про калину, позбавлені казкових епізодів).
Методи аналізу матеріалу: семантичний аналіз, структурний аналіз, статистичні
методи (кореляційний аналіз – КА, дисперсивний аналіз – ДА).
Досліджувані параметри:лексичний компонент мовленнєвоїздатності; синтаксичний компонент мовленнєвої здатності; текстова компетенція.
Оцінкою лексичного компонента виступає:
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1 – коефіцієнт лексичної різноманітності тексту Клекс(відношення кількості різних лексем до загальної кількості слововживань). Коефіцієнт лексичної різноманітності відображає багатство словника, що виявилося у написанні казки. Чим вище
значення коефіцієнта, тим різноманітніша лексика казки, тим яскравіше виявилося
багатство словника в текстотворенні.
Оцінкою синтаксичного компонента виступають:
1 – коефіцієнт синтаксичної складності Ксинт(відношення кількості простих речень,
ускладнених одноріднимичленами, прислівниковими і дієприслівниковими зворотами, до загальної кількості простих речень в тексті). Чим вище значення коефіцієнта,
тим частіше в тексті зустрічаються однорідні члени речення, прислівникові і дієприслівникові звороти, тим складніше синтаксис тексту;
2 – коефіцієнт прономіналізаціїКзайм (відношення кількості словоформ займенників до
загальної кількості слововживань). Коефіцієнт прономіналізаціїдозволяє визначити сформованість розмежування дейктичних і номінативних одиниць словника, уявлень про специфіку їх функціонування в тексті, зокрема, про роль дейктичних одиниць у зв’язності
тексту. Чим вище значення коефіцієнта, тим частіше в тексті зустрічаються займенники,
тим менш точні номінації і гірша семантична зв’язність тексту.
Після розрахунку коефіцієнтів кількісні дані оброблялисяметодом дисперсивного аналізу. Мета використання ДА: виявити, який чинник більше впливає на рівень прояву лексичної і синтаксичної компетенції в текстовій діяльності: традиційна
система навчання чи експериментальна. При дисперсивному аналізі результуючими
розглядались фактори: лексичний компонент мовленнєвої здатності; синтаксичний
компонент мовленнєвої здатності. В таблиці 1 наведені результати ДА матеріалу.
Розглянемо дані, представлені в таблиці 1. Значення критерію достовірності, що
перевищують стандартне, підкреслені. У всіх випадках, коли значення критерію достовірності перевищує стандартне значення, одержані на нашому матеріалі закономірностіможуть бути поширені на всю генеральну сукупність. Це означає, що не
тільки в досліджуваних випадках, але йу всіх інших, чинники традиційна та експериментальна системи навчання роблятьвплив на такі показники, як лексична і синтаксична компетенції. Прокоментуємо результати, які можна розповсюдити на всю
генеральну сукупність.
Табл.1
ДА текстів казок: показники ступені впливу (η2)
і критерії достовірності F
(Fстандартне = 8,5 при P> 0,99; 4,5 при P>0,95)
Фактор

Клекс
η

Кзайм

2

F

η

Експериментальна
система навчання

0,1

0

Традиційна система навчання

0,1

Співвідношення
факторів

0,1

Ксин
F

η2

F

0

0

0,1

0,4

0

3,7

8,4

4,3

78,0

0,1

1,3

3,0

4,2

73,9

2
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Розглянемо показники синтаксичного компоненту мовленнєвої компетенції.
На кількість займенників в тексті впливає використання експериментальної системи
навчання. В текстах дітей, робота з якими проходила за експериментальною системою
навчання, займенників значно менше ніж в текстах дітей що навчались за традиційною
системою навчання. Це означає, що у дітей, які навчались за експериментальною системою навчання, краще сформовано уявлення про різні функції номінативних і дейктичних одиниць в зв’язному мовленні. Діти, що навчаються за експериментальною
системою, випереджають своїх одноліток, що навчаються за традиційною системою (поєднання чинників оцінюється ступенем впливу 1,3).
На синтаксичну складність впливає перш за все система навчання. В текстах дітей
експериментального класу значно частіше зустрічаються однорідні члени речення, прислівникові і дієприслівникові звороти. Відмінності за цим показником між дітьми експериментальних класів помітніші (середнє значення Ксин 0,72 і 0,51 відповідно), ніж між
дітьми контрольних класів (середні значення Ксин 0,47 і 0,56). Це означає, що найбільш
складний синтаксис текстів дітей, що навчаються за експериментальною системою, а
найбільш простий – у дітей, що навчаються за традиційною системою.
Отже, у дітей 9 – 10 років продовжується активне освоєння стандартних моделей
побудови зв’язного тексту: діти засвоюють систему засобів зв’язності (займенникові повтори), ускладнюється синтаксис.
Діти з високим рівнем розвитку інтелекту випереджають своїх однолітків у сформованості системи взаємозв’язків одиниць лексикону. В казках інтелектуально обдарованих дітей виявляється «дорослий» рівень розвитку словника.
Індивідуальна варіативність, тобто відступ від вікових норм і стереотипів, виявляється
перш за все в лексичній різноманітності текстів, синтаксичній складності, грамотному використанні засобів зв’язності. Природно, що такі тексти частіше створюють інтелектуально обдаровані діти, які навчаються за експериментальною програмою.
Навчання за експериментальною системою є каталізатором формування текстової
компетенції дитини, що виявляється перш за все в багатстві і системності лексикону.
Великі відмінності в текстовій компетенції дітей, що навчаються за традиційною і
експериментальною системами, виявлені у хлопчиків. Це означає, що для хлопчиків
більш значуща, ніж для дівчаток, система, за якою вони навчаються.
В творах четвертокласників помітне формування символічного уявлення про мову,
при якому дитина в змозі свідомо працювати над мовленнєвими прийомами, відточувати форму реалізації своєї мовленнєвої інтенції. Однак в десятилітньому віці мимовільно
володіють мовленнєвими прийомами тільки інтелектуально обдаровані діти, що навчаються за розвивальними програмами.
В текстах дев’яти – десятилітніх дітей практично немає свідомої роботи над словом,
усвідомленого вибору образногозасобу. Творчість виявляється не стільки в роботі над
мовноютканиною тексту, скільки в розробці сюжету, індивідуалізаціїгероїв. Це дозволяє зробити висновок про те, що дитяча мовленнєва творчість пов’язана перш за
все з макроструктурою, а не мікроструктурою тексту. Для розробки макроструктури, у
свою чергу, необхідні такі інтелектуальні операції, як аналіз, комбінування, переклад
ментальних репрезентацій з образного коду у вербальний. Саме тому мовленнєва
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творчість пов’язана з високим рівнем інтелектуального розвитку, навчанням за експериментальними розвивальними програмами.

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

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Аносова Л.Р. Семантические элементы в синтаксисе детской речи/ АносоваЛ.Р.//
Семантика языковых единиц и текста. – М., 1979. – 242с.
Ахутина Т.В., Наумова Т.Н. Смысловой и семантический синтаксис: детская речь и
концепция Л.С. Выготского /Ахутина Т.В., Наумова Т.Н. // Психолингвистические
проблемы семантики. – М., 1983. – 284с.
Леонтьев А.А. Психолингвистические единицы и порождение речевого высказывания/ Леонтьев А.А.– М., 1969. – 318 с.
Лурия А.Р.Язык и сознание /Лурия А.Р.– М.,1979. – 329 с.
Лексикон младшего школьника (характеристика лексического компонента языковой компетенции) / [ Овчинникова И.Г., Береснева Н.И., Дубровская Л.А., Пенягина
Е.Б.]. – Пермь, 2000. – 312 с.
Супрун А.Е. К особенностям порождающей языковой системы ребенка / Супрун
А.Е. // Психология грамматики– М., 1968. – 296 с.
Сиранчук Н.Н., Ровно

ФОРМИРОВАНИЕ ЛЕКСИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ МЛАДШЕГО
ШКОЛЬНИКА В СОЗДАНИИ ТЕКСТА
В статье предложены результаты исследования особенностей формирования лексической компетентности младшего школьника в процессе создания текста. Определены факторы и указатели, влияющие на развитие внутреннего словаря ребенка.
Ключевые слова: лексический компонент детской речи, синтаксический компонент
детской речи, дисперсионный анализ количественных данных.
Siranchuk N.N., Rivne
FORMING JUNIOR PUPILS’ LEXICAL COMPETENCE
IN THE CREATION OF THE TEXT
The article contains the results of the research, which features the junior pupils’ formation lexical competence in the creation of the text. The factors and indicators which affect the
development of internal vocabulary of the child are determined.
Key words: lexical component of a child speech, child speech syntactic component, dispersion analysis of the quantitative data.
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ДИДАКТИЧНІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМУНІКАТИВНОГО ПІДХОДУ
У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ МАЙБУТНІХ
ІНЖЕНЕРІВ-БУДІВЕЛЬНИКІВ
Стаття присвячена висвітленню науково-методичних засад застосування комунікативного підходу при навчанні майбутніх інженерів-будівельників іноземної мови. Основна
увага автора приділена аналізу сутності комунікативного підходу при вивченні іноземних
мов студентами вищих немовних/технічних навчальних закладів. Висвітлено результати
спостережень автора щодо провідних вимог до особистості викладача під час організації навчальної діяльності з іноземної мови майбутніх інженерів-будівельників.
Ключові слова: комунікативний підхід, педагогічне спілкування, мотивація вивчення
іноземних мов, студенти-будівельники.
Постановка проблеми. Вищі навчальні технічні заклади, які здійснюють підготовку
майбутніх інженерів-будівельників, на сучасному етапі тяжіють до прискореного, випереджального та інноваційного розвитку інженерної освіти, намагаючись забезпечити відповідні умови для їхнього успішного професійного становлення, подальшого самоствердження
та кар’єрного зростання. Зумовлено це тим, що новітні технології, які використовуються у
будівництві, вимагають від молодих фахівців не просто освіченості, а передусім професійної зрілості, відповідальності, активності, здатності працювати в нових соціально-економічних умовах, зокрема в ситуаціях міжнародної співпраці. Такі вимоги значно актуалізують проблему професійного становлення майбутніх інженерів-будівельників як суб’єктів
міжкультурного спілкування.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретичний аналіз наукової літератури
дозволив встановити, що проблема професійного становлення інженерно-технічних працівників різних спеціальностей, починаючи від вибору ними професії і закінчуючи проектуванням їхньої професійної кар’єри, за всіх часів була в центрі пильної уваги вітчизняних
і зарубіжних учених. Починаючи з середини 80-х років минулого століття вона вивчалася
в контексті предмета міждисциплінарних досліджень у різних аспектах:
- вивчення інженерів з погляду їхньої функціональної ролі в суспільстві й у науковотехнічному прогресі, в підвищенні ефективності виробництв і їх відповідності зовні заданим нормам (К. Барбакова, С. Кугель, І. Мартинюк, В. Оссовський, В. Отрут, М. Титма,
О. Шкаратан та ін.);
- виявлення динаміки престижу й привабливості професії інженера в сучасному суспільстві (В.Войтович, О.Криштановська, О.Лукошкін та ін.);
- специфіка професійної прихильності й професійної деформації особистості інженера, саморегуляційних процесів в організації власного життя й професійній кар’єрі
(Б. Ананьєв, В. Іконнікова, В. Подшивалкіна та ін.);
© Картель Т.М., 2014
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- організація профорієнтаційної роботи в загальноосвітніх школах, професійно-технічних училищах, вищих навчальних закладах, бюро з працевлаштування інженернотехнічних кадрів (Є. Клімов, В. Паніотто, М. Солдатенко, М. Сулейманов, В. Черноволенко та ін.);
- психологічне забезпечення системи безперервної освіти інженерних кадрів в умовах
реструктуризації державних підприємств і діяльності соціологічних служб (Н. Зотова, Т.
Каменська, Е. Поляков, О. Романовський, Л. Семенова та ін.);
- удосконалення професійної (Б. Зепа, В. Ємельянов, Є. Іванченко, І. Мархель, В.
Слободянюк, В. Шепетько, Л. Щербатюк та ін.) та іншомовної (С. Козак, Т. Рідель, С.
Скидан) підготовки майбутніх інженерів в умовах навчально-виховного процесу вищої
технічної школи.
Натомість аналіз наукового фонду дозволив констатувати недостатній рівень розробленості концептуального й прикладного аспектів проблеми реалізації комунікативного
підходу у процесі навчання іноземної мови майбутніх інженерів-будівельників. Відтак,
виникли протиріччя:
- між екстенсивним характером розвитку вищої технічної освіти, яке сприяло збільшенню кількісних показників реалізації планів набору абітурієнтів на вступ до інженерно-будівельних спеціальностей, і зниженням рівня їхньої довузівської підготовленості
до навчання у вищій технічній школі загалом і навчання іноземної мови, зокрема;
- між настановою студентів на засвоєння переважно технічної спеціальності як здобування певної якості знань з профільних предметів і їхньою недостатньою підготовленістю до вирішення соціально-професійних завдань у силу відсутності розуміння закономірностей розвитку природи і суспільства та розвитку власної особистості як професіонала та суб’єкта міжкультурного спілкування;
- між творчим характером інженерної діяльності, що надає можливості кар’єрного
зростання, і наростаючою незадоволеністю студентів вибором професії у силу падіння
її соціального престижу;
- між можливостями гуманізації й гуманітаризації процесу професійної підготовки,
що орієнтує на перспективу професійно-особистісного зростання майбутніх інженерівбудівельників у процесі розвитку в них професійної мобільності й соціальної зрілості,
здатності до організаторсько-управлінської та іншомовної комунікативної діяльності, а
також бути автором своєї професійної кар’єри й долі, і відсутністю їхнього належного
психолого-педагогічного та дидактичного забезпечення.
З огляду на означене вище, метою статті є висвітлення дидактичних засад реалізації
комунікативного підходу у процесі навчання іноземної мови майбутніх інженерів-будівельників.
Виклад основного матеріалу. Системний підхід до структури іншомовної комунікативної компетенції майбутніх інженерів-будівельників, яка передбачає наявність умінь
поєднувати мовні засоби з завданнями й умовами спілкування з урахуванням соціальних
норм поведінки й комунікативної релевантності висловлення, репрезентуючи єдність
мови і мовлення передбачає дослідження комунікативної компетентності як системи, визначення її внутрішніх якостей, зв’язків і відношень. У межах такого підходу іншомовна комунікативна компетенція, як будь-який системний об’єкт, уможливлює виділення
складових залежно від конкретних завдань, поставлених у дослідженні.
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Узагальнення праць відомих науковців (Н. Гез, І. Зимня, О. Леонтьєв, О. Малихін),
дозволило встановити, що лише невелика частина лінгвістичної компетенції залишається за межами комунікативної компетенції, тоді як комунікативна компетенція охоплює
велику частину лінгвістичної компетенції, залишаючи за межами лише невелику частину останньої. Це значить, що, навчаючи лінгвістичній компетенції майбутніх інженерівбудівельників, ми упускаємо велику частину комунікативної компетенції, в той час, як
навчання комунікативній компетенції працюватиме і на лінгвістичну компетенцію, за винятком невеликої її області. Тому, якщо ми хочемо навчити їх іншомовному спілкуванню
на заняттях з іноземної мови, необхідно передусім залучити студентів-будівельників до
вирішення комунікативних задач.
Через це, організуючи практичні заняття з іноземної мови, велика увага приділялася
понятійному апарату спеціальної лексики, де студентам-будівельникам пропонувалося
дати визначення тому або іншому терміну, пояснити на мові те або інше поняття, висловити одну і ту ж думку іншими засобами вираження. Це дуже важливо для розвитку
їхнього мислення, уміння висловлювати той або інший зміст, минувши внутрішній переклад, це теж крок до інтуїтивного, підсвідомого оволодіння іноземною мовою.
Створення ситуації іншомовного спілкування професійного спярмування на занятті з іноземної мови припускає наявність таких аспектів, як сумнів і вибір. Перше означає, що спілкування може відбутися лише в тому випадку, якщо інформація, яку передає той, хто говорить, невідома слухачу. Якщо ж слухач наперед знає, що скажуть, то
повідомлення не несе для нього ніякої нової інформації, тобто в даному випадку немає
спілкування. Саме відсутність сумніву при навчанні іноземній мові робить її некомунікативною. Звичайна технологія (переказ тексту, переказ за викладачем тощо) дозволяє
відпрацьовувати лінгвістичні структури, але не включає спілкування. По-перше, це не
викликає інтересу у студентів, і по-друге, це не сприяє створенню умов для спілкування. Необхідно створювати інформаційний вакуум, коли спілкування розглядається як
поповнення інформації, що бракує.
Другий аспект спілкування – вибір – припускає наявність можливості для студента
висловити те, що він хоче сказати. Поняття вибору й сумніву перебувають у тісному
взаємозв’язку. Створення ситуацій на занятті, коли студенти-будівельники вільні в своєму виборі, про що говорити, сприятиме утворенню інформаційного вакууму. Важливість свободи вибору обумовлена тим, що цей вибір, тобто реакція, повинна відбутися в
певний час, характерний для природних умов їхньої майбутньої професійної діяльності.
Комунікативний підхід відкриває більш широку перспективу в мові. Зокрема, він
примушує нас розглядати іноземну мову не тільки в поняттях її структур (лексика і граматика), але також у поняттях комунікативних функцій, які вона виконує. Іншими словами, ми починаємо дивитися не тільки на лінгвістичні форми, але і на те, що можна
робити з цими формами, якщо ми хочемо спілкуватися один з одним. Наприклад, така
форма, як “Why don’t уоu answer my question?” могла б бути використана для цілого
ряду комунікативних цілей, таких як: задати питання, запропонувати, наказати (питання,
пропозиція, розпорядження) тощо, хоча з погляду граматики структура одна і та ж, її комунікативна функція залежить від конкретної ситуації і соціальних чинників (хоча може
бути і навпаки, коли одна і та ж комунікативна функція може бути виражена декількома
лінгвістичними формами).
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Тим самим, ми можемо об’єднати більш новий функціональний погляд на іноземну
мову з традиційною структурною, щоб досягти більш повної комунікативної перспективи. Зокрема, це дає нам можливість усвідомити, що мало навчати студентів-будівельників, як користуватися структурами іноземних мов, необхідно розвинути в них здатність
співвідносити ці структури з комунікативними задачами в реальній ситуації професійної
діяльності і в потрібний час. Тобто треба дати студентам можливість самостійно користуватися іноземною мовою в цілях спілкування.
Наші спостереження доводять, що найефективнішим комунікантом іноземною мовою не завжди є людина, яка вільно маніпулює лінгвістичними структурами. Часто
таким комунікантом буває людина, яка може оцінити ситуацію в цілому, включаючи
себе і слухача, беручи до уваги знання кожного (виявлені з ситуації або в ході попередньої бесіди) і відбираючи ті одиниці мови, які адекватно передадуть його повідомлення. Студентам, що вивчають іноземну мову, необхідно мати нагоду для розвитку
цих умінь, тобто необхідно створювати ситуації, в яких вони могли б застосувати свої
лінгвістичні ресурси для передачі значень якомога ефективно і економніше. Оскільки ці ресурси обмежені, то іноді можна пожертвувати граматичною точністю на користь комунікативної ефективності. Тому студенту-будівельнику необхідно придбати
не тільки певний набір лінгвістичних форм, але і набір стратегій, варіантів, як ними
користуватися в конкретній ситуації.
Відповідно до концепції комунікативного підходу аудиторна та позаудиторна робота
з майбутніми фахівцями включала авторський курс „Іноземна мова (англійська мова)”
розраховувався на студентів в I-II курсів та мав на меті навчити студентів обмінюватися
своїми думками, що формуються і формулюються англійською мовою у формі «питання-відповідь», діалогічній формі і стилістично нейтральному реєстрі загальноосвітньої
сфери та сфери повсякденного спілкування, залучити студентів до сфери англомовного
спілкування за спеціальністю, формувати навички та вміння в рецептивних та продуктивних видах мовленнєвої діяльності, приділяючи особливу увагу формуванню професійно орієнтованих умінь. Мета і завдання досягаються протягом курсу навчання, що
передбачає обов’язкові заняття протягом І-ІІ семестрів в обсязі 180 годин та самостійної
роботи – 180 години.
При апробації курсу ми керувалися комунікативним підходом до змісту освіти. Пропонований спецкурс передбачав такі організаційні форми навчальних занять, як бесіди, дискусії, лабораторні і практичні заняття, групові навчально-тренувальні ігри тощо.
Враховувався досвід творчо-пошукової діяльності, у тому числі й самостійної роботи,
оскільки ці компоненти змісту освіти покликані забезпечити готовність студента до пошуку вирішення нових проблем, творчого перетворення дійсності.
Важливість комунікативного підходу до навчання іноземній мові обґрунтовується і
тим, що саме такий підхід сприяє формуванню особистості. Це означає, що саме при
комунікативному підході враховуються інтереси, досвід, світогляд студента, і навчання
будується не на вивченні тем, а на обговоренні проблем, що стосуються життя країни,
суспільства, конкретного навчального закладу, кожного студента.
Відомо, що, змінюючи характер спілкування, можна прискорити процес оволодіння іноземною мовою. Це доведено авторами інтенсивних методів навчання. Включення
компоненту спілкування припускає створення на заняттях умов спілкування, близьких
533

до умов спілкування в реальній дійсності, в природному мовному середовищі, що дозволяє створити внутрішню мотивацію до спілкування в умовах комунікативних ситуацій.
Комунікативними ситуаціями називають такі, які мовець здійснює відповідно до мети,
мотивів і завдань мовленнєвого спілкування та згідно з соціальними і культурними нормами мовленнєвої поведінки, прийнятими у певному соціокультурному середовищі та наближену до реальності. Питання про ситуації спілкування і сфери комунікативної діяльності,
на які потрібно орієнтувати студентів у процесі спілкування достатньо широко висвітлені у
науковій літературі з проблем загального мовознавства, соціолінгвістики, психології, лінгводидактики (Н. Гез, І. Зимня, О. Леонтьєв, О. Малихін та інш.).
Під час експериментального дослідження було виділено такі необхідні комунікативні уміння студентів-будівельників для спілкування у найбільш типових ситуаціях:
- встановлювати і підтримувати контакт у розмові; повідомляти і запитувати інформацію;
- спонукати партнера по спілкуванню до мовленнєвих і немовленнєвих дій; висловлювати свою думку і спонукати співрозмовника до відповідної реакції; обґрунтовувати
власну точку зору і пропонувати співрозмовнику висловити свою;
- виражати почуття і спонукати співрозмовника до прояву власних почуттів (власного ставлення);
- формувати на основі цих знань, умінь і навичок власного ставлення до проблемних
завдань, співвідносити мову з наявним соціокультурним досвідом та вдосконалювати її [1].
Актуальними для комунікативного спрямування є також уміння у здійсненні таких
функцій, як-от: опис, розповідь, коментар, тлумачення, пояснення, інструкція, аргументація, переконання, обговорення, порівняння тощо. Усі ці функції можна вважати типовими,
а відтак вони можуть повторюватись у різних сферах і темах спілкування. Важливим моментом у становленні комунікативної позиції студентів є момент їхнього самовизначення –
свідомий перегляд можливостей, що склалися в колишньому життєвому досвіді, свідомий
вибір нових способів і прийомів діяльності, відповідних новим завданням.
Така переорієнтація викладання іноземних мов на практику спілкування мовою важлива не тільки тому, що метою оволодіння іноземною мовою є спілкування, але також і
унаслідок того, що сама практика спілкування мовою зумовить розвиток лінгвістичних
умінь, тобто акцент робиться на набуття комунікативної і лінгвістичної компетенцій.
Таким чином, ми розглядаємо комунікативне навчання іноземної мови як навчання
спілкуванню, бажана мета при цьому – комунікативна компетенція, тобто здатність користуватися лінгвістичною системою ефективно і відповідно до ситуації. Внутрішня мотивація виникає з інтересу до того, що повідомляється мовою. Мотивація буде тим вище,
ніж менш навчальною буде діяльність. При переведенні задачі навчання в задачу спілкування, що має особистісну значущість для студента, створюються умови для могутнього стрибка рівня мотивації до оволодіння мовою, мовленням. Організація спілкування
сприятиме переходу зовнішньої мотивації у внутрішню, а надалі внутрішня мотивація до
оволодіння іноземною мовою може перейти у мотивацію спілкування іноземною мовою.
Спілкування – це завжди особистісне ставлення, тому ефективність навчальної діяльності в умовах спілкування залежить від особистісних характеристик тих, хто спілкується і їх взаємостосунків один з одним. Комунікативна здатність розвивається завдяки процесам, що відбуваються в психіці студента, тому дуже важливим чинником,
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що сприяє або перешкоджає цьому, є психологічний стан студента. Викладач повинен
підпорядкувати свою поведінку потребам своїх студентів, іноді залишатися в стороні
від діяльності, надаючи тим, що вчиться деяку самостійність. Розвиток комунікативних
умінь може відбуватися тільки в тому випадку, якщо у студентів є мотивація і можливість
брати участь у рівноправному спілкуванні з оточуючими. Тому необхідно створити на занятті атмосферу, яка дає відчуття безпеки і власної значущості студента як особистості.
У свою чергу, ця атмосфера багато в чому залежить від міжособистісних стосунків, заснованих на визнанні і підтримці один одного. Створення таких стосунків повинно бути
в центрі уваги при навчанні іноземній мові [2].
Особлива роль відводиться педагогу, його вмінню створити сприятливий соціальнопсихологічний клімат на занятті, чому, в першу чергу, сприятимуть комунікативні якості
педагога і, що ще більш важливе, стиль його педагогічного спілкування, зокрема те, як
викладач ставиться до студентів. Викладач, який критично ставиться до студентів, виправляє щонайменшу помилку в процесі спілкування, супроводжуючи це відповідними
коментарями, стає домінуючим центром, і тим самим дає тим, що вчаться відчути свою
перевагу над ними, що, звичайно, не сприяє створенню сприятливих умов для спілкування. Перш за все взаємовідносини педагога і студентів повинні проходити не в стилі
ведучого і підлеглих, а повинні перейти в русло співпраці, взаєморозуміння. Авторитарний стиль спілкування, за даними деяких авторів, позначається на розвитку престижних
потреб студентів, орієнтованості на досягненні, а також може породжувати пасивність та
апатію студента, а таке ставлення педагога, як байдужість, формальність – породжує не
тільки у відповідь байдужість, але і жорстокість. У той же час доброзичливість, щирість
у взаємовідносинах між педагогом і студентами, надання підтримки студентам сприяє
розвитку потреб у позитивних взаємовідносинах і кооперації між студентами.
Дуже велике значення має й емоційний стан самого викладача, оскільки емоції можуть передаватися від однієї людини іншим людям при спілкуванні. Стан емоційного
підйому, бадьорості, живої зацікавленості викладача додає навчальної діяльності особливої жвавості, оптимального темпу, захоплення і сприятливо впливає на студентів.
Звідси висновуємо, що педагог через ставлення до студентів у процесі спільної діяльності в певному значенні проектує взаємостосунки між самими студентами, сприяє
розвитку у них тих або інших потреб. Студенти ж довільно або мимовільно відтворюють заданий зразок поведінки і спілкування, особливо якщо цей викладач користується
у них авторитетом. Таким чином, група студентів і викладач в аудиторії разом являють
собою навчальне співтовариство. Вербальне і невербальне спілкування, видиме і ледве сприймане, утворює якісну людську взаємодію і, можливо, є ключем до процесу й
результату взаємодії.
Висновки. Компонент спілкування припускає створення на заняттях з іноземних
мов діалогічного спілкування між педагогом і студентами і між самими студентами,
максимально наближеного до умов природного спілкування і такого, що відповідає професійним інтересам студентів. Таке спілкування ми називаємо оптимальним. Критерієм
оптимальності мотиваційної моделі є сформованість внутрішніх мотивів, тобто мотивів,
безпосередньо пов’язаних із діяльністю з оволодіння іноземною мовою і процесом її
протікання. Значущість внутрішніх мотивів для особистості повинна бути наближеною
до такого зовнішнього по відношенню до навчальної діяльності вигляду мотивації, як
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соціальна значущість іноземних мов для майбутнього фахівця, тобто до прагматичної
мотивації, специфічної для студентів-будівельників.
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОММУНИКАТИВНОГО
ПОДХОДА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА БУДУЩИХ
ИНЖЕНЕРОВ-СТРОИТЕЛЕЙ
Статья посвящена освещению научно-методических основ применения коммуникативного подхода при обучении будущих инженеров-строителей иностранному языку.
Основное внимание автора уделено анализу сущности коммуникативного подхода при
изучении иностранных языков студентами высших неязыковых / технических учебных заведений. Представлены результаты наблюдений автора относительно ведущих
требований к личности преподавателя при организации учебной деятельности по иностранному языку будущих инженеров-строителей.
Ключевые слова: коммуникативный подход, педагогическое общение, мотивация изучения иностранных языков, студенты-строители.
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DIDACTIC PRINCIPLES OF THE COMMUNICATIVE APPROACH IN THE
TEACHING A FOREIGN LANGUAGE TO FUTURE CIVIL-ENGINEERS
The article is devoted to the coverage of scientific and methodological bases of the use of
the communicative approach in teaching a foreign language to the future engineers. The main
attention is given to the author’s analysis of the essence of the communicative approach in the
study of foreign languages by the students of higher non-verbal / technical schools. The results
of the author’s observations of the leading requirements to the teacher’s individual during the
organization of educational activities in a foreign language are shown in the article.
Key words: communicative approach, pedagogical communication, motivation, learning
foreign languages, students-builders.
536

УДК 37.02: 811.161.3’243(045)
Барысенка В., канд. філал. навук, дацэнт
МДЛУ, Мінск, Беларусь
АСАБЛІВАСЦІ НАВУЧАННЯ ЧЫТАННЮ ЯК ВІДУ МАЎЛЕНЧАЙ ДЗЕЙНАСЦІ
НА БАЗАВЫМ УЗРОЎНІ ВАЛОДАННЯ БЕЛАРУСКАЙ МОВАЙ ЯК
ЗАМЕЖНАЙ (РУСКАМОЎНЫЯ НАВУЧЭНЦЫ)
Статья посвящена методическим проблемам преподавания белорусского языка как
иностранного в современных условиях, особенностям работы с текстом при обучении
чтению как виду речевой деятельности.
Ключевые слова: чтение, речевая деятельность, интерференция, текст,
упражнения.
Уменне чытаць складаецца з тэхнікі чытання (правільнага агучвання, вымаўлення
слоў, словазлучэнняў, сказаў) і разумення прачытанага. “Праца з тэкстам дае не толькі
веды пра краіну, яе культуру, але з’яўляецца сродкам навучання мове” [1: 331]. У
залежнасці ад камунікатыўных задач вылучаюць праглядавае, пошукавае, азнаямленчае і
вывучальнае чытанне. Апошняе – адзін з галоўных відаў чытання, які выкарыстоўваецца
пра навучанні беларускай мове як замежнай. Чытанне – від маўленчай дзейнасці,
накіраваны на ўспрыманне і перапрацоўку інфармацыі пісьмовага тэксту. Чытанне мае
важнае значэнне, яно дае магчымасць замацаваць і захаваць навыкі авалодання мовай;
дасканала авалодаць іншымі відамі маўленчай дзейнасці; выкарыстоўваецца як сродак
авалодання рознымі навукамі. Чытанне мае і свае перавагі: выбар адпаведнага тэмпу;
магчымасць вярнуцца да незразумелых месцаў; працуе зрокавая памяць; засваенне
інфармацыі – ад формы да зместу.
Паводле ступені ўдзелу роднай мовы чытанне можа быць перакладным і
бесперакладным. Перакладное чытанне адбываецца з ўдзелам роднай мовы. Паводле
наяўнасці / адсутнасці моўных цяжкасцей вылучаюць падрыхтаванае і непадрыхтаванае
чытанне. Пры падрыхтаваным чытанні тэкст з’яўляецца ўжо адпрацаваным. Паводле
месца падрыхтоўкі – аўдыторнае і неаўдыторнае чытанне. Аўдыторнае чытанне
выкарыстоўваецца як эфектыўны сродак кантролю, пазааўдаторнае чытанне
прадугледжвае самастойную працу навучэнцаў, бо час заняткаў абмежаваны. Паводле
суадносін графічнага і гукавога бакоў вылучаецца чытанне ўголас і самому сабе.
Правільнае агучванне тэксту – гэта асноўныя патрабаванні да тэхнікі чытання.
Пры чытанні беларускага тэксту рускамоўнымі замежнымі навучэнцамі практычна не
ўзнікае інтэрферэнцыі – працэсу прыпадабнення гукаў і літар мовы, якая вывучаецца, да
роднай мовы навучэнца, паколькі і беларуская , і руская мовы выкарыстоўваюць кірыліцу.
Існуюць этапы працы з тэкстам ва аўдыторыі. Спачатку тэкст чытае выкладчык,
студэнты прагаворваюць самі сабе, затым ідзе тлумачэнне незнаемых моўных з’яў,
выкладчык задае пытанні па змесце, тэкст чытаецца навучэнцамі, выкладчык чытае
тэкст другі раз, робяцца паметкі (вылучаюцца сэнсавыя групы, націск, павышэнне або
паніжэнне мелодыкі).
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Мадэляванне тэксту – эфектыўны сродак яго разумення. Мадэль – форма навуковай
абстракцыі, у якой вывучаюцца істотныя адносіны аб’екта замацавання ў наглядна
прадстаўленых сувязях і адносінах. Мадэляванне тэксту можа быць аформлена славесна і ў
выглядзе схем. Вылучаюць дзве канцэпцыі пабудовы мадэлі тэксту. Так, асноўныя сэнсавыя
сувязі могуць быць прадстаўлены ў выглядзе ключавых слоў. Мадэль уключае наступныя
этапы – вызначэнне тэмы тэксту, вылучэнне камунікацыйнай задачы, вылучэнне мікратэм,
графічнае прадстаўленне структурна-сэнсавых сувязей. Другая канцэпцыя заснавана на
адлюстраванні дэнататнай структуры. Графічна малюецца схема, дзе ёсць вяршыні, якія
з’яўляюцца дэнататамі, г.зн. выражаюць ключавыя словы, элементы тэксту.
Тэкст для чытанне ніколі не прапануецца сам па сабе. З ім цесна звязаны комплекс
маўленчых практыкаванняў. Яны падзяляюцца на перадтэкставыя, прытэкставыя
і паслятэкставыя. Перадтэкставыя практыкаванні накіраваныя на прагназаванне,
пабудову сказаў з прапанаваных слоў, зняцце краіназнаўчых, лексічных і граматычных
складанасцяў. У падручніку па беларускай мове для пачаткоўцаў да тэксту “Як вызначыць
свой тэмперамент” прапанаваныя такія перадтэкставыя практыкаванні:
“1. Прачытайце складаныя словы, растлумачце іх значэнне.
Своеасаблівы, прамалінейны, жыццярадасны, працаздольны, малаактыўны,
ураўнаважаны.
2. Прачытайце інтэрнацыянальныя словы, звярніце ўвагу на асаблівасці іх
вымаўлення, растлумачце іх значэнне.
Тэмперамент, характар, сітуацыя, ініцыятыўны, актыўны, агрэсіўны, энергічны,
інтарэс, камунікабельны, эмоцыя, пашпарт.
3. Пастарайцеся зразумець значэнне дзеясловаў з кантэксту.
Заўважаць (заўважыць) каго?/ што?
Вучоныя заўважылі розніцу ў паводзінах розных жывёл у няволі.
Грунтавацца на чым?
Нашы вывады заўсёды грунтуюцца на правераных фактах.
Валодаць (авалодаць) кім? / чым?
Раней Іспанія валодала шматлікімі калоніямі.
Прытрымлівацца каго? / чаго?
Нам неабходна прытрымлівацца плана дзеянняў.
Губляць (згубіць) каго? / што?
Мой брат часта губляе ключы ад дома.
Губляцца (разгубіцца) у чым?
Ларыса заўсёды губляецца ў экстрэмальнай сітуацыі, не ведае, што рабіць.
4. Ад дадзеных слоў утварыце антонімы без прыстаўкі не- (ня-). Ці ўсе словы
ўжываюцца без гэтай прыстаўкі?
Неаднойчы, нявытрыманы, непаседлівы, нецярплівы, неўраўнаважаны, недахопы,
няспынна, непрыемнасць, няўстойлівы, нечаканы, незласлівы, незнаёмы, няўдача,
недавер, невялікі [2: 168].
Прытэкставыя практыкаванні вызначаюць камунікатыўную ўстаноўку, мэту
чытання. Да тэксту “Як вызначыць свой тэмперамент” даецца такое перадтэкставае
практыкаванне:
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Прачытайце тэкст, запішыце ў табліцу асноўныя рысы розных тыпаў
тэмпераменту [2: 169].
Паслятэкставыя практыкаванні накіраваныя на праверку разумення прачытанага.
Гэта заданні, ў якіх прапануецца завяршыць сказы, выкарыстоўваючы прапанаваныя
варыянты адказу, згадзіцца ці не згадзіцца з прапанаванай інтэрпрэтацыяй інфармацыі
тэксту, знайдзіце ў тэксце інфармацыю па пэўных тыпах тэмпераменту, вызначыце
свой тэмперамент, абгрунтуйце выбар, якімі рысамі характару вы валодаеце, якія рысы
характару вы бы хацелі выхаваць у сабе.
Галоўным стымулам чытання з’яўляецца пазнавальны інтарэс: імкненне праз
беларускую літаратуру атрымаць веды пра краіну, пра жыццё народа – носьбіта мовы.
У сувязі з гэтым, пры адборы мастацкіх тэкстаў неабходна ўлічваць патрабаванні
навучэнцаў, іх густы, жаданні. Тэкст павінен быць такім, каб студэнт захацеў яго
прачытаць і зразумець. Выкладчык павінен памятаць, што навучэнец, калі гэта не
філолаг, не мае на мэце вывучэнне гісторыі беларускай літаратуры. Таму, пры ўсёй
нашай павазе і любові да Ф.Багушэвіча, Я.Купалы ці Я.Коласа, не варта ўключаць іх
творы ў навучальны працэс беларускай мовы як замежнай, прынамсі, на элементарным
і базавым этапе. Мастацкія тэксты гэтых аўтараў насычаны архаічнай безэквівалентнай
сельскагаспадарчай лексікай. Творы сучасных аўтараў, такіх, як А. Федарэнка,
У. Сцяпан, Л. Рублеўская і інш. адлюстроўваюць сучасны стан беларускай мовы і
сучасную беларускую рэчаіснасць, што ўзмацняе матывацыю чытання. Выкладчык
беларускай мовы як замежнай павінен ацаніць літаратурны твор не толькі як факт
беларускай культуры, але і з пункту гледжання яго міжкультурнай значнасці;
спрагназаваць успрыняцце мастацкага твору замежным навучэнцам; бачыць у выбраным
творы навучальны патэнцыял, гэта значыць, у кантэксце практычнага курса беларускай
мовы як замежнай; ацэньваць ступень актуальнасці мастацкага твору для пэўных задач
навучання і, нарэшце, цярпіма ўспрымаць, тлумачыць эстэтычную, светаўспрымальную
пазіцыю навучэнца, якая можа не супадаць з традыцыйнай ці ўласнай выкладчыцкай.
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ДІЯЛЬНОСТІ НА БАЗОВОМУ РІВНІ ВОЛОДІННЯ БІЛОРУСЬКОЮ МОВОЮ
ЯК ІНОЗЕМНОЮ (РОСІЙСЬКОМОВНІ УЧНІ)
Стаття присвячена методичним проблемам викладання білоруської мови як
іноземної в сучасних умовах, особливостям роботи з текстом при навчанні читання як
виду мовленнєвої діяльності.
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PECULIARITIES OF TEACHING RUSSIAN SPEAKING STUDENTS
TO READ IN BELORUSSIAN
The article is devoted to the methodological problems of teaching the Belarusian language
as a foreign language in today’s conditions, especially working with text in teaching reading
as a kind of verbal activity.
Key words: reading, speech activity, interference, text exercises.
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ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ НАВЧАЛЬНО-МОВНИХ
ЛЕКСИЧНИХ УМІНЬ
У статті розглядаються основні аспекти вивчення лексичної роботи на уроках української мови; визначено характер лексичних завдань під час опрацювання
лінгвістичного матеріалу; подаються результати дослідження особливостей формування навчально-мовних лексичних умінь школяра у процесі творення тексту.
Ключові слова: мова, лексика, інверсія, навчально-мовні вміння, мовний запас учня,
лексичні компоненти аналізу тексту.
У Державному стандарті загальної освіти визначено, що одне з чільних місць у змісті
мовленнєвої лінії належить роботі над словом – важливій лексичній одиниці в оволодінні
українською мовою.
У початковій ланці освіти лексикологія як самостійний розділ науки про мову не
вивчається. Учні засвоюють лише деякі відомості про лексику, зокрема практично ознайомлюються з прямим і переносним значенням слів, багатозначністю, омонімією,
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синонімією та антонімією в розділі. Знання, яких набувають учні під час вивчення лексики, мають стати основою для подальшого вдосконалення засобів вираження думок як
в усному, так і в писемному мовленні.
Методика засвоєння дитиною лексичного матеріалу – одна з центральних проблем, що пов’язана з розвитком мовлення. Багатоаспектність означеної проблеми, її
складність та актуальність в сьогоднішній освіті зумовила потребу вивчення її на різних
рівнях розвитку освіти: – психологічному (Л.Виготський, Н.И.Жинкин, О.Леонтьєв,); –
комунікативному (А.Богуш, Н.Алексеева, Л.Варзацька, В.Мельничайко, М.Пентилюк,
К.Пономарьова, М.Стельмахович); – соціальному (Ю.Булаховська, Є.Верещагін,
В.Костомаров); – збагачення словникового запасу учнів на різних етапах мовленнєвого
розвитку (М.Вашуленко, Н.Гавриш, Л.Кулибчук, Т.Коршун, М.Наумчук, Г.Передрій,
В.Шляхова); – власне мовному (О.Біляєв, М.Пентилюк, К.Плиско, М.Рамзаєва,
О.Хорошковська). У ХХ столітті завдяки науковим пошукам, М. Баранова було уточнено мету і завдання словникової роботи на уроках мови. Багато дослідників, вченихпрактиків мають спільну думку, що найкраще формування як мовних так і лексичних
умінь можливе у процесі роботи з текстами.
Мета статті – проаналізувати основні аспекти вивчення лексики, які мають
бути в центрі уваги вчителів загальноосвітніх шкіл України; обгрунтувати результати
дослідження особливостей формування навчально-мовних лексичних умінь школяра у
процесі творення тексту. Окреслити чинники і показники, що впливають на розвиток
лексичного запасу дитини.
Сучасний етап вивчення рідної мови в загальноосвітніх школах України свідчить
про те, що особлива увага вчених-методистів приділяється вивченню слова з різних
сторін. Аналіз практичної роботи значної частини вчителів на уроках української мови
свідчить про недостатність означеної роботи. Бідність лексичного запасу гальмує в учнів
засвоєння морфологічних понять та орфографічних правил (спорідненості слова, правило про ненаголошені голосні в корені тощо).
Робота над лексикою здійснюється на практичній основі в двох аспектах. З одного
боку, відповідно до шкільної програми подаються наукові відомості з означеного поняття: школярі знайомляться із словом та його значенням, з багатозначністю слів, прямим
і переносним значенням, омонімами, синонімами, антонімами. Вони також одержують
поняття про склад української лексики з поглядуна її походження і розвиток (запозичені
слова, застарілі слова, неологізми), про використання слова в різних сферах застосування мови (загальновживані слова, діалектизми, професіоналізми) [3:45]. Маючи на увазі перший аспект вивчення учнями лексики, зазначимо, що жодних понять у дітей не
формуємо, ніяких термінів їм не повідомляємо, визначень учні не заучують.
При вивченні лексики, слід враховувати її зв’язок із словотвором і граматикою під
час повторення і закріплення набутих знань та умінь учнями початкових класів з даної
мовної теми, оскільки часто у вивченні словотвору, морфології і синтаксису вся увага
школярів зосереджена на з’ясуванні граматичних ознак певного мовного явища і не звертається належна увага лексичній стороні. Робота над словом, його значенням, експресивним забарвленням, синонімією, сполучуваністю має набути постійного характеру.
Слово є центральною, найголовнішою мовною одиницею, носієм значень. У ньому
на думку лінгвістів, реалізується і звукова, і семантична, і граматична складові мовної
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системи. Аналізуючи метологічні погляди М. Рамзаєвої, приходимо до висновку, що реалізація ідеї вивчення мови як цілісного явища перш за все вимагає комплексного підходу
до вивчення слова на уроці. Теоретичною основою зазначеного підходу є положення про
те, що мова – цілісне явище, а свідоме оволодіння мовою як засобом комунікації можливе лише за умови постійної уваги до слова як функціональної одиниці.
Комплексний підхід до вивчення лексики, словотвору і граматики вимагає врахування наступних принципів:
- відмінність граматичних та лексичних властивостей слова;
- осмислення суті граматичних властивостей слова;
- сприйняття слова як сукупності всіх його лексичних і граматичних значень;
- диференціація значень морфем у членованій основі, уявлення про взаємодію значень кореня і афіксів і про створення цілісного значення слова;
- з’ясування смислових і граматичних відношень між спорідненими словами;
- усвідомлення емоційно-експресивних і стилістичних можливостей слів різних частин мови і їх творених різними способами;
За рахунок дотримання цих принципів у процесі вивчення лексики, словотвору і граматики забезпечуватиметься тісний внутрішньопредметний зв’язок і формуватиметься
наукове уявлення про мовну систему в учнів початкових класів, значно розшириться їх
лінгвістична обізнаність.
Н.И. Жинкин, досліджуючи питання розвитку лексичного запасу учнів та утворення спеціальних мовних лексем на мовному етапі, встановив: «Проблеми, пов’язані насамперед з бідністю активного словника і з мало розвиненою оперативною пам’яттю,
функція якої полягає в тому, щоб під час усного складання речень утримувати в пам’яті
сказані слова і попереджати ті, які треба вимовити» [1:15-16].
Саме тому в учнівських розповідях так багато повторів, інверсій, неправильно вживаних слів, які досить часто виправляються самим учнем у процесі висловлення.
Зі словом, як лексичною одиницие мови учні мають справу з перших днів свого навчання в школі. Така рання робота призводить до утворення стилістичної диференціації в
учнів на уроках української мови. Її треба здійснювати ненав’язливо. Навчаючи школярів
творити висловлювання, які належать до різних стилів, слід створювати різноманітні
ситуації, наближені до безпосередніх висловлювань (із зазначенням мети висловлювання, співбесідника, місця дії, часу). Формуванню стилістичних умінь і навичок молодших
школярів сприятимуть такі прийоми, як синонімічна заміна мовних засобів, стилістичне
конструювання, редагування, саморедагування.
Матеріал розділу «Текст», який учні вивчають до десятирічного віку створює
можливості для поглиблення уявлень про текст, його характеристики, мовні засоби
зв’язності. Він може бути використаний для ознайомлення учнів із властивістю синонімів,
антонімів, слів, пов’язаних відношенням загального та часткового, спільнокореневих
слів служити засобами зв’язності тексту. Це створює сприятливі умови для подальшого
засвоєння частин мови як засобів міжфразового зв’язку. Так, ознайомлюючись із частинами мови третьокласники можуть спостерігати, що іменники, прикметники, дієслова,
пов’язані відношенням загального і часткового, спільнокореневі слова, синоніми
й антоніми, виражені згаданими частинами мови, виконують у тексті роль засобів
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зв’язності. Забезпечують зв’язність тексту також іменники, об’єднані відношенням частини і цілого, власні і загальні іменники.
Лексичні вправи рекомендується проводити у зв’язку з вивченням граматики і навчання правопису. Діти в ході спостережень переконуються, що слова позначають ті
чи інші предмети і явища дійсності, мають певні значення, що, потрапляючи в різні
речення, особливо у зв’язному мовленні, слова можуть бути близькими або протилежними за значенням.
Робота з формування навчально-мовних лексичних умінь та навичок учнів продовжується і в 4 класі. Тут вчитель повинен враховувати принцип просуненого етапу вивчення мовного матеріалу за рахунок складніших завдань, реалізація яких можлива з
допомогою методу проектів. Знання учнів про слово розширюються внаслідок практичного використання лексем в усному і писемному мовленні і спостереження за їх уживанням в художніх текстах. В цей період починають формуватись уявлення школярів про
засоби між фразового зв’язку. Цілеспрямованим для засвоєння школярами є використання вмотивованого (доцільного) лексичного повтору слів з метою емоційного підсилення вивченого; ознайомлення з сполучниками, числівниками (збірними і порядковими),
прислівниками (займенниковими та обставинними) як засобами зв’язності тексту. Учнів
навчають правильно використовувати займенник з метою уникнення недоцільного повтору слів (школярі мають засвоїти, що невдале використання займенника породжує незрозумілість висловлювання), а повтор займенника можна вживати з метою емоційного
підсилення висловленої думки.
У ході проведення екперименту у третіх класах шкіл міст Києва, Львова та Тернополя використовувались види лінгвістичного аналізу: перестановка місцями речень
у тексті; вилучення окремих речень із тексту; введення в текст зайвих речень, що не
підходять за змістом; вилучення засобу зв’язності з тексту; зміна в окремих реченнях
тексту видо-часової форми дієслів-присудків.
- перестановка засобів вираження зв’язності тексту; заміна засобу вираження
зв’язності синонічним чи однофункціональним;
- прийом синонімічної заміни граматичних засобів сприяє формуванню вміння вибирати мовні засоби з урахуванням специфіки стилю.
Рекомендуємо використовувати такі різновиди згаданого прийому:

знаходження синомічних засобів у готовому тексті;

вибір необхідного синоніма з поданих;

заміна засобів вираження зв’язності синонімічними:
а) у формі лінгвістичного аналізу з метою порівняння конструкцій і пояснення
доцільності використання в тексті того чи іншого засобу;
б) як прийом редагування, використаний з метою забезпечення стилістичної єдності
тексту;
Ці види лінгвістичного аналізу спрямовані на засвоєння школярами семантико-граматичного зв’язку між словами у реченнях, реченнями в тексті. Наводимо результативність
даного дослідження:
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Табл. 1
Результати виявлення сформованості навички складати
власне зв’язне висловлювання
Заміна тавтологічних слів синонімічними
конструкціями учнями 3-х класів
КЛАС

Загальна
кількість учнів

Кількість
учнів

Кількість
учнів у %

Контрольні класи

400

200

50

Експериментальні класи

400

366

90

КЛАС

Перестановка засобів зв’язності тексту
учнями 3-х класів
Загальна
кількість учнів

Кількість
учнів

Кількість
учнів у %

Контрольні класи

400

137

15

Експериментальні класи

400

331

75

Аналізуючи кінцевий результат проведеного дослідження, можна зробити висновок,
що учням контрольних класів, працюючи з текстом, не вдалося повністю сформувати
навчально-мовні лексичні навички, передбачені програмою та вчителями-класоводами.
Лише певна частина школярів впоралась з поставленими завданнями (50% загальної
кількості учнів виконали вправи щодо заміни тавтологій в тексті та лише 15% учнів контрольних класів впорались з перестановкою засобів для зв’язності тексту).
Щодо результатів виявлення рівня сформованості мовних та лексичних навичок
у процесі роботи над текстом, а саме виконання завдань, пов’язаних з застосуванням
синонімічного та антонімічного ряду та правильна перестановка засобів міжфразового
зв’язку для цілісності тексту, то учні експериментальних класів виявили великий інтерес
до лінгвістичного аналізу окремих мовних елементів у процесі комплексного аналізу тексту: 90% учнів експериментальних класів виконали завдання з усунення тавтології у тексті,
а це свідчить про високу якість знань школярів щодо означених понять; 75% учнів експериментальних класів засвідчили, що з допомогою лінгвістичного аналізу вони краще
усвідомлюють значення роботи, яку мають виконати. Впроваджений елемент проектного
навчання у експериментальних класах дає підстави стверджувати, що вищезгадані підходи
є досить хорошими та актуальними у сьогоднішньому розвитку освітнього процесу.
Отже, робота над вивченням лексичного матеріалу на уроках української мови має
велике загальноосвітнє і практичнее значення. Формування навчально-мовних лексичних умінь за рахунок роботи над текстом розвиває увагу учнів до збагачення й уживання
слів у власному мовленні, виховує потребу в доборі необхідного слова для точного висловлювання думки, розвиває чуття мови.
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ФОРМИРОВАНИЕ У УЧЕНИКОВ УЧЕБНО-ЯЗЫКОВЫХ
ЛЕКСИЧЕСКИХ УМЕНИЙ
В статье рассмотрены основные аспекты изучения лексической работы на уроках
украинского языка; определен характер лексических заданий в процессе обработки лингвистического материала; приводятся результаты исследования особенностей формирования учебно-языковых лексических умений школьника в создании текста.
Ключевые слова: речь, лексика, инверсия, учебно-языковые умения, языковой запас
ученика, лексические компоненты анализа текста.
Gamza A.V., Kiev
FORMING LEXICAL SKILLS
The article examines the main aspects of the study of lexical work at the Ukrainian lessons
and presents lexical tasks during processing linguistic material.
Key words: language, lexical, inversion, teaching and language skills, language stock disciple lexical text analysis components.
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ФОРМУВАННЯ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
У статті розглядається формування професійної компетенції майбутнього вчителя іноземної мови як інтеграція психолого-педагогічних дисциплін та методичної підготовки студентів.
Ключові слова: фахова компетенція, інтеграція, цілісна науково-методична система, інтернет-технології.
У час постійного зростання вимог до якості освіти та пошуку ефективних методик
і технологій навчання все більшого значення набувають нові перспективні підходи до
навчання англійської мови, пошук та запровадження яких у навчальних закладах викликаний потребою держави у висококваліфікованих фахівцях. Якісна підготовка спеціалістів – одне з головних завдань сьогодення. Основною концепцією сучасного освітнього
процесу є формування у студентів певних компетенцій, що зумовлюють професійне становлення в стінах вищої школи. Проблема фахової підготовки студентів до професійної
діяльності була предметом вивчення багатьох учених, аналіз праць яких показав, що сучасний вчитель англійської мови – це вчитель-професіонал, що має ґрунтовну психолого-педагогічну і методичну підготовку, володіє дослідницькою й інформаційною культурою, уміє оперативно реагувати на зміни у напрямах розвитку системи освіти взагалі та
методиці навчання мови зокрема.
Нова парадигма формування сучасної системи вищої освіти в Україні вимагає інноваційних методів та засобів, педагогічних технологій, без освоєння яких неможливе
створення моделі випускника університету, який був би здатен проектно мислити, постійно самовдосконалюватися, бути професійно підготовленим. Підготовка майбутніх
учителів до професійної роботи – це досить складний і тривалий процес, певні аспекти
якої висвітлені в роботах сучасних методистів. Так, в дослідженні А.Ф.Ліненко структура готовності до педагогічної діяльності складається з факторів особистісних і процесуальних. В цю модель автор включає: педагогічну самосвідомість, ставлення, інтерес до
педагогічної діяльності і потреба в ній, мотиви діяльності, педагогічні здібності, знання
предмета і способів діяльності, навички і уміння, професійно-значущі якості майбутнього педагога [3:58].
На жаль, існуюча система психолого-педагогічної підготовки в університеті не спрямована на формування комплексу професійних якостей особистості, які забезпечують
високий рівень професіоналізму майбутніх учителів іноземної мови. Одним з недоліків
освіти є незначний обсяг теоретичної та практичної підготовки з методики навчання іноземної мови. Ще однією негативною умовою, яка впливає на низький рівень підготовленості до майбутньої професії, є недостатнє усвідомлення студентами значення самостійної роботи для оволодіння необхідними професійними компетенція ми. Як показало
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опитування студентів, перше місце для підготовки до професії, вони відвели лекціям, а
на останніх місцях виявилися такі форми організації навчання, як самостійна робота та
педагогічна практика.
Досвід показує, що озброєння молодого педагога теорією навчання іноземній мові
ще не вирішує проблеми його педагогічної майстерності. Вона приходить до студента
лише у тих випадках, коли методична теорія буде успішно адаптована до тих умов, в
яких молодий вчитель буде працювати. При цьому під адаптацією розуміється творче
використання методичної теорії для вирішення практичних завдань. Адже студент у своєму становленні як професіонал повинен пройти певні рівні: “від рівня ремісника, де достатньо знань та володіння системою методичних навичок (рівень репродукції), до рівня
майстра, де діє система методичних умінь (рівень творчості)” [ 5:32].
Жоден університетський викладач методики навчання іноземній мові не в стані
підготувати своїх студентів до вирішення всіх проблем. Але кожен викладач в процесі
навчальної взаємодії може моделювати досить широкий спектр проблемних завдань,
формувати базові рефлексивні вміння, пов’язані з визначенням умов конкретних
ситуацій для того, щоб студент вмів швидко реагувати на реально виникаючі ситуації,
створювати певну систему атмосфери взаємовідносин на уроці та в позакласній
діяльності, демонструвати власну готовність до взаємодії та вирішення будь-яких проблем на конструктивній основі або ж бажання вчитись цьому. На думку Н.В.Кічук,
невміння студентів приймати самостійні рішення в нестандартних умовах, висловлювати незалежні в тих чи інших ситуаціях думки, прогнозувати результати взаємодії з колективом чи особистістю є проблемою в справі виховання педагогічних кадрів. Тенденція
вузівської підготовки, спрямованої на накопичення знань у майбутніх вчителів, і
недостатнє їх практичне застосування в навчальному процесі на педагогічній практиці
породжує недоліки в подальшій роботі [2:16]. Саме педагогічна практика у школі акумулює та дає змогу реалізувати як знання, вміння та навички, так і творчі можливості студентів. Мета педагогічної практики полягає у вихованні у студентів любові до професії
вчителя іноземної мови, прагнення до постійного професійного розвитку, ознайомленні
із специфікою діяльності сучасних загальноосвітніх навчальних закладів, формуванні
вміння проводити уроки іноземної мови з використанням сучасних технологій навчання,
закріпленні теоретичних знань з методики, психології і педагогіки та здобутті навичок
організаційної роботи.
Характерною особливістю сучасного періоду розвитку педагогічної освіти є активізація пошуку нових форм підготовки педагогічних кадрів. На жаль, немає єдиного підходу щодо тлумачення кола понять, які характеризують процес професійної підготовки
майбутніх вчителів. Так, усталеним є підхід, відповідно до якого метою і результатом
професійної підготовки у ВНЗ виступає готовність до педагогічної діяльності. При цьому поняття “готовність” ототожнюють з поняттям “підготовка”, що, на нашу думку є
некоректним, оскільки це процес, який формує готовність особистості до певного виду
діяльності. Якість професійної педагогічної готовності майбутнього вчителя визначається рівнем його підготовки, яку він отримав в університеті.
Оновлення професійної підготовки потребує створення цілісної науково-методичної
системи, яка “спроможна реформувати її концептуальні, структурно-змістові, технологічні та організаційно-дидактичні засади з позицій сучасних педагогічних інновацій”
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[1:11]. Тобто, під професійною підготовкою майбутнього вчителя-філолога ми розуміємо
неперервний і керований процес набуття студентами досвіду педагогічної діяльності, що
дозволяє системно, цілісно сприймати дійсність, формувати в них педагогічне мислення,
збільшувати кількість гуманітарних дисциплін та поглиблювати інтеграцію їх змісту.
Характеризуючи інтеграцію в історичному аспекті, О.Я. Савченко зазначає, що це
“зовсім не нове явище у вітчизняній школі” [4]. Інтеграція – це процес і результат створення нерозривно зв’язаного, єдиного і цільного у навчанні, який здійснюється через
злиття в одному синтезованому курсі елементів різних навчальних предметів, наукових
понять і методів викладання різних дисциплін у загальнонаукові поняття й методи пізнання, підсумовування основ наук у розкритті міжпредметних навчальних проблем; це
процес зближення і зв’язку наук, що відбувається водночас і з процесами їх диференціації. Поняття “інтеграції” досліджується науковцями як система, що має певні функції
та структуру та як об’єктивний процес, що припускає різні ступені свого розвитку. Саме
з такого розуміння виникає осмислення інтеграції у контексті формування методичної
компетенції вчителя/викладача іноземної мови. Інтегрований зміст навчальної дисципліни не є аморфним об’єднанням, а чіткою структурою, яка має певні складові компоненти, що знаходяться у ієрархічній взаємодії один з одним і в безпосередній залежності від
її основних функцій у навчальному процесі. Через взаємозв’язок навчальних дисциплін
на засадах міжпредметної координації методика викладання іноземної мови дає можливість сформувати у студентів цілісну картину навчання іноземній мові.
Описуючи модель інтеграції змісту навчальних дисциплін, дослідники вказують на
існування тенденцій, напрямів, видів, типів, рівнів та форм організації цього процесу.
Основою у визначенні рівнів є співвідношення змістовної та процесуальної сторін інтеграції, що реалізуються у навчальному процесі, дидактичні завдання, що вирішуються,
а також певні типи інтеграційної взаємодії. Можливо виділити певні рівні інтеграції по
відношенню до змісту навчання методики викладання іноземної мови.
Перший рівень інтеграції – це рівень цілісності, що формує навчальну дисципліну,
має інтегративний характер та власний предмет навчання. Методику викладання іноземної мови не можна назвати новою дисципліною, але саме цей рівень інтеграції є природнім відображенням її суті та завдань, які вона виконує у формуванні професійної
компетенції та загальної професійної культури викладача іноземних мов.
Другий рівень – це рівень дидактичного синтезу, при якому інтеграція навчальних
предметів здійснюється на основі одного з них. При цьому кожен предмет зберігає свій
статус та свої концептуальні основи. І в цьому відношенні важко недооцінити можливості методики викладання іноземних мов, де органічно поєднуються теоретичні та
практичні положення лінгвістичних та філологічних наук, дидактики, психології, соціолінгвістики, культурознавства, соціології, інформатики. Поєднання цих наук у курсі методики не дублює зміст кожної з них, а забезпечує ротацію отриманих знань та досвіду
за рахунок включення різних блоків предметних дисциплін у практику вирішення професійно-орієнтованих завдань, виводячи їх на новий виток осмислення та об’єднання.
Третій рівень – рівень міжпредметних зв’язків, який передбачає співпрацю викладачів методики викладання іноземної мови з викладачами фахових дисциплін для уникнення дублювання навчального матеріалу, корекції навчальних планів, формування у
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студентів толерантності до різних точок зору на одну проблему, розвитку продуктивного
мислення, підтримання стійкого інтересу до вивчення методики.
Якими є шляхи посилення інтеграції у галузі методики викладання іноземної мови?
Інтегроване навчання англійської мови допомагає майбутньому вчителю по-новому бачити свій предмет, більш чіткіше усвідомлювати його співвідношення з іншими науками,
поєднувати можливості різних навчальних дисциплін у створенні цілісних уявлень про
мову, світ, науку, мистецтво, літературу.
Деякі сучасні курси (риторики, психолінгвістики, теорії та практики міжкультурної комунікації) можуть і повинні використовуватись для підготовки учителя іноземної
мови. Ця міжпредметна координація є засобом для подолання штучних меж між окремими системами знань, що засвоюються студентами в процесі вивчення різних дисциплін.
Здійснення такої координації передбачає цілеспрямоване використання всього арсеналу
форм, методів, прийомів, педагогічних засобів, які допомагають виявити нові можливості
їх використання у викладанні іноземної мови. Міжпредметна інтеграція сприяє усвідомленому засвоєнню студентами понятійного апарату з різних навчальних дисциплін, його
використанню в споріднених навчальних предметах. У розвивальній функції міжпредметні зв’язки дозволяють формувати системне мислення на основі узагальнених предметних понять. У студентства складається новий спосіб мислення, уміння співвідносити
частину і ціле, аналізувати конкретне з позиції загального. Комплексність підготовки
студента забезпечується органічним поєднанням його фахової спрямованості та формуванням іншомовної компетенції у процесі вивчення як професійно значущих дисциплін,
так і предметів загальнонаукового циклу, до яких належить іноземна мова.
Впровадження інтернет-технологій у викладання методики сприятиме інтеграції
інформаційних технологій в навчальний процес. Інтернет ресурси і нові інформаційні
технології пропонують нескінченну безліч можливостей у сфері викладання іноземної
мови. Вони відкривають доступ до альтернативних джерел інформації, підвищують
ефективність самостійної роботи, надають нові можливості для творчого пошуку. Інтернет допомагає викладачеві іноземної мови не лише використати нові можливості подання інформації і різні методи підготовки завдань, але і допомагає швидко і вчасно
реагувати на потік інформації, що постійно змінюється і оновлюється, і адаптувати його
до професійної спрямованості іноземної мови.
Отже, формування фахової компетенції майбутнього вчителя іноземної мови повинно займати чільне місце в навчальному процесі. Воно носить системний характер та
полягає як у навчанні студентів спілкуватись іноземною мовою, так і в інтеграції знань
та умінь в галузі психолого-педагогічних дисциплін та методичної підготовки студентів.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩЕГО
УЧИТЕЛЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Статья рассматривает формирование профессиональной компетенции будущего
учителя иностранного языка как интеграцию психолого-педагогических дисциплин и методической подготовки студентов.
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THE FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF THE FUTURE
FOREIGN LANGUAGE TEACHER
The article considers the formation of professional competence of the future foreign language teacher as integration of psycho-pedagogical subjects and methodological preparation
of the students.
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ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА В ІСТОРІЇ СТИЛІВ КУЛЬТУРИ:
ПРОБЛЕМИ ЗМІСТУ СУЧАСНОЇ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ
Викладено методологію і результати дослідження поняття «стиль» в художній
культурі. Обґрунтовано місце художньої літератури в мистецькій освіті, її історії та
сучасному стані.
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До проблеми сучасної мистецької освіти багатьма фахівцями з педагогіки мистецтва
долучається проблема модернізації змісту освіти за вимогами часу. Сам процес модернізації освіти в Україні небезпідставно зорієнтований на європейські вимоги щодо змістовного наповнення освіти. Багатьма експертами, які вивчають особливості українського
освітянського простору підготовки фахівців в напрямку «Мистецтво», постійно наголошується одна проблема стосовно змісту освіти: необхідність відходу від академізму в
мистецькій освіті та переорієнтація на потреби сучасного ринку щодо продуктів мистецтва. Проблема ця стає за найактуальнішу для Інституту сучасного мистецтва в Києві
та Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури [1]. Ринкові вимоги
до професійної діяльності сьогоденного митця та відповідно його творчої продукції і
послуг формують в суспільстві протиріччя між сучасною художньою думкою та художньою практикою. Сформована проблема коло цих двох понять, які з пристрастю обговорюють фахівці від освіти і мистецтва, вже увійшла в сучасну фахову літературу як усталена антиномія, котра характеризує дискурсивність сучасного творчого простору. В межах функціонування цієї антиномії актуалізується завдання перегляду системи мистецької
освіти. Сформована і усталена до цього часу система мистецької освіти в Україні за історичний період ХІХ-ХХ століть в основі своїй має «академічну підготовку», або найчастіше її кваліфікують як «класична школа». ЇЇ визнають сьогодні дещо «застарілою»
системою художньої освіти. Така «застарілість» є наслідком глобалізованого осмислення
процесу «осучаснення» національного мистецького простору, який рефлексивно рухається в бік світового мистецького середовища. Вітчизняні фахівці-педагоги мистецтва
вбачають реформування освіти через процес асиміляції в світовий мистецький простір
так: «…для того, аби українські таланти могли впевнено почуватися поруч із сучасними
зірками світової художньої сцени, мало спиратися винятково на класичну традицію. ЇЇ
освоєння не гарантує українським митцям гідної участі в сучасному художньому процесі, престижних конкурсах і форумах де треба пропонувати конкурентноздатні, новаторські проекти» [1, с.55]. Таке критичне оцінювання з боку вітчизняних експертів освіти
змістовно повністю співпадає з думкою європейських фахівців, які щільно слідкують за
освітянським мистецьким простором України. Андрес Кройгер, професор Арт-Академії
Трондхайм в Швеції, наполягає на створенні чіткої програми реформування мистецької
освіти з переліком конкретних дій: «Ще один крок, який може і має зробити України, –
перегляд системи мистецької освіти. Так звана «академічна підготовка», яку пропонують
в українських художніх академіях не надає студентам, попри те, що заявляють її засновники, знань і умінь, необхідних для того, щоб робити свідомий вибір підходів до розвитку свого мислення і практики після випуску. Вона скоріше марнує час і талант молодих
людей та забиває їм голови застарілими ідеями про діяння і досягнення замість відкриття
їх свідомості для сучасних режимів думання і практики. Потрібні не лише теоретична
мистецька освіта західного типу і опанування англійської мови, а й нові сучасні погляди
на мистецтво і підходи до того, як його «робити» » [1, с.222-223]. Достатньо змістовний
«крок» європеізації мистецької освіти за поглядом професора із Швеції має декілька самостійних концептів, яких слід додержуватись, реформуючи мистецькі освітні школи в
окремих регіонах України.
Визначальним з точки зору сучасної соціальної педагогіки мистецтва є концепт, який
цитується як «відкриття їх [студентів – авт.] свідомості для сучасних режимів думання».
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Саме процес «думання» (осмислення) є тим ключовим методологічним підґрунтям освітньої діяльності, який дозволяє виховувати митця з розвиненою рефлексією до сучасного артпростору. Л.Виготський в межах проблем психології мистецтва має твердження,
які слід в нашому сенсі розглядати з позицій методології мистецької освіти, що стосується довготривалого процесу навчання художньому мисленню. Дослідник стверджує,
що спроможність людини до сприйняття мистецтва і художнього пізнання не дається
їй просто від природи. Ця компетентнісність майбутнього професіонала формується і
розвивається внаслідок тривалого системного виховання і самовиховання [2]. Особливості художнього мислення, як предметно-об’єктне середовище методології педагогіки
мистецтва стає сьогодні за ту управлінську основу, яка є модератором змін в освітньому
процесі українських художніх вищих навчальних закладах [3; 4].
В межах компетентністного підходу до організації навчального процесу в художньому вищому навчальному закладі за результативність навчання вважається формування
творчо розвинутої особистості митця, який спроможний до високоестетичної художньої
діяльності. За найвище цільове призначення майбутнього художника декларується його
соціальна адаптованість. Такою найвищою приналежністю митця в мистецтві опікувався
Л.Толстой, заклавши підгрунтя для сучасної галузевої соціології – соціології мистецтва.
Найвищою оцінкою творчості професійного художника, за думкою письменника, є визнаність його соціумом через високу вмотивованість творчості, яка одночасно є соціально змістовною і технічно майстерною [5]. Майстер слова в своїх працях практично
декларував відносно художньої діяльності і місця в ній митця гуманістичну парадигму
творчості в суспільстві ХХ століття. Без частки натяжіння, слід гуманістичну парадигму
Л.Толстого визначити і для сфери сучасної освіти митця, як підгрунтя процесу моделювання його майбутнього соціально-творчого стану. У даному твердженні ми не поодинокі. Вітчизняні фахівці з педагогіки мистецтва визначають гуманістичну парадигму
мистецької освіти за головну в контексті методологічних засад сучасного мистецького
навчання [3]. Таке суто методологічне твердження сучасної педагогічної науки має свої
історичні витоки відносно започаткування професійної освіти художників в Європі в
часи Відродження.
Заснування академій мистецтв в Європі є творчим суспільним винаходом художників-гуманістів Відродження. Ідея створення академій для освіти людей, яким притаманне
художнє бачення світу, пов’язана з філософією життя митців саме епохи Відродження, її
головного соціального орієнтиру – «щляхетності». Бачення шляхетності людини визначалось філософами епохи через ерудованість, широкість інтересів і поглядів, обізнаність
в справах наукового знання, знання мов, що довало б можливість читати тексти на мові
авторського оригіналу. Суто суспільно-філософські вимоги щодо шляхетності творчої людини вплинули на зміст навчання в перших академіях мистецтв Італії. Ця країна виявилась
місцем народження ідеї щляхетності. Флорентійська академія («Academia Florentine») під
патронатом Козімо Медічі свою освітню діяльність спрямувала на оволодіння різноманіттям людського знання – від філософсько-етичного, природничого до знання мистецького.
В багатогалузевості освітянського процесу виділяється напрям, який користувався визначним інтересом з боку слухачів Академії серез сучасність і відповідність соціальним новаціям, які були притаманні ранньому Італійському Відродженню. Мова йде про літературне
мистецтво Італії. В історії мистецтва раннього Італійського Відродження саме література
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стала виразником гуманістичних ідей Відродження, його віршованим гімном, і очолила
мистецький арсенал в культурному надбанні великої епохи.
Цикл лекцій з художньої літератури відомого італійського вченого і письменника
Бенедетто Варки став заохочувальним в системі навчання художників, архитекторів, філософів, музикантів, філологів і всіх інших, хто мав статус вільних слухачів
Академії. Перший цикл лекцій Бенедетто Варки був присвячений Данте Алігьєрі та
його «Божественній комедії». За свідченням дослідників історії мистецтв саме цей
твір був використаний лектором для звеличення мистецтва до рівня філософського
мислення, підкреслення єдності естетичного і художнього в повсякденній практиці
митця [6]. Творчість Данте для освіти митців у Флорентійській Академії відзначилась високою мотивацією художньої діяльності як соціального феномену. Лекції з літературної спадщини Данте ставали системними в навчальному процесі і практикувалися багатьма видатними педагогами Академії. У Флорентійській Академії в якості
лектора дебютував Галілео Галілей, розпочавши свою просвітницьку діяльність саме
з лекцій про Данте.
Звернення до поетичного мистецтва як своєрідної методологічної основи художнього мистецтва на початку Відродження не є випадковим, якщо розглядати історію художньої культури як складову історії людства з її принципами системності і ускладненості
розвитку на кожному її цикловому етапі. Історичною передумовою епохи Відродження була епоха Середньовіччя в Європі. Саме в цей історичний час завершився процес
самовизначення літератури, за більш уживаним на той час значенням цього творчого
напряму діяльності – «поетика», в художній культурі світу як новаційного мистецтва,
здатного першим реагувати на еволюційні зміни в соціумі через різноманіття своїх літературних форм. Саме в поетиці, як вважають дослідники історіософії культури, сформувалися критерії визначення поняття «стиль» як мистецької новації, зразка, моделі [7,
с.50]. Становлення поетики проходило тривалий історичний час – в період VІІ –ІV ст. до
н.е. по ХІІ-ХV ст. н.е. Упереджувальні темпи її розвитку по відношенню до інших видів
мистецтва відтворилися, навіть, в сакральному мисленні Стародавнього світу. Наприклад, в Античній Греції серед пантеону міфологіних персонажів п’ять муз визначали
напрями поетичної творчості, які ідеалізувалися суспільством: Євтерпа (лірична поезія),
Мельпомена (трагедія), Ерато (поезія кохання), Полігімнія (складання гімнів), Каліопа
(епічна поезія). Через всю Античність і Середньовіччя пройщов процес визначення головного критерію, що відрізняє художній текст від інших видів фіксованої інформації на
різноманітті матеріальних носіїв. Цим критерієм стала філософська категорія «краса».
Відповідно найвищим виразником краси став стиль. Своєрідним підсумком майже тисячолітнього розвитку класичної теорії стилю в межах філософського знання стало змістове трактування його як «універсальний феномен культури» [7, с.5]. Культурологічна
та мистецька думка в межах емпіричного розвитку мислення при розгляді питання про
стиль додержується концепції про історичні межі стилю в залежності від особливостей
його виникнення і становлення в окремі історичні епохи. В цьому контексті розгляду
питання поняття «мистецтво» і «стиль» є тісно пов’язані. Зміни в художньому мисленні
суспільства відтворювались на стильотворенні в мистецтві. Такий взаємозвязок стиля в
мистецтві стосується перш за все зовнішнього функціонування мистецтва в соціумі, тобто в середовищі культуротворчості людства. Мистецтво через різноманіття мистецьких
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стилів виконує свої функції в культурі кожної історичної епохи. У філософії культури
стиль має більш ємкісне усталене трактування як моделі естетично довершеного.
Поняття «стиль» із поетики в період Античності стало розповсюджуватись на всі
види художньої творчості, що в започаткованій в цей час теорії мистецтва диференційовано визначались як «види» мистецтва. Критерії краси в мистецтві з витоків філософської думки трактуються як єдність внутрішнього і зовнішнього, формального і змістовного. Художня форма завжди організаційно і є стилем, вищим важелем естетичного.
Подальша детермінація поняття в філософії і теорії мистецтва, узагальнюючи масштабність артефактів мистецької творчості, змістовно об’єднують поняття «мистецтво»
в його видовій множині та поняття «стиль» на грунті їх логічного взаємозв’язку. Трактування стилю завжди в історії культури було пов’язано з трактування функціональної
сутності мистецтва. Зміни художньої парадигми в окремі періоди історії мистецтва призводили до формування нових стильових особливостей, народження нових стилів, тобто
форм художності. Так загальновизнаним серед багатьох мистецтвознавців є вивчення
історії художньої творчості як суто історії стилів з привнесенням в історичну канву артефактів біографічного методу. Завдяки присутності поняття «стиль» в багатовидовому
просторі творчості людства, само поняття використовується мистецтвознавцями, літературознавцями, музикознавцями, театрознавцями. Масштабність артефактів художньої
творчості в історичній площині не завжди вкладається у визначеність суто мистецького
поняття «стиль» – поєднання формального і змістовного. Мова перш за все йде про полісемічність терміну та філософську проблему уніфікованості його змісту. Однак, не завжди філософія культури стає за методологію мистецьких досліджень. Навіть, сучасні
напрями мистецьких досліджень залишаються емпіричними, констатуючи факти появи
мистецьких творів в тому чи іншому стилі.
Повертаючись до факту організації навчання митців у Флорентійській академії мистецтв і, безпосередньо, читання курсу художньої літератури, слід зробити інший акцент
з точки зору методологічних проблем дослідження поняття «стиль». Саме з художньої
літератури розпочалась велика епоха гуманізму після Середньовіччя в Європі. Вперше
на таку «стильову особливість» епохи Відродження звернув увагу швейцарський історик Якоб Буркхардт в своїй книзі «Культура Італії епохи Відродження», яка вийшла в
1860 році. Сьогодні цей факт зафіксовано в кожному з сучасних підручників з культурології та історї культури. Розглядаючи культуру Відродження як цілісність на засадах
естетичної довершеності, Якоб Буркхардт зупиняється на трьох визначальних для епохи
літературних творах: «Божественна комедія» Данте Алігьєрі, поезія Петрарки, «Декамерон» Д.Боккаччо. Відхід від церковного формотворення текстів, переваги світського
над суто релігійним в сюжетно-змістовому наповненні творів, ідеалізація світськості як
привабливого соціального явища формами поетичного та прозового викладення забазпечили розповсюдженість їх в людському середовищі Італії, до соціальних ознак якого на
той час належало повільне формування своїх індивідуальних інтересів в бік освіченості.
Підтвердження існування таких динамічних змін саме в Італійському ранньому Відродженні ми знаходимо в сюжетах літературної спадщини менш відомих авторів цієї епохи, твори яких зібрано в «Бібліотеці Всесвітньої літератури» в томах 31 – «Європейська
новела Відродження» та 32 – «Європейська поезія Відродження» серії першої «Література Давнього Сходу, Античного світу, Середньовіччя, Відродження, ХVІІ і ХVІІІ віків».
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Стильові ознаки літературного мистецтва епохи через соціальну мотивацію людської діяльності того часу з категорії уособленого (одиничного) мистецького явища еволюціонувались в явище соціальної всеохопленості.
Історичні факти домінування літературного мистецтва в цілістності мистецтва сформували оригінальну ознаку цієї видової творчості в культурогенезі людства. Особливість ця стосується статусності художньої літератури в цілістності мистецтва. Як вид
професійної творчості з часів Давнього Світу художня література стала не тільки втіленням естетичного ідеалу у мистецтві через єдність внутрішнього і зовнішнього, що
об’єднувалось поняттям «краса», але як мистецтво стає флагманом мистецької епохи, в
якому народжується і потім декларується стиль через прояв його у художній формі. Активність художньої форми в літературному мистецтві в кожну із історичних епох, навіть
сучасну епоху, що має назву «епоха постмодернізму» в мистецтві, створювала змістові
основи нового стилю. Саме в такому історичному вимірі формування стилю як моделі
формотворення через художню літературу творчість розглядається через концепт феномену культури. Народження стилю саме в творчій діяльності, яка в соціумі все більш
синонімізується з мистецькою діяльністю, виділяє і саме мистецтво як систему в історії
культури людства. Поняття «стиль» і «мистецтво» в естетиці змістовно поєднані через
складові їх визначення: матеріал, засоби вираження, зміст, що в сукупності і є ознаками
одночасно двох понять при оцінюванні результатів творчості.
Епоха Відродження наочно проілюструвала як саме художня література відіграє роль
флагмана в соціально-культурному середовищі епохи, що формує стиль в мистецтві і
впливає на філософію життя в соціумі. Не тільки Італії в період Раннього Відродження
пощастило з шедеврами літаратурного мистецтва. Ідеї гуманізму через вербальні художні тексти отримали розповсюдження у Франції завдяки народному роману Франсуа Раблє
«Гаргантюа і Пантагрюель», у Англійському королівстві завдяки творчості У. Шекспіра,
у монаршій Іспанії в комедійному жанрі Лопе де Вега. Історія літературної писемності на
цей час накопичила різноманіття засобів самовираження, що виявилися зрозумілими за
змістом майже всіх верстам населення, якими б не однорідними за критерієм освіченості
вони були. В подальші культурні епохи людства художня література вже за об’єктивних
засад філософського осмислення життя людства відігравала свої новаційні позиції в мистецтві, по-перше, підсумовуючи художнім словом завершеність того чи іншого стилю в
культуротворчості людства (згадаймо роман Сервантеса «Дон Кіхот»), по-друге, подаючи опис кризових явищ в соціумі, по-третє, прогнозуючи новаційні явища в мисленні
соціуму, які надалі ставали новим філософським стилем мислення в соціумі.
Вивчення художньої літератури в системі мистецької освіти стало обов’язковим з
часів Відродження, коли в Європі стали виникати академічні школи підготовки митців.
На прикладі Королівської академії мистецтв у Лондоні, яка була заснована в 1768 році,
можливо прослідкувати предметну наповненість навчального процесу підготовки живописців, скульпторів, архітекторів в межах проголошеного Академією так званого «грандіозного» стилю в мистецтві ХVІІІ-ХІХ століть. Серед предметів, що викладались як
обов’язкові, були рисунок, теорія перспективи, анатомія, архітектура. До них органічно
додавались література, стародавня історія, юриспруденція. Оригінальні підходи адміністрації Академії до змісту освіти і форм навчання, дискурсивність цих педагогічних питань, сприяли виникненню і формуванню одночасно двох «грандіозних» стилів в Англії
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для теорії мистецтва Європи. Мова йде про формування методологічних засад існування
стилю мистецтва як явища глобального, світового, його естетична критеріальність, та
«національного» стилю в мистецтві з його змістовними орієнтирами на народно-державні ознаки. Резюмуючою фразою доцільності освітянської концепції поширення гуманітарної підготовки художників в сучасних мистецьких ВНЗ України може бути позиція
Французської Королівської академії живопису і скульптури ще з часів засновання в 1648
році: «Контролюйте освіту і ви будете контролювати стиль» [6, с.139].
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ПРИНЦИПИ ВІДБОРУ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ
У статті розглядаються питання відбору та методичної організації текстового
матеріалу, що підлягає презентації та засвоєнню у процесі навчання, бо він складає
підґрунтя змісту навчання іноземної мови, є засадами навчання мовленнєвої діяльності,
слугує джерелом фактичної і лінгвістичної інформації.
Ключові слова: студенти-іноземці, мова спеціальності, самостійна робота.
Постановка проблеми. Аналіз останніх досягнень і публікацій. Як відомо,
підґрунтя змісту навчання іноземній мові складає навчальний матеріал, під яким
розуміється спеціально відібраний і методично організований матеріал, що підлягає
презентації й засвоєнню у процесі навчання. Він може включати озвучені та письмові
тексти, невербальні знакові повідомлення (формули, графіки, схеми), невербальні засоби спілкування, реалії країн, мови яких вивчають студенти. У навчальному процесі з
вивчення іноземної мови текст є підґрунтям навчання мовної діяльності, служить джерелом фактичної й лінгвістичної інформації. Багато дослідників уважають, що операції
з переробки тексту (письмового, що звучить або представленого графічно) є основними
засадами організації навчального процесу з оволодіння всіма видами мовної діяльності.
Така точку зору є слушною, тому що саме робота з текстом – навчання учнів різним
операціям з одиницями тексту всіх рівнів: речення, надфразовою єдністю, міні текстом
(субтекстом), набуття ними навичок і вмінь реконструкції, трансформації й конструювання тексту для рішення різних комунікативних задач є продуктивною засадами навчання іноземній мові.
Особливо це стосується магістрантів, тому що магістратура є етапом підготовки
фахівця з окремого напрямку. Магістрант одержує можливість більш детально вивчити технологічні процеси й устаткування, пов’язані з дуже вузькою спеціалізацією. Курс
магістратури триває два роки, після закінчення яких магістр повинен написати і захистити наукову роботу, пов’язану з його спеціалізацією. Саме в цьому випадку завдання
іншомовної лінгвістичної підготовки полягає у формуванні навичок і вмінь з іноземної
мов, пов’язаних з лексичним матеріалом конкретної спеціальності. Згадані проблеми
й зумовили визначення мети роботи: науково-технічний стиль має свою специфіку,
особливу для кожної мови, і її необхідно враховувати в процесі перекладу. Характерними рисами науково-технічного стилю є його інформативність, логічність, точність і
об’єктивність, а, отже, ясність і зрозумілість.
Методи досліджень. Дослідження базувалися на аналізі загальної та спеціальної
науково-методичної літератури, в якій розглядають проблеми іншомовної лінгвістичної
підготовки полягає у формуванні навичок і вмінь з іноземної мов, пов’язаних з лексичним матеріалом конкретної спеціальності.
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Результати досліджень та їх обговорення. Під час добору лексичного матеріалу на
початковому етапі навчання можуть допомогти статті, пов’язані з тематикою наукової
діяльності магістрантів.
Відбір текстів має першорядне значення. При відборі матеріалів необхідно враховувати як екстралінгвістичні, так і лінгвістичні чинники. Екстралінгвістичними чинниками
вважаються такі критерії:
- вмотивованість: представлений текст повинен бути цікавий студентам, надихати
їх пізнавати нове, вчитися. Тут необхідно враховувати особливості навчальної ситуації, їх
загальні або професійні (якщо мова йде про професійно орієнтоване навчання) інтереси;
- методичність: відібраний навчальний матеріал повинен вміщувати базу для створення на його підґрунті вправ і завдань;
- доступність: рівень складності змісту тексту повинен відповідати рівню
когнітивного розвитку тих, хто навчається
- потенціал для розвитку учнів: матеріал повинен послужити надалі стимулом
для студента продовжити роботу за межами аудиторії, сприяти подальшому зростанню
особистісного, творчого потенціалу тих, хто навчається, їх когнітивному розвитку.
- ресурс актуальності: Як довго зміст тексту зможе залишатися актуальним?
Необхідно пам’ятати, що сьогодні інформація дуже швидко застаріває, багато життєвих
реалій ідуть у минуле, змінюються іншими ще вчора актуальні проблеми, втрачають
свою гостроту.
До лінгвістичних чинників можуть належати мовний матеріал, а також тематична
спрямованість тексту.
Параметрами автентичного навчального тексту повинні стати:
- структурна автентичність (відбиває культурні особливості й традиції побудови
тексту);
- лексична автентичність (наповнення тексту спеціальною лексикою, мовними
кліше, що використовуються в сферах функціонування й з комунікативними цілями і
мають для тих, хто навчається, професійну цінність );
- функціональна автентичність (має на увазі природність навчальної ситуації, завдань, що диктують відбір мовних засобів вирішення комунікативного завдання).
На підставі аналізу методичної літератури можна зробити висновок, що основними
критеріями, крім уже згаданої автентичності, є: доступність (доступність навчальних
матеріалів для мовного рівня студентів); відповідність психологічним і віковим особливостям і інтересам тих, хто навчається, інформативність; ситуативність; проблемність
(наявність у них проблемного завдання); соціокультурна насиченість; комунікативна
спрямованість; лінгвістичний потенціал: наявність у тексті мовного матеріалу, що
підлягає вивченню; можливість їх використання для розвитку навичок інших видів
мовної діяльності (письма, говоріння); професійна спрямованість або відповідність
спеціалізації тих, хто навчається (у ситуації навчання мові спеціальності); когнітивний
потенціал: можливість сприяти подальшому когнітивному розвитку студентів.
У процесі роботи над текстом відбувається розвиток не тільки навичок професійно
орієнтованого читання, але й письма, говоріння й аудіювання, що припускає активну
взаємодію студентів один з одним в інформаційному середовищі за рішенням проблемних
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завдань і сприяє більш ефективному розвитку навичок і вмінь усіх видів мовленнєвої
діяльності, а також їх творчого мислення і подальшого когнітивного розвитку.
Говорячи про мову спеціальності, використовують два формулювання «навчальнонаукова» і «професійна» мова. Це обумовлене виділенням двох аспектів комунікації:
академічного й ділового. Академічний аспект представлений мовою навчально-наукової
сфери. Учасники ситуації навчального спілкування – викладач і студенти. У межах даного аспекту комунікації вводиться науковий стиль мови. Ділове спілкування реалізується
між фахівцями за допомогою засобів офіційно-ділового стилю. Студенти-іноземці, які
отримують вищу освіту нерідною мовою у вищому навчальному закладі, вивчають не
просто науковий стиль мови, а мову спеціальності. Мова спеціальності – це практична
реалізація наукового й офіційно-ділового стилю мови в системі потреб певного профілю
знань і конкретної спеціальності. У методичному плані – це аспект викладання мови, яка
забезпечує навчально-наукове й професійне спілкування при одержанні спеціальності в
освітній установі. Мова спеціальності – це практична реалізація наукового й офіційноділового стилю мови в системі потреб певного профілю знань і конкретної спеціальності.
Актуальність дослідження обумовлена розширенням зовнішньоекономічних зв’язків
нашої країни, виходом її на світовий ринок, посиленням процесу вивчення світового
досвіду і його адаптації до соціально-економічних умов нашого суспільства. Знання
мови спеціальності стає однією з важливих вимог, що висуваються перед студентамиіноземцями в умовах навчання у вищих навчальних закладах. Сьогодні суттєво
міняються вимоги до рівня володіння мовою спеціальності, першорядне значення набувають практичні навички, що передбачають знання ділового спілкування в усному і
письмовому мовленні, уміння використовувати його у своїй професійній діяльності.
У наші дні до провідних методичних принципів належить принцип комунікативності,
дотримання якого забезпечує практичну спрямованість занять, що орієнтують на
оволодіння мовною діяльністю в обраній сфері спілкування.
Вміння висловлюватися засобами мови спеціальності набуваються в результаті ознайомлення студентів з правилами, інструкціями, коментування значення, що пояснює,
лексико-граматичні одиниці. Шлях оволодіння мовою від усвідомлення властивостей
і особливостей мовних одиниць і правил їх функціонування до практичного застосування в процесі мовної діяльності визначається як «шлях зверху» (Л.С. Виготський) і
вважається найкращим.
Необхідним є створення при введенні нового матеріалу асоціативних зв’язків з різних сфер діяльності, що забезпечується в результаті доступного викладу матеріалу, який
викликає зацікавленість у студентів.
Вирішальною умовою міцності засвоєння матеріалу є організація тренування, для
чого використовуються різноманітні вправи. Основне призначення тренування – доведення вивченого явища до вільного відтворення й застосування в комунікативнозначимих контекстах. Варто зауважити, що міцно засвоюється тільки той матеріал, який
студент може застосувати для розв’язання комунікативних завдань у різних ситуаціях
спілкування. При цьому треба прагнути до багаторазового відтворення матеріалу в
різних контекстах протягом усього курсу.
Взаємозалежні елементи різних рівнів потрібно об’єднувати у єдине ціле, що
припускає: такий опис мовного матеріалу в навчальних цілях, при якому одиниці мови
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розглядаються з погляду їх комунікативної і функціональної значимості для вираження
різного змісту (комунікативних намірів); формування у свідомості, студентів уявлення
про мову як цілісну систему, що полягає з набору мовленнєвих і мовних елементів і
правил їх уживання; вивчення граматики в органічному зв’язку з лексикою, що дозволяє
виявити лексико-семантичні особливості мовних одиниць у процесі їх функціонування;
вивчення морфології на синтаксичному підґрунті, що припускає введення закінчених
мовних одиниць (речень і словосполучень) у зв’язку з умовами спілкування.
Контроль за рівнем опанування пройденого матеріалу сприяє міцності його засвоєння.
Із цієї причини він повинен носити систематичний характер, а викладач повинен використовувати різноманітні його форми, серед яких обов’язковою є робота з текстом.
Окрім роботи над текстами наукового стилю й тестовими завданнями ми також
застосовуємо інтерактивні методи навчання у форматі самостійної роботи студентів під
керівництвом викладача і самостійної роботи студента одноосібно. При інтерактивному
методі навчання студенти засвоюють систему пошукової діяльності, способи постановки
й розв’язання проблем, а також навички самостійної роботи з текстовим матеріалом.
Висновки. Отже, зважаючи на викладене вище, можна констатувати важливість відбору
та методичної організації текстового матеріалу, що підлягає презентації та засвоєнню у
процесі навчання, бо він складає підґрунтя змісту навчання іноземної мови, є засадами навчання мовленнєвої діяльності, слугує джерелом фактичної і лінгвістичної інформації.

1.

2.

3.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Алешина Т. Н., Дмитриченко В. В., Дьяченко С. В., Самойлова С. В.Обучение реферированию и аннотированию текстов по специальности: Учеб.-метод. пособие /
Алешина Т. Н., Дмитриченко В. В., Дьяченко С. В., Самойлова С. В. – М.: Академия
ГПС МЧС России, 2011. – 56 с.
А.Х. Сатретдинова, Г.А. Самохина, Н.М. Травинская, З.Ж. Джулдузбаева, Т.Н.
Максимова Аннотирование и реферирование научного текста: учебное пособие по
русскому языку для иностранных студентов 3-4 курсов, обучающихся по специальностям: Лечебное дело, Педиатрия, Стоматология, Фармация / А.Х. Сатретдинова,
Г.А. Самохина, Н.М. Травинская, З.Ж. Джулдузбаева, Т.Н. Максимова Астрахань:
Изд-во ГОУ ВПО АГМА, 2011 г. – 78 с.
Капитонова Т.И., Московкин Л.В., ЩукинА.Н. Методы и технологи обучения русскому язику как иностранному/ Под..ред. А.Н. Щукина. 2-е изд., стереотип. М., 2009.
Бардина Л., Доценко Л., Хоружева Л.
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины, Киев

ПРИНЦИПЫ ОТБОРА И ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ
В статье рассматриваются вопросы отбора и методической организации текстового материала, подлежащего презентации и усвоению в процессе обучения, так
как он составляет основу содержания обучения иностранному языку, является основой
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обучения речевой деятельности, служит источником фактической и лингвистической
информации.
Ключевые слова: студенты-иностранцы, язык специальности, самостоятельная
работа.
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PRINCIPLES OF SELECTION AND ORGANIZATION OF MATERIAL
FOR SELF-STUDY WORK OF FOREING STUDENTS
The article deals with the problems of selection and methodological organization of the
text material which should be represented and learnt in the studying process, as it constitutes
the basis of the foreign language teaching. It is also the basis of teaching speaking skills and
serves as a source of the actual and linguistic information.
Key words: foreing students, specialty language, self-dependent work.
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ТВОРЧІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ
МОРАЛЬНІСНОЇ ОСОБИСТОСТІ СЬОГОДЕННЯ
Моральнісна життєтворчість є необхідним компонентом повноцінного людського
самоствердження особистості у світі. Виховання особистості на засадах моралі, доведення її до рівня самоусвідомлення себе як зрілого суб’єкта суспільних відносин і морально рефлексуючого суб’єкта є запорукою нормального функціонування суспільства.
Ключові слова: моральнісна життєтворчість, мораль, моральнісність, моральнісне виховання, моральне буття, самотворення, самосвідомість.
Буття багатогранне. Суспільне буття теоретично можливе без моральнісної складової. Проте, повноцінне цілісне сучасне суспільне буття не можливе без моральнісної її
складової, адже на сучасному етапі розвитку людства роль моралі, як регулятора суспільних відносин, надзвичайна.
Особистість сучасного суспільства – це не тільки і не стільки об’єкт, але одночасно
й у значно більшій мірі суб’єкт суспільних відносин. Чим вищий розвиток суспільства,
тим вищий рівень активності суб’єкта суспільних відносин. Перетворення об’єкта суспільних відносин у активного творчого суб’єкта – надзавдання суспільного розвитку взагалі і України зокрема.
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Розвиваючись у напрямку створення демократичної держави, ми все більше говоримо про необхідність створення громадянського суспільства, засад самоуправління (самоврядування). А це можливо лише за умови підвищення рівня моральнісної культури
суспільства в цілому і, звичайно ж, кожної особистості такого суспільства.
Наявність моральнісної сторони у всіх видах і сферах людської діяльності, тобто всезагальність моралі, як раз і переконує нас у тому, що моральнісність репрезентує собою
особливу, необхідну форму діяльності, якщо під формою розуміти не виділену в соціальному просторі інституалізовану сферу розподіленої діяльності, а історично вироблений
особливий вид специфічного діяльного освоєння світу суспільною людиною. Тобто, в
широкому розумінні моральнісна діяльність складає моральнісний аспект будь-якої діяльності, яка підлягає моральній оцінці.
Життєтворчість – процес багатогранний: це і творення людиною умов свого життя;
формування суспільних і міжособистісних відносин; це створення соціальних інститутів, що управляють суспільними відносинами і регулюють соціальну поведінку людей;
це виховання, навчання і освіта членів суспільства; соціальні процеси, в яких кожен виступає і об’єктом і суб’єктом. Чим активніше і багатогранніше особистість включається
у ці форми діяльності, тим більш всесторонньо розвинутою вона стає.
Сфера моральнісного прояву людини у світі, що надає життєтворчості цілісності та
усвідомленості є сутнісним виміром, що об’єктивно вимагає від особистості включення
всіх її духовних і душевних сил, безперервної повсякденної творчості. Специфіка моральнісного аспекту самоствердження людини розкриває особливу перспективу перед
кожною особистістю при постановці змістовних, життєво важливих завдань та цілей.
Специфікою моральнісного відношення до світу є постійне співставлення своєї власної
повсякденної діяльності з благом інших людей, суспільства в цілому. Моральнісність як
раз і забезпечує функцію співвідношення індивіда з всезагальним, причому всезагальне
розглядається в аспекті моральнісності лише тоді, коли усвідомлюється його людська
сутність. Моральнісність робить людське життя осмисленим і людяним. Будь-які відношення людини: до праці, до суспільно прийнятих норм, до держави тощо – усвідомлюються з точки зору тих людських інтересів, які за ними стоять, з позицій їх відповідності
суті людини, її гуманістичному самовиявленню. Творчість – це діяльність, що породжує
нові цінності, ідеї, саму людину як творця. [1] Моральнісна життєтворчість є необхідним
компонентом повноцінного людського самоствердження у світі. У моральнісній творчості можна виділити дві форми: перша – це вдосконалення людських стосунків, гуманізація
світу на моральнісних засадах; друга – це моральнісне вдосконалення, цілеспрямований
саморозвиток себе як моральнісного суб’єкта.
Індивід формується у суспільстві, відповідно до його вимог. Сформована певним
суспільством особистість є носієм тих цінностей, які домінують у суспільстві. Проте,
на певному етапі, а саме при переході від формування до само формування і включається творчий потенціал особистості. Стаючи суб’єктом суспільного розвитку, особистість
все більше стає творцем свого «Я». Тобто, або притримується пануючих у суспільстві
цінностей, або ж, відкидаючи їх свідомо, формально дотримується, або ж, свідомо підтримуючи, насправді не сприймає їх, або ж свідомо ігнорує їх тощо. Тобто, саме мораль
стає регулятором і само регулятором способів і форм діяльності особистості сучасного
буття. Адже саме вибір моральнісної лінії поведінки і, відповідно, відповідальності за
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неї особистості й складає головну суть моральнісної складової буття. Необхідність і відповідальність є взаємозв’язаними сторонами поведінки моральнісного суб’єкта. І саме
творчий потенціал особистості дає їй змогу не тільки для активної соціалізації у соціальні спільності різного рівня, але й для творчого перетворення цих спільностей. Тобто,
для творення і само творення, для вдосконалення як свого «Я», так і свого оточення,
включаючи і суспільне буття.
Виховання на моральних засадах безумовно не можливе без осягнення індивідом
всього багатства культури людства, зокрема – де й знаходять своє відтворення класичні
зразки: добра і зла, необхідного і бажаного, можливого і дійсного тощо. Адже культура як безперервно функціонуюче суспільство, предметно-духовне утворення може бути
ототожнене тільки з практикою, зі способом діяльності, за допомогою яких і відбувається „тіло” культури та його розпредмечення. Культура, в найзагальнішій формі, є суспільно виробленою сукупною здатністю живої колективної праці до перетворення світу,
відповідно до законів природи, мети практики та особистого життя людини, феноменом,
що інтегрує всі сфери суспільної життєдіяльності, виступає, таким чином, характеристикою суспільної практики та індивідуальних форм діяльності. Не будучи включеною у
культурний процес, особистість не може реалізувати себе. Включення ж у «тіло» культури відбувається не інакше, як у зв’язку з духовно-практичною її самореалізацією та
соціально бажаною реалізацією. Суспільство тим більше отримує від особистості, чим
більше створює простір для її вільного творчого само існування.
Без розвитку і, особливо, доведення цього розвитку до найвищої її фази – саморозвитку – творча особистість не може відбутися, а відповідно, людство не зможе досягти
тих вершин гуманізму у своєму розвитку, без яких людство може загинути, або ж продовжити своє пусте (беззмістовне) існування; де людина живе не за принципом «Бути»,
а за принципом «Мати» (за образним висловом Е. Фромма). Тобто, суспільні індивіди
не мають змоги для повноцінної реалізації себе як особистості, для використання свого
творчого потенціалу в нинішньому суспільстві. А де відсутня творча реалізація особистості, там не має розвитку, відсутній прогрес. [2] Гуманістична максима по відношенню
до людини як самоцілі (само мети), що протягом століть розглядалася як ідеал, нажаль, і
до сьогодні залишається лише ідеалом, що так далекий від реального втілення.
С.Л. Рубінштейн, видатний російський психолог, виділяв два основних способи існування людини: перший – життя як безпосередній, майже природний процес, де моральнісність існує як невинність, і другий – життя, що опосередковується проявом рефлексії
над власним буттям, тобто свідомим вибором. «Це вирішальний, поворотний момент.
Тут завершується перший спосіб існування. Тут починається або шлях до душевного
спустошення, до нігілізму, до моральнісного скептицизму, до цинізму, до моральнісного
розбещення (чи в менш гострих випадках до моральнісної нестійкості), чи інший шлях –
до побудови моральнісного життя на новій, свідомій основі.» [3: 348.] Звичайно ж, наше
завдання на сьогодні заключається у створенні таких умов, за яких сучасна людина могла
б реалізувати себе шляхом усвідомленого вибору моральнісної лінії поведінки. Саме на
засадах само творення себе, як особистості, морального самовдосконалення, ми маємо
можливість виходу із ситуації, що зараз склалася. Побудова демократичного суспільства потребує активізації творчого потенціалу особистості, формування моральнісно
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досконалої особистості, творця себе і свого оточення, без якого не можливе цивілізоване
громадянське суспільство.
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Нравственное жизнетворчество является необходимым компонентом полноценного человеческого самоутверждения личности в мире. Воспитание личности на
нравственных основаниях, доведение ее до уровня самоосознания себя как зрелого состоявшегося субъекта общественных отношений и есть основой нормального функционирования общества.
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CREATIVITY AS A COMPONENT IN FORMING THE CONTEMPORARY
MORAL PERSONALITY
Lifelong moral creativity is a necessary component of any human personal fulfilment into
the world. The care about education of personality on moral foundations, leading him or her up
to the level of the self-awareness as a mature actor in social relations, is the major foundation
for the normal functioning of society.
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СПОСОБИ СЛОВОТВОРЕННЯ
ОЙКОНІМІВ КІРОВОГРАДЩИНИ
У статті вперше досліджено способи та засоби творення назв населених пунктів
Кіровоградської області, визначено їхню дериваційну структуру і продуктивність
дериваційних типів, а також реалізовано всі основні способи словотворення: лексикосемантичний, морфологічний, морфолого-синтаксичний і лексико-синтаксичний.
Ключові слова: ойконім, деривація, спосіб словотворення, апелятив, онім, формант.
Творення ойконімів, як і будь-яких інших географічних назв, зумовлене двома взаємопов’язаними чинниками: історико-географічним та лінгвальним. Історикогеографічний чинник зазвичай є більш загальним. Він визначається з урахуванням позамовних умов, які дозволяють людині легше та комфортніше орієнтуватися в навколишньому середовищі. Лінгвальний чинник є конкретнішим. Він визначає, яким чином і за
допомогою яких мовних засобів через ознаку географічного об’єкта здійснюється його
номінація. В основному цей чинник пов’язаний із певними традиціями, зразками, усталеними способами називання, тобто діє під впливом певної моделі номінації.
Оскільки населені пункти Кіровоградщини є відносно пізніми географічними
об’єктами, їх іменування часто відбувалося за допомогою структурно сформованих
назв інших реалій. Таке творення ойконімів спричинилося до виникнення двох рівнів
їх деривації – доойконімного та ойконімного, або первинного та вторинного. Перші утворилися внаслідок ойконімізації назв певних груп людей, топографічних апелятивів
або інших груп топонімів, зокрема гідронімів, а другі – за допомогою ойконімотворчих
формантів переважно від іменувань людей, інших топонімів, географічних термінів, а
також приєднанням нових компонентів до вже наявних назв.
Визначальною ознакою первинних ойконімів є те, що їхнє виникнення відбувалося
без участі топонімотвірних формантів – шляхом топонімізації апелятивів або трансонімізації власних назв. Під такий процес можуть підпадати безафіксні й афіксальні апелятиви (географічні терміни, групові назви людей, окремі розряди топонімів), унаслідок
чого виникають однойменні назви населених пунктів. І хоча появу таких номенів часто пояснюють законом мовної економії, «значна їх кількість зумовлена природною
властивістю позначати досі невідоме за допомогою вже відомих образів, закріплених у
лексичних значеннях» [1, 135].
Саме лексико-семантичний спосіб творення, який є другим за продуктивністю в
ойконімії Кіровоградщини (218 іменувань, або 20,8%), полягає в перенесенні лексичних
одиниць із одного класу слів до іншого без участі формантів шляхом онімізації (105) та
трансонімізації (113), унаслідок чого виникають однойменні ойконіми. Наявні в таких
назвах форманти не є ойконімотворчими, оскільки вони вже існували в апелятивах, власних назвах та найменуваннях людей, покладених в основу ойконімів.
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За семантикою базова апелятивна лексика ойконімів Кіровоградщини неоднорідна,
проте переважають географічні терміни: Ві́книна (Гайв.) < ГТ ві́книна – болотяна яма;
болото, заболочене грузьке місце; вир у річці [2, 47-48], Стави́дла (Ол.-івськ.) < ГТ
стави́дло – луг заливний [2, 47], Топи́ло (Знам.) < ГТ топи́ло – болото, заболочене грузьке місце; заливний луг [2, 193].
Характерною ознакою відапелятивних ойконімів є можливість їх творення як у
сингулярній, так і в плюральній формі. Це пов’язано з тим, що в однині чи у множині були
представлені ті об’єкти, які позначені твірними апелятивами і виступили мотиваційною
ознакою назв поселень: Кринички́ (НА), Семи́дуби (Голов.).
У плані номінації множинні назви нічим не відрізняються від назв у формі однини. Семантична сторона цього процесу відігравала певну роль лише на початковому
етапі творення назви у формі множини, але з часом утратила своє значення, оскільки,
на відміну від апелятивів, категорія числа в онімах не має ні граматичного, ні лексичного значення. В ономастичній літературі утворення таких ойконімів іноді ще називають
«флексійною деривацією» [3, 37].
Лексико-семантичний спосіб словотворення, який зводиться до ойконімізації власної назви внаслідок метонімії чи метафори, називають трансономізацією або переходом
назви з одного класу пропріальної лексики в інший. Явище трансонімізації в ойконімії
спричиняє появу генетично споріднених онімів різних або одного класу, які формують
омонімічні пари за історичною парадигмою від назв залізничних станцій (Доли́нська,
Зна́м’янка, Тре́півка), від ергонімів (Димитрове, Комінтерн, Куйбишеве), від гідронімів
(Аджа́мка, Кагарли́к, Мала Мазниця, Плетений Ташлик, Ятрань) тощо. До цієї групи
також належать родові (відродинні) назви, утворені від групових найменувань людей,
що проживали на цій території: Вівся́ники (Вільш.), Голубіє́вичі (Комп.), Гуле́вичі (Ол.ійськ.), Сокі́льники (Знам.), Федірки́ (Св.).
Деколи важко визначити, як виник той чи інший ойконім: шляхом онімізації апелятива чи внаслідок словотвірної розбудови його основи, тобто лексико-семантичним
чи морфологічним способом словотвору. Первинні ойконіми можуть бути безафіксними
(Соломі́я, Ташли́к, Зоря́) і афіксальними (Мака́риха, Буряко́ве), однак це не означає, що
останні виникли за допомогою морфологічного способу словотворення, тобто шляхом
афіксації від твірних основ апелятивів. У таких випадках потрібно звертати увагу не
на наявність афікса у структурі ойконіма, а на його первинність чи вторинність стосовно іншого оніма, тобто на мотиваційні зв’язки між ними, на семантику основи, зрештою, на історико-географічні умови, тобто на взаємодію з довколишніми географічними
термінами, катойконімами, топонімами та антропонімами.
На відміну від первинних ойконімів, утворених шляхом семантичного перенесення
апелятива чи власної назви на поселення, вторинні ойконіми структурно оформлялися
морфологічним (за допомогою афіксів чи нових основ) та лексико-синтаксичним способами словотворення.
Морфологічний спосіб номінації населених пунктів Кіровоградщини виявився найпродуктивнішим (604 іменування, або 57,6%). Він реалізований за допомогою словотвірних
формантів (474), основоскладання (102) та складносуфіксальним способом (28).
Для ойконімії регіону, яка формувалася відносно пізно, морфологічний спосіб
творення назв поселень на -івк(а) виявився найпродуктивнішим – 260 номінацій, або
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24,8%. У першу чергу, це 189 відантропонімних ойконімів, які становлять 73,5% усіх
назв із цим формантом на території регіону: Горди́нівка (Дол.) < прізв. Гординський
[4, 22], Зава́дівка (Бобр.) < прізв. Завадський [5, XXVII, 10], Ону́фріївка (Он.) < прізв.
Онуфрієнко (Анохреєнко) [6, 646-647].
Ще одним традиційно домінуючим суфіксом у морфологічному творенні ойконімів
Кіровоградщини є формант -к(а) (98 номінацій, або 9,3%). У більшості випадків такі
ойконіми є також похідними від антропонімів (52): Во́йнівка (НУ, Ол.-ійськ.) < прізв. Войнов
[4, 35], Зві́рівка (НУ) < прізв. Звєрєв [7, 34], Роща́хівка (Бобр.) < прізв. Рощаковський [4, 33],
Не важко помітити, що висока продуктивність розглянутих ойконімів забезпечується наявністю в абсолютній більшості твірних антропонімів або похідних від них основ
суфікса -ів- / -ов-, який при взаємодії з формантом -к(а) після можливих морфологічних
змін формує похідні за найпоширенішою в ойконімії словотвірною моделлю на -івк(а).
Серед ойконімів Кіровоградщини 56 іменувань (5,3%) утворено за моделями на -ів(-ов-), -ин-. Майже всі вони є посесивними, похідними від антропонімів.
Суфікс -ів- (-ов-) з відповідними закінченнями приєднується переважно до чоловічих
власних назв, що зумовлено шляхом морфологічної ад’єктивації іменників чоловічого
роду з нульовою флексією та -о: Височа́нове (Бобр.) < прізв. Височин [4, 33], Фа́лькове
(Дол.) < ОН Фалько [8, 282],
Розвиток і поширення ойконімних утворень на -ин- відбувалися паралельно з
ойконімами на -ов (-ів). Назви населених пунктів із цим афіксом утворювалися переважно або від чоловічих власних назв ІІ відміни, або від жіночих імен із флексією -а:
Коро́бчине (НМ) < прізв. Коробка [8, 136], Со́нине (Ол.-ійськ.) < ОН Соня (Софія) [9,
344] або прізв. Соні [8, 260],
Ойконімія Кіровоградщини представлена також 28-ма назвами (2,7%) із суфіксом
-уват(к)-, утвореними від апелятивів (переважно назв рослин) або від співвідносних
гідронімів: с. Бузникува́те (Вільш.) < бал. Бузникова́та [5, XXVII, 9] < бузникува́тий з
основою апелятива бузи́нник – «кущі бузини, бузинові зарості» [10, І, 250].
Серед ойконімів, утворених способом словоскладання, переважають похідні за моделлю «прикметникова (означальна) основа + інтерфікс -о- + ойконім», основу яких становлять назви з початковим Ново- (62): Новоолекса́ндрівка, Новопа́влівка.
Характерною словотвірною ознакою ойконімії Кіровоградщини є достатня продуктивність складносуфіксального способу творення – 28 іменувань (2,7%): Петрозагі́р’я (Ол.ійськ.), Семигі́р’я (Св.), Чистопі́лля (Вільш.), Красносі́лля (Ол.-івськ.), Світлово́дськ (Св.).
Помітну групу (10 номінацій, або 0,9%) становлять композити з різними інтерфіксами та опорним компонентом -піль (< по́ле) або -поль (< гр. πóλις «місто»): Ганно́піль
(Бобр.), Чеме́рпіль (Бобр.), Мар’яно́піль (НМ, НУ), Зла́топіль (НМ).
У цьому типі об’єднання основ супроводжується паралельним приєднанням кількох
суфіксів, найпродуктивнішими з яких є -‘я, -я (< -ьjе) (Семигі́р’я, Червонопі́лля) та -к(а)
(Чорнолі́ска, Новогра́дівка).
Ойконіми, які належать до морфолого-синтаксичного способу словотворення (202,
або 19,3%), неоднорідні за своїм характером. Вони займають проміжне місце між лексико-семантичними і морфологічними утвореннями, виявляючи одночасно риси первинних і вторинних назв, оскільки мають форманти, а на рівні субстантивації – готову
прикметникову форму.
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Морфолого-синтаксичний спосіб творення історично притаманний ойконімам, які
виникли внаслідок субстантивації переважно посесивних антропонімів, що набули ознак
суфіксальних іменників, тому їх відносять до морфологічних похідних: поміщик Андросов > поселення (чиє?) Андросова > с. Андро́сове (Кіров.).
Серед ойконімів, утворених морфолого-синтаксичним способом, наявна група назв,
яка зазнала так званої «чистої» субстантивації, тобто без паралельної афіксації. Усі твірні
прикметники мають форму середнього роду на -е/-є, яка узгодується з номенклатурною назвою село (місто). Крім того, абсолютну більшість у їхньому складі становлять
суфіксальні релятиви і лише незначну частину – непохідні якісні прикметники: Піща́не
(Бобр.), Польове́ (Ол.-івськ.), Благода́тне (Дол.), Пи́шне (Дол.).
Особливість конверсованих назв полягає в тому, що в процесі їхнього словотворення використовується прикметникова основа (найчастіше антропонімна), яка змінює
функціональне і граматичне значення за допомогою власне ойконімного закінчення.
Тому цей спосіб словотворення називають флективним.
Виникненню 44-ти таких ойконімів (4,2%) Кіровоградської області передував процес субстантивації посесивних антропонімів, які набували граматичних ознак іменників, а відтак вони є морфолого-синтаксичними флективними утвореннями. У першу чергу, йдеться про пристосування флексії до номенклатурного імені, яке називає
адміністративний статус населеного пункту, наприклад: власник села поміщик Андрій
Пустельников [123, 80] > «сельцо» Пустельниково [11, Часть 1] > «деревня» Пустельникова [5, XXVI, 11;] > село Пустельникове.
Малопродуктивний лексико-синтаксичний спосіб (20 іменувань, або 1,9%) передбачає утворення ойконімів шляхом приєднання нових компонентів до твірних онімів,
унаслідок чого за рахунок зміни синтаксичної структури виникають ойконіми-словосполучення, що характеризують поселення за двома або й кількома ознаками: Весе́лі
Бокове́ньки (Дол.), Мала́ Вільша́нка (Вільш.), Нова́ Ковалі́вка (Добр.).
Отже, загальний аналіз словотвірної структури ойконімів Кіровоградщини доводить їх
творення на основі загальномовних способів номінації населених пунктів із виявленням певної специфіки, зумовленої місцевим середовищем і особливостями ойконімної системи.
СПИСОК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ
1. Загальні назви
бал. – балка
ГТ – географічний термін
ОН – особова назва
прізв. – прізвище (прізвисько)
с. – село
2. Райони
Бобр. – Бобринецький
Вільш. – Вільшанський
Гайв. – Гайворонський
Голов. – Голованівський
Добр. – Добровеличківський
Дол. – Долинський
568

Знам. – Знам’янський
Комп. – Компаніївський
НА – Новоархангельський
НМ – Новомиргородський
НУ – Новоукраїнський
Ол.-івськ. – Олександрівський
Ол.-ійськ. – Олександрійський
Он. – Онуфріївський
Св. – Світловодський
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СПОСОБЫ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ ОЙКОНИМОВ КИРОВОГРАДЩИНЫ
В статье впервые исследованы способы и средства образования названий населенных пунктов Кировоградской области, определена их словообразовательная структура
и продуктивность деривационных типов, а также реализованы все основные способы
словообразования: лексико-семантический, морфологический, морфолого-синтаксический и лексико-синтаксический.
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METHODS OF WORD FORMATION
OF THE OYKONYMS OF KIROVOHRAD REGION
The methods and means of creating names of the settlements of Kirovograd region were
first studied; their derivative structure and productivity of derivative types were described.
All of the major methods of word formation (lexical-semantic, morphological, morphologicsyntactic and lexical-syntactic) were implemented.
Key words: oykonym, derivation, word-formative method, appellative, onym, formant.

УДК 81’276.3’42
Мокляк О. І., викладач
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, Полтава
ПРАГМАТИЧНИЙ СКЛАДНИК ЗНАЧЕННЯ АФЕКТОНІМІВ
У статті схарактеризовано прагматичний складник значення афектонімів, який
включає емоційну, експресивну, оцінну конотації, з’ясовано причини зарахування афектонімів до класу прагмем, зокрема наголошено на їхньому прагматичному потенціалі,
здатності впливати на співрозмовника.
Ключові слова: афектоніми, прагматичний складник значення, конотативний макрокомпонент, емоційність, експресивність, оцінність, прагмема.
Аналізуючи реалізацію потенційних можливостей слова в мовленнєвому акті, дослідники виявили різне співвідношення денотативного й конотативного компонентів: домінування денотації, рівноправність денотації і конотації, превалювання конотації при
стертій денотації (А. А. Балакай, Н. І. Бойко, М. М. Кожина, В. І. Шаховський, Л. С Шестопалова та ін.). Стосовно афектонімів – звертань на зразок щастячко, красунечка, янголятко, світаночок, то денотативний план таких одиниць поступається конотативному.
Учені принагідно звертали увагу на зазначений феномен, вдаючись до образних характеристик цього процесу: “високий рівень емоційної оцінки таких одиниць перекриває
денотативне значення” [10: 13], “емоційність “поглинає” всі інші компоненти значення” [7: 99]. Така яскрава особливість дає підстави окремим дослідникам припускати, що
емотивний компонент цих слів фактично є денотативним [18: 22], а Н. І. Бойко взагалі
називає слова “ласкавого” змісту одиницями з “порожніми” денотатами [4: 16]. Лінгвісти здебільшого наголошують на емоційному складникові значення, проте не можна
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лишати поза увагою також й інші, не менш важливі компоненти – експресивний та оцінний, оскільки афектоніми не тільки виражають емоції мовця, а й впливають на адресата,
фокусують у собі оцінне судження, усе це є свідченням того, що розглядувані одиниці
мають значний прагматичний потенціал. Узагалі конотативні мовні одиниці називають
прагматичними “напівфабрикатами” [5: 236], які реалізують свій прагматичний заряд у
висловленні, надаючи йому певної суб’єктивної модальності. Отже, релевантним є аналіз емоційної, експресивної та оцінної конотацій як складових частин прагматичного
компонента значення афектонімів, що й становить мету цього дослідження.
Мовець у процесі інтеракції перебуває в певному емоційному стані, співрозмовник
викликає в нього чуттєві реакції, які адресант намагається продемонструвати вербально
або невербально. Як зазначає щодо цього Дж. Остін, “оскільки іншим людям нелегко розпізнавати наші почуття і бажання, то ми зазвичай відчуваємо потребу повідомити оточення
про їх наявність” [14: 73]. Мова, на думку В. М. Гридіна, посідає вищий і найнадійніший
щабель у можливих варіантах вияву емоцій: вісцеральні реакції – міміка – жест – мова
[8: 113], однак емоційність більшості одиниць має характер периферійної інформації,
оскільки основною їхньою функцією є номінація предметів, явищ, ознак, дій тощо. Афектоніми вирізняються регулярністю репрезентації емоційного значення, передусім указані
найменування співрозмовника “є продуктом індивідуальної творчості людей, зумовленої
більш почуттями, ніж розумом” [3: 89]. Загалом домінування емоційної семи над інформативною безпосередньо пов’язане з прагматичними можливостями афектонімів.
Емоційне значення досліджуваних одиниць поза контекстом узагальнено можна
представити як вияв ніжності, ласки, однак мовець за допомогою таких звертань виражає найрізноманітнішу гаму емоцій та почуттів, які конкретизує ситуативний контекст. Наприклад, афектоніми постають носіями емоційного значення емпатії (Марина.
Ой Олено! Якби ж то руку!.. Щоб всю одразу. А то вкладуть один палець у двері…
(Здригнулась). Потім водою оділлють. Питають, питають. А я мовчу. То вони знову
підведуть до дверей… Олена. Голубонько моя! Ластівко! (Головко А.,“Райське яблуко”); жалю (– Обтуліть мене, мамо! – просила Наталя, не попадаючи зуб на зуб. – Я
і так накрила тебе двома кожухами. Ади, яка спека надворі. – Студено мені дуже… –
Любо моя! (Бабляк В., “З пісень життя”); радості (– Я… і дитина наша. Ти не думав про
неї. “Дитина?” – Люба, – хоче щось сказати і не знає що, а серце вже займає всі груди.
(Стельмах М., “Чотири броди”).
Безперечно, експресивний компонент значення афектонімів невіддільний від емоційного, оскільки “виражає не лише прагматичну установку мовця на обов’язкове доведення до адресата значущих акцентів у мовленні, а й неодмінно свідчить про емоційне переживання ним цих моментів” [13: 303]. Експресивна сутність афектонімів
полягає у збереженні здатності бути виразними для адресата незалежно від оточення
в потоці мовлення, обов’язково викликати в реципієнта певний прагматичний ефект.
Зважаючи на те, що експресивність “зношується” дуже швидко, мовці, аби надати мовленню свіжості, новизни, постійно залучають до арсеналу афектонімів нові одиниці,
наприклад, капустик, бубуська, ковбаска. Крім того, адресант не лише намагається
вплинути на емоційний стан адресата, а й презентує себе через вибір неповторних,
цікавих звертань. З-поміж можливих мотивів уживання не останнє місце займає саме
571

“потреба мовця постати привабливою людиною й отримати схвалення від адресата за
свої вербальні дії” [3: 29].
Емоційний компонент значення перебуває в тісному зв’язку з оцінним, оскільки,
як зауважує О. Ю. Мягкова, “будь-яка емоція є оцінною, а будь-яка оцінка супроводжується емоційним ставленням” [12: 94]. Н. Д. Арутюнова визначає оцінку найбільш
яскравим виразником прагматичного значення в тому розумінні, що вона залежить від
суб’єкта мовлення, виражає його погляди і смаки [1: 5], тобто дослідниця зосереджує
увагу на ролі мовця в мовленнєвому акті. М. С. Ретунська враховує інший бік проблеми,
пов’язаний з адресатом мовлення, наголошуючи на потенціалі оцінності як важливому
компоненті значення, “що втілює в собі впливову функцію” [15: 3]. Справді, афектоніми
сприяють синхронній реалізації одночасно двох прагматичних замислів: 1) репрезентувати емоційний стан мовця, його ставлення до співрозмовника; 2) викликати відповідну
емоційну реакцію в адресата.
Розпізнавальною ознакою емоційної оцінки є “її здатність виражати суб’єктивне
ставлення автора до кого-небудь незалежно від об’єктивних властивостей предмета
оцінки” [17: 245]. Суб’єктивний характер мають і афектоніми, на що вказує А. М. Архангельська: афективне оцінювання “безпосередньо пов’язане із суб’єктивною сферою
вираження номінатором (адресантом) суто емоційного чи афективного почуття-ставлення або почуття-враження під впливом номіната (адресата). Форма номінанта практично
не пов’язана з об’єктивним змістом… Скажімо, якщо для мовця адресат sluníčko або
poklad, то це лише його почуття-враження. Для іншої людини оцінка такого номіната не
обов’язково буде виражена з допомогою подібного афектива” [2: 108].
Однозначно розтлумачити афектоніми, особливо метафоричного характеру, складно
у зв’язку із “затушованістю” значення, відсутністю чіткої мотивації, “розмитістю” образів і здатністю індивідуального трактування. Можна лише здогадуватися про причини,
що вплинули на вектор руху думки адресанта на шляху пошуку й вибору потрібного
звертання, але, безсумнівно, що не останню роль у цьому процесі відіграє ставлення
мовця до адресата, його погляди та смаки.
Вибір звертання завжди індивідуальний, основне для мовця – вивищити близького
співрозмовника над буденністю, зокрема, як це подано у вірші В. Шинкарука “Жарт про
кохання”:
В зоопарку, весною утішений,
На веселій галяві при свідках
Слон слонисі сказав: “Моя кішечко”,
Слон слонисі сказав: “Моя квітко”...
А в хатинці без світла й віконечка,
Так по-лицарськи ніжно і мило
Кріт кротисі сказав: “Моє сонечко...
Ви – голубка моя сизокрила!”
До весняних беріз вітер лащився
У далекому, синьому лісі.
– Підійдіть-но сюди, моя ластівко, –
Стиха хрюкнув кабан кабанисі.
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Афектоніми експлікують як позитивну емоційну оцінку, так і негативну залежно від
комунікативної інтенції адресанта і його ставлення до співрозмовника. При цьому відтінки меліоративного та пейоративного емоційно-оцінного значення можуть бути різними:
1) пестливий відтінок виражає емоційну реакцію з боку адресанта, пов’язану з симпатією, інтимно-любовними, ніжними почуттями, які мовець відчуває до близьких людей (коханих, подружжя, батьків, дітей, рідних): Він знав: Ніна любила його, хоч і не
говорила про це. Та любов говорить не словами, а очима, і Платон розумів мову очей,
синіх, як це південне небо осінньої днини.
– Проліску мій! За віщо мені таке щастя? – припав він до каштанових кіс, які пахли
медами (Цюпа І., “Грози і райдуги”);
2) відтінок фамільярності репрезентує позитивний емоційний складник значення
звертання, підкреслюючи товариські, дружні стосунки комунікантів (друзів): Майся в
гаразді та в добрім здоров’ю, любчику, та не забудь, що я твій вірний друг (Федькович Ю. до Горбаля К.);
3) відтінок привітності, доброзичливості експлікує позитивне ставлення до знайомого чи незнайомого адресата: Богдана побачила розгубленість молодят, підійшла
ближче і накинула свою хустку на плечі молодій красуні.
– Як же тебе звати, зірко вечірня?
– Ольгою мене зовуть (Павленко Л., “Богдана”);
4) відтінок схвалення відображає позитивну реакцію на адресата, його поведінку,
зовнішність та ін. (для афектонімів з прозорою мотивацією, наприклад, красуня, розумничка): – Розумнице ти моя! – промовив розчулено Данило (Цюпа І., “Грона червоного
глоду”);
5) відтінок поблажливості, “м’якого” докору має загалом позитивний характер,
хоча з нотками несхвалення: – А ти ревнуєш? Ай, дурненький! Він же, капіташа, був,
та й нема, а ти... Ну, йди до мене! (Загребельний П., “Юлія, або Запрошення до самовбивства”);
6) відтінок “анестезійної” ласки й доброзичливості виражає нещире позитивне
ставлення: – Може, ви, голубчику, також простежите, хто в нього ночі просиджує? –
заглядає в очі отець Миколай.
– Я, отче, поки що не займаюся шпигунським ремеслом! – Яків гречно відвісив уклін
і швидко подався з кладовища.
“Ах ти, чортового сина вилупок”, – лайнувся в думках отець Миколай (Стельмах
М., “Хліб і сіль”);
7) жартівливо-пейоративний відтінок, тобто негативне ставлення завуальоване під
жарт: – Бий, кумо, його, чорта окаянного, по макітрі, бо він тобі зуби заговорює, – озвався захеканий голос із гурту. – А-а-а, це ти, моя ясочко, ангельським голосом обізвалась?
– Став навшпиньки Степан. – А я тебе колись сватати хотів. І добре, що не оженився,
– десь тріснула б досі з великої любові моя макітра (Стельмах М., “Велика рідня”);
8) відтінок презирства, зневаги виражає власне негативне ставлення до співрозмовника (Бурлака (до писаря). Ач, злодюга, куди поверта!.. Не сховаєшся, голубчику, від
мене! (Карпенко-Карий І.,“Бурлака”).
Зазначений спектр відтінків не претендує на вичерпність, оскільки розглядувані одиниці мають гнучкий характер, їхнє істинне емоційно-оцінне значення може виявитися
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лише в межах широкого або вузького контексту. Поза контекстом дослідити афектоніми,
з’ясувати емоційно-оцінний відтінок їхнього значення, іллокутивну силу і спрогнозувати перлокутивний ефект неможливо. Зазвичай уже мікроконтекст дає змогу визначити
емоційно-оцінний характер звертань, інтенцію мовця. Однак у деяких випадках варто
залучати до аналізу й макроконтекст, якщо мікроконтекст є недостатнім, наприклад, у
тому разі, коли афектонім ужито ізольовано як окремий мовленнєвий акт. Важливим є
макроконтекст для аналізу звертань із відтінком так званої “анестезійної” ласки, тому що
він дає можливість розпізнати прихований негатив за маскою позитиву.
Специфічною рисою афектонімів є те, що в деяких ситуаціях семантика самого слова
особливої ролі не відіграє, їй усе диктує семантика висловлення, усього мовленнєвого
акту. Так, позитивна ситуація дає змогу вживати ласкаво навіть слова з негативним відтінком:
–
Любо, ти не віриш… не віриш…
–
Вірю, дурнику… – примирливіше шепнула вона. Ступила до нього і ніжно провела пальцем по його щоці (Михайленко А., “Останній поворот”). Недаремно ж Дж. Ліч
визначає прагматику як вивчення значення у зв’язку з ситуацією мовлення [19: 36]. Ситуативний контекст дає змогу конкретніше інтерпретувати значення афектоніма, розпізнати його іллокуцію, отримати інформацію про комунікантів.
Вираження ставлення мовця до співрозмовника можна кваліфікувати як прагматичний потенціал афектонімів, співвідносний з іллокуцією. Важливим є і перлокутивний
ефект, який справляють ці конотативи на реципієнта. Як зауважує Й. А. Стернін, “до
загальних властивостей конотативних елементів належить… їхній прагматичний заряд: оцінність, емоційність і експресія постають як засоби впливу на адресата” [16: 50].
І. В. Мальцев, визначаючи апелятиви як засіб мовленнєвого впливу, використовуваний
мовцем для досягнення бажаного результату, указує на те, що прагматичний підхід до
вибору звертання залучає до сфери функціювання звертань значний шар лексики з емоційно-оцінним змістом [11: 6–7]. Такі одиниці за своїми емоційно-оцінними якостями й
експресивними можливостями посідають важливе місце в системі прагматичних засобів
мови, цільове призначення яких – впливати на думки, почуття, вчинки людини.
Одним із потужних впливових ресурсів мови є позитивно-оцінні мовні засоби,
з-поміж яких важливе місце посідають саме афектоніми. Вони ніколи не залишаються
поза увагою адресата, оскільки “хорошості” притаманний магнетизм. Афектоніми здійснюють вплив на співрозмовника передусім через емоційну сферу, “… чуттєва сходинка
відображення ближча до зовнішнього світу, ніж мислення, і реагує швидше, безпосередніше, тому її легше експлуатувати” [9: 145]. Маючи сильний емоційний заряд, такі
одиниці обов’язково привертають увагу співрозмовника, позаяк кожна людина відчуває
потребу в любові, визнанні, потребу в позитивних емоціях. Хоча й афектоніми з пейоративним забарвленням роблять висловлення переконливішим на основі контрасту позитиву й негативу, посилюють його перлокутивний ефект, який розпізнається зміною стану
й поведінки адресата внаслідок сприйняття почутого.
Афектоніми можна визначити як прагмеми, оскільки до прагмем належать одиниці,
які “мають прагматичне навантаження”, а їхнє основне призначення – “регуляція поведінки людей шляхом емоційного впливу” [6: 17].
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Отже, високий прагматичний потенціал афектонімів детермінований домінуванням
конотацій (емоційної, експресивної та оцінної) у їхній семантичній структурі. Ці прагматично навантажені елементи, з одного боку, експлікують ставлення мовця до адресата,
відображене в низці відтінків емоційно-оцінного значення афектонімів, з другого – сприяють досягненню бажаного перлокутивного ефекту. Зважаючи на яскраво виражений
прагматичний характер значення таких звертань, здатність впливати на співрозмовника,
їм надають статус прагмем. У зв’язку з цим релевантним є аналіз афектонімів саме з погляду прагмалінгвістики, що й визначає перспективи дослідження.
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ПРАГМАТИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ ЗНАЧЕНИЯ АФФЕКТОНИМОВ
В статье исследован прагматический компонент значения аффектонимов, который включает эмоциональную, экспрессивную, оценочную коннотации, выяснены причины зачисления аффектонимов к классу прагмем, в частности акцентировано внимание
на их прагматическом потенциале, способности влиять на собеседника.
Ключевые слова: аффектонимы, прагматический компонент значения, коннотативний макрокомпонент, эмоциональность, экспрессивность, оценочность, прагмема.
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PRAGMATIC COMPONENT OF AFFECTONYMS MEANINGS
The article reveals the pragmatic component of affectionims meanings which includes
the emotional, expressive, evaluating connotations, the reason for considering affectonyms as
those which belong to the class of pragmem was determined, and in particular it was emphasized on their potential and ability to influence an interlocutor.
Key words: affectonyms, pragmatic component of affectonyms meaning, connotative macrocomponent, emotiveness, expressiveness, assessment, pragmem.
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ПРОНИКНЕННЯ І РЕЦЕПЦІЯ ПОЛЬСЬКОЇ ДРАМИ
В БОЛГАРІЇ У ХХ СТОЛІТТІ
У статті досліджено проникнення польської драматургії в Болгарію і рецепцію польської драми в Болгарії у ХХ ст. Визначено коло польських драматургів, п’єси яких були
перекладені на болгарську мову і поставлені болгарськими театрами. Звертається увага на проблематику польських драм, які мали успіх у болгарської театральної публіки.
Відзначається новизна прийомів і методів, які збагатили польську і світову драматургію.
Ключові слова: польська драма, ХХ столiття, рецепція, Болгарія, проблематика,
новизна.
Літератури Польщі та Болгарії є яскравим свідченням того, що духовність і творчість – той незгасний вогонь, який зберігає і несе національну гордість і самосвідомість
через століття випробувань і криз, що слово – безсмертне і воно є кодом, за допомогою
якого можна прочитати і проникнути глибоко у слов‘янський світогляд. Створюючи достатньо самобутню, але яка носить і загальноєвропейський характер культуру, Польща
пише окрему сторінку в історії людського духу і світової цивілізації. Хоча цей культурний розвиток було ускладнено різними національними трагедіями і цензурами, він як і
раніше займає місце в європейському середовищі, яке має свої традиції у ставленні до
свободи думки і волі, до збереження культурної та духовної ідентичності.
Надзвичайно вирізняється в цьому сенсі доля Болгарії – жертви терору протягом
п‘яти століть османського мракобісся, об‘єкта культурної ізоляції, зневаги і порушення
всіх національних устоїв. І знову слово стало джерелом енергії, яке привело до болгарського Відродження, до створення національної ідеології, духовної єдності і боротьби
проти тираній і відвоювання свободи. Тому що свобода досягається, по-перше, через
революцію свідомості, і тільки потім зі зброєю в руках. Саме з цієї просвітницької місії,
крім шкіл і громадських центрів, болгарське Відродження бере на озброєння драматичний театр і перетворює його в свою установу, і кожний спектакль, незалежно поставлений чи то на рідній землі, чи в еміграції, видається, власне, мініатюрним повстанням.
Так, у 1856 р. Сава Доброплодний здійснює постановку першої драматургічної роботи
в Болгарії – болгарського варіанту грецької комедії письменника Miлтiaдiса Хурмузіса –
„Міхал Mишоїд“, яка знаменує собою початок болгарського театру [1]. Його робота була
продовжена його учнями Василем Друмевим і Добрі Войнiкoвим.
Після звільнення у 1878 р., Болгарія стикається з важким завданням – викопати з-під
руїн свої споконвічні соціальні, культурні і духовні цінності і традиції, відновити свої
відносини з Європою та світом, розпочати будівництво нової сучасної державності і
культури. Коли ми дивимося на формування сучасної болгарської літератури і театру,
важливо згадати той факт, що масовий читач мав ще низький рівень освіти і в нього був
відсутній побудований естетичний смак.
© Васілев Р., 2014
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Найбільш плідний період в історії польсько-болгарського співробітництва в галузі
мистецтва і театру випадає на початок ХХ століття. Особливо інтенсивним він був протягом десятиліть між двома світовими війнами, ознаменований різким поділом між буржуазною і пролетарською літературами в болгарському суспільстві, знаходженням нових естетичних обріїв у програмних текстах і маніфестах модерністів і антагонізмів між
ними. Важливим фактором для сприйняття і засвоєння польської літератури в Болгарії
була культурна політика Бояна Пенєва, який бачив у творах і шедеврах польської писемності свій ідеал для літератури. У цьому відношенні велике значення мало видане ним
і Дорою Габе одинадцятитомне видання „Польської бібліотеки“ і, звичайно ж, видання
органу польсько-болгарського товариства – „Польсько-болгарський перегляд“, який знайомив болгар з усіма аспектами суспільного життя Польщі.
Ал.Теодоров-Балан одним з перших робить спробу познайомити болгарське суспільство з польською драматургією. Його переклад „Господаря Йовяльського” польського
комедіографа Ал.Фредро ознаменував початок проникнення в Болгарію мистецтва, що
відображає відмінні національні особливості і романтичний дух.
Безсумнівно, що найбільшу популярність в Болгарії мають поети- пророки польського романтизму. Незважаючи на те, що частина болгарської творчої інтелігенції давно
добре знайома з їхніми драматичними творами, знайомство болгарської публіки з ними
відбувається досить розірвано і непослідовно. У 1921 р. вперше з‘являється болгарською
мовою драма „Ірідіон” З.Крашинського – алегорія долі Польщі під час польського визвольного повстання у 1830 р., яка проблематизує ідею змови і підривної діяльності як
шлях до довгоочікуваної помсти і революції. Переклад Ан.Ганчевої, яка є також і автором передмови. Б.Пенев написав студію, присвячену цьому творові, чим започаткував
сучасну літературно-критичну інтерпретацію польської драматургії, спрямовану до ірраціонального, духовного і загальнолюдського прошарку у змісті.
З творчістю творця сучасної польської драматургії Юліушом Словацьким болгарський читач познайомився, в основному, через його тексти і переклад поеми „Ангели”
Дорою Габе у 1935 р.[2] Чудова вступна студія Б.Пенева до книги проливає світло на
частину багатої драматургічної спадщини знаменитого польського романтика і містика.
„Вибрані п’єси” в перекладі Стояна Бакирджієва видаються тільки у 1982 р., але до них
не ввійшла драма „Кордіан”, проникнута відвертими антицарськими і антиросійськими настроями, які описує з глибокою психологією польський революціонер- романтик,
якого роздирають гамлетовські протиріччя, і який був поглинутий у потойбічному світі
своїми привидами і параноїдальними видіннями.
Ім’я Адама Міцкевича було відоме болгарському суспільству ще до звільнення Болгарії. Красномовним є факт, що коли він помер у 1855 р. в Цареграді, за його
труною йшов довгий ряд чорних овечих шапок – болгари, які прийшли поклонитися
слов’янському генію. У звільненій Болгарії у 1901 р. Єфремом Карановим був зроблений
перший повний переклад з російської мови поеми „Пан Тадеуш”. В Болгарії відома й
частина його лірики. Перший повний переклад циклу романтичних драм „Задушница”
А.Міцкевича зробила Слава Щиплiва. Болгарія стала першою країною після Польщі, в
якій цей текст Міцкевича ступає на театральну сцену. Перша театральна постановка, де
дійсно важкий текст для театру, відомий як „національне євангеліє Польщі” – робота
драматурга і поета Станіслава Віспянського у 1901 р. в Кракові. У 1932 р. у Львові і у
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1934 р. в театрі «Польський» у Варшаві Леон Шіллер ставить його текст у власній переробці. Він є драматургічною версією, за якою у 1937 р. „Задушница” з’являється на сцені
Національного театру в Софії.
Постійне місце в репертуарі болгарських театрів займають драми Габріели
Запольської, чия творчість має тенденцію до натуралізму і висміює дрібні моральні омани. У 1911 р. поляк Зд.Зембжуський перекладає комедію „Мораль пані Дулуської”, яка
витримала велику кількість постановок. Меншого успіху зазнала п’єса „Їх четверо”,
вибрана і поставлена П.Стойчевим на сцені „Вільного театру”. Однією з кращих драм
Г.Запольської вважається „Інший”, в основі якої лежить народна боротьба в російській
Польщі до звільнення. Перекладена Ружею Барбар і у 1924 р. опублікована в десятому
виданні „Польської бібліотеки”, до якого увійшла і вступна стаття В.Фельдмана. Вдалий
вибір зробив у 1919 р. М.Ікономов, поставивши в театрі „Корона” популярну тоді в
Польщі комедію Міхала Балуцького „Клуб холостяків”. Справжньою подією як для поляків в Болгарії, так і для історії болгарського сценічного мистецтва стала постановка
польської національної опери „Обручка” Станіслава Moнюшкo у 1921 р. в перекладі
Дори Габе[3].
У міжвоєнний період на болгарській літературній сцені з’являється скандально нашумілий в Європі польський десидент Станіслав Пшибішевський, творчість якого привела до численних суперечок і користувалася тривалим інтересом серед письменницьких
кіл і різних модерністських груп.
У своїх „Записках про новітню польську літературу” [4] поетеса Леся Українка зауважила, що С.Пшибішевський є „поетом-імпресіоністом у своїх методах і способах мислення”, а його творчість, яка досліджує різні прояви і порухи душі і бачить мистецтво
як відображення її контакту з абсолютом, визначила як „метафізичний натуралізм”.
Радикальні ідеї про мистецтво і театр легендарного польського нiцшеанця і окультиста
знаходять широкий відгук, по-перше, в болгарських виданнях „Хиперион”, «Пламък»,
„Везни” та інших; по-друге, в критичних роботах; по-третє, у творчості провідних авторів того часу, таких як Гео Мілев, Антон Страшиміров, Ніколай Райнов, Іван Грозев,
Іван Радославов та інших. У період з 1909 до 1935 рр. видано більше сорока книг творів
С.Пшибішевського. Серед них знаходять місце і його драматичні твори – драми «Сніг»,
«Щастя», «Золоте руно», «Мати» та інші а, також, теоретичні та програмні тексти, якими
є, наприклад, етюд „Про драму і сцену”, які з’явилися болгарською мовою в скороченій
формі у 1912 р. У цьому етюді автор викладає свої погляди на відмову від соціального
змісту в драмі, заперечує основу драматургії – дію, створюючи теорію драми „без дії”, в
якій описує тільки „життя душі”.
Ще у 1905 р. в Народному театрі була постановлена драма „Ради щастя”, а у ролі
Стефана Mліцького виступив відомий болгарський актор Кристьо Сарафов. У 1908 р.
в салоні „Слов’янська бесіда” трупа театру М.Ікономова представила „Золоте руно”.
Твори польського автора граються в багатьох провінційних театрах. У драмах „сумного Сатани” повторюється те ж саме: конфлікт між смертельною еротичною привабливістю і почуття обов’язку, що призвело до трагічних наслідків. Його п’єси показують
болгарському театру величезний драматичний потенціал психологізму монолога, з характерною для автора клаустрофобічною надчуттєвістю і символічним навантаженням
образів. Близька по духу до творчості С.Пшибішевського, переломлена через теософські
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погляди, драматургія Івана Грозева. Інший болгарський драматург – Антон Страшиміров
також прагне створити сучасну драму. У «Ребеці», «До сонця», «Святий Іван Рильський»
він повторює теми, ідеї, мотиви, запозичені у таких авторів як М. Метерлінк, Фр.Ніцше
та ін., які вплинули на творчість С.Пшибішевського.
Зовсім протилежного напрямку – проти культу природи «мистецтво для мистецтва»,
але з таким же зарядом нонкомформізму і антинормативностi розпочинається театр
Станіслава Віспянського. Характерним для нього є пошук всеосяжного, монументального, синтетичного стилю в мистецтві. А саме синтетична природа театру, багатство
можливостей та їх різноманітність привертає С.Віспянського до театру і драматургічного тексту. На жаль, в Болгарію проникає тільки трагедія „Судді” – про життя євреїв у
польському селі. Слабкий інтерес до перекладу його п’ес можна пояснити недостатнім
знанням з боку широких читацьких кіл Болгарії специфічних польських історичних та
культурних реалій і міфів, деміфологізованих в його драмах-провидіннях про майбутнє
Польщі. Про драми геніального поляка у 1921 р.
С.Фельдман написав: „У них бачили виконання того, що обіцяли нові естетичні теорії: еволюцію мистецтва, яка проявляється в незалежності від усіх прийнятих понять і звичаїв; примирення відмінностей і кордонів між окремими формами творчості;
злиття всіх в нову, ніколи раніше не бачену, і найвищу форму”.[5] В іншій критичній
статті, опублікованій на сторінках «Польсько-болгарського перегляду» розкривається
частина політичних і естетичних факторів, які вплинули на долю драм С.Віспянського в
Варшавських театрах. Аналогічно переплітається з естетикою модернізму національна
міфологія і фольклор в драмах Петко Тодорова, який, як і Станіслав Віспянський, пертворює свої художні узагальнення в образи-символи.
У період соціалізму в Болгарії, що охоплює роки з 1944 до демократичних змін у
1989 р., продовжується інтерес до рецепції, хоча і досить обмежено, польського художнього й теоретичного матеріалу, пов’язаного з драматургією і сценічним мистецтвом. Літературний процес відбувається під пильним оком цензорів, але література
цього періоду повна прикладів того, як індивідуальна ініціатива, суб’єктивна оцінка,
незалежна точка зору допомогають голосам свободи прорватися до широкої аудиторії
і бути чутими. Роль медіатора в цьому відвертому спілкуванні, природно, падає на літературу, яка на відміну, наприклад, від публіцистики, виробляє свою власну мову, свого
роду «Есперанто», яка дозволяє відмінні від канону напрямки мислення. Таке різночитання, поза сумнівом, можливе у творах відомого письменника і драматурга Славоміра
Мрожека. Для його письменницької манери характерні іронія і гротеск, прояви абсурдних сторін життя, а часто притчеобразність і фарсові риси. С.Мрожек повстає проти
примітивізма в житті і мисленні, духовного „здичавіння” особи, проти вульгарної дидактики в мистецтві. С.Мрожека часто називають засновником польського театру абсурду. Але якщо ми порівняємо його з іншим класиком цього напряму – французьким
драматургом Еженом Іонеско, стає зрозумілим, що Е.Іонеско створює абстрактні сюжети, а С.Мрожек знаходить абсурд безпосередньо в житті тоталітарного суспільства.
В Болгарії його п’єси почали перекладати в 60-х роках минулого століття. У 1965 р.
театральний інститут „Кристьо Сарафов” здійснив постановку п’єси „У відкритому
морі” і одноактної п’єси „Карол”. У 1978 р. в театрі м.Бургас було поставлене преславуте „Танго”. До болгарської театральної аудиторії доходять незначні драматичні твори,
580

такі як „Поліцай”, „Стриптиз” та інші. У той же період, Народний театр ставить і його
„Емігранти”. У „Танго” драматург зобразив конфлікт між консерватором і авангардистом.
В „Емігрантах” також є драматичне зіткнення – між інтелектуальцем і пролетарієм, і воно
зображене немилосердно: інтелігента показано як слабкого і страждаючого від синдрому
жертви, але попри все з претензією визначати долю світу. Пролетарій, замість того, щоб
прожити те омріяне краще життя, заради якого покинув свою батьківщину, змушений працювати до втрати людської зовнішності, щоб пристосуватися до нової економічної реальності. Порівняння з театром С.Мрожека можемо відкрити в п’єсах найпоставленого на
світових сценах болгарського драматурга Станіслава Стратієва. Крім того, в „Бархатному
піджаку” і „Римській бані” він представляє бюрократичний світ соціалізму як абсурд,
який ставить людину в глухий кут свого наступного „параграфу 22”. У період 60-х, 70-х і
80-х років слід згадати і експериментальну драматургію, що відрізняється від традиційних
схем, які можуть бути знайдені в „драматичних комедіях” Івана Радоєва і магічному реалізмі п’єс великого оповідача Йордана Радічкова. Їхні твори, безумовно, пожвавлять сковане
від догматизму соціалістичного реалізму болгарське театральне життя.
Активною, хоча і запізнілою, є рецепція популярного ще в період „Молодої Польщі”
поета, романіста і драматурга з групи «Скамандар» Ярослава Івашкевича. Велика частина його поезії та прози перекладена і видана, та тільки одна з його п’єс друкується в
Болгарії – комедія «Літо в Ноан.» Це пояснюється тим, що більшість його п’єс, досліджуючи теми мистецтва, багато в чому пов’язана досить тісно з польською літературою та
культурною історією і не представляє інтересу для широкої публіки.
Серед інших авторів, які з’являються періодично в болгарських виданнях з однією
п’єсою, слід назвати Єжи Крашицького, Єжи Брошкевича, Леона Кручковського, Єжи
Юрандота і Єжи Шліжинського. Драма Є.Брошкевича „Кінець шостої книги” була поставлена в Народному театрі у1974 р., роль Коперника інтерпретував відомий болгарський артист Апостол Карамітев.
Після розпаду соціалістичного блоку болгарською мовою видаються автори, які з
ідеологічних причин були заборонені. Починається рецепція робіт Станіслава Ігнація
Віткевича, перекладаються п’єси Вітольда Гомбровича і Тадеуша Ружевича, нарешті,
видається книга „Танго і інші п’єси” Славоміра Мрожека, в періодичних виданнях друкуються його п’єси „Любов в Криму”, „Контракт” та інші.
Рецепція експериментальних бачень театру Віткевича почалася у 1986 р., коли
К.Бахнева переклала теоретичну статтю „Про новий вид театральної п’єси”. У 90-х роках, після півстоліття затримки, була надрукована перша збірка п’єс драматурга, в тому
числі з вступною статтею К. Бахневої і фрагменти його естетичної „теорії чистої форми”.
У своїй теорії С.Віткевич обгрунтував необхідність створення нових форм у мистецтві,
через які людина знову буде збуджена від божественного трепету метафізичного, випробує „таємницю існування”, якою обгорнуте „будь-яке людське буття”. К.Бахнева узагальнює похмурі пророцтва С.Віткевича: „матеріальне задоволення, механізація громадського та приватного життя будуть все наполегливіше уніфікувати творчі особистості,
які розтоплюючись серед духовно посередніх людей, втратять особисту ідентичність та
інтелектуальну унікальність” [6].
Станіслав Віткевич пердбачає катастрофічні наслідки культу особи і диктаторських
режимів. Подібно п’єсі А. Камю „Калігула”, в творчості С.Віткевича присутній фанатик
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– тримач абсолютної влади, який у своїй непередбаченості намагається бути творцем
цієї реальності і досягти влади у потойбічному світі. Всі п’єси Віткевича мають політичний натяк, але він не вступає в полеміку з політиками, не підтримує жодну політичну
систему, не стає ідеологом будь-якого напрямку. Він хоче бути поза історією, він хоче
стежити за злетом і крахом режимів збоку. Інший характерний образ в п’єсах польського
авангардиста є людина мистецтва, артист, який, як Фауст, готовий будь-якою ціною домогтися одкровення, щоб знайти вищий сенс свого існування.
Віткевич – Ґомбрович – Мрожек. Такою є хронологічна ієрархія польської драматургії ХХ століття, народженої духом абсурду, гротеску, іронії та пародії.
„Без нього я б став біднішим, а поруч з ним мені важко бути самим собою”, –
цими словами Славомір Мрожек передає свої суперечливі почуття з приводу Вітольда
Ґомбровича. Бруно Шульц назвав Ґомбровича розвідником і називаючого області неформального, невизнаного, замовчаного в житті і свідомості, порівнюючи його з Фрейдом.
Всесвітньо відомий польський письменник і драматург, відомий болгарській аудиторії
через роман „Фердідурке”, опублікований у 1988 р. в перекладі Дімітріни Лау-Буковської
та уривки з „Щоденника”, „Транс-Атлантика” і „Заповіту” в періодичній пресі. Завдяки
перекладачеві Дімітріні Лау-Буковській у 1997 р. були опубліковані його п’єси –
„Вінчання”, „Оперета”, „Івона, принцеса Бургунда”. У них автор досліджує людину, якій
судилося жити зі своїми хворобливими фантазіями і мріями, людину, яка повстає проти рабства стереотипів і забобонів взаємної деформації в людських відносинах. Театру
Ґомбровича притаманні неологізми, пародія і гротеск, гра з читачем, літературна провокація, брехня і хитрість як засіб вираження, музична спонтанність дій і боротьба з
формою та незрілістю.
Подібною до Ґомбровича є доля драматургії добре відомого в Болгарії своєю поезією
і прозою Т.Ружевича. Рецепція його п’єс відбувається після 1989 р., за винятком вистави
‘”Картотека’” у 1977 р. в театрі „Софія” та перекладу п’єси „Пастка”, яка ніколи не
досягла читачів. У 1992 р. була опублікувана книга „П’ять п’єс” у перекладі Б. Божкова.
У тому ж році виходить номер газети „Театр”, присвячений цій частині його творчості.
У Польщі Т.Ружевич зіграв важливу роль у становленні нової „термінології” в польському літературознавстві і театрознавстві: „неможливий театр”, „театр непослідовності”,
„внутрішній театр”, „неписана п’єса», „реалістично -поетична п’еса”, „біографія п’еси”,
„відкрита драматургія” – всі формулювання самого автора. Вираз „маленька стабілізація”, запозичений з іронічної назви п’єси „Свідки, або наша маленька стабілізація”, утверджується в польській мові як означення періоду управління Вл. Гомулки. Ухилення
від традиційних жанрових характеристик п’єси Т.Ружевича є універсальними метафорами в різних сферах життя людства. Його роботам притаманна міжжанрова дифузія,
яка є невід’ємною частиною поетики Ружевича і гармонійно вписується в його теорії
„відкритої” драматургії.
У дев’яності роки в повній мірі розкривається потенціал польсько-болгарського літературного та культурного спілкування та обміну в галузі театру. На сторінках журналу „Панорама”, „Театр” і „Lettre internationalе” з’являються сучасні драматичні твори
і театрознавчі студіі. Опубліковано п’єсу „Брат нашого Бога” тодішнього папи з його
мирським ім’ям Кароль Войтила, з’являється п’еса Януша Гловацького „Фортінбрас
п’яний?”. Розпочинається вивчення творчості Тадеуша Кантора і Єжи Гротовського.
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Вагомим є внесок польскої драматургії у розвиток Болгарського театру. Для відсталої, по відношенню до європейської, болгарської театральної сцени, сприймання
польського драматургічного матеріалу є мов би сходинка в підйомі до більш вищого
якіснішого рівня болгарської літератури. Збагачуючись через чужий досвід, вона зберігає свої традиції і національну самобутність і досягає нових творчих висот. До кінця
Другої світової війни рецепція польської драми є досить інтенсивною завдяки діяльності
таких інтелектуальців як Б.Пенев. Після 1945 року Польща та Болгарія мають спільну
долю, закриті кордонами Соціалистичного блоку. Тоді розпочинається й одна послідовна за своїм характером, але доста бідніша рецепція драматичних текстів з Польщі. Після
падіння режиму відновлено їх активне сприймання як і публікування творів, цензурованих попередньою владою. Переклад, публікація і постановка польських п’єс в Болгарії
надзвичайно позитивно впливає на болгарське театральне життя, збагачує репертуар театрів, розкриває перед болгарським суспільством багато нових моральних і естетичних
проблем, ставить питання про місце театру в культурному розвитку нації.
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ПРОНИКНОВЕНИЕ ПОЛЬСКОЙ ДРАМАТУРГИИ В БОЛГАРИЮ
И РЕЦЕПЦИЮ ПОЛЬСКОЙ ДРАМЫ В БОЛГАРИИ В ХХ ВЕКЕ
Статья исследует проникновение польской драматургии в Болгарию и рецепцию польской драмы в Болгарии в ХХ веке.Определен круг польских драматургов, пьесы которых
были переведены на болгарский язык и поставлены в болгарских театрах.Обращается
внимание на проблематику польских драм, которые имели успех среди болгарской театральной публики. Отмечается новшество приемов и методов, которые обогатили
польскую и мировую драматургию.
Ключевые слова: польская драма, ХХ век, рецепция, Болгария, проблематика,
новшество.
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THE PENETRATION OF POLISH DRAMATURGY IN BULGARIA AND THE
RECEPTION OF POLISH DRAMA IN BULGARIA DURING THE 20TH CENTURY
The article researches the penetration of Polish dramaturgy in Bulgaria and the reception
of Polish drama in Bulgaria during the 20th century. It presents a number of Polish playwrights
whose plays were translated into Bulgarian and brought on stage in Bulgarian theatres. It takes
into consideration the problems brought up by Polish dramas, which had success amоng the
Bulgarian theatrical audience. The article points out the novelty of skills and methods, which
enriched Polish and world dramaturgy.
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