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ФІЛОСОФІЯ МОВИ І КУЛЬТУРИ

УДК 821.01.02
Вандышев В. Н., доктор философских наук, профессор,
Сумской национальный аграрный университет, Сумы
КОНЦЕПТУАЛИЗМ И ВИРТУАЛИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО МИРА
Концептуализм, по мнению автора, можно рассматривать как философию исходящих понятий, как конструирующую творческую деятельность мышления. Результат
такой деятельности – возникновение новых концептов и общих понятий. Оценку нынешних представлений о концепте как понятии дают, исходя из его многозначности.
Распространено в современной науке представление о концепте как инновационной
идее, которая содержит в себе значительный творческий потенциал или креативный
смысл. Новые концепты, которые отвечают духу времени и потребностям общества,
способствуют формированию новых жизненных отношений. Эти изменения в художественной литературе, а в известной мере и в медиа, рассматривают как априорные
характеры. Список концептуальных персонажей в принципе неисчерпаем, а посему
играет важную роль в динамичном развитии как философии, так и общекультурного
пространства в целом. Наше время чревато появлением новых неожиданных представлений о мире, об изменении образа жизни человечества в системе новых ценностей
и концептов, скрытых за наслоениями случайной информации.
Ключевые слова: реальность, информация, концепт, концептуализация, знак, техника, виртуальное, пространство, время.
Мы живем в эпоху, когда прорыв, совершенный информационным обществом, заставляет переосмыслить многое, что мы знали о человеке, о себе. Эпоха Просвещения
породила представление о совершенном человеке как замене Бога, и связанную с ним
идею осознания своего «истинного я». Нынешняя эпоха чрезвычайно динамична, в ней
естественно появляется идея освобождения тела от предопределенности, идея возможности смены идентичностей, что похоже на смену одежды в зависимости от ситуации
и контекста. Нынешний человек оказывается в состоянии постоянного становления,
должен быть исключительно восприимчив к новым веяниям, к постоянной переоценке
ценностей, но всё чаще без четко определенной цели. Смысл человеческого бытия обнаруживается не в том, чтобы достичь какого-то конечного результата благодаря упорству
и дисциплине, а в том, чтобы сохранять как можно больше возможностей.
В этой ситуации приходится вспомнить меткое замечание Жиля Делёза, который
писал не об индивидууме, человеке неделимом, а об дивидууме, человеке делимом.
У этого дивидуума не одна идентичность, а несколько, да и те бесконечно делимы. Это
© Вандышев В. Н., 2015
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соотносится с тем биологическим фактом, что внутри человека невозможно обнаружить
какую-либо единую контролирующую инстанцию. Динамизм информационного общества заставляет признать, что человек – это просто место встречи массы противоречивых
сил и стремлений, что в человеке нет центра, нет ясной цели. Окружающая реальность
меняется столь быстро, что лишает нас такой привилегии.
В постиндустриальном мире технический прогресс приводит к навязыванию человеку новой мобилистической идентичности, которая выбивает почву из-под ног тотального, целостного видения мира и себя в мире. В сетях информационного общества идентичность человека все больше будет проявляться только в текущем контексте, поскольку
в следующий момент возможны захватывающие дух изменения. Индивидуум, как человек цельный, уходит прикованный к своему единообразию, как к тяжелой ноше, а на его
место приходит дивидуум, человек многоликий.
Мы сталкиваемся с новым представлением свободы, которая и привлекает, и пугает
одновременно, но она неизбежна. Реальный субъект начинает нести в себе все больше от
виртуального субъекта постмодернистского общества, в котором каждый решает за себя,
и ни у кого нет возможности принимать решения за других во имя большинства.
Современный мир вошел в новую эру вместе с глубоко метафизическими в своей
основе производством, техникой и даже бизнесом и рекламой. Мы живём в эпоху развертывания незримых слоёв материи, граничащих с иноматериальным – сознанием,
психикой, генетическим кодом и неведомыми ранее измерениями пространства. Мы
живём в эпоху, когда происходит неведомое ранее взаимопроникновение техники и философии. Если ранее техника занималась частностями, отвечая на конкретные житейские потребности (еда, жильё, транспорт, вооружение, власть над соперником и т. п.),
то теперь мощь техники распространяется на фундаментальные свойства мироздания.
Если ранее философия была абстрактной, занимаясь общими вопросами мироздания,
которые она не могла изменить (сущности, универсалии, природа пространства и времени и т. п.), то теперь философия получает возможность не умозрительно, но действенно определять и менять эти свойства. И всё это потому, что мы живём в эпоху
смыкания реального и виртуального миров.
В современной научной картине мира очевидным является появление значительного количества моделей возможных миров, возможных познавательных и общественных
практик. Поэтому можно утверждать, что вполне обоснованно понятие «реальность»
стало объектом такого же виртуального моделирования. При этом признается концептуальная заданность новых реальностей. Следовательно, существуют достаточно оснований для того, чтобы концептуализм1 определить как философию исходящих понятий, как
конструктивную деятельность мышления в области концептов и общих понятий.
Отсюда естественным представляется оценка нынешних представлений о концепте как понятии, но понятии, что бесспорно, многозначном. Достаточно распространенным есть представление о концепте как инновационной идее, содержащей в себе
значительный творческий потенциал или креативный смысл. Вещь, механизм или машину, посредством которых демонстрируют инновационную идею, называют концептпродуктом. Сегодня часто мы это видим в репортажах с автосалонов, где представляют
1
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Содержательную попытку исследования «концептивизма» предпринял М. Эпштейн. См.: Эпштейн Михаил. Знак пробела: О будущем гуманитарных наук. — М., 2004.

в единственном экземпляре concept-car. Распространено сегодня и понятие concept-art –
направление в искусстве, призванное отражать только идею, а не форму или внешние
атрибуты. Можно отметить также и распространенное в историко-социальных науках
понятие социальный концепт (конструкт) как порождение конкретной культуры или
общества, существующее исключительно в силу того, что люди согласны действовать
так, будто оно существует, или согласны следовать определенным условным правилам.
Бросается в глаз интенсивная литературная и научно-исследовательская деятельность по поводу языковых феноменов в современной художественной литературе, которая вращается вокруг понятия «концепт». Сегодня достаточно часто в филологических
и лингвофилософских исследованиях встречаем понятие концепт в смысле устойчивой
языковой или авторской идеи, имеющей традиционное выражение. Причем исследователей часто просто «завораживает» сам термин концепт, тогда как в прежние времена они
ограничились бы термином мотив. И этого было бы вполне достаточно, чтобы выразить
замысел автора того или иного произведения и распространенные в нем идеи.
Должно понять, что список новых концептов, отвечающих духу времени и потребностям общества, влечёт за собой новые жизненные отношения, новое понимание этнонациональных, конфессиональных и аксиологических изменений, возводимых в художественной литературе, а в известной мере и в медиа, в ранг априорных характеров.
Список концептуальных персонажей никем и никогда не может быть закрыт, а посему
играет важную роль в развитии и переменах как философии, так и в общекультурном
пространстве в целом. Важно понять и тенденцию к возрастанию разнообразия, не пытаясь сводить таковое к аморфному единству.
Но возвратимся к представлению о концепте как инновационной идее, содержащей
в себе значительный творческий потенциал или креативный смысл. Из новых исследований сущности и истории концепта, конечно, наиболее фундаментальной является работа
Ж. Делёза и Ф. Гваттари2. Авторы утверждают: «…философия – не просто искусство
формировать, изобретать или же изготавливать концепты, ибо концепты – это не обязательно формы, находки или продукты. Точнее будет сказать, что философия – дисциплина, состоящая в творчестве концептов… Творить всё новые концепты – таков предмет философии. Поскольку концепт должен быть сотворён, он связан с философом как
человеком, который обладает им в потенции, у которого есть для этого потенция и мастерство. На это нельзя возражать, что о «творчестве» обычно говорят применительно
к чувственным вещам и к искусствам, — искусство философа сообщает существование
также и умственным сущностям, а философские концепты тоже суть «sensibilia». Собственно, науки, искусства и философии имеют равно творческий характер, просто
одна лишь философия способна творить концепты в строгом смысле слова. Концепты не ждут нас уже готовыми, наподобие небесных тел. У концептов не бывает небес (выделено мною. — В.В.). Их должно изобретать, изготавливать или, скорее, творить,
и без подписи сотворившего они ничто»3.
Содержание и смысл приведенной выше цитаты позволяет прояснить в значительной мере и сущность литературно-художественного творчества, и сущность
2
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изобразительного искусства, ориентированного на творение образов. Ибо первоначальное простое восприятие и подражание существующим образам, имеющим концептуальную природу, которое свойственно каждой творческой личности, на каком этапе их
творчества способно перерастать в свою очередь в творение концептов. Реально, каждый
выдающийся писатель и художник – творец концептов. Акцент на понимание феномена
концептотворчества не нов. Уже Ф. Ницше настаивал на том, что философы должны не
просто принимать данные им концепты, чтобы чистить их и наводить на них лоск. Напротив, философ должен сам их производить, творить, утверждать и убеждать людей
ими пользоваться. А особенно философ должен не доверять именно концептам, коль скоро он не сам их сотворил. Чего стоит философ, если о нем можно сказать: он не создал
ни одного концепта? – вопрошает Ницше.
Рассматривая философское и лингвистическое понимание природы и сущности концепта, мы обнаруживаем известные расхождения в определениях специалистов. Впрочем, суждение профессора Елены С. Переломовой о том, что концептами становятся
только те явления действительности, которые являются актуальными и ценными для
определенной культуры, вполне могло бы выступить здесь в качестве некоторого компромисса1.
Возможно, и попытка отдать пальму первенства в деле творения концептов одной
лишь философии может оказаться ошибочной. Жиль Делёз и Феликс Гваттари уверены,
что философия не есть ни созерцание, ни рефлексия, ни коммуникация, хотя в силу различных исторических условий и способности каждой дисциплины порождать свои собственные иллюзии и укрываться за нею же специально наведенным туманом принималось за основу то или иное. Созерцание свойственно разным наукам, так как созерцания
суть сами же вещи, рассматриваемые в ходе творения соответствующих концептов. Философию нельзя рассматривать лишь как рефлексию, поскольку таковая характерна для
многих наук и искусств. Вполне приемлема мысль о том, что ни математики-теоретики,
ни физики-теоретики не часто дожидались философских откровений, чтобы размышлять
о математике или физике, как и художники – о живописи или музыке. Несомненно, что
рефлексия неотъемлемо принадлежит их собственному творчеству. То же самое касается
и коммуникативного начала в философии, поскольку таковое нельзя рассматривать как
её приоритет. Отсюда и вывод, который сделали Делёз и Гваттари: «Философия не занята ни созерцанием, ни рефлексией, ни коммуникацией, хоть ей и приходится создавать
концепты для этих активных или пассивных состояний. Созерцание, рефлексия и коммуникация – это не дисциплины, а машины, с помощью которых в любых дисциплинах
образуются Универсалии»2.
Творчество всегда единично, и концепт как собственно философское и художественное творение всегда есть нечто единичное. Первейший принцип философии состоит
в том, что Универсалии ничего не объясняют, они сами подлежат объяснению. В свою
очередь, принцип литературно-художественного творчества состоит в том, что концепт
нуждается в интуитивно-чувственном восприятии и оценке его материи (содержания)
и формы. Творение или конструирование концептов уже сегодня становится актуальным.
1

2
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См.: Переломова О. С. Лігнгвокультурні коди інтертекстуальності українського художнього
дискурсу: діахронічний аспект. — Суми, 2008. — С. 54.
Делёз Ж., Гваттари Ф. Что такое философия?.. — С. 15.

Естественно, что учение о лингвистической конструкции может претендовать на одно из
важных направлений научной лингвофилософии. Трудно отрицать, что отсутствие должного понятия конструкции препятствует многим предметно и результативно участвовать
в развитии как лингвистики, так и философии. Научная конструкция предполагает совершенную неразделенность содержания и формы литературно-художественного концепта. Важным моментом верификации концепта можно считать то, из каких оснований
он выстраивается. Несоответствие содержания и формы концепта и приводит к искусственности его создания.
Наметившийся переход от описательно-обобщающих к конструирующим функциям гуманитарного дискурса совпадает с ходом методологического развития последних десятилетий. И в философии, и в гуманитарных науках, начиная со средины ХХ
века, очевидна тенденция к лингвистическому анализу. Эта тенденция присутствует как
в европейском структурализме и постструктурализме, так и в англо-американской аналитической традиции как анализ семантических, грамматических и логических структур. Концептуализм можно рассматривать и как продолжение, и как преодоление этой
тенденции. «Лингвистический поворот» переходит из аналитической в синтетическую
фазу. Поскольку же предмет философии и всех лингвоцентричных и текстоцентричных
гуманитарных наук (филология, литературоведение и др.) представлен, прежде всего,
в языке, то и свою задачу эти науки всё больше усматривают в том, чтобы не только
исследовать, но и существенно расширить существующий язык. Эту задачу можно конкретизировать: синтез новых слов, понятий, универсалий, концептов, лексических и концептуальных полей, увеличение объема говоримого, а значит, и мыслимого.
Концептуализм – это ещё и смысловая насыщенность или событийность: переход из
одного мыслительного поля в другое. Ю. М. Лотман отмечает, что структурная поэтика
установила распространенность в сюжетных линиях произведений, наряду с другими событиями, «…перемещение персонажа через границу семантического поля»3. Примерами
могут служить сюжеты, когда герой попадает из одного мира в другой, из провинции в столицу, из обывателей в революционеры и т. п. В полной мере это относится и к теоретическим текстам, в которых постоянно имеет место переход границы между понятиями,
группами понятий, а также и между различными сферами разума. Интенсивность смысловой событийности текста также может порождать концепты, что зависит как от прочности
пересекаемых границ, так и от энергии, употребляемой для их преодоления.
Концептуализм, как творение концептов в гуманитарных науках, — это сюжетное
мышление, инициирующее смысловые события, строящее концепты, революционизирующие наличную картину мира. Естественно, рассматриваемый нами концептуализм
нельзя сводить к узкопрактическим социально(философско)-идеологическим направлениям, представляемым, например, марксизмом или ницшеанством. Мы рассматриваем
концептуализм вне политического действия, направленного на изменение общественной
жизни. Концептуализм – это изначально смыслопорождающая философская деятельность. Способность к таковой пробуждается в творческой личности не только философа,
но и писателя, поэта, художника в определённом психо-эмоциональном состоянии, когда
они обнаруживают в себе и через себя архетипическое начало.
3

Лотман Ю. М. Структура художественного текста // Об искусстве. — СПб.: Искусство, 1998. —
С. 224.
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Рассматривая природу концептов и перспективу развития основных направлений
концептивизма на материале философии и гуманитарных наук, М. Эпштейн отмечает:
«Развитие философии есть не смена направлений, но ускорение смысловых событий,
уплотнение их в единицах времени и письма. …философия становится на собственную
почву мыслимости, т. е. уже не объясняет действительность и не изменяет её, не сводит её к непротиворечивой концепции и не вмешивается в ход истории, а создает собственную историю смысловых событий и космософию возможных миров»1. Собственно,
у философии и не остаётся особого выбора в условиях изменяющегося мира. Мир всё
более становится виртуальным и фантастическим, о чём свидетельствует и литература,
и кино (телевидение), где уже практически никто и не скрывает вымышленности ни героев, ни ситуаций, ни пространственно-временного контекста происходящего. Техника
ХХI века становится фундаментальной, благодаря продвижению науки в микро- и макромир, в строение мозга и тайны человеческой психики. Авторы фантастических киберкниг и создатели компьютерных игр формируют параметры виртуальных миров, число измерений, соотношение причины и следствия, направление течения времени, судьбу,
условия и параметры смерти героев, что прежде было практически неприемлемо.
В топографии капитализма, несмотря на медлительные и ограниченные коммуникации,
все же присутствовала определенная ясность, поскольку логика построения системы и обстоятельства ее функционирования оставались в основном одинаковыми. Можно сказать,
что капиталистическое общество напоминает открытое поле, публичную арену, где все люди
могут видеть друг друга, пусть и в некотором удалении. Топография информационного общества скорее напоминает лабиринт. Арена изогнута, а события непредсказуемы. То, что
было важно вчера, не всегда представляет ценность сегодня. Прозрачность, в общем, не более чем химера, существующая только внутри очень узких горизонтальных участков.
В современном обществе информации явный дефицит внимания. Парадоксально, но
информация сама по себе имеет ограниченную ценность. Напротив, ценна способность
избегать ненужной информации, чтобы высвободить драгоценное время и усилить концентрацию. Информация, пользующаяся спросом, должна быть адекватной и надежной,
желательно эксклюзивной, но в распространяемом информационном пространстве ее
трудно обнаружить. Она распространяется только в сетях самого высокого уровня, которые обычному потребителю недоступны.
Весь ход нашего исследования был направлен на осмысление феномена концептуализма как новой лингвофилософской методологии. Анализ развития информатики,
лингвистики и философии свидетельствует об углубляющемся процессе их взаимопроникновения в условиях продолжающейся фундаментализации техники и виртуализации
современной научной картины мира. Достаточно обоснованно можно утверждать, что
наше время чревато появлением новых неожиданных представлений о мире, об изменении образа жизни человечества в системе новых ценностей. Именно здесь и открывается
широкое пространство для обобщений и появления новых концептов, каковы: уклончивость, утомленность и др. Уловить появление новых концептов и суметь эффективно
использовать их, задача непростая в круговерти распространяемого массива информации. Но нацеленность на поиски приведет к желаемому прояснению узловых пунктов
информационного мира.
1
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КОНЦЕПТУАЛІЗМ І ВІРТУАЛІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СВІТУ
Концептуалізм, на думку автора, можна розглядати як філософію вихідних понять,
як конструюючу творчу діяльність мислення. Результат такої діяльності – виникнення
нових концептів і загальних понять. Оцінку теперішнім уявленням про концепт як поняття дають, виходячи із його багатозначності. Поширене у сучасній науці уявлення
про концепт як інноваційну ідею, яка містить значний творчий потенціал чи креативний сенс. Нові концепти, які відповідають духові часу і потребам суспільства, сприяють
формуванню нових життєвих взаємин. Ці зміни в художній літературі, а значною мірою
і в медіа, розглядаються як апріорні характери. Перелік концептуальних персонажів
у принципі невичерпний, а тому відіграє важливу роль у динамічному розвитку як
філософії, так і загальнокультурного простору в цілому. Наш час характеризується появою нових неочікуваних уявлень про світ, про зміни способу життя людства в системі
нових цінностей, прихованих за нагромадженням випадкової інформації.
Ключові слова: реальність, інформація, концепт, концептуалізація, знак, техніка,
віртуальне, простір, час.
Vandyshev V., doctor of Philosophy, professor
Sumy national agrarian university, Sumy
CONCEPTUALISM AND VIRTUALIZATION OF THE INFORMATION WORLD
The author defines conceptualism as a philosophy of outgoing concepts as a constructive
activity of thinking in the field of concepts and general notions. Evaluation of current ideas about
the concept as a notion is given on the basis of its ambiguity. Fairly widespread understanding
of the concept as an innovative idea, contains a considerable creative potential and creative
sense. The list of new concepts that meet the spirit of the age and needs of society, brings new
life attitude, a new understanding of the ethno-national, religious, and axiological changes.
These changes in the literature and to some extent in the media, seem as a priori character. The
list of characters in the conceptual principle is inexhaustible, and therefore plays an important
role in the development and changes either in the philosophy or common cultural space in
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general. The development of linguistics and philosophy shows the deepening process of
interpenetration when the process of fundamentalization of technology and virtualization of
the modern scientific world image continue. It can be argued that our time is fraught with
the advent of new and unexpected views of the world, to change the lifestyle of mankind in
the new values.
Key words: reality, information, concept, conceptualization, sign, technology, virtual,
space, time.
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РИТУАЛЬНИЙ ЕТНОТЕКСТ: КОМУНІКАТИВНИЙ ВИМІР
У статті розглядається комунікативний аспект ритуального текстотворення.
Проаналізовано різні погляди на поняття тексту і дискурсу, розглянуто специфічні
риси ритуального етнотексту і його структурні елементи. Результати аналізу
комунікативних стратегій ритуального дискурсу свідчать про те, що цей тип дискурсу
не можна підвести під жодну з відомих теоретичних моделей: він перебуває в зоні перетину кодової та інтеракційної моделей дискурсотворення.
Ключові слова: етнолінгвістика, ритуал, етнотекст, ритуальний дискурс, обрядовий термін, комунікативний аспект, теоретична модель.
Текстологія (дискурсологія) як окрема гуманітарна наука виникла порівняно недавно. Ще в 70-ті роки ХХ ст. у наукових колах точилися дискусії щодо доречності термінів
«надфразова єдність», «текст», «дискурс» (З. Харріс, Т. ван Дейк, Е. Бенвеніст та ін.),
а це може свідчити про відсутність у ті часи чіткої диференціації цих лінгвістичних
понять. Проявляється недиференційність означених понять і в наш час: терміни «дискурс» і «текст» є багатозначними і вживаються сучасними лінгвістами (Н. Арутюновою,
М. Бахтіним, Ф. Бацевичем, А. Вежбицькою, М. Карпенко, Т. Радзієвською, К. Серажим та ін.) у кількох значеннях. Т. ван Дейк дав таке визначення дискурсу: «… дискурс не є лише ізольованою текстовою чи діалогічною структурою. Швидше за все, це
складне комунікативне явище, що включає і соціальний контекст, який дає уяву як про
учасників комунікації (та їх характеристики), так і про процеси творення і сприйняття
повідомлення» [1: 112-113].
К. Серажим, синтезуючи різні тлумачення терміна «дискурс», виділила такі основні
визначення: 1) «зв’язний текст у сукупності з екстралінгвістичними чинниками» (Т. ван
Дейк, В. Караулов, В .Петров, І. Штерн та ін.); 2) «текст, узятий у подієвому аспекті»
(Н. Арутюнова, Г. Кук, К. Пайк та ін.); 3) «текст, що утворився в процесі дискурсії, коли
значення “на виході” стає адекватним авторському задуму» (В. Костомаров, Н. Бурвикова
© Голі-Оглу Т.В., 2015
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та ін.); 4) «сукупність тематично, культурно або інакше пов’язаних текстів, що допускає
розвиток доповнення іншими текстами» (А. Баранов, Д. Добровольський та ін.);
5) «спілкування, що розглядається як реалізація певних дискурсивних практик»
(М. Фуко, А.-Ж.Греймас, Ж. Курте та ін.) [2: 12].
Проте такі текстологічні дослідження проводилися на матеріалі художніх текстів
у межах художнього дискурсу, а структурні особливості етнотексту, його особливий статус, обумовлений надархаїчністю і сакральністю, залишилися поза увагою дослідників.
Тому, прагнучи заповнити цю лакуну в науковій парадигмі, ставимо за мету – визначити класифікаційні ознаки ритуального етнотексту, їхню частотність у народних календарних різдвяних обрядових піснях українців. З огляду на поставлену мету, можемо сформулювати такі завдання: 1) уточнити поняття «етнотекст» та визначити його
диференційні ознаки; 2) з’ясувати текстотвірні елементи ритуального етнотексту;
3) визначити функціональні особливості етнотексту в наївній картині світу, 4) виявити
його комунікативну спрямованість (у межах схеми: репродуцент – реципієнт), адже саме
такий ракурс текстологічного дослідження зробить можливим усвідомлення та визначення особливостей процесу ритуального текстотворення, його теоретичних моделей.
Гарантувати детальний і всебічний аналіз закартаграфованого матеріалу може, насамперед, чітке визначення поняття «етнотекст» і введення його в науковий обіг хоча б
у рамках сучасної етнолінгвістики. Оскільки в науковій літературі не зафіксовано жодного визначення поняття «етнотекст», пропонуємо власну дефініцію: етнотекст – структурна і семантична реченнєва єдність, що вирізняється синкретичністю і сакральністю
змісту, а також яскраво вираженою функціональною (дієвою) спрямованістю. Етнотекст
набуває найвищого рівня сакральності і магічності лише в рамках ритуального дійства
(акту), зокрема календарного.
Класифікаційними ознаками етнотексту, за нашими спостереженнями, є такі:
1) екстралінгвальні: а) синкретичність репрезентованої інформації; б) обмеженість
сфери використання; в) сакрально-магічна спрямованість; г) ритмічність, зорієнтована
на маніпуляційну діяльність і музичний супровід; 2) інтралінгвальні: а) наявність
обсцентної лексики; б) поширеність обрядових термінів, що в даному різновиді тексту виконують текстотвірну функцію; в) синтаксичні повтори; г) численність риторичних фігур (риторичних звертань, риторичних запитань, риторичних вигуків);
д) анафоричність рядків; е) широке використання інверсивних синтаксичних конструкцій.
У представленій статті терміни “ритуальний” і “обрядовий” вживаються як
синонімічні, адже синонімами є їхні твірні основи “ритуал” й “обряд”. Дослідники
архаїчних стандартизованих форм поведінки людини (В. М. Топоров, А. К. Байбурін та
ін.) неодноразово наголошували на цьому. Вважаємо таке семантичне зближення цілком
коректним, оскільки і ритуал, і обряд виступають основними засобами контролю та
регуляції внутрішніх і зовнішніх зв’язків колективу.
Сакральна значеннєвість ритуалу (обряду), обумовлена особливостями ритуальної
поведінки людини як представника конкретного культурно-мовного колективу, вимагає
від тексту-супроводу цих дій особливої комунікативної спрямованості й структури.
Сакральність ритуального дискурсу мотивується різними фоновими надтекстовими елементами з екстралінгвальної сфери. Доведемо це на матеріалі українських колядок, тексти яких є органічною складовою ритуального дискурсу.
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Тексти українських колядок є надзвичайно семантичноємними й інформативними,
проте ця інформативність – особлива, хронологічно й територіально локалізована лише
в межах різдвяних та новорічних обходів осель з побажаннями щастя й добробуту. Поза
межами цих ритуальних обходів семантична інформативність колядних пісень утрачає свій
зміст і сокральність, що й указує на ізольований характер ритуального етнотексту взагалі.
Активними елементами ритуального текстотворення виступають обрядові терміни й
термінологічні сполуки, зокрема календарні (різдвяні й новорічні); у колядках українців
зустрічаємо такі (народні): світий вечер (“Ой чи є, чи нема, пан господар дома? Щедрий добрий світий вечер, пан господар дома…” [3: 14]); коліда (“За сісю коліду та бувай же здоров, Та бувай же здоров, наш господароньку…” [3: 14]); свічена вода (“На
тих трьох обручах три келіхі стоят: Ай в єднім келіху дзеленеьке вино, У другім келіху
вороненьке пиво, У третім келіху є свічена вода…” [3: 15]) тощо. Сконцентрованої
історично-біблійної фонової інформативності українським колядним пісням надають
терміни офіційної християнської церкви: ад (“Хвалу віддайте Єму достойно, Пожаданому, з неба даному, Которий весь світ відкупив, Которий весь світ спасе від ада…” [3: 6]);
Ангел Божий, пастир, звіздар (“Ознаймив се Ангел Божий Наперед пастирям, А вчера
звіздарям І земним звірям…” [3: 28]); кадило, миро, офіра (“За світлом зірки десь аж зі
сходу Йдуть три владики княжого роду, Золото, дари, кадило, миро Враз з серцем чистим
несуть в офіру…” [3: 23]) тощо.
Отже, народні обрядові терміни разом з обрядовими термінами офіційної церкви виступають елементами творення ритуального етнотексту, надають йому сакральної офіційності
й таємничості, кодифікованості, орієнтованості не на всіх реципієнтів, а лише на тих, хто
має доступ до таємного ритуального акту і є його учасником (актантом).
Іншим елементом ритуального текстотворення слід, на нашу думку, вважати
вербальні символи, поєднані з реальними й акціональними символами. Ці три різновиди
ритуального символізму М. І. Толстой та С. М. Толстая вважають «трьома основними обрядовими кодами, які в певні моменти обряду або вживаються одночасно, або в певних
випадках заміщають один одного» [4: 372]. Можемо додати, що саме ці основні різновиди
кодування інформації виступають текстотвірними елементами ритуального етнотексту.
Найактивнішим у цьому ряді кодів є вербальний, оскільки саме він обумовлює форму
ритуального етнотексту і саме він є виразником комунікативних стратегій в ритуалі, які
мотивуються реальним й акціональним ритуальними кодами. Отже, можемо зробити
поточний висновок: зв’язок між різними дискурсотворчими ритуальними кодами є не
лінійним, а ієрархічним; реальний код і акціональний код є складовими елементами вербального коду ритуалу, який і утворює ритуальний етнотекст з усіма його рівнями.
Ритуальний етнотекст є комунікативним дискурсивним утворенням, оскільки в ньому беруть участь репродуцент і реципієнт, а також є посередник (або посередники),
у чиї вуста вкладається ця інформація. Спинимося на проблемі особливої організації
інформації в ритуальному етнотексті. Творення та функціонування ритуального етнотексту передбачає наявність колективної пам’яті ритуального типу, яка виступає носієм
культурно маркованої інформації. Ця інформація в ритуальному етнотексті представлена в особливій формі: упродовж століть культурною свідомістю даного суспільства
виділялися «ядерні фрагменти пам’яті (найбільш цінний, з погляду суспільства, досвід)»
[5: 11], ці фрагменти закріплювалися, фіксувалися в ритуальному дискурсі, який, по суті,
14

здійснює контроль за цілісністю і фактичною правдивістю цієї культурної інформації.
Форми вираження такої культурно маркованої, дієвої інформації варіюються залежно від її просторової та етнічної належності, проте її зміст залишається незмінним.
Варіативність формального вираження елементів ритуального дискурсу виявляється
у множинності, навіть деякій надмірності форм ритуальних текстів, що оповідають
про один і той самий факт. Так, усі українські колядки розгортають перед реципієнтами
інформацію про народження Ісуса Христа у Віфлеємі, тому більшість з них навіть мають
інваріантний початок:
Бог предвічний народився,
Прийшов днесь із небес,
Щоб спасти люд свій весь,
І утішився… [3: 20].
Вселенная, веселися,
Бог од Діви днесь народився… [3: 34].
Во Віфлеємі нині новина:
Пречиста зродила Сина,
В яслах сповитий, поміж бидляти,
Спочив на сіні Бог необнятий… [3: 22].ї
Новая радість світу ся з´явила:
Пречиста Діва Сина народила… [3: 30].
Бог ся рождає, хто ж Го може знати!
Ісус Му ім’я, Марія Му мати… [3: 43] тощо.
Отже, комунікативна спрямованість ритуального етнотексту є очевидною і незаперечною. Сучасні дослідження процесуальності комунікації дали підстави для виділення
трьох базових теоретичних моделей комунікативного дискурсу: кодової, інференційної
та інтеракційної [2: 49]. Огляд наукової літератури з цього питання допоміг нам з’ясувати
специфічні риси виділених лінгвістами теоретичних моделей дискурсу. Кодовому дискурсу притаманні інтерсуб’єктивність, симетричний зв’язок між комунікантами. На
відміну від кодової моделі інференційному дискурсу притаманний принцип виведення
знання («я маю на увазі»), тобто асиметричні відношення між комунікантами. Третя теоретична модель дискурсу – інтеракційна – передбачає демонстрацію інформації в умовах
наявності фонових зв’язків між комунікантами й комунікативною ситуацією. Процес кодування в такому випадку не передбачає обов’язкового декодування.
Аналіз комунікативної стратегії ритуального дискурсу, а отже, і ритуального етнотексту як його функціонального типу, показує, що його не можна підвести під жодну з трьох
зазначених теоретичних моделей, адже при певному паралелізмі зв’язків між репродуцентами й реципієнтами календарного ритуального тексту спостерігаємо об’єктивне втручання фонової інформації, яка розкривається в реальному й акціональному обрядокодах,
у вербальну, що часто ускладнює процес декодування отриманих знань. Це наштовхує
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на думку, що ритуальний дискурс і етнотекст знаходяться в зоні перетину кодової та
інтеракційної теоретичних моделей, оскільки поєднують в собі їхні специфічні риси.
Розглянемо детальніше ритуальний етнотекст як елемент ритуального дискурсу.
Однією з особливостей текстів, що входять до структури ритуалу, є те, що вони належать
одразу до двох систем: фольклору й ритуалу, а отже, й до двох дискурсів: фольклорного (поетичного) й ритуального. На таку «двоїстість» ритуального етнотексту свого
часу вказував дослідник ритуальних форм поведінки людини А. К. Байбурін [5: 210].
Тексти, що входять до структури ритуалу, як форми стандартизованої поведінки людини, підпорядковані одразу двом системам: фольклору й ритуалу. Будучи фольклорними
текстами певних жанрів, вони підкоряються законам свого жанру (колядки – законам
народної пісні), тобто законам фольклору; будучи структурним елементом ритуалу, вони,
як і будь-яка ритуальна дія, підпорядковується перебігу ритуалу і в цьому плані нічим
не відрізняються від інших форм ритуальної поведінки. Така належність обрядових
етнотекстів водночас до систем двох типів дискурсів обумовила притаманну їм двоярусну систему значень. Перший ярус значення пов’язаний з ритуалом: визначається місце
саме цього тексту в синтагматичній структурі ритуалу, його репродуценти й реципієнти.
Другий ярус значень ритуального тексту торкається його фольклорної природи, жанрової
належності, поетичної специфіки (образність, фабула, ритміка, засоби увиразнення,
поетичні фігури тощо), тобто пояснює внутрішню організацію цього тексту.
Отже, ритуальний дискурс як комплекс ритуальних етнотекстів у широкому етнокультурному контексті має такі специфічні риси: сакральність, що покликана регулювати
поведінку членів мовного колективу, двоїсту сутність, яка обумовлена тим, що ритуальні
тексти водночас належать до двох систем (фольклору й ритуалу), а також досить високий
рівень стандартизації. Основними дискурсотвірними елементами виступають народні
обрядові терміни (сполуки) й терміни офіційної (ортодоксальної) церкви, вербальні символи. Аналіз комунікативної стратегії ритуального дискурсу показав, що цей тип дискурсу не можна підвести під жодну з відомих теоретичних моделей, він знаходиться в зоні
перетину кодової та інтеракційної моделей дискурсотворення.
Студіювання проблем ритуального етнотексту як багатоярусного утворення і
складової частини ритуального дискурсу, на наш погляд, є досить перспективними, адже недослідженими в сучасному лінгвістичному полі залишаються питання
етнолінгвістичного синтаксису та стилістики.

1.
2.
3.
4.
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РИТУАЛЬНЫЙ ЭТНОТЕКСТ: КОММУНИКАТИВНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
Статья посвящена исследованию коммуникативного аспекта образования ритуального дискурса. Проанализированы разные точки зрения на понятие «дискурс», выделены
специфические черты ритуального дискурса и его теоретические модели. Результаты
проведенного автором анализа коммуникативных стратегий ритуального дискурса свидетельствуют о том, что этот тип дискурса невозможно подвести ни под одну из
известных теоретических моделей: он находится в зоне пересечения кодовой и интеракциональной моделей дискурсообразования.
Ключевые слова: этнолингвистика, ритуал, этнотекст, ритуальный дискурс, обрядовый термин, коммуникативный аспект, теоретическая модель.
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RITUAL DISCOURSE: COMMUNICATIVE ASPECT
The article talks upon the communicative aspect of ritual discourse making. Different
opinions upon the notion of discourse were analyzed. The specific features of ritual discourse
and its theoretical models were also considered. The author’s structural and functional typology
of elements of calendary fund of Ukrainian culture is suggested and grounded. Their frequency
in frames of ceremonial space is also investigated.
Key words: ethnolinguistics, ritual, ethnotext, ritual discourse, calendar ritual term,
functional aspect, theoretical models.

17

УДК 811.111’277’06:305
Орел А. Л., канд. філол. наук
КНУ імені Тараса Шевченка, Київ
ПЕРИФЕРІЙНІ НОМІНАЦІЇ ЖІНКИ У ВІКТОРІАНСЬКОМУ ДИСКУРСІ
У статі здійснюється аналіз периферійних номінацій жінки у вікторіанському
дискурсі. Вивчення контекстуального оточення лексем lass, maid, female, gentlewoman,
емотивно-оцінних номінацій wench, hussy, minx, vixen та контекстуальних номінацій
creature, thing дозволяє зробити висновки як про універсальні ґендерні стереотипи, так
і про вікторіанські уявлення про жінку.
Ключові слова: вікторіанство, ґендерні стереотипи, культурні конотації,
периферійні номінації, вікторіанський дискурс.
Вікторіанська епоха стала переламним моментом європейської культури, коли всі
традиційні цінності встановлювались, стереотипізувались та водночас переосмислювались [1; 2; 3]. Це призводило до дуалізму у ставленні творчої спільноти того часу
до традиційних гендерних ролей, що знаходить вербальне відображення у романах
вікторіанських письменників. Аналіз лексичних одиниць, які здійснювали референцію
до осіб жіночої статі, дозволяє отримати уявлення як про базові, універсальні стереотипі
жіночості, так і про культурні конотації вікторіанської епохи.
Метою статті є аналіз лексем, що виступають в якості периферійних номінацій жінки
у романах вікторіанської доби, найбільш частотними з яких є номінації lass, maid, female,
gentlewoman, емотивно-оцінні номінації wench, hussy, minx, vixen та контекстуальні
номінації creature та thing. Варто зазначити, що лексеми lass, maid та gentlewoman не
є характерними для сучасного дискурсу, отже вивчення їх контекстуального оточення
видається особливо цікавим.
Номінація lass вживається для номінації дівчини переважно у мовленні простих людей та передає позитивне ставлення мовця до референта. В авторських висловлюваннях
номінація lass також передає позитивне ставлення автора до дівчини, що підкреслюється
вживанням lass з оцінними прикметниками, які передають привабливу зовнішність,
юність, свіжість, здоров’я та приємний характер референта (hearty-looking, bonnycheeked, rosy-cheeked, buxom-looking, fresh-cheeked, cheery ):
‘Well, Bessy Cranage is a hearty-looking lass, I dare say she’ll come round again, Joshua
[4:.66].
A buxom-looking lass of sixteen, with bright eyes and purple cheeks, came to answer the
knock [5: 562].
I remember thinking what a pretty lass she was, as she sat on a low stool by Mary [6: 8].
But that bonny-cheeked lass was blest with an elasticity of spirits that secured her from
any rankling grief [4: 268].
Once more she was a fresh-cheeked lass of eighteen; she was at evening church, and the
hectic writing-master and she were quavering out of the same psalm-book [5: 137].
This might have been, but for you, a cheery lass [5, c.73].
© Орел А. Л., 2015
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[…] a rosy-cheeked lass coming singing into the room [5: 418].
Лексема maid(en), подібно до lass вживається для номінації молодої жінки:
[...] though you might conjure up the image of a lovely woman, she would not in the least
resemble that distracting kitten-like maiden [4: 90].
Номінація female вживається для позначення особи жіночого статі, щоб уникнути
вікових та інших конотацій. Цій номінації надається перевага, коли вік жінки неможливо
визначити з її зовнішнього вигляду:
Mesrour conducts the slave-merchant into my lord’s presence: he brings a veiled female
with him [5: 493].
Female вживається, коли йдеться про будь-яку жінку взагалі, зокрема про представницю певної національності:
[…] and a polite public will no more bear to read an authentic description of vice than a
truly-refined English or American female will permit the word breeches to be pronounced in
her chaste hearing [5: 620].
The house was filled with familiar British faces, and those toilettes for which the British
female has long been celebrated [5: 264].
This is a species of dignity in which the high-bred British female reigns supreme [5: 260].
Pitt Crawley declared her behaviour was monstrously indecorous, reprobated in strong
terms the habit of play-acting and fancy dressing, as highly unbecoming a British female [5:
509].
The continental ‘female’ is quite a different being to the insular ‘female’ of the same age
and class: I never saw such eyes and brows in England [8: 100].
Номінація gentlewoman є частковим синонімом до lady, оскільки вживається лише по
відношенню до жінки середнього класу:
‘As she always does – an English, middle-class gentlewoman; well, though gravely
dressed, habitually independent of pretence, constitutionally composed and cheerful’ (8: 286).
Важливою умовою, яка дає право жінці номінуватися gentlewoman є належне виховання та перед усім гарні манери:
“Gentlewoman of agreeable manners, and accustomed to the best society, was anxious
to” [5: 395].
Rebecca was driving, and at once recognized the gentlewoman with agreeable manners
[5: 395].
Номінація gentlewoman характерна лише для вікторіанського дискурсу. Якості
справжньої gentlewoman перераховуються у листі – характеристиці випускниці пансіону
для дівчат, наведеному у творі У. Теккерея:
Those virtues which characterise the young English gentlewoman, those accomplishments
which become her birth and station, will not be found wanting in the amiable Miss Sedley,
whose industry and obedience have endeared her to her instructors, and whose delightful
sweetness of temper has charmed her aged and her youthful companions [5: 2].
До номінацій жінки належать також емотивно-оцінні номінації wench, hussy, minx,
vixen. Зазначені номінації імплікують оцінне ставлення автора та інших персонажів
до референта. При цьому hussy, minx та vixen передають такі якості як винахідливість,
підступність, небезневинність, що підсилюється їх сполученням з оцінними прикметниками artful, impudent, wild, guilty, hardened, dirty, bad:
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I think I have your gauge,”— the little artful minx! [5: 43].
Miss Clapp, grown quite a young woman now, is declared by the soured old lady to be an
unbearable and impudent little minx [5: 476].
Rebecca was an artful little hussy of whom she had always had her suspicions [5: 147].
“Give up your keys, you hardened hussy”, hissed out the virtuous little lady in the calash
[5: 387].
Dost thou know where he is, thou bad hussy, with thy great blue eyes and yellow hair, to
lead men on to ruin? Out upon thee with thy angel’s face, thou whited sepulchre [6: 213].
Mary Barton! the dirty hussy! to bring my Jem into trouble of this kind [6: 211].
Емотивна номінація wench зустрічається переважно в якості ніжного звертання до
дівчини та передає позитивну оцінку референта з боку мовця:
‘I wish Dinah ‘ud come again now, for she’d be a comfort to your aunt when you’re gone.
What do you think, my wench, o’ going to see her as soon as you can be spared, and persuading
her to come back wi’ you?[4: 349].
Come in, wench!» said her father [6: 66].
‘You got the letter, then, my wench?’ [10: 225].
Номінація minx іноді передає симпатію до референта, акцентуючи при цьому такі
якості як винахідливість, сміливість.
The little minx had found a black gown of her aunt’s, and pinned it close round her neck to
look like Dinah’s, had made her hair as flat as she could, and had tied on one of Dinah’s highcrowned borderless net-caps [4: 222].
Номінація hussy вживається у мовленні персонажів в якості засудження поведінки
дівчини, про що свідчить вживання прикметників з негативно-оцінним значенням:
‘Sorry? yis; I’m fonder on her nor she deserves – a little hard-hearted hussy, wanting to
leave us i’ that way [4, c.325].
‘’How darest th’ laugh at me, hussy!’’ she cried [11: 82].
‘’You artful hussy! Now, tell me-didn’t you make that hat blow off on purpose? I’ll swear
you did!’’ [11: 66].
Номінація vixen в ролі контекстуальної номінації жінки зустрічається в нашому
аналізі тільки у творі У. Теккерея.
[…]he did not marry his wife till a short time before her death: and what a queer little wild
vixen his daughter was [5: 174]
On George’s intercourse with Amelia he put an instant veto—menacing the youth with
maledictions if he broke his commands, and vilipending the poor innocent girl as the basest
and most artful of vixens. [5: 162 ].
До контекстуальних номінацій жінки відносимо лексеми creature та thing, які в певних контекстах здійснюють референцію до осіб жіночої статі.
Зазначені лексеми мають конотації позитивної оцінки та співчуття до референта
як з боку автора, так і інших персонажів. Ця лексема зустрічається з прикметниками
позитивної оцінки ( good, pretty, happy):
“Mr. Osborne,” said Dobbin, with a faltering voice, “it’s you who are insulting the best
creature in the world [5: 214].
Depend upon it, he meant a good creature, who had no joy but in the happiness of the loved
ones whom she contributed to make uncomfortable, putting by all the tid-bits for them, arid
spending nothing on herself [4: 52].
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«She was as pretty a creature as ever the sun shone on» [6: 6].
She was a happy creature, and an angel, in those days [9: 183].
Вживання creature в якості самономінації передає низьку самооцінку референта.
При цьому лексема creature виступає у сполученні з прикметниками humble, foolish,
unanswering, portionless:
She trembled for the future. How shall I be a companion for him, she thought, —so clever
and so brilliant, and I such a humble foolish creature? [5: 227].
George […] rose immensely in the opinion of the youth of the corps, by his gallantry in
marrying this portionless young creature [5: 249].
[…] by contrast with an unanswering creature like herself, he might perhaps realize in
Miss Dale’s greater accomplishments and her devotion to him the merit of suitability [12: 154].
«Mary,» – beginning to speak again, – «did yon ever hear what a poor creature I were
when he married me? [6: 112].
Лексема thing передає співчуття до референта з боку автора та інших персонажів,
виступаючи у сполученнях з прикметниками poor, little:
And she turned away her head. Amelia began to give way to that natural infirmity of tears
which, we have said, was one of the defects of this silly little thing [5: 4].
The poor thing discovered her loss directly -- she screamed out -- ‘Oh, he’s dead, Heathcliff!
he’s dead!’ And they both set up a heart-breaking cry [9: 50].
Отже, периферійні номінації, що здебільшого не є притаманними сучасному дискурсу, репрезентують деякі шляхи концептуалізації жіночості, які були характерними лише
для вікторіанської епохи. Проведений аналіз дозволяє виділити такі базові стереотипні
риси героїні вікторіанських романів:
• свіжість, квітучість (maid(en), lass, wench);
• вихованість (gentlewoman );
• приємний характер (maid(en), lass);
• чистота, невинність (maid(en), lass, wench);
• наївність, інфантилізм (maid(en), creature, thing);
• винахідливість, схильність до інтриг (hussy, minx).
Конотації, які передають лексеми ‒ номінації, варто розглядати в якості культурних
конотацій Вікторіанства.
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ПЕРИФЕРИЙНЫЕ НОМИНАЦИИ ЖЕНЩИНЫ
В ВИКТОРИАНСКОМ ДИСКУРСЕ
В статье осуществляется анализ периферийных номинаций женщины в викторианском дискурсе. Изучение контекстуального окружения лексем lass, maid, female,
gentlewoman, эмотивно-оценочных номинаций wench, hussy, minx, vixen и контекстуальных номинаций creature, thing позволяет сделать выводы как об универсальных гендерных стереотипах, так о викторианских взглядах на женщину.
Ключевые слова: Викторианство, гендерные стереотипы, культурные коннотации, периферийные номинации, викторианский дискурс.
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PERIPHERAL NOMINATIONS OF WOMAN IN VICTORIAN DISCOURSE
The article attempts to analyze peripheral nominations of woman in Victorian discourse.
The study of the contextual environment of lexemes lass, maid, female, gentlewoman, emotive
nominations wench, hussy, minx, vixen, and contextual nominations creature and thing allows
to draw conclusions about universal gender stereotypes as well as the Victorian view of women.
Keywords: Victorianism, gender stereotypes, cultural connotation, peripheral nomination,
Victorian discourse.
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КОЛИ «ПОМЕР» АВТОР?
ДИНАМІКА АВТОРСЬКОГО СТАТУСУ
В УКРАЇНСЬКІЙ КУЛЬТУРІ
Відому тезу Ролана Барта про «смерть автора» інтерпретовано у статті як твердження про зміну авторського статусу. Простежено динаміку асиметрії між статусами читачів та авторів в українській культурі. Стверджується, що статус автора
знизився і продовжує знижуватися протягом ХХ-ХХІ ст.
Ключові слова: статус автора, статус читача, інтерпретація, українська культура.
Бартів некролог на смерть автора так зачитано, аж текст подеколи стерся і важко
розібрати насправді написане – що, за іронією, залишає вдосталь вільного простору для
подальших інтерпретацій. Хіба що вторувати сказаному Фуко: «А яка різниця, хто написав?» [1], перефразуючи: «А яка різниця, що написано?».
Тезу про авторове воскресіння на кшталт «Автор помер. Хай живе автор» та його
реінкарнацію в особі читача уже було озвучено Шоном Бьорком, який послідовно й методично доводить передбачуваність певних інтерпретацій, у тому числі суб’єктивних
[2]. Це стало можливим, зокрема, завдяки розвитку прагмалінгвістики й встановленню
закономірностей тлумачення текстів з опорою на фонові знання. Проте ця теза, точніше
антитеза, прозвучала не настільки голосно, як бартівська. Потенціал сенсаційності
у смерті завжди був вищим.
Між тим, в Україні останніх десятиліть обидві набувають особливого колориту. Так,
власне, як кожна гарна метафора, що її сприйняли буквально й довели до абсурду.
Приєднуючись до Шона Бьорка у тому, що стосується усе-таки обмеженого
діапазону можливих інтерпретацій, закладених автором, навіть за розмаїття культурноісторичних та індивідуальних контекстів, наважимося запропонувати своє розуміння
«смерті автора». На нашу думку, смерть автора можна розглядати саме як його статусне
(комунікативне й соціальне) применшення 1 – включно з втратою ним ексклюзивного права на смисли, тобто права наполягати на тій інтерпретації, яка відповідає його власним
інтенціям. Те, що було названо народженням читача, точніше було би пойменувати його
своєрідною ініціацією і підвищенням у статусі – тобто наданням права інтерпретувати
текст, не звіряючи отримані смисли із тими, які наімовірніше заклав туди автор.
Виходячи із задекларованого вище положення, ми хотіли би оцінити, чи настала –
і якщо настала, то коли – ця авторська «смерть» як применшення авторського статусу в українській культурі? Чи відповідає сучасній дійсності уявлення про його вищість
порівняно з читацьким (пор. міфологему поета-пророка)? На це питання ми намагалися
відповісти, вдаючись до історико-філологічного та деконструктивістського аналізу.
1

Див. про комунікативний статус також в [3].
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В Україні, як і скрізь, у дописьменний період, коли народжувалися твори фольклору, автор намагався лишатися непоміченим. Дуже поступово в текстах проступало
записане симпатичним чорнилом середньовічної скромності авторове «я», на початку
сором’язливо прикрите фіґовим листком формул самоприниження: «Азъ худый…» («Поучення дітям» Володимира Мономаха, ХІІ ст.) [4] або «аз Бо грЂшный вашъ пастухъ…»
(«Слова» Серапіона Печерського, ХІІІ ст.) [5]. Як відбувалося це в українському культурному контексті ХІ – початку XVII ст. детально описано в розвідці Оксани Паращук
«Динаміка авторитету в давній українській літературі» [6]. Її оповідь переривається на
постаті Станіслава Оріховського, чиє «я» звучало вже вповні голосно. Ще трохи часу,
трохи романтичного містицизму – і автор стане втіленням «національного духу»: «каменярем», «батьком». «Маєстатична роль пророка й глашатая загальних істин», — так
охарактеризував цей статус Ярослав Поліщук [7].
Високий «пророчий» статус автор художніх літературних творів в Україні зберігатиме
довго – до модерної доби включно: «Для українських письменників особливо характерна
потреба сакралізації власних текстів та процесу їх творення <…> письменник бажає
видаватися якщо не пророком, то хоча б характерником, волхвом, алхіміком» (Василь
Слапчук) [8].
З одного боку, це обумовлено тим, що протягом сторіч мова і мовлення, у тому
числі художнє, лишалися для українців чи не останньою барикадою національного
самоусвідомлення. З іншого боку, зі тверджень Григорія Грабовича про зависоку
оцінку авторитетності як такої і, зокрема, класиків в Українській РСР випливає, що
цією загально-ідеологічною настановою живився також і статус автора [9]. Нижче ми
спробуємо довести, що це було не зовсім так.
Есей «Смерть автора» Ролана Барта з’явився у 1967 р. [10]. На той час у СРСР вона
вже де факто відбулася. Хоча так – визнані автори отримували звання і премії, збирали
великі слухацькі зали, мали можливість видавати книги державним коштом і чималими накладами. Чи означало це високий статус автора? В умовах ідеологічної цензури
та переслідувань, наслідком яких ставало подеколи фізичне знищення, тобто буквальна
смерть автора, попри свою зовнішню авторитетність, в комунікативній діаді «автор –
читач» домінував зовсім не автор. Домінував читач, але не будь-який. Читачі теж були
організовані в певну ієрархію. Ті, що мали вищий соціальний статус, диктували свій
спосіб інтерпретації.
У спогадах Сергія Кримського можна знайти фрагменти про те, що в СРСР трактування Леніним праць Маркса домінувало над самим марксівським текстом, який не
кожен знав і міг осягнути. Щоби були зрозумілі нюанси інтерпретаційних викривлень,
про які йдеться, дозволимо собі доволі розлогу цитату:
«Ленін узяв свій матеріалізм не від Маркса, а від вульгарних матеріалістів, метафізиків,
які казали, що є об’єкт і є його копія, і Ленін у своїй теорії відображень повністю це повторив. Таким чином, ленінська теорія відображень несумісна з марксовою теорією.
У «Філософських зошитах», написаних вже після «Матеріалізму і емпіріокритицизму»,
де викладено його теорію відображень, він пише, що для того, щоб зрозуміти навіть перший розділ марксового «Капіталу», потрібно процитувати і зрозуміти всю «Логіку» Гегеля. І додає: «Відповідно, ніхто з марксистів не зрозумів Маркса ½ сторіччя потому».
Це ж він і до себе самого відносить до 1914 р. Тобто, виходить, що під час створення своєї
теорії відображень Ленін, за його власним зізнанням, Маркса ще не розумів. А нам читали
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Леніна, та й узагалі марксизм переважно за «Матеріалізмом та емпіріокритицизмом», тобто за тим, що до Маркса жодного відношення немає» [11: 97-98].
Таким чином, хибна інтерпретація Леніним Маркса, визнана ним самим не досить зрілою, посіла провідне місце серед можливих інтерпретацій творів класика
комуністичної ідеології. Спроби осягнути й транслювати смисл, який точніше відповідав
би інтенціям автора, не вітались і навіть не були безпечними. Статус автора-Маркса і
читача-Кримського був нижчий за статус читача-Леніна.
Автор цієї статті на підтвердження слів Сергія Кримського може навести один зі схожих прикладів, спираючись на особистий досвід. У 1999 р., складаючи кандидатський
іспит з філософії, я відповідала на питання про природу суперечності. Коли мова торкнулася Гегеля, екзаменатори почали мене виправляти. На жаль, я не збагнула відразу, що
саме вони вважають невірним і де у Гегеля можна знайти ті тези, на яких вони наполягають як на більш правильних. З’ясовуючи це після іспиту, в одному з радянських енциклопедичних словників я прочитала слово в слово те, що почула від екзаменаторів. То був
не Гегель. То були цитати із Леніна. Його міркування на тему прочитаного гегелівського
тексту. Не берусь згадати в чому наші з Володимиром Іллічем Ульяновим інтерпретації
Гегеля не збігалися. Суть події полягала у тому, що екзаменатори – працівники кафедри
філософії для нефахівців, яка в недавньому минулому називалася кафедрою діалектичного
та історичного матеріалізму, — виправляли мене не за Гегелем, а за Леніним. Читачем, чия
інтерпретація набула ваги не авторитетної, а авторитарної, чий статус був для них безперечно вищим за статус самого Гегеля, не кажучи вже про пересічного аспіранта.
Перебудова і свобода слова, безумовно, вплинули на ситуацію. «Мертві» автори «оживали»: їх видавали, вивчали, досліджували. Демократизація сягнула інтерпретаційного
поля. Звичними стали заняття з літератури, на яких учні та студенти дискутували над
тлумаченням художніх творів. Завдяки деконструкціям Віри Агеєвої, Григорія Грабовича, Тамари Гундорової, Тетяни Дзядевич, Соломії Павличко та інших дослідників було
розкрито модерність текстів Лесі Українки, Івана Франка, Агатангела Кримського, оприявлено національно-визвольні й ґендерні мотиви у текстах Тараса Шевченка тощо.
Відкритим залишається тільки питання про те, чи тепер ми не відсунемо убік наявні
там мотиви соціальної нерівності, чи знову не залишимо високу статусну роль лише
тим читачам, які поділяють сучасну, раніше не актуалізовану інтерпретацію, що тепер
посідає провідну позицію?
Підтверджує ці побоювання конфлікт довкола публікації Леоніда Ушкалова
«Гуманізм Тараса Шевченка» [12]. Нагадаємо, що відгук на збірник, до якого увійшла
ця розвідка, було опубліковано в часописі «Критика». Негативна рецензія, підготовлена
Степаном Захаркіним, мала виразно оцінний характер з елементами експресивної лексики. У відповідь Сергій Ушкалов опублікував у газеті «Літературна Україна» листзвернення до Григорія Грабовича – головного редактора часопису 1.
Реагуючи на лист, Григорій Грабович розлого обґрунтовує своє несприйняття тексту
про гуманізм Шевченка, наголошуючи на неповноті аргументації автора, замовчуванні
проблеми так званого «соціалістичного гуманізму», а наприкінці все ж таки підтверджує
наявність у творах Тараса Шевченка тих мотивів, про які, власне, і йдеться Леоніду Ушкалову – людяності.
1

Повністю тексти цієї дискусії представлено тут [13].
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Між тим, автор конфліктогенної рецензії Сергій Захаркін відкидає сам об’єкт
аналізу, якому Леонід Ушалов присвятив цілу статтю. Здійснену розвідку названо пошуками чорної кішки в темній кімнаті, тобто пошуками того, чого не існує. Автор рецензії
заперечує наявність певних смислів у певних текстів. Смислів, які, однак, кимось іншим
були «зчитані» та експліковані.
Цей випадок демонструє тяглість традиції встановлювати диктат однієї інтерпретації над
усіма іншими, незалежно від того, наскільки «модерна» чи «традиціоналістська» вона є.
Наступний випадок підтверджує наше припущення про позірність авторитету автора
в сучасній Україні. Девальвація його статусу триває. А читач подеколи відчуває свою
перевагу і відкрито це демонструє.
Маємо на увазі полеміку довкола постаті Юрія Андруховича і заяви «Правого
Сектора» щодо творчості письменника, в якій, буцімто, наявне «безапеляційне утвердження космополітизму із одночасним запереченням ідеї та чину діячів національновизвольного руху … огидне паплюження українських письменників-класиків; … активна
публіцистична підтримка різних форм статевих збочень» [14].
Тут спостерігаємо надмір експресивів та неекспліковану модусну рамку, що створює
ілюзію об’єктивності: заявники утверджують власну інтерпретацію як єдино вірну, при
чому обмежують її буквальним, позаконтекстним смислом. Останнє, здається, взагалі
властиво ситуації інтерпретаційної диктатури.
Промовистою відсилкою до моделі комунікації, в якій автор займає нібито високу
статусну роль, а читачі організовані в ієрархію і лише окремі з них мають реально високий статус, є згадка про «моральний авторитет» на фоні привласнення собі права давати
настанови іншим читачам: «…вдумливі, національно свідомі вчителі мали б … пропонувати інших творчих людей у якості моральних авторитетів» [14].
На фоні цієї полеміки виправданими здаються прагнення деяких авторів та їхніх
прихильників втримати вагу авторового статусу. Спробою відстояти авторський статус і
показати трагічність його знецінення є, на нашу думку, повідомлення у ФБ київської поетки Євгенії Чуприної: «Поетові важко зберегти гідність. Бо не писати він не може –
інакше би й не писав … Спроби взяти гроші за те, що поет готовий робити даром,
виглядають жалюгідно, і навпаки, оточуючі очікують, що він сам вкладатиме гроші,
щоби апгрейдити свій геній. Це вже занадто, як на мене» (7.01.2015); «Мені не байдуже
на Андруховича, бо на моїх очах зацькували і вбили письменника 1» (7.01.2015).
Вірш Олександра Кабанова (опубліковано 26.01.2015 на його сторінці у Фейсбуці) –
не менш цікава, гадаємо, ілюстрація намагання зберегти своє авторське реальне «Я» під
напором читачів, упевнених у своїх статусних перевагах єдино вірного інтерпретатора,
для якого сам факт існування автора та його текстів – вже не є важливим і суттєвим; приклад спротиву автора своїй «смерті» на догоду читацькому нарцисизму.
<…>
Мы пили пиво, курили и говорили с недоумением.
Она мне рассказывала о поэте Кабанове,
о том, как с ним спала, о том, как он спьяну
читал ей ужасно пошлые стихи:
даже уходя, Кабанов забыл застегнуть ширинку!
«Боже, как я его ненавижу. И всё это –
1
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Йдеться про Олександра Ульяненка, з яким співпрацювала Євгенія Чуприна.

странно и абсурдно, странно и абсурдно...»
Я, с сочувствием, ей поддакивал,
а выпив еще пива, даже кричал на всё кафе:
«Мерзавец! Мерзавец! Мерзавец!».
Это продолжалось до тех пор,
пока на горизонте не появился Андрей Коровин,
организатор Волошинского фестиваля,
и не позвал меня: «Кабанов! Саня,
пора выдвигаться на открытие!»
<…>
Наведені факти, на нашу думку, підтверджують можливість трактувати тезу про
«смерть автора» і результати її засвоєння як применшення статусу автора. Причому
в Радянській Україні воно відбулося ще задовго до появи бартівської статті. Після тривалого періоду – від часів Ренесансу до початку ХХ ст. — утвердження в українській
культурі високостатусного автора, автора-пророка й автора-наставника, тут було зроблено перерозподіл статусної ваги на користь певної категорії високостатусних читачів.
Щодо сучасної ситуації, візьмемо на себе сміливість констатувати продовження процесу девальвації авторського статусу на догоду читацьким інтерпретаціям, серед яких, на
жаль, поки що так само часто можна розпізнати офіційно домінуючу або ж таку, яку
намагаються утвердити в цій ролі.
Глибше дослідити це питання допоміг би аналіз не лише літературно-критичних
полемік, але й підручників з літератури різних періодів, які функціонували в українських
школах та вищих навчальних закладах. Формулювання завдань до текстів можуть розкрити ступінь свободи інтерпретацій, які надавалися чи не надавалися учням та студентам,
а відтак – реальний статус читача тих часів. Так само, як деконструкція передмов може розкрити, чого в них більше: намагань зрозуміти авторські інтенції, запропонувати діапазон
можливих інтерпретацій чи бажання утвердити власне тлумаченя тексту як єдино вірне?
1.
2.
3.
4.
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КОГДА «УМЕР» АВТОР? ДИНАМИКА АВТОРСКОГО СТАТУСА
В УКРАИНСКОЙ КУЛЬТУРЕ
Известный тезис Ролана Барта о смерти автора рассматривается как утверждение об изменении авторского статуса. В статье прослеживается динамика асимметрии между статусами читателей и авторов в украинской культуре. Утверждается,
что статус автора понизился и продолжает понижаться в течение ХХ-ХХІ вв.
Ключевые слова: статус автора, статус читателя, интерпретация, украинская
культура.
Chernenko Hanna А., cand of Phil, research staff member
Institute of Philology, Taras Shevchenko national university of Kyiv, Kyiv
WHEN DID THE AUTHOR “DIE”? THE DYNAMICS OF THE AUTHOR’S STATUS
IN THE UKRAINIAN CULTURE
The famous thesis of Roland Barth concerning the death of the author can be considered
as an assertion of changing in the author’s status. The dynamics of asymmetry between the
statuses of readers and authors in the Ukrainian culture is traced. It’s argued that the status of
an author in Ukraine has been lowering during the XX-XXI centuries.
Keywords: author’s status, reader’s status, interpretation, Ukrainian culture.
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ПСИХОЛОГІЯ МОВИ І КУЛЬТУРИ

УДК: 159.923.38
Завгородня О. В., ст. наук. сп., докт. психол.
Інститут психології ім. Г. С. Костюка НАПН України, Київ
ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ ОБРАЗОТВОРЕННЯ
Статтю присвячено гендерним аспектам образотворення. Дослідження засвідчило
наявність в образотворчій продукції гендерно типових ознак, «фемінних» (що переважають у жінок) та «маскулінних» (що переважають у чоловіків), візуально-образних
стереотипів, а також широкого діапазону індивідуальних відмінностей, не пов’язаних
зі статтю.
Ключові слова: образотворча діяльність, гендер, образ, художньо обдарована особа.
Своєрідність жіночого (або чоловічого) існування в світі, зокрема соціальної ситуації дівчинки-дівчини-жінки/ хлопчика-юнака-чоловіка накладає відбиток на формування
особистості, її внутрішнього світу, особливостей самоствердження та самовираження,
також відображається в змістових і формальних характеристиках художньої творчості.
В існуючих дослідженнях охарактеризовано гендерно типові ознаки в мистецтві танцю
[1], окреслено гендерний канон поетичної творчості [2], а також виявлено відмінності
малюнків [3] та творчої гри [4] хлопчиків та дівчаток. Проблема відмінностей жіночого
та чоловічого образотворення становить значний інтерес, але на матеріалі візуального
мистецтва вивчена недостатньо.
Метою статті є висвітлення результатів дослідження відмінностей образотворення
в залежності від статі автора (на основі аналізу малюнків осіб різних вікових груп).
Для виявлення особливостей розвитку образотворчої діяльності хлопчиків та дівчаток було проаналізовано близько 400 малюнків 8 дітей у віковій динаміці від 1,5 років
до 8 літ, проведено бесіди з їх матерями. Дослідження показало, що незважаючи на значні індивідуальні відмінності (ранній-пізній розвиток, стрімкий-загальмований, різнобічний-однобічний), в розвитку образотворчої діяльності дітей є спільні риси. Спочатку
діти малюють хаотичні лінії, карлючки, лінії, що закручуються в клубок. Поступово виокремлюються округлі фігури, ритмічні повторення ліній, більш складні фігури схожі
на солярні знаки та мандали. З’являються перші зображення людини-“головонога” та
«головоногів»-тварин. Надалі розширюється діапазон зображень – як у дівчаток, так і
у хлопчиків – діти малюють дерева, будинки, машини. Часто спостерігаються мотиви
спіралі, а також зображення чоловічка в замкненому округлому просторі.
Дитячий малюнок – зображення-знак, тобто певне позначення реального об’єкта,
частково – образ, за низкою характеристик подібний до реального об’єкта. Отже,
© Завгородня О. В., 2015
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в дитячому малюнку закладено дві форми відображення реальності – знакову та образну.
В образотворчій діяльності дітей простежуються такі тенденції:
 декоративно-структурна (малювання ліній та фігур, що ритмічно повторюються,
спроби орнаменталізації, складні мандали);
 експресивно-психологічна (малювання емоційно-виразних “головоногів” – людей, антропоморфних тварин – та відображення стосунків між ними);
 предметно-просторова (більш-менш реалістичні зображення предметів довкілля, тварин, дерев, будинків, техніки, перші пейзажі та натюрморти);
 знаково-схематична (інтерес до зображень букв, цифр, інших знаків, схем,
карт тощо).
Зачатки даних тенденцій спостерігаються і у хлопчиків, і у дівчаток. Але декоративно-структурна та експресивно-психологічна більшою мірою розвиваються у дівчаток,
а предметно-просторова та знаково-схематична – у хлопчиків.
За середніми показниками розвитку образотворчої діяльності (зокрема, поява першого “головонога”) дівчата випереджають хлопчиків. Середній вік появи “головоногів”
у дівчаток 2 р. 10 міс., у хлопчиків – 3 р. 11 міс. Діапазон відмінностей у хлопчиків більший, ніж у дівчаток.
Наведемо приклад переваги предметно-просторової тенденції. М.С. малювати почав
рано, перший “головоніг” під назвою “котик” з’являється в 2 р. 7 міс. В цей же період
малює “головоногів”, означених як люди (“Я і бабуся” та ін.) після 3 ½ років зображення
людей зникають, хлопчик віддає перевагу зображенню тварин, будинків, дерев, машин.
В 3-4 роки у М.С. яскраво виявляється декоративна тенденція (“Дельфіни вистрибують
із води”), але потім іде на спад. З 3-4 років в образотворчій діяльності хлопчика починає
домінувати предметно-просторова тенденція, прагнення відобразити навколишній світ
у всій його багатоманітності, хлопчик малює сільські, міські та фантастичні пейзажі, робить спроби малювання з натури, стилізовано і водночас реалістично зображує тварин,
пташок. В 6-7 років малює оригінальні моделі машин, пейзажі із складною архітектурою
та технікою. При цьому яскраво виявляє індивідуальність, власне бачення, індивідуальні
преференції тем, предметів, виразних засобів.
Як приклад переваги знаково-схематичної тенденції можна розглянути розвиток образотворчої діяльності Д.М. У хлопчика період хаотичних ліній, карлючок, заплутаних
у клубок продовжується до 4,5 років. Спостерігається певне упорядкування графічної
активності – ритмічне повторення ліній, зображення кола, деякий хоч і слабкий вияв
декоративно-структурної тенденції. Перші антропоморфні зображення (типу “головоногів”) з’являються після 5 років, але гуманітарна тема не знаходить розвитку. В подальшому в малюнках іноді з’являються схематичні чоловічки як атрибут транспорту (в
машині). В 6-7 років хлопчик малює схеми машин, електровозів, роботів, руху місяця навколо землі та ін. Особливий інтерес викликають цифри, які Д.М. малює з ентузіазмом,
надаючи своєрідності кожній з них. В 8-10 років створює площинні та тривимірні схеми
різних механізмів з позначенням розмірів, карту фантастичної країни тощо. Від раннього
дитинства простежуються спіралевидні мотиви (від клубка хаотичних ліній до спіралі
в 6-7 років, яка позначається як лабіринт).
Перевага декоративно-структурної тенденції виявилась у М. Ч. Дівчинка з 2,5 років
малює різні подібні до мандал зображення, різновиди солярних знаків. Перший “головоніг” з’являється в 3 р. 6 міс. Тема чоловічків має значний розвиток. Також малює тварин,
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квіти, дерева. При цьому зображення мають виражено декоративний характер. Характерні ритмічні повторення елементів образів, орнаменталізація тощо. Добре відчуває колір
та його декоративні можливості. На кожному віковому етапі домінування декоративноструктурної тенденції зберігається, але виявляється по-новому.
Прикладом переваги експресивно-психологічної тенденції може бути розвиток образотворчої діяльності Л. Ч. Дівчинка малювати почала рано – близько 1,5 років. Перший головоніг з’являється в 1 р. 9 міс., гуманітарна тема стрімко розвивається. Дівчинка
любить зображувати маму з дочкою, інших членів родини. З 2 років спостерігається досить виразна декоративно-структурна тенденція, особливо в серії стилізованих тварин,
в оформленні одягу персонажів, зображення сонця тощо. Але найбільш яскравий розвиток має експресивно-психологічна тенденція (6-7 років). Дівчинка відображає складні
стосунки між людьми, створює портрети та автопортрети, що відзначаються значним
психологізмом (“Дівчина з котом” та ін.).
Підсумовуючи дані дослідження, можна стверджувати, що в образотворчій діяльності
дитини вже в дошкільному віці спостерігається певне співвідношення декоративно-структурної, знаково-схематичної, експресивно-психологічної та предметно-просторової тенденції. Таке співвідношення є індивідуальним і не має однозначного зв’язку зі статтю. Але
слід відзначити, що домінування експресивно-психологічної та декоративно-структурної
тенденцій частіше спостерігається у дівчат, а предметно-просторової та знаково-схематичної – у хлопчиків, і ці особливості зберігаються також і в шкільному віці.
В. С. Мухіна, характеризуючи відмінності малюнків дівчаток та хлопчиків, підкреслює вплив гендерної соціалізації дітей. Хлопчики, сензитивні до чоловічих ролей, малюють будівництво, магістралі з автомобілями, літаки, кораблі, а також війну, зброю, бійки.
Дівчата, сензитивні до жіночих ролей, схильні малювати гарненьких дівчаток, принцес,
квіти, садочки, візерунки, членів сім’ї, особливо мам з доньками [3]. Наше дослідження
(аналіз малюнків підлітків 8 – 15 років, надісланих до конкурсу “Мені радісно, коли…”,
Київ, 2001) показало, що візуально-образне вираження дівчатками і хлопчиками емоційних станів характеризується як спільними, так і відмінними рисами. Незалежно від статі,
підлітки для вираження радості і веселощів звертаються до світлих теплих яскравих кольорів, руху ліній вгору, таких символів як сонечко, літо тощо, а сумний стан асоціюють
з темними і холодними кольорами, більш жорсткими, іноді розірваними та падаючими
вниз лініями, символікою дощу, пізньої осені тощо. В малюнках хлопчиків частіше, ніж
у дівчаток, зустрічаються будинки та машини, а у дівчаток значно частіше – тварини
і квіти. Для дівчаток більш характерно використання плавних ліній, овальних форм.
Хлопчики частіше, ніж дівчата, використовують прямі лінії, прямокутні форми. Проте
індивідуальні відмінності ширші, ніж зумовлені статтю: є дівчата, що тяжіють до форм з
кутами та прямих ліній, і хлопчики, що віддають перевагу плавним лініям тощо. Серед
малюнків є такі, про які важко сказати, хто їх малював – хлопчик чи дівчинка. Одні з цих
малюнків відзначаються високим рівнем художності, інші, навпаки, дуже невиразні [6].
З метою виявлення відмінностей жіночого та чоловічого образотворення проаналізовано матеріали виконання студентами творчого завдання – «намалюй фантастичну істоту” (ФІ). Порівняльний аналіз 480 малюнків ФІ дозволяє виокремити ознаки, більш
характерні для авторів-жінок та більш характерні для авторів-чоловіків. Такі ознаки ми
назвали гендерно типовими. Це не означає, що фемінні риси наявні в малюнках всіх
жінок, а маскулінні – чоловіків. Можливі інверсії ознак, їх невираженість або поєднання.
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Тяжіння жінок до створення образу-стереотипу “гарненької іграшки”, на нашу думку, мотивовано їх бажанням подобатись, приваблювати і, таким чином, забезпечувати
власну захищеність, безпеку. З цим пов’язані і поза, і вираз “обличчя” ФІ більшості авторів-жінок. ФІ часто має пропорції дитинчати (голова велика щодо тіла, високе чоло,
високе відносно щелепного відділу, великі очі). Згідно з дослідженнями [7], такий вигляд істоти викликає щодо себе опікувальну, батьківську поведінку. В засобах масової
інформації, в дитячих книжках та підручниках поширені зображення істот, яким надано
навмисну дитинність або дитячу привабливість. Призначення таких образів – втішати,
заспокоювати, викликати прив’язаність.
Таблиця. Гендерно типові ознаки образотворення
(на матеріалі зображення фантастичної істоти)
Типові ознаки

Фемінні

Істота часто є
аналогом:

Котика, цуценяти, зайчика,
пташки, квітки

Поза, обличчя
(морда) иражають:

Дружелюбність,
кокетливість

Голова

Велика, порівняно з тілом
(іграшкові або дитячі
пропорції)

На голові:

Пишна зачіска, часто – бант

Дракона, змія, слона,
динозавра,
великого хижака, скелета,
чорта
Самоствердження,
агресію-устрашіння
Невелика, порівняно з
тілом
(пропорції, властиві
тваринам)
Роги, гребінь

Чоло (щодо
щелепного відділу)

Велике

Невелике

Очі:

Великі з віями
Типи очей: а) людські,
б) напівкруглі,
видовжені вгору, як
у мультиплікаційних
тваринок

Без вій, невеликі, круглі,
з зіницями у центрі,
Вирячені

Ніс

Маленький (крапка, риска,
гачок, ґудзик)

Рот

Губи бантиком, посмішка
без демонстрації зубів

Вуха

Відповідні образу
(наприклад,
вуха зайця), в багатьох
випадках
не акцентовані, іноді
малопомітні через пишну
зачіску
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Маскулінні

Великий, м’ясистий,
довгий, часто хобот
Вишкір, демонстрація
зубів,
іноді довгий змієподібний
язик
Великі
типи: а) рупор, локатор
б) «чебурашка»
в) чортячі (загострені
догори)

Граційні, тендітні (іноді
в туфлях на підборах)

Масивні з великими
пазурами

Типи:

Невелике (порівняно з
головою)
а) граційне, видовжене
вгору
б) пінгвіноподібне, кругле,
овальне

Велике, масивне
а) покрите панциром
(лускою)
б) має змієподібні частини
в) технізоване

Волосяний покрив

Пухнастість, кучерики

Крила

Пташині

Волохатість,
«наїжаченість»
Перетинчасті (як у кажана)

Фалос та фалосоподібні частини тіла

Нетипово
Іноді в прихованій формі
(неусвідомлювані автором)

Органи тіла в формі
технічних пристроїв

Нетипово, буває дуже рідко

Атрибути

Прикраси, квіти, сердечка,
зірочки, елегантні туфлі

Лінії, форми

Плавні, овальні, м’які

В зображенні
переважає стереотип:

«Гарненької іграшки»

Лапи
Тіло

Часто – в прихованій формі
(фалосоподібні носи, язики
тощо), іноді – у відвертій
Спостерігається (в такій
формі переважно – нижні
кінцівки)
Зброя, великі черевики,
пляшка,
люлька-цигарка
Прямі, жорсткі з кутами,
Зубчасті
«Страшного чудовиська»

Етологи свідчать, що деякі характерні дитячі риси служать пусковими сигналами
опікувальної поведінки (догляд, турбота). К. Лоренц охарактеризував так званий “дитинний тип” (Kindchenschema) будови тіла, який легко ідентифікується за пропорціями
(наприклад, голова маленької дитини дуже велика порівняно з тулубом). Перебільшуючи
цю особливість, можна зображувати істот, які приваблюють глядача. До цього прийому
звертаються художники-мультиплікатори: їх звірятка часто виглядають як маленькі діти.
Дослідження показують, що чоловікам переважно подобаються образи жінок із вираженими статевими ознаками та водночас дитиноподібністю (що широко використовується
в рекламі). Вияви педоморфізму помітні у жінок різних рас. Вони очевидно не лише
подобаються чоловікам, а й “вмикають” опікувальну поведінку. Виявлено кореляцію
між привабливістю жінки та вираженістю у неї неонатальних (тобто властивих новонародженому) ознак (великі очі, невеличкий ніс, маленьке підборіддя, маленький рот
тощо). Порівняно з дорослим, дитині властиві більш тонкі риси обличчя, велике чоло
і маленький щелепний відділ, відносно великі розміри черепа. Жіночі образи з такими
пропорціями особливо привабливі (напр. “Іспанка” П. Пікассо). Водночас створення відразливого образу жінки полягає у зменшенні розмірів її голови по відношенню до тіла та
“обезчоленню” – мінімалізації її чола по відношенню до щелепного відділу (прикладами
можуть бути жінки-монстри П. Пікассо, Е. Нєізвєстного, В. Сідура).
Тяжіння чоловіків до створення образу “страшного чудовиська” зумовлено їх бажанням самоствердитись у своєму чоловічому (часто агресивному) оточенні, примусити рахуватися з собою. Звідси тенденція до “устрашіння”. Якщо жіночі ФІ звичайно
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усміхнені, то для ФІ, створених чоловіками та юнаками, характерний вишкір з демонстрацією зубів. Дослідження (зокрема порівняння людини з іншими видами приматів)
свідчить, що усмішка і сміх – це не дві форми вираження одного явища, а окремі процеси, які мають майже протилежні еволюційні корені. Усмішка, ймовірно, походить від досить нервового боязкого розтягування губ у всю ширину зубів. У шимпанзе такий вираз
“обличчя” означає спробу умиротворити та задобрити більш високостатусну особу. Зуби
при цьому зімкнуті, не готуються до укусу.
У людей усмішка також слугує ефективним способом вираження покори, лояльності,
щирих намірів та дружелюбності. Жінки посміхаються частіше, ніж чоловіки. Аналіз газетних фотознімків показує, що чоловіки (політики, бізнесмени) звичайно зберігають серйозний
вираз обличчя, а жінки посміхаються (навіть коли для цього нема жодного приводу – в лікарні, на суді тощо). В фільмах, зокрема вестернах, чоловіки, які прагнуть виглядати “крутіше”
за інших персонажів, посміхаються рідко, дозволяючи собі лише час від часу садистичну
ухмилку, а жінки, навпаки, часто усміхаються в прагненні сподобатись [8].
Сміх має іншу природу. Походить від агресивного, загрозливого вишкіру, що можна
спостерігати у людиноподібних мавп як демонстрацію готовності до укусу. Цей жест, що
нерідко супроводжується горловими уривчастими звуками, має місце переважно в ситуаціях, коли мавпа не одна і може розраховувати на підтримку інших особин. Схожі
спостереження щодо людей схиляють до висновку про дві функції сміху – вираження
ворожості та групової солідарності. Оскільки чоловіки як правило більш схильні виявляти агресію та групуватись, ніж жінки, то можна припустити, що й сміються вони
частіше. Дослідження свідчать, що чоловіки, як правило, починають сміятися першими,
і що гумор має важливіше місце в спілкуванні між чоловіками, порівняно з жінками [9].
Крім ухмилки, вишкіру в малюнках ФІ чоловіків часто спостерігаються круглі вирячені очі, загальний загрозливий вигляд, а також зображення фалосу або фалосоподібних
частин тіла. Такі ознаки збігаються із поширеними характеристиками різновиду оберегів, які мали лякати та відганяти злих духів. В цих архаїчних образах особливе значення
надається зображенню очей. У оберегів переважно широко розкриті вирячені очі, які
дивляться прямо на глядача. Зображення таких очей зустрічаються на носах стародавніх
кораблів, на амулетах, завісах, вхідних дверях.
Неминучі при соціальній взаємодії погляди один одному в очі сприймаються амбівалентно. З одного боку, щоб спілкуватись, треба дивитись на партнера. З іншого боку,
надмірно довгий погляд сприймається як тиск, погроза, нав’язування. Зокрeма, вираження погрози прямим поглядом у випадку ворожих зіткнень спостерігається у дітей, що
належать до різних культур (бушмени, індіанці, європейці та ін.).
Поширеними ознаками оберегів є розкритий рот з рядами вишкірених зубів, що немов загрожують вкусити, а також ерегований фалос (виставляння фалосу у багатьох приматів є знаком погрози та соціального домінування) [6].
Яскраво виражені фалічні та демонічні мотиви більшою мірою представлені в малюнках чоловіків, значно рідше – жінок, але в усіх випадках такі малюнки глядачамиекспертами сприймаються як “чоловічi”.
Отже, 1) типові образи ФІ, створені чоловіками, мають певну подібність до наскельних зображень тварин, образів-оберегів та всіляких страховиськ (вампіри, чорти, скелети тощо), що мають лякати або відлякувати; 2) типові ФІ, створені жінками, мають
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подібність до іграшок, персонажів мультфільмів та реклами, які мають приваблювати,
подобатись; 3) в образах ФІ знаходять виявлення гендерно типові способи реагування
чоловіків та жінок на екзистенційні страх, тривогу, значну вагу має дефіцієнтна цінність
безпеки; 4) виокремлення гендерно типових ознак графічної продукції чоловіків та жінок є певною умовністю; вони не мають однозначного зв’язку зі статтю авторів, можлива
їх невираженість, поєднання або інверсія.
В ході дослідження постала низка питань. З якою ймовірністю за малюнком ФІ можна визначити стать автора? Як розподіляються графічні маркери фемінності/маскулінності в групах студентів різної професійної спрямованості? Які особливості та співвідношення гендерно типових ознак в образах ФІ, створених видатними художниками?
За нашим проханням, 8 експертів незалежно один від одного розкладали малюнки
ФІ на п’ять груп, на основі чого для кожного малюнка підраховувався середній бал, означений нами як “бал маскулінності”. Групи були такі: 1) впевнений (а), що це малюнок
жінки – 1 бал, 2) ймовірно, це малюнок жінки – 2 бала, 3) важко визначити стать автора – 3 бала, 4) ймовірно, це малюнок чоловіка – 4 бала, 5) впевнений (а), що це малюнок
чоловіка – 5 балів.
Розглядались малюнки студентів-художників (НАОМА), акторів (НУТКМ ім. І. Карпенко-Карого), інформатиків (НТУУ “КПІ”). Більшість малюнків жінок, незалежно від
професійної спрямованості, розподілилась між групами 2 (ймовірно, це малюнок жінки)
і 3 (важко визначити стать автора). Більшість малюнків чоловіків-інформатиків потрапила в групу 4 (ймовірно, це малюнок чоловіка), а більшість малюнків чоловіків-акторів
та художників розподілилась між групою 3 (важко визначити стать автора) та меншою
мірою групою 4 (ймовірно, це малюнок чоловіка). Середні оцінки “маскулінності” в групах жінок приблизно однакові (2,5 – інформатики; 2,4 – акторки, художниці); в групах
чоловіків приблизно однакові у акторів та художників (3,3 та 3,4) і більш високі – у інформатиків (4,1). Відмінності в рівні “маскулінності” між жінками та чоловіками більші
в групі інформатиків (2,5 та 4,1), ніж в групах акторів та художників (2,4 та 3,3; 3,4).
Для творів (зокрема фантастичних образів) відомих художників характерно індивідуальне співвідношення та унікальне виявлення фемінних та маскулінних характеристик. Перевага фемінних рис простежується в роботах Міро, маскулінних – у П. Пікассо,
О. Розанової, Н. Нєстєрової, Е. Нєізвєстного, поєднання фемінних та маскулінних рис
виражено у І. Босха, С. Далі, М. Приймаченко, М. Шагала. Водночас в одного художника
можуть бути твори, які ідентифікуються глядачем як більш “жіночі” і як більш “чоловічі”. Різні гендерно типові риси комбінуються, трансформуються та використовуються
художником в залежності від творчого завдання – вираження жорстокості, зла, або добра, любові, радості чи смутку, акцентації жіночності чи мужності створюваних образів.
Яскраве виявлення цих тенденцій – в творчості Марії Приймаченко. Її істоти – красиві,
але не намагаються подобатись, вони часто дивляться широко розкритими очима прямо
в очі, але не намагаються нажахати, злякати. Серед них багато філософів – вони прагнуть
зрозуміти світ, людей і допитливо вдивляються в нас.
Висновки
1. Дослідження засвідчило наявність типових рис образотворення, пов’язаних зі
статтю автора. Зокрема, в образотворчій продукції жінок та чоловіків спостерігаються
графічні гендерні стереотипи.
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2. Крім збігу гендерно типових рис образотворчої діяльності та статі авторів спостерігаються інверсійні варіанти, поєднання гендерно типових рис, або їх слабка вираженість.
3. Художньо обдаровані особи створюють неординарні, індивідуально виразні образи, в яких гендерно типові елементи представлені в рекомбінованому або трансформованому вигляді, а психологічним лейтмотивом образу є цінності буттєвого рівня.
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ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ СОЗДАНИЯ ОБРАЗОВ
Статья посвящена гендерным аспектам создания визуальных образов. Исследование показало наличие в изобразительной продукции гендерно типичных маркеров,
«фемининных» (преобладающих у женщин) и «маскулинных» (преобладающих у мужчин), визуально-образных стереотипов, а также широкого диапазона индивидуальных
различий, не связанных с полом.
Ключевые слова: изобразительная деятельность, образ, художественно одаренная личность, гендер.
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GENDER ASPECTS OF IMAGE FORMING
The article is devoted to the gender aspects of graphic production. The research has
shown the presence, in graphic production, of gender typical signs – female (which prevail in
women) and male (which prevail in men), graphic images-stereotypes, and also a wide range
of individual differences which are not connected with sex.
Key words: graphic production, image, gender, person gifted in arts.
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СИМВОЛ ЯК ЗАСІБ ВПЛИВУ НА ЛЮДСЬКУ СВІДОМІСТЬ
(ДІАХРОНІЧНИЙ АСПЕКТ)
У статті систематизуються різні підходи до розуміння поняття символу з точки
зору філософії, психології, соціології, культурології, лінгвістики, лінгвокультурології та
лінгвосеміотики. Символ розглянуто як один із засобів впливу на свідомість людини.
Ключові слова: символ, свідомість, мислення.
Символ як одне з найзагадковіших явищ людського буття, постійно викликає інтерес у дослідників різних галузей науки: філософії, культурології, соціології, естетики,
психології, лінгвістики, лінгвосеміотики та інших. Його вивченню присвячена велика
кількість дослідницьких праць. Це пов’язано з різноманітністю підходів до цієї філософсько-естетичної категорії. Серед них можна виділити наступні: філософський (О. Ф. Лосєв, М. К. Мамардашвілі, Ф.М. П’ятигорський, К. А. Свасьян, Ю. І. Сватко та ін.), психологічний (З. Фрейд, К. Г. Юнг, А. Сторр та ін.), соціологічний (Ж. Дюран, Е. Дюркгейм,
Н. Еліас, М. Мосс, Т. Парсонс, А. Щютц, та ін.), культурологічний (С.С Аверінцев,
Я. Ассман, К. Гірц, Е. Касирер, О. О. Радугін, Л. Уайт та інші), лінгвістичний (Н. Д. Арутюнова, Е. Я. Кравченко, О. О. Потебня, Е. В. Шелестюк та ін.), лінгвокультурологічний
(В. В. Колесов, В. А. Маслова, О. І. Потапенко, Ю. С. Степанов та ін.), лінгвосеміотичний
(Ф. С. Бацевич, І. О. Голубовська, С. В. Єрмоленко, М. Ю. Лотман, Ч. Пірс, Ф. де Соссюр,
У. Уітні та ін.) та інші.
В контексті названої проблематики важливим завданням, на нашу думку, є з’ясувати
властивості символу як засобу впливу на свідомість людини та простежити це у діахронічному аспекті. Актуальність роботи визначається антропоцентричною спрямованістю сучасної лінгвістики та аналіз взаємозв’язку мови з мисленням, з культурою етносів
та роллю символу у цьому процесі. Об’єктом дослідження у статті є поняття символу
© Микитенко А. В., 2015
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в історичному аспекті з точки зору різноманітних наукових підходів. Предметом – особливості впливу символу на людську свідомість. Наукова новизна статті зумовлена
змістом поставленого завдання та тактикою його розв’язання.
Для вирішення поставленого завдання, вважаємо необхідним уточнити зміст поняття свідомості та його співвідношення з мовою людини. Серед багатьох розглянутих
визначень «свідомості» можна підсумувати, що це особлива форма відображення і перетворення дійсності, яка наділяє людину здатністю мислити [1: 246]. За Т. С. Толчеєвою,
свідомість є вищою формою відбиття навколишнього світу, яка властива тільки людині
й пов’язана з її мовленням. Досліджуючи механізми взаємодії свідомості, дійсності та
мови, мовознавець зазначає, що формування свідомості пов’язано з виникненням праці,
а необхідність праці в процесі спілкування викликала появу мову. Отже, праця та мова
вплинули на становлення людської свідомості [2: 89].
Поняття «символ» з’явилось ще у Давній Греції (symbolon – знак, прикмета), яке,
як зазначає німецький філософ Г.-Г. Гадамер, первісно позначало черепок, що слугував
основою для дружніх відносин. Господар будинку давав його гостю, попередньо розламавши навпіл. Так, кожен з них зберігав свій шматок. Багато років потому, коли нащадок
гостя приходив в дім, його можна було упізнати, з’єднавши ці шматочки. Через це вони
виступали певним посвідченням особи [3: 298].
Незважаючи на те, що саме поняття «символ» з’явилось за часів античності, можна
з впевненістю констатувати, що його основи були закладені ще у первісну добу. Саме
в цей час починає формуватися культура і саме у цей період історії людства закладається
фундамент для подальшого розвитку людського мислення. Первісна людина була безсилою перед незрозумілими для неї силами природи, тому почались зароджуватись різні
релігійні вірування, які стали підвалинами для виникнення такого культурного феномену
як символ. Найбільш вираженими формами прояву релігії були тотемізм та фетишизм.
Суть тотемізму полягає у уявленні, що кожна родова група первісних людей мала
спільного предка у вигляді тварини або рослини, якого вона вважала своїм покровителем. Така тварина чи рослина була тотемом для роду [4 (10: 212)]. Людина первісної
доби поклонялася тотемам та покладалася на їх надприродні сили. Тотем символізував найкращі якості та виступав як дух, який оберігав людину [5: 90]. З цього приводу, французький філософ та соціолог Е. Дюркгейм, вивчаючи суспільне та культурне
життя аборигенів, вважає, що тотем був першим релігійним символом, якому вони
поклонялися. За Дюркгеймом, тотем виступає символом певної общини та відрізняє
один рід від іншого. В той же час тотем сприяє зближенню людей, оскільки вони, не
маючи єдиної території та постійного вождя, мали потребу у якомусь центрі, який би
їх об’єднував. Саме таким центром і виступав тотем. Взагалі філософ розглядав саму
релігію як сукупність символів [6: 67].
Пізніше первісна спільнота почала поклонятися особливим предметам – фетишам,
якими могли виступати будь-які матеріальні речі. Вони також були наділені надприродними можливостями. Така віра у надприродні властивості предметів і речей отримала
назву фетишизм [7: 614].
Отож, тотемізм та фетишизм як перші релігійні уявлення створили умови для подальшої історії розвитку поняття символу. Тотеми та фетиші, які можна вважати першочерговими формами вияву символу, хоча ще і не складали єдиної системи, але вже тоді
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здійснювали вплив на поведінку людини та стали поштовхом для розвитку людського
мислення.
Цікаві факти історії зародження символу спостерігаємо у Давньому Єгипті. Релігія
давніх єгиптян носила політеїстичний характер, що означало поклоніння численним
божествам. Боги, за віруваннями стародавньої людини, володіли безмежною силою.
У зв’язку з цим, будь-які предмети чи явища природи, недоступні людському розумінню,
сприймались як знаки божої волі. Ось чому поклоніння богам стає основною традицією
давньої людини. У різних поселеннях-містах єгиптян існували усілякі образи богів, які
зображувались у неоднакових подобах. Так, одним з прикладів беззаперечного вірування
народів давнього Єгипту стають правила Маат, яка вважалась богинею світового порядку та істини. На багатьох фресках вона зображується у вигляді страусового пера. Під
час щоденного богослужіння цар підносив статуетку Маат до лику божества, увінчану
страусовим пір’ям. Завдяки ній цар сприяв зміцненню вселенської гармонії у світі [8].
Найбільш вагомий вплив на людей мав цар Єгипту – фараон. Вважалося, що він є
втіленням божества у людській подобі. Всі його розпорядження набували характеру божественного веління. Тому древні єгиптяни беззаперечно виконували всі його накази та
навіть обожнювали його владу та особу. За часи правління фараона була збудована велика кількість неперевершених пірамід та храмів. Німецький єгиптолог Я. Ассман зазначає,
що люди вірувати в те, що храм споруджується як символ і образ неба, де існували боги.
Оскільки небо було неосяжною сферою, то тільки у культовому вимірі, за допомогою символів, можна було встановити контакт з божествами [9: 74]. Найвідомішим уособленням
правителя Єгипту була скульптура Сфінкс, яка залишилась атрибутом єгипетського мистецтва й до сьогодні. Він зображувався як символ царської влади біля входу у храм. Давня
людина була переконана, що роблячи все за волею богів, її буде винагороджено після смерті. Будь-що, що символізувало Бога, мало настільки сильний вплив на людину, що під його
впливом давній єгиптянин був здатний піти на що завгодно тільки, щоб догодити об’єкту
поклоніння. Можна стверджувати, що у Давньому Єгипті простежується подальший вплив
символів на свідомість та поведінку людини. Якщо у первісному суспільстві уособленням символів можна назвати тотеми та фетиші, то у Давньому Єгипті – це ще й усілякі
скульптури, будівлі та навіть царі, які представляли Бога. Як зазначає німецький єгиптолог
Манфред Луркер, відомий дослідник Єгипту Зігфрід Шотт взагалі висловлює думку, що
символ був однією з основних форм давньоєгипетського мислення [10: 11].
Російський філолог-славіст та літературознавець С. С. Аверінцев зазначає, що символ є таким же древнім як людське пізнання, але розуміння його як філософсько-естетичної категорії є досить запізнілим періодом культурного розвитку [11: 160]. Відомий
російський філософ О. Ф. Лосєв, плідно досліджуючи історію античної естетики, констатує, що спочатку саме слово «символ» зустрічається дуже рідко, в основному навіть
випадково. Результати проведених досліджень філософа показали, що первісно символ
зливається разом зі знаком та емблемою і вперше розглядається як окреме ціле лише
у судженнях Демокріта, Емпедокла та піфагорійців, філософія яких заклала основу для
багатозначності вивчення цього поняття [12]. Як філософська проблема поняття символу вперше усвідомлюється представниками античної класики (Платон, Арістотель), які
хоча починають поступово використовувати «символ» у свої працях, але це відбувається
ще не до кінця усвідомлено.
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Принципово новий погляд на розуміння символу спостерігаємо у представників неоплатонізму. Наприклад, як зазначає А. Ф. Лосев, ранній неоплатонік Плотін, розглядаючи міфи в символічному аспекті, жодного разу не використовує саме поняття «символ»
навіть для позначення міфу [12]. А ось інші філософи вже досить інтенсивно почали
використовувати це поняття. Приміром Порфирій вважає, що завдяки снам та символам
сповіщається божа воля. Ще один давньогрецький філософ-неоплатонік Ямвліх у своїй
праці «Про єгипетські містерії» зазначає, що той, для кого є відкритим єгипетське вчення
про символи, може побачити у певних предметах потаємні речі. Такі предмети-символи
існують тому, що боги радіють будь-якому наслідуванню природі у матеріальному світі
[13: 197]. За Ямвліхом, символ є тією ланкою, яка єднає людину і Бога. Власне кажучи,
походження символів філософ пов’язує саме з Єгиптом. На основі цього А. Ф. Лосєв писав, що символи у Ямвліха виступають як божественні сутності, а можливо, і самі боги,
які були послані людям для того, щоб вони отримали можливість поєднатися з божествами [14: 257]. Остаточного значення поняттю символ надав неоплатонік Прокл Діадох.
Під час символічного трактування праць Платона, філософ дійшов до висновку, що поява та наявність символів у світі пов’язана з потребою людини розмірковувати про Бога.
Істина, яка виявляється у символі шляхом сполучення протилежностей, змушує думку
людини прагнути її простоти, у якій і міститься божественна потенція [15: 8]. Таким
чином, Проклу вдалося піднести символ на термінологічну височінь.
Продовження ідей філософів-неоплатоників помічаємо у філософії середньовіччя.
Головним призначенням символу було втілити чуттєво-наочним способом найвищі духовні цінності, які залишались невидимими для людства. Світ був символічним, а кожна
річ несла в собі певні таємниці. Ще апостол Павло зазначив, що світ поділяється на видимий та невидимий [16: 14]. Тому символ розглядався як спосіб виявлення духу у матеріальних речах та явищах, як здатність відкрити таємниці світобудови.
Значний внесок в історію розвитку поняття символу були зроблені представниками
німецької філософії (Е. Кант, Г. Гегель, Й. Гете, Ф. Шиллер, Ф. Шеллінг, Е. Касирер та
інші). Наприклад, німецький філософ та культуролог Е. Касирер приділяв велику увагу
символу та вважав, що людство живе у єдиному світі – світі культури. Різноманітні сфери культури, які філософ називає так званими «символічними формами» (мова, наука,
міф, релігія, мистецтво), розглядаються як окремі інституції. На думку філософа, людина
є символічною твариною, яка конструює світ у символічних формах [17].
Представник французької школи герменевтики П. Рікер також звернувся до аналізу поняття символу і прийшов до висновку, що він є причиною виникнення мислення. Філософ
висунув думку про те, що символ несе у собі два значення – первинне значення несе у собі
одночасно і вторинне, яке можна зрозуміти лише за допомогою першого [18: 25].
Проблему символу розглядає у своїх працях і український філософ Григорій Сковорода. Філософ стверджує, що Біблія є не лише священним текстом, а специфічним
символічним світом, що дає можливість осягнути природу всього існуючого. Священна
книга має у собі біблійні символи, які дають змогу відкрити звичайному людському розумі розум вічний [19 (1: 450)].
Британський філософ А. Вайтхед, характеризуючи символізм, також зауважив, що
діяльність людського розуму є символічною. За Вайтхедом, це відбувається тоді, коли
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досвід, накопичений у розумі людини, починає викликати думки, переконання та емоції
відносно інших компонентів досвіду [20: 7].
Все це дозволяє стверджувати, що вплив символу на людську свідомість та мислення
почали простежувати філософи ще від початку зародження філософської думки. Кожен
філософ інтерпретував символ зі своєї точки зору, яка займає гідне місце у історії розвитку становлення символу.
У XIX ст. символом зацікавились й інші науки. Важливий внесок у розвиток наукових знань про символ зробили представники психологічних наук, які розглядали його як
особливу характеристику людського пізнання та підсвідомості. Австрійський психолог
Зигмунд Фрейд, розробляючи свою теорію сновидінь, зазначав, що розшифрування символіки снів допомагає зрозуміти зміст підсвідомих процесів, а символ вважав елементом
сновидіння [21]. Інший відомий психолог К. Г. Юнг розглядав саму культуру як систему
символів. Під символами, в свою чергу, він розумів прояв головних фігур та ситуацій колективного несвідомого, так званих архетипів. Шляхом вивчення символів Юнг прийшов
до висновку, що архетипи первісно присутні у свідомості всіх людей, а символи є рухливими та конкретними. Ось чому кожна людина здатна створити свою власну символічну
модель світу, а різні народи, маючи відрізний досвід, спроможні розуміти один одного [22].
Дослідники у галузі соціології Т. Парсонс, А. Щютц, Н. Єлиас надали символу значення одного з найбільш значущих понять для пояснення сутності соціальних та культурних процесів. Символ стає одним з найважливіших елементів комунікації. Французький
дослідник М. Мосс бачив у символі загальні знаки, які забезпечують спілкування між
людьми [23: 150]. Інший французький соціолог Ж. Дюран зазначав, що символ виконує
символічну функцію, яка є функцією людського розуму. Це його призначення виникло
у зв’язку з неможливістю задовольнитися прямим змістом речей [23: 150]. Тому, згідно
соціологічного підходу, символ виступає засобом встановлення соціальних зв’язків та
взаємовідносин між людьми.
Наукові розвідки поняття символу не оминули і сферу культурології. Культура виражає себе саме завдяки символічних форм, які передаються від одного покоління до іншого. Але, як зазначає О. О. Радугін, символічні форми виступають внутрішньою стороною
культури, а власне символи проявляються тільки завдяки людській активності [24: 12].
Завдяки такій ініціативності, буденність людини наповнюється символами, які регулюють його поведінку та надають життю творчого змісту. Американський культуролог
Л. Уайт вбачав у культурі здатність створювати символи. Згідно його концепції, людина
має здатність надавати навколишнім предметам, явищам та діям символічного значення
та сприймати це значення [25]. Крім того, засновником символічної антропології К. Гірцом було помічено, що образ людини як істоти, яка спроможна творити символи, набуває
великої популярності у багатьох суспільних науках [26: 168].
Актуальним об’єктом дослідження «символ» залишається і у лінгвістичній науці. Спираючись на результати досліджень вітчизняних та зарубіжних мовознавців
(Н. Д. Арутюнова, Н. А. Афанасьєва, Е. Я. Кравченко, О. О. Потебня, О. В. Шелестюк та
інші), можна зробити висновок, що «символ» й до сьогодні викликає багато протиріч.
Це підтверджує відсутність визначення «символу» у багатьох лінгвістичних словниках (серед авторів – В. І. Зевако, Ж. Марузо, Д. Е. Розенталь, В. Н. Ярцева). Ті ж автори
(О. С. Ахманова, Т. В. Жеребило, С. В. Єрмоленко), в чиїх словниках були зафіксовані
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визначення поняття символу, трактують як правило його як знак чи образ. Наприклад,
у словнику лінгвістичних термінів Т. В. Жеребило символ визначається матеріальним,
графічним або звуковим знаком, що слугує для умовного позначення якого-небудь поняття [27: 322].
Згідно концепції О. В. Шелестюк, символ слід відносити і до рівня мови, і до рівня мовлення. Дослідниця стверджує, що початкова структура значення слова має у собі
семи, які складають його «символічну ауру». У випадку актуалізації цього значення аура
втілюється у переносному символічному змісті. При цьому можливе втілення різних семантичних пластів аури, де можуть бути реалізовані одночасно декілька символічних
значень [28: 140]. Вітчизняний мовознавець О. О. Потебня звернув увагу на те, що треба
вивчати не те, що описується за допомогою мови, а те, що в ній відображається. Головну
причину появи символів лінгвіст вбачав у необхідності відновлення тих значень слів, які
з часом забувались [29: 184]. Дослідниця лінгвокультурологічного підходу В. А. Маслова
стверджує, що символ є продуктом людського пізнання [30: 95]. Мовознавець Н. Д. Арутюнова трактує символ як слово чи предмет, що певним чином виражає зміст якого-небудь явища. На думку дослідниці символи формують ідеали та глибинні смисли [31: 87].
Представники лінгвосеміотичного підходу (М. Ю. Лотман, Ч. Пірс, Ф. де Соссюр,
У. Уітні та ін.) співвідносять символ зі знаком. Наприклад, Ф. де Соссюр стверджував, що
знак має дві сторони. Перша – це план вираження, друга – план змісту. Відповідно до
цього, звуковий образ виступає планом вираження, а думка людини про предмет реальної
дійсності – його планом змісту. На думку М. Ю. Лотмана, символ є досить складним поняттям і тому кожна семіотична система розуміє символ зі своєї власної точки зору [32: 240].
З огляду на вище наведені твердження, можна зробити висновок, що поняття символу з лінгвістичної точки зору є актуальним об’єктом дослідження, яке потребує подальшого вивчення у зв’язку з існуючими протиріччями та є тим феноменом, який здійснює
значний вплив на свідомість людини.
Таким чином, можна констатувати, що «символ» з’явився ще за первісних часів,
а починаючи з античності посів важливе місце одного з найбільш таємничих понять
у різних галузях науки. Розвідки представників філософії, психології, культурології,
соціології, лінгвістики на різних етапах історії розвитку поняття символу дають змогу
говорити про нього як одну з рушійних сил впливу на свідомість та поведінку людини.
Дослідниця В. Лідс-Гурвіц з цього приводу зазначає, що якщо у науковця виникає бажання вивчити особливості людської діяльності, потрібно досліджувати символи, так як
завдяки ним можна найбільш точніше зрозуміти поведінку людини [33: 35]. Окреслені
результати можуть бути використані для подальшого вивчення співвідношення мови та
свідомості людини та ролі символу у цьому процесі.
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СИМВОЛ КАК СРЕДСТВО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОЗНАНИЕ ЧЕЛОВЕКА
(ДИАХРОНИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)
В статье описываются различные подходы понимания понятия символ с точки
зрения философии, психологии, социологии, культурологии, лингвистики, лингвокультурологии и лингвосемиотики. Символ рассмотрен как одно из средств воздействия на
сознание человека.
Ключевые слова: символ, сознание, мышление.
Mykytenko A. V., postgraduate student
The Potebnya A. A. institute of Linguistics, Kyiv
A SYMBOL AS A METHOD OF INFLUENCE ON HUMAN’S CONSCIOUSNESS
(DIACHRONIC ASPECT)
Different approaches to understanding the term of symbol from the point of view of philosophy, psychology, sociology, culturology, linguistics, linguoculturology, linguosemiotics are
systematized in the article. A symbol is considered as one of methods of influence on human`s
consciousness.
Key words: symbol, consciousness, thinking.
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УКРАЇНСЬКА ПСИХОЛІНГВІСТИКА В КОНТЕКСТІ ЗАРУБІЖНИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ
У статті зроблено спробу аналізу основних психолінгвістичних шкіл, які склалися
на теренах України, й тих шкіл, з яких, зважаючи на спільнорадянський період, виокремилися сучасні вітчизняні психолінгвістичні школи. Також описано основні напрями діяльності та розвитку цих шкіл нині з огляду на наукові дослідження їх послідовників.
Ключові слова: Тверська психолінгвістична школа, Московська психолінгвістична
школа, Українська асоціація психолінгвістів.
Постановка наукової проблеми та її значення. Психолінгвістика сформувалася як
наука в 50-х роках XX століття завдяки роботам Н. Хомського, Ч. Осгуда, Дж. Міллера,
Д. Слобина та інших американських лінгвістів і психологів. Виникнення цієї науки зумовлено потребою відмежуватися від традиційного структурного підходу до вивчення
мови; лінгвістика стає антропоцентричною. Об’єктом уваги лінгвістів стають продукти
мовленнєвої діяльності людини, а сприйняті крізь призму психіки мовців, вони стають
об’єктом вивчення психолінгвістики; її цікавлять процеси витворення та сприйняття
певних мовленнєвих одиниць.
Аналіз останніх досліджень [13; 14; 29; 30], увиразнює проблеми, на яких сконцентрована сьогоднішня психолінгвістика: витворення та сприйняття мовленнєвих одиниць,
етапи та моделі цих взаємопов’язаних процесів, внутрішнє мовлення, сприйняття форми
мовного висловлення і конструювання змісту й смислу тексту, у тому числі художнього,
сприйняття тексту, онтогенез мови, вродженість та надбання мовної здібності, вроджені
передумови формування мовної здібності, ґендерні розбіжності мовлення, дитяче мовлення, навчання читанню, відмінності при засвоєнні рідної та іноземної мов, етнопсихолінгвістичні аспекти перекладу, психологічні проблеми білінгвізму, мовні та мовленнєві
патології, мовна картина світу, професійна комунікація, психолінгвістичні аспекти текстів ЗМІ, психолінгвістика в криміналістиці, концепція мовної свідомості, вивчення етнокультурної специфіки мовного спілкування тощо. Тобто під загальним терміном «психолінгвістика» розглядають низку конкретних, проте досить віддалених одна від одної
проблем, які часто існують на межі з іншими науками.
Однак психолінгвістика на сучасному етапі тяжіє до двох полярних напрямів: одні
дослідники вивчають дискурсивні поля, інші – ментальний лексикон. Відповідно до двох
основних напрямів сформувалися школи та асоціації психолінгвістики.
Метою цієї статті є огляд основних вітчизняних психолінгвістичних шкіл, напрямів
їх діяльності та розвитку в контексті надбань світової психолінгвістики.
Виклад основного матеріалу. Тверська психолінгвістична школа приділяє особливу
увагу вивченню ментального лексикону людини, тобто репрезентує словоцентричний
підхід у психолінгвістиці. Осередком цієї школи є Тверський державний університет,
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зачинателем – О. О. Залевська, яка з 1980-х років працює над проблемами семантики
слова, психолінгвістичним розумінням тексту, ментальним лексиконом, особливостями
формування мовної картини світу засобами рідної та іноземних мов, структуру окремих
фрагментів мовної картини світу, психолінгвістичними проблемами двомовності, загальними питаннями психолінгвістики. Дослідниця сприяла поширенню методу асоціативного експерименту для міжкультурних досліджень, консультувала творців Російського
асоціативного словника, організовує семінари, конференції та симпозіуми тощо (наприклад Міжнародна науково-практична конференція «Горизонти психолінгвістики») [4:7].
О. О. Залевська є членом редколегії всеросійського журналу «Вопросы психолингвистики». Однодумцями та соратниками вченої можна назвати майже сто вчених [4:8], які працюють у ВНЗ Росії (Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, Іжевськ, Калуга, Кіров, Курськ,
Мурманськ, Омськ, Орел, Перм, Уфа тощо) та за її межами (Казахстан, Україна, Австрія,
Нова Зеландія, США, Тайвань). [8; 17]. Тверська психолінгвістична школа досліджує
специфіку організації та функціонування лексикону людини, що призвело до розуміння
слова як оперативної одиниці, задіяної у процесах розуміння та вироблення мовлення. З
цієї вихідної точки в рамках школи проводяться масштабні дослідження процесів ідентифікації слова, розуміння тексту тощо. В останні роки в проводять також інтегративне
фундаментальне дослідження двомовності (з опорою на позиції лінгвістики, психології,
соціології, педагогіки, нейрології), що стало «маркою» школи. [4:8].
Вчені Московської психолінгвістичної школи здебільшого вивчають дискурсивні
поля. Зародилася ця школа в Московському державному університеті ім. М. В. Ломоносова, а її зачинатель – психолог і лінгвіст О. О. Леонтьєв. Науковець вважав, що зародження радянської психолінгвістики спровоковане працями таких учених: Л. В. Щерба,
Л. С. Виготський, О. М. Леонтьєв, А. Р. Лурія, М. І. Жинкін [14]. Учений був піонером
в радянській психолінгвістиці, бо саме завдяки йому були опубліковані погляди зарубіжних психолінгвістів, організовувалися постійно діючі семінари, активізувались
сили науковців навколо психолінгвістичних питань, а сам О. О. Леонтьєв працював
над розробкою психолінгвістики як теорії мовленнєвої діяльності в межах розробленої
О. М. Леонтьєвим теорії діяльнісного підходу, що стало прерогативою психології, проте
дослідження вченого не залишили без уваги спеціалісти і в галузі психолінгвістики [19].
Сьогодні на відділенні теоретичної та прикладної лінгвістики філологічного факультету
МДУ продовжують займатися проблемами психолінгвістики, присвячуючи їй дисциплінарні курси [25], спецсемінар «Вступ до психолінгвістики» Школи Юного Філолога цього ж ВНЗ [27], які зберігають певну традицію зачинателя.
Проте погляди Московської психолінгвістичної школи переважно розвиває кафедра
психолінгвістики Московського державного лінгвістичного університету, на чолі зі знаним психолінгвістом Н. В. Умімцевою. Основні напрямки наукових досліджень кафедри –
формування та функціонування мовної свідомості, етнопсихолінгвістика, оптимізація
міжкультурного спілкування [10], а сама Н. В. Уфімцева є співавтором Російського асоціативного словника за редакцією Ю. М. Караулова (разом з Ю. О. Сорокіним, Г. О. Черкасовою та іншими), досліджує засобами психолінгвістики мовну свідомість, міжкультурну комунікацію, співвідношення мова :: свідомість тощо [2]. Також вона входить до
редакційної колегії Наукового журналу теоретичних і прикладних досліджень «Вопросы
психолингвистики» [4], який виходить раз на півріччя з 2003 року. Ідеї Московської
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психолінгвістичної школи розвивають Є. Ф. Тарасов, О. В. Баляснікова, А. О. Степанова,
Дзинь Тао, О. В. Федорова, І. О. Зимня, Є. М. Верещагін та інші. Р. М. Фрумкіна займає
дещо іншу позицію відносно Московської психолінгвістичної школи, проте допомогла
розвинути експериментальну лінгвістику й популяризувати психолінгвістику (завдяки
доступному викладу своїх праць, які не переобтяжені термінологією) [20].
Вагомими для психолінгвістики є дослідження очільника центру російської мови
МДЛУ, а також наукової школи «Російська мовна особистість» Ю. М. Караулова. Ця наукова школа сформована після опублікування монографії Ю. М. Караулова «Російська
мова і мовна особистість». Робота над Асоціативним тезаурусом російської мови сприяла поширенню ідей теорії мовної особистості та привела до кола однодумців понад
30 вчених (О. В. Євтушенко, Н. В. Уфімцева, Є. Ф. Тарасов, Г. А. Черкасова та інші). Сам
засновник продовжує розробляти асоціативну граматику, фразеологію, зіставлення асоціативних норм російської та іспанської мов, асоціативну лексикографію тощо [3; 9; 28].
Видатною постаттю в психолінгвістиці є також В. П. Белянін, ідеї якого не можна
цілісно віднести до жодної психолінгвістичної школи. Вчений займається нейро-лінгвістичним програмуванням, психолінгвістичними основами навчання іноземної мови,
проблемами цілісності та зрозумілості тексту, текстовою методикою доповнення, психолінгвістичним літературознавством, вивчає дитяче мовлення, навчання російської мови
як іноземної, жаргон тощо [17].
Близькими до ідей як Московської, так і Тверської психолінгвістичних шкіл є погляди професора Пермського державного університету І. Г. Овчиннікової, до кола наукових
поглядів якої входить широкий спектр проблем: дитяче мовлення, діалог субкультур і
культур, ментальний лексикон, білінгвізм, досліджена за допомогою вільного асоціативного експерименту національна мовна картина світу тощо [7]. І. Г. Овчиннікова є ученицею та послідовницею відомого мовознавця та психолога Л. В. Сахарного. Л. В. Сахарний працював у Пермському державному університеті, а також у Санкт-Петербурзькому
державному університеті (як й І. Г. Овчиннікова свого часу), тому традиції обох вищих
шкіл вплинули на погляди вченого (наприклад, психолінгвістичні ідеї Л. С. Щерби, який
ще в довоєнні роки в Ленінградському університеті розробляв теорію мовленнєвої діяльності; серед зачинателів радянської психолінгвістики Л. В. Сахарний, крім Л. С. Щерби, називав його вчителя – лінгвіста зі світовим ім’ям І. А. Бодуена де Куртене, а також психолога Л. С. Виготського). Тому можемо говорити якщо не про школу, то про
Санкт-Петербурзько-Пермський осередок вивчення психолінгвістики. Л. В. Сахарний
присвячував свої роботи загальним питанням психолінгвістики, експериментальній
психолінгвістиці, психолінгвістичним аспектам словотвору, декодуванню тексту, теорії
ситуативного значення слова, породженням текстів-примітивів, дитячому мовленню
тощо. Разом з А. С. Штерн організували Міський психолінгвістичний семінар у СанктПетербурзі – щомісячне зібрання психолінгвістів. До кола інтересів А. С. Штерн входили загальні засади психолінгвістики, сприйняття усного мовлення, експерименти зі
сприйняття складів, слів, речень і текстів, проведені за наявності різноманітних перешкод – різних видів шумів, за наявності в реципієнта зниженого слуху, наявності афатичних розладів тощо. Учнями подружжя можна вважати В. О. Сударикову, Т. І. Доценко,
О. Б. Детиніну, І. О. Баринову, С. І. Стрекаловську, С. О. Сиротко-Сибірського, Л. Б. Волкову, Т. М. Чугаєву, О. В. Єрофеєву, і вже названу І. Г. Овчиннікову [16].
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Наукові традиції вітчизняної і зарубіжної психолінгвістики, основи яких закладено такими видатними мовознавцями і психологами, як О. О. Потебня, Л. С. Виготський,
В. фон Гумбольдт, Ф. Боас, Г. Штейнталь, Ч. Осгуд, Дж. Керролл, Т. Сібеок, І. О. Бодуен
де Куртене, Л. В. Щерба, О. Р. Лурія, О. О. Леонтьєв та іншими, плідно продовжують розвиватися в Україні [30].
Психолінгвістика України розвивається трьома основними напрямами: психологічні (часто – психолого-педагогічні) дискурси, мовознавчі дискурси, дискурси соціальної
комунікації (відповідно до цих напрямів у журналі «Психолінгвістика» виділено три рубрики: «Психологія», «Мовознавство», «Соціальні комунікації» [30]; а в журналі “East
European Journal of Psycholinguistics” Східноєвропейського національного університету
ім. Лесі Українки, психологічні дискурси розглядають з огляду на мовлення особистості
в нормі та патології, а мовознавчі й соціально-комунікативні дискурси об’єднують у психолінгвістику дискурсу та комунікації [29].
З огляду на вагомі психолінгвістичні дослідження вітчизняних науковців під час
пленарного засідання 1-ї міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми психолінгвістики» (25 – 26 жовтня 2006 року у м. Переяслав-Хмельницький) з
ініціативи доктора філологічних наук, професора О. М. Холода було створено Українську асоціацію психолінгвістів (далі – УАП). Уже названий журнал «Психолінгвістика» є
щоквартальним науково-періодичним виданням УАП, співзасновниками якого є Криворізький навчальний центр Одеської національної юридичної академії (де на той час працював О. М. Холод) та Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет
імені Григорія Сковороди (який вже протягом декількох десятиліть підтримує репутацію
потужного психолінгвістичного центру в Україні). Співголови УАП – доктор філологічних наук, доцент О. М. Холод та кандидат педагогічних наук, доктор психологічних
наук, професор Л. О. Калмикова, яких обрано на пленарному засіданні 2-ї міжнародної
конференції «Актуальні проблеми психолінгвістики» у м. Переяслав-Хмельницький 27
жовтня 2007 року [24]. У рамках школи досліджуються найрізноманітніші питання та
розвиваються широкий спектр ідей; вона є загальнонаціональною.
Проте кожен із трьох напрямів розвитку української психолінгвістики розвивається в лоні певної вітчизняної школи. Дискурси соціальної комунікації цікавлять прихильників наукової школи з проблем прикладних соціальнокомунікаційних технологій
та історії і теорії соціальних комунікацій, психолінгвістики і соціолінгвістики, учні
якої розробляють метатеорію маніпуляції суспільства [26]. Засновником цієї школи
О. М. Холод – журналіст, психо- та соціолінгвіст, перекладач, спеціаліст у галузі соціальних комунікацій та комунікаційних технологій, автор теорії інмутації суспільства.
До кола інтересів науковця входить також іміджологія, журналістознавство, ґендерна
лінгвістика тощо. О. М. Холод є завідувачем кафедри журналістики Інституту журналістики і міжнародних відносин КНУКіМ, головний редактор наукового журналу
«Світ соціальних комунікацій» [21].
Прихильниками соціально-комунікативної психолінгвістики в Україні також є:
Н. В. Акімова, О. І. Горошко, Л. В. Чернявська, Г. О. Цуканова, М. В. Нагорняк, С. А. Козиряцька, В. Л. Галацька, Л. В. Бадюл, А. К. Досенко, Т. Л. Подашевська, Ю. Г. Полєжанов, М. В. Смирнова, В. В. Шилова, В. Я. Мороз, М. Д. Карп’юк, О. Л. Біличенко,
С. О. Нікітчина тощо [30].
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Вагомий внесок належить українському психолінгвісту, професору, доктору філологічних наук О. І. Горошко. Вона завідує кафедрою міжкультурної й іноземної мови
Національного технологічного університету «Харківський політехнічний інститут», є
позаштатним співробітником Харківського центру ґендерних досліджень, членом міжнародної соціальної медіа-спілки. Наукова діяльність О. І. Горшко орієнтована на світову
соціо- й психолінгвістику, судову лінгвістику, Інтернет-студії, теорію та психолінгвістику комунікації, ґендерні дослідження (вивчала мовну свідомість в контексті ґендерної парадигми, інформативно-комунікативне суспільство в ґендерному вимірі, ґендерні
особливості російськомовного Інтернету тощо), розробила інтегративну модель вільного
асоціативного експерименту, займається проблемами його проведення тощо [5].
Психологічні (та педагогічні) дискурси цікавлять вчених наукової школи «Динаміка
становлення проблеми української психолінгвістики й ігродидактики в контексті» [11].
Вчені цього напряму вітчизняної психолінгвістики займаються такими питаннями: співвідношенням несвідомих і свідомих компонентів в мовленні дітей та в оволодінні ними
рідною мовою; особливостями мовленнєвих операцій і мовленнєвих дій, їх становлення
в дошкільному віці; ґенези мовленнєвої діяльності у дітей старшого дошкільного віку;
розвитку рефлексії над мовленням, зокрема спонтанної рефлексії, що виформовується з
дошкільного віку; шляхів формування рефлексивних умінь у галузі мовлення; феномену
«прозорості значення мовного знаку» і специфіки об’єктивації мови у дошкільників; артта ігротерапії тощо [24; 30]. Очільником школи є Л. О. Калмикова – завідувач кафедри
психології факультету педагогіки та психології ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», керівник лабораторії психолінгвістики розвитку дитини в тому ж ВНЗ, дійсний член Міжнародної академія наук
педагогічної освіти (м. Переяслав-Хмельницький). Напрями дослідження, які цікавлять
науковця, — психологія мовлення, психолінгвістика розвитку, рефлексивна психолінгвістика, психолінгвістика в навчанні рідної й іноземної мов дітей дошкільного віку тощо
[24]. Однодумцями Л. О. Калмикової є Т. О. Піроженко, Н. В. Гавриш, Н. В. Харченко,
О. О. Грейліх, Т. О. Бородулькіна, О. І. Чернякова та інші.
Проте «психологічний» напрям психолінгвістики не вичерпується лише вивченням
психології дітей. Серед питань, які актуальні для цього напряму психолінгвістики, професійно-мовленнєва діяльність (викладача, психолога тощо), особливості сприймання,
розуміння й породження висловлення, властивості організації мовленнєвого досвіду
особистості, мовленнєва тривожність, освітній стрес, сімейна мовленнєва поведінка, які
розвивають такі психолінгвісти, як Г. В. Калмиков, М. В. Лила, М. М. Лила, М. О. Орап,
М. Д. Карп’юк, Ю. А. Цьось, Л. В. Засєкіна, К. Є. Нікода та інші [30].
Серед українських психолінгвістів, сфера інтересів котрих тяжіє до лінгвістичних
досліджень засобами психолінгвістики, можна назвати Т. Є. Недашківську (займається
вивченням професійної мовної та концептуальної картин світу державних службовців
методом вільного асоціативного експерименту, загальних питань психолінгвістики),
Л. В. Кушмар (вивчає економічну лексику, а також мовну та концептуальну картину світу студентів економічних спеціальностей), В. Я. Мороз (описує біблійну комунікацію,
історичну комунікацію), Н. В. Акімову (нейропсихолінгвістичні аспекти розуміння інтернет-текстів), О. А. Антіпова (лексико-семантичні поля в сучасних літературних текстах), Н. В. Дячук (психолінгвістичні ознаки художнього тексту, перекладних текстів),
Г. С. Лазаренко (англійські та українські торгові назви в психолінгвістичному аспекті),
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Т. Ф. Осіпову (емоції в ґендерному аспекті), О. В. Швець (когнітивний аспект до вивчення речень), С. Є. Ігнатьєву (вивчає щоденникові дискурси в різних аспектах) тощо [30].
Плідно працює в напрямі лінгвістичних дискурсів вітчизняної психолінгвістики Д. І. Терехова, доцент кафедри загального і порівняльного мовознавства та новогрецької філології
Київського національного лінгвістичного університету, де в 1997 році захистила кандидатську
дисертацію на тему «Психолінгвістичні особливості сприйняття семантики соматичної лексики в українській та російській мовах» та продовжує займатися семантичними особливостями
лексики, речення та тексту в психолінгвістичному аспекті, зіставною асоціативною психолінгвістикою, методикою психолінгвістичних досліджень, соціопсихолінгвістикою [23].
Крім того, ряд вчених займаються загальними питаннями психолінгвістики, наприклад, Л. В. Засєкіна, С. В. Засєкін є співавторами підручника «Вступ до психолінгвістики» [6], С. І. Куранова – автором підручника «Основи психолінгвістики» [13],
а С. В. Мартінек – автор Українського асоціативного словника (хоча науковець позиціонує себе когнітологом, є Віце-президентом Української асоціації когнітивної лінгвістики
і поетики, проте водночас вона є і психолінгвістом) [22]. Т. Ю. Ковалевська є автором
Асоціативного словника української рекламної лексики [1], крім того професор опікується загальними проблемами психолінгвістики, сугестивної лінгвістики, нейролінгвістичного програмування та лексикографії тощо [12].
Висновки та перспективи подальших досліджень. Українська психолінгвістика
міцно інтегрована у зарубіжну, має ті ж напрями дослідження, спирається на ті ж витоки, використовує притаманні світовій психолінгвістиці засоби дослідження. Вітчизняна
психолінгвістика використовує та збагачує надбання світової психолінгвістичної науки.
Проте національна психолінгвістика ще нечітко сформувала власні школи, зважаючи,
на нашу думку, на недосить тривалий період її самостійного розвитку (поза рамками
психолінгвістики радянського періоду), хоча вже досить помітні тенденції та започаткувалася традиція у дослідженнях, прикладом чого є ґрунтовні праці з психолінгвістики,
асоціативні словники тощо. Варто зазначити, що виокремлені нами напрями української
психолінгвістики, на відміну від російської, здебільшого не є такими, що характерні певній території (за місцем локації певного ВНЗ як центру розвитку того чи іншого напряму), проте, ми вважаємо, що розвиток «психолого-педагогічного» напряму української
психолінгвістики на сьогодні – прерогатива Переяслав-Хмельницького педагогічного
Університету імені Григорія Сковороди.
Подальший розвиток психолінгвістики в Україні надаватиме матеріал для дослідження, урізноманітнюватиме можливості опису української психолінгвістики та порівняння її з досягненнями зарубіжної психолінгвістики. Більш тривалий період розвитку
також дасть можливість діахронічного аналізу національної психолінгвістики.
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УКРАИНСКАЯ ПСИХОЛИНГВИСТИКА В КОНТЕКСТЕ ЗАРУБЕЖНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
В статье осуществлена попытка анализа основных психолингвистических школ,
сложившихся в Украине, и тех школ, из которых, учитывая общий советский период,
выделились современные отечественные психолингвистические школы. Также описаны
основные направления деятельности и развития этих школ сейчас, принимая во внимание научные исследования их последователей.
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BASIC UKRAINIAN PSYCHOLINGUISTIC SCHOOLS IN THE CONTEXT OF
FOREIGN RESEARCH
In the article we attempt to analyze the basic psycholinguistic schools which were established in Ukraine, and those schools which were a background for modern native psycholinguistic schools (according to a common Soviet period). We also describe the main directions of
their work and development nowadays due to their followers’ researches.
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УДК 82:176
Колтакова Н. Г., кандидат філологічних наук, старший викладач
Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Львів
БЛАКИТНА КВІТКА І МИСТЕЦТВО
(СИМВОЛІЧНЕ В ТЕКСТІ КУЛЬТУРИ)
Стаття присвячена розгляду символічного як універсальної естетичної категорії,
що виявляє сутність мистецтва. Літературний твір поінтерпретовано у загальному
просторі тексту культури. Процес символізації та її відчитування висвітлено в межах
культурологічної теорії літератури.
Ключові слова: текст культури, культурологічна теорія літератури, символічне,
символізація, естетичні категорії.
Якщо розглянути всю культуру як текст, який щоразу повниться новими сенсами, то
виникає потреба в термінології, що дозволить осмислити це переплетення образів. Переглянути традиційний перелік естетичних категорій особливо спонукає культурологічна
теорія літератури, яка не роз’єднує літературу та інші види мистецтва, а залучає до єдиного мистецького простору. «Літературні й позалітературні образи», за влучною заувагою Р. Нича, «витворюють символічний універсум, дискурсивну територію культури, до
якої й ми належимо – як співтворці її» [16: 32]. Аби цей символічний універсум «відчитати», необхідне звернення до однієї з універсальних метакатегорій, але водночас такої,
що не входить до традиційного кантівського переліку. Такою засадничою естетичною
категорією й сутнісною характеристикою мистецтва постає символічне. Метою статті є
осмислення ролі символічного в літературі як невід’ємній частині культури, виявлення
його категоріального потенціалу.
Сфера мистецтва – це сфера символічного, коли є вказівка, натяк, але не пряма відповідність. Блакитна квітка в німецькому романтизмі символізує щось незбагненне, недосяжний ідеал, любов у вищому сенсі, поривання до вищого. Перед нами не що інше,
як символ. Для порівняння візьмемо штучно створені блакитні троянди, які в буденній
функції є звичайним знаком прихильності або ж, за висловом Лесі Українки, «ненормальними створіннями хворої культури» [6: 30]. Вони, можливо, й існують у сфері зовнішньої естетики, але не стали предметом мистецтва.
Символом і належною до сфери символічного блакитна троянда стає в однойменній
драмі Лесі Українки, де цей конкретно-чуттєвий предмет повниться новими сенсами,
первинно закоріненими в середньовічній лицарській та пізнішій романтичній традиціях.
П. Флоренський афористично означує сутність символічного: «Троянда – не пелюстки,
© Колтакова Н. Г., 2015
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але пелюстки – троянда» [13: 125]. Символічне ґрунтоване на ідеї особливої цілісності,
коли чуттєвий образ розгортається до неосяжних надчуттєвих обширів. Символічне безпосередньо виростає з цілого та етимологічно з ним пов’язане. Символ походить від
давньогрецького σύμβολον, що вказувало на половинки переламаного надвоє предмета,
які правили за впізнавальні знаки в майбутньому.
Показово також, що споріднене давньогрецьке дієслово συμβάλλω означало не лише
«зливати», «поєднувати», але й зіставляти, що не тотожне поєднанню, і навіть «сходитися до бою» [3: 1175]. Символ акумулює в собі від початку досить широкий спектр
значень. Не будемо з’ясовувати, чи є символ первинно цілісним або ж роздільним. Важливо підкреслити інше – єдинороздільну природу символу, що передбачає і поєднання, і
роз’єднання, а також зв’язок із цілим. Ціле – те, що творить основу символу, його першопочаток, що вимагає поєднання й повернення до себе через шляхи-інтерпретації.
Символічне пов’язане з проблемою зв’язку чуттєвого втілення й надчуттєвого змісту. Звідси – тісна взаємодія з категорією естетичного. За такого розгляду мистецтва виникає навіть спокуса ототожнити символічне та естетичне. Справді, ці категорії перетинаються, втім, аж ніяк не є тотожними. Можна сказати, що символічне передусім розкриває
глибинні механізми чуттєвого втілення, відповідає на питання, як глибинна сутність набуває чуттєвої форми і водночас зберігає із нею зв’язок.
Сфера символічного є надзвичайно продуктивною в мистецькому плані, тобто здатною до породження багатьох художніх явищ, що ґрунтуються на ідеї символічного зв’язку,
відповідності, наприклад, метафора, алегорія, емблема тощо. Недаремно для О. Ф. Лосєва
метафора – це «модифікація символу, специфічна саме для поезії» [7: 210]. Тому доцільніше говорити про символічну метафору, а не про символ сам по собі в художньому творі.
Тоді постає питання щодо традиційного визначення символу як тропу, яке дуже доречно
спростоване О. Ф. Лосєвим, на переконання якого, символ «взагалі не є тропом» [8: 156].
Радше тропи є явищами символічними, щоправда з різним ступенем символізації, тобто
змінюється амплітуда коливання, відповідності між чуттєвим і надчуттєвим вмістом.
Імовірно, саме через категоріальну сутність символічного О. Ф. Лосєв і визначає
власне символ апофатично – через заперечення щодо знака, алегорії, міфа та метафори. Щодо знака, то він позначає чітку відповідність позначуваного і позначника, тобто
при цьому втрачається невичерпальність інтерпретативних можливостей символу. Проте виключати знак зі сфери художнього теж не варто. Очевидно, знак тяжіє до сфери
символічного, це його так званий крайній полюс, якщо вважати, що ступінь символізації
рухається від незбагненності й нескінченності сенсів до відповідності.
Тож серед «категоріальних» ознак символічного можна констатувати:
1) невичерпність інтерпретативних можливостей символу, які одначе зберігають
кореляцію з першоосновою;
2) відмінність символу від тропів, які водночас існують у сфері символічного.
Символічне виявляється особливою естетичною категорією, що конституює мистецтво як ціле. Проте символ вказує не на пряму відповідність частин, він вимагає нашого
зусилля, аби бути відчутим і «прочитаним». Мистецтво в цьому разі, справді, можна порівняти з блакитною квіткою, образ якої ховає в собі безліч шарів прочитання.
Сутність символічного складно зрозуміти без окреслення його взаємозв’язків
із такими категоріями, як мімесис і катарсис, які вказують на дві визначальні риси
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символічного – чуттєву відповідність, відтворення та вихід чуттєвого за власні межі.
Розгляд символу через мімесис (μίμησις – наслідування, відтворення, зображення) і катарсис (κάθαρσις – очищення, особливо від злочину чи гріха; вказівка на очисну жертву –
κάθαρμός) [3: 644; 818] дозволяє розкрити питомі механізми символізації.
Щодо мімесису, традиційно потрактовуваного як наслідування, то у випадку розкриття процесу символізації варто звернутися до його тлумачення у піфагорійців. Саме
до цього погляду звертається Г.-Ґ. Ґадамер, відновлюючи «прадавнє», до-арістотелівське
розуміння мімесису, відповідно до якого «існує три прояви ладу, які втілені в цьому найдавнішому понятті наслідування: світовий лад, музичний лад і душевний лад» [4: 25].
Проте що саме це «відновлення» сенсу дає для розуміння символічного?
Ідеться про міметичне вираження ідеальних співвідношень, проявів ладу, що відповідають одне одному. Ось чому мімесис настільки важливий для розуміння символічного,
яке ніколи не може бути представлене одним об’єктом, а завжди вимагає співвідношень.
Міметична природа мистецтва ґрунтується, по суті, на символічному принципі. Символ
не може бути не міметичним: він увесь ґрунтований на відповідностях. Питання полягає
в тому, чи не виходить ця міметичність за власні межі, коли відбувається прорив до незримого, надестетичного. У такому разі можна скористатися терміном «катарсис», який
позначає не лише ефект «очищення», але й ефект насолоди естетичним та його подолання.
Такий процес встановлення відповідності та її подолання можна простежити в поезії
Б. І. Антонича «Божевільна риба», де образ поета уподібнено до риби, яка рветься поза
межі своєї стихії до сонця:
Поете! Чорний шлях твій, чорна скиба,
не заспокоїть сірини багонце,
чужа ржа біржі, гниль коржава гриба.
І мрій снуєш сріблясте волоконце,
і вверх глядиш, мов навіжена риба,
яка побачила хоч раз вже сонце [2: 13].
«Божевільна риба» – сонет із начебто типовою алегоричною побудовою (божевільна
риба / поет). Проте якщо відкинути розуміння символу як тропу, то алегорія постає художнім явищем, дотичним до сфери символічного як категорії. Водночас «божевільна риба» –
образ складніший, такий, що переростає межі алегорії, набуває складної символічної
напруги. Поет уподібнюється до риби не за принципом простої відповідності, а рівнозначності всього всьому: у цьому разі риби й поета. Міметична відповідність тут внутрішня, що
полягає в особливій емоційній напрузі процесу пошуку і творчого процесу.
Символічний образ «божевільної риби» є конкретно-чуттєвим і неуявлювальним
водночас. З одного боку, процес символізації спонукає до вибудови чуттєвого образу,
проте він розпадається через так зване «божевілля» риби. Для митця дуже важливою є
межа та її катарсичне подолання, що полягає в утвердженні неможливого, подібного до
побаченого рибою сонця. Водночас риба – один із символів Христа. Тож відповідність
у символічному є не чіткою, а весь час ніби «розхитуваною», мінливою й нарощуваною.
Неможливо чітко встановити всі сенси, які ховає ця поезія, хоча основа для неї зберігається через конкретно-чуттєвий образ «божевільної риби».
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З наведених міркувань випливає кілька тез:
1) символічне ціле ґрунтується на відповідностях, ступінь яких змінюється у процесі символізації та інтерпретації;
2) символічне потребує катарсичного виходу за свої межі, тобто до надчуттєвого.
Символічне ґрунтується на розумінні мімесису як відповідностей, проте справжній
символічний образ завжди орієнтований на катарсичне подолання чуттєвості. Символічне розгортається як постійний конфлікт образності і прообразності, задуму і втілення,
реалізації та можливості. Проте саме в такій динамічній взаємодії й народжуються сенси, що творять смислове ціле символічного образу.
Після власне звернення до тексту варто спинитися на кількох теоріях символічного,
які свідомо винечені «в середину» статті як такі, що виходять із мистецької образності,
а не навпаки. Вибірковий розгляд теорій символічного має на меті розгляд символу крізь
призму його образних аналогів (Еросу, андрогінів, берилу, селенів).
Однією з таких концепцій є розуміння Еросу і даймонія у Платона, які є своєрідними
аналогами символу в конкретно-чуттєвій формі. Платонівський Ерос наділений двоїстою
природою – від вказівки на існування двох Еросів (низького й небесного, піднесеного за
суттю) до легенди про андрогінів, які шукають втрачені половинки, відтак, «любов’ю називається жага цілісності і прагнення до неї» [11: 101]. Можна порівняти цю онтологічну
ситуацію з походженням слова символ, що позначало дві частини одного цілого. Ерос
у Платона є посередником між смертним і безсмертним, тобто чуттєвим і надчуттєвим.
Називаючи Ероса генієм, Платон вкотре підкреслює його серединне місце та властивий
Всесвіту внутрішній зв’язок. Щодо слова «геній», то цей переклад спонукає звернутися
до терміна «даймоній» (δαιμόνιον), який, за спостереженням О. Ф. Лосєва, часто умовно
перекладають як «геній» [10: 7–9]. Саме «даймоній» виявляє чимало спільного з Еросом.
Власне, Ерос і постає даймонієм, займаючи проміжок між божественною і людською
площинами. Доцільно було б говорити про даймонічну, тобто посередницьку, сутність
художнього символу, яка полягає у сполученні двох площин.
Риси символічного виразно представлені в образній формі трактату Ніколая Кузанського «Берил». Берил як матеріал для оптичного скла за давніх часів сам по собі вже
може бути прикладом символу, адже це «світлий, чистий, прозорий камінь; коли йому
надається увігнута і разом із тим опукла форма, той, хто дивиться через нього, помічає
те, чого раніше не бачив», натомість «інтелектуальний берил», наділений максимальною
й мінімальною формою, дає можливість побачити «неподільний початок» [9: 98]. Символічна форма трактату Ніколая Кузанського виявляє сутність символу, який віднаходить
образну форму для не зображуваної істини.
Промовистим є бачення Ніколаєм Кузанським розділень і зв’язків у берилі (фактично – символі). Як приклад мислитель використовує соломину (пряма ab із серединою c).
Далі беремо відрізок і починаємо його згинати в точці c, утворюючи всілякі гострі й тупі
кути, межею бачення яких є проста лінія. Цей приклад свідчить не лише про неподільний початок, але й про численні варіації інтерпретаційних можливостей символу, в якому можливий рух від максимуму до мінімуму, що є варіаціями цілого – «соломинки».
Наочніше виявити сутність символічного дозволяють погляди Г. Сковороди, зокрема його праця «Книжечка, называемая Silenus Alcibiadis, сирѣч Икона Алківіадская (Израилскій змій)». Назва трактату походить від Алківіадської ікони, давньогрецька назва
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якої σηληνός, а селени – «порожні всередині потворні фігури, в яких зберігалися прекрасні зображення богів» За Г. Сковородою, це приклад, «гдѣ находим под лжею истину,
мудрость под буйством» [12: 30; 507]. Тож символічне може містити досить широкий
спектр значень – до бачення протилежного у протилежному. У трактаті також присутня
згадка про джерело «антипафіи» та «симпафіи», відповідно, «αντιπάθης, συμτιπαθής –
протипристрасний, співпристрасний, співпристрасть, протипристрасть». Ідеться про
спільний початок «спів-» і «проти-» та їхнє загальне цілісне підґрунтя.
Унаочнені образи символічного можуть бути узагальнені через звернення до «Актуальності прекрасного» Ґ.-Г. Ґадамера. Символ у ґадамерівському осмисленні витлумачений
через ціле – і щодо свого первинного значення, і щодо оповіді про андрогінів з платонівського «Бенкету», тож сутність символічного полягає у відновленні цілісності. Специфічною ж рисою символічного в мистецтві постає «нерозривна єдність натяку і затаювання»
[4: 80]. Сутність мистецтва виявляється через символ, зрозумілий у гайдеґґерівському дусі
як «зняття покривів» та «загортання в покриви», що становлять «досвід символічного». До
герменевтичних теорій з подібним баченням символу як натяку і затаювання зустрічаємося
в романі британського письменника й історика XIX століття Т. Карлайла «Sartor Resartus»,
за яким «у символі наявне не тільки приховування, а й розкриття» [15: 199].
Єднальна – даймонічна – сутність символу тісно пов’язана з питанням взаємодії двох
площин, що творять символічне, причому творять часто напружено суперечливо. Таку
внутрішню напругу всередині власне символу назвемо антиномічною. Антиномія (ἀντινομία) – це «суперечливість закону іншому, закону ж, або – самому собі», це «conflict of
laws», взаємне протиріччя, за визначенням П. Флоренського [14: 447]. Антиномія – суперечність втілення, але не його недосконалість. Це джерело естетичної напруги, яка
становить основу символу і творить естетичний ефект від сприйняття творів мистецтва.
Символічна естетика О. Ф. Лосєва вибудовується як система антиномій, де художня форма взагалі постає явищем символічним, тобто «чимось середнім між смисловою
предметністю та інакшістю, яка її відтворює» [7: 90]. За О. Ф. Лосєвим, символ передбачає першообраз – термін, уживаний ще Діонісієм Ареопагітом. Взаємодія образу й
першообразу – надчуттєвої основи – виявляється сутнісним механізмом реалізації символічного. Образ і першообраз ніколи не дорівнюють однин одному, але поєднані тісним
символічним зв’язком, руйнація якого стає руйнацією художнього. Саме в О. Ф. Лосєва
символічне набуває відповідного його природі статусу естетичної категорії. За спостереженням В. В. Бичкова, О. Ф. Лосєв, «утверджує й символічне як важливу естетичну категорію та визначає його місце в системі» [7: 30], причому символічне в нього виявляється
домінантною естетичною категорією.
Символічна взаємодія образу та першообразу увиразнюється на прикладі поезії
Б. І. Антонича «Дивно, а одначе таки так…»:
…а сонце –
червоний птах –
чорною тінню
над серцем блудить.
Дивно це, а проте таки так:
сонце – труйлива троянда
(о, не сон це) – троюдить [1: 301].
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Поезія репрезентує складний тип символіки, коли першообраз сонця реалізується
у двох символах – птаха і троянди, смислова напруга твориться завдяки відповідності й
невідповідності першообразу та образів. Сам символ сонця-птаха у своїй структурі антиномічно члениться на червоний і чорний кольори на вертикалі низхідного руху: від червоного, який ніби еманується до чорного. Водночас сонце виявляється і «трояндою», що
«троюдить», тобто роз’ятрює. Останній образ викликає асоціації з роз’ятренням рани,
яке теж є розділенням, порушенням рівноваги.
Символічне може залучати до царини естетичного будь-який предмет. Наприклад,
у творчому світі Оксани Забужко ним виявляється нічний трамвай в однойменній поезії:
По рейках місячного сяйва,
В ядучих зблисках ліхтарів –
Чи я у цьому світі зайва,
Чи світ зненацька постарів?..
Нічний трамвай – такий глибокий,
Немов колодязь у зірках, —
Дрижав, мінився на всі боки
І дзвоном музику торкав.
А я, у ньому затопивши
Хвостату й злу комету дня,
Молилась нишком: ну хоч ти вже
Поїдь, трамваю, навмання!..
<…>
У ритмах ямбів і хореїв
Завіса вечора впаде –
А твій трамвай не зійде з рейок
І світ за очі не піде...
– Кінцева зупинка. Звільніть, будь ласка, вагони [5: 30].
Нічний трамвай – образ, породжений сферою символічного. Як і у випадку з «божевільною рибою» в Б. І. Антонича та, зрештою, і в мистецтві загалом, в О. Забужко діє
символічний принцип рівновідповідності всього всьому. Нічний трамвай постає рівновеликим до макрокосму – великого світу – і мікрокосму – окремої людської особистості:
«Чи я у цьому світі зайва, / Чи світ зненацька постарів?..». Відповідність тут ґрунтується
на нетотожності, незбігові конкретно-чуттєвої форми і різношарових сенсів. Очевидно,
саме тому «нічний трамвай – такий глибокий, / немов колодязь у зірках». Плин світового
часу також рівновеликий шляхові нічного трамваю. Тож, попри свою візуальну «обмеженість», символічний образ володіє дивовижною смислотвірною функцією.
Наведені міркування дозволяють визначити взаємодію образу та першообразу як
основу творення символічного. Першообраз ніколи не може бути збагненним до кінця.
Саме тому зовнішньо оформлений чуттєвий відповідник сповнений невичерпного змісту
і перевершує свою форму. Водночас першообраз дає основу для інтерпретацій символічного, що, попри свою численність і часом навіть протилежність, походять з одного
творчого джерела.
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Символічне є естетичною категорією, що розкриває складні мистецькі механізми.
Ґрунтоване на тісному взаємозв’язку й водночас невідповідності образу й першообразу, воно забезпечує зв’язок конкретно-чуттєвої й надчуттєвої площин. Творений за символічним принципом художній образ наділений здатністю до постійного розгортання й
сенсотворення. Єдності замість розпорошення за умови нарощування численних інтерпретацій символічному надає першообраз, джерело втілення. Символічна напруга виникає завдяки прагненню до подоланню чуттєвого, руху до незримих глибин. Глибина
в цьому разі не суперечить поверхні, плетиву тексту, а доповнює його, робить місткішим
і рельєфнішим.
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В статье рассматривается природа символического как универсальной
эстетической категории, которая раскрывает сущность искусства. Предложена интерпретация литературного произведения в общем пространстве текста культуры.
Процесс символизации и ее считывания раскрыт в контексте культурологической теории литературы.
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BLUE FLOWER AND ART
(THE SYMBOLIC IN THE TEXT OF CULTURE)
The article deals with the nature of the symbolic as a universal category of aesthetics,
which reveals the essence of art. The literary creation is interpreted in a general space of the
text of culture as a whole. The process of the symbolization and its decoding is explained in the
context of the cultural theory of literature.
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МОВНІ ЗАСОБИ ЗОБРАЖЕННЯ СУЧАСНОЇ ЖІНКИ ТА ЧОЛОВІКА
У ПІСЕННИХ ТЕКСТАХ ГУРТУ «ОКЕАН ЕЛЬЗИ»
Подається дослідження засобів мовної маніфестації ментальних рис української
жінки та чоловіка сучасності в текстах пісень гурту «Океан Ельзи».
Ключові слова: мовні засоби, художній дискурс, пісенний дискурс, фемінізація, маскулінізація, фемінне, маскулінне, образ жінки, образ чоловіка.
Гендерне питання є доволі новим для українського суспільства, суттєві дослідження
в цій галузі проводяться лише близько двох десятиліть. Ставлення до нього теж викликає
© Гришко О. П., 2015
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протиріччя, однак вже сьогодні зрозуміло, що ігнорувати його, не вивчати і не досліджувати ми не маємо права. Отже, актуальність роботи полягає в тому, що вперше з
гендерних позицій досліджуються мовні засоби маніфестації образів жінки та чоловіка
в пісенних текстах сучасного музичного гурту «Океан Ельзи».
Серед дослідників, що займалися гендерним питанням у літературознавстві та мовознавстві були: Н. Зборовська, Н. Білоус, А. Новиков, Г. Кошарська, С. Філоненко,
О. Омельчук, Л. Демська-Будзуляк, О. Забужко, С. Павличко, О. Поліщук, О. Тепла.
Метою роботи є вивчення мовних засобів зображення української жінки та чоловіка
сучасності через призму пісенного дискурсу, а саме на матеріалі текстів пісень гурту
«Океан Ельзи». Поставлена мета передбачає виконання таких завдань:
подати загальну характеристику чоловічого та жіночого образів, характерних
для українського художнього дискурсу;
виокремити ментальні риси сучасної української жінки та чоловіка;
показати, за допомогою яких мовних засобів ці риси зображені в пісенних текстах гурту «Океан Ельзи».
Об’єктом дослідження є тексти пісень українського гурту «Океан Ельзи».
Предметом – засоби мовного зображення сучасного образу чоловіка та жінки.
Характер поставленої мети визначає вибір методів дослідження: використано описовий і контекстний методи.
Постановка дослідження. Українським жінкам присвячені тисячі віршів і пісень,
написано безліч книжок. Особливістю творів, присвячених не слабкій «слабкій статі» (а
останнім часом в Україні приділяється багато уваги питанню звільнення від «гендерних
окулярів»), є те, що в них зображується вся повнота можливостей українки пристосовуватися до тих умов, у яких вона опинилася. Залежно від історичної епохи, українка –
це жінка-амазонка, жінка-воїн, жінка-берегиня, жінка-дружина, жінка-мати, чутлива і
сентиментальна, кордоцентрична, жінка-спокусниця, жінка-покритка. Дівчина-українка
в першу чергу є втіленням чистоти і непорочності, скромності, послуху. Її хочеться захищати і оберігати. Але, ставши дружиною, вона ніби переходить певну межу, коли може
статися, що їй доведеться замінити чоловіка. Вона має бути до цього готовою і через
призму української літератури вимальовується, що це є генетична риса, яка передається
від матері до доньки, від бабусі до онучки і т. д.
Життєвий світ жінки повністю замкнений у маскулінному просторі й існує за принципом додатковості, тобто біопсихологічний архетип лежить в основі ноосферичного,
тобто культурного, залишаючись підпорядкованим у соціальних стосунках [1]. В українській літературі яскраво виражена страдницька доля жінки, життя якої спочатку повністю підпорядковане батькам, а потім чоловікові та його родині; жінки-матері, яка тяжко
працюючи, ростить і виховує свою дитину в дусі народної моралі; порушуються проблеми права жінки на вільний життєвий вибір, рівності жінки в суспільстві, її права жити за
своїми переконаннями і поглядами. Про вдачу українських чоловіків дізнаємося в першу
чергу через думи, які розносили по Україні бандуристи. Українець – це козак. На полі
бою він безстрашно рубає ворогів, а вдома до кінця днів шанує батьків, особливо матір.
Це вільна релігійна людина. Та в художньому національному дискурсі постає ще один
образ чоловіка-українця – старшого в сім’ї, суворого і принципового батька та чоловіка,
волі якого підкоряється вся родина.
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З поширенням глобалізаційних процесів поняття про жінку та чоловіка зазнають
значних динамічних змін. Спостерігається явище фемінізації маскулінного та маскулінізації фемінного. Стереотипні уявлення українців про жінку-матір, жінку-берегиню,
жінку, що підкоряється чоловіку відходять на другий план. Це пов’язано зі встановленням гендерної рівності та активним поширенням феміністичної світоглядної тенденції
в суспільстві к. ХХ – поч. ХХІ століття. Відбувається повне осмислення того, що минула «дефектність» жінки є не «природною даністю, а власне культурно сконструйованим
явищем». [2: 77]
Будь-які зміни в суспільному світогляді фіксуються в мистецтві та культурній спадщині етносу. Їх вираження має місце і в сучасних піснях. Творчий доробок гурту «Океан
Ельзи» вирізняється серед інших на арені сучасної української естради глибиною смислової наповненості, патріотичним забарвленням, яскравим етноментальним вираженням. Аналізуючи тексти найвідоміших пісень, необхідно наголосити на тому, що в них
постає новий досить цікавий тип жінки. Це впевнена в собі, сильна духом, емоційна, загадкова, часом містична, зваблива спокусниця, що має владу над чоловіком, і в той же час
їй властива чутливість, сентиментальність, але це в жодному разі не є ознакою слабкості.
Наприклад, яскраво ці риси зображені в приспіві пісні «Без бою»:
Хто ти є? Ти взяла моє життя
І не віддала.
Хто ти є? Ти випила мою кров
І п’яною впала.
Твої очі кличуть, хочуть мене,
Ведуть за собою.
Хто ти є? І ким би не була ти,
Я не здамся без бою! [3]
Риторичне запитання «Хто ти є?», яке повторюється та дієслівна метафора «Ти випила мою кров» вказує на загадковість, містичність жіночого образу. Жіночу силу та
владу над чоловіком виражає метафоричне протиставлення: «Ти взяла моє життя і не
віддала»; а мовна маніфестація звабливості та сексуальності «слабкої» статі відбувається
за допомогою синекдохи: «Твої очі кличуть, хочуть мене, ведуть за собою». Продемонструємо вище зазначені риси сучасної українки на прикладах інших пісенних текстів.
Емоційність, сентиментальність жіночого характеру вбачаємо в таких рядках: «Я вважав
би, що ти тиха ніч без зірок, / Але сяють твої ясні очі…», «Я вважав би, що ти білий день
без дощу, / Але сльози на твому обличчі…» («Відпусти»); «Так довго про неї будеш ти /
Співати, / Коли душа не спить, / Сміятись, / Коли тебе манить…» ( «Відчуваю»); «Вона
затулила лице / І тихо плакала…» («Вона підійшла до вікна») [3]. Як бачимо, ці риси зображуються за допомогою порівнянь, протиставлень, епітетів (ясні очі), метафор (душа
не спить, очі сяють), дієслів на позначення процесу вираження емоційного стану (сміятись, плакати, співати). Загадковість, особливість репрезентує пісня «Дівчина з іншого
життя», починаючи із заголовку і втілюючи цю рису через призму порівняння та речень
з семантичним відтінком невпевненості: «Не така, як інші вона…», «Може, в неї дивне
ім’я, / Може, десь на неї чекаю не я…» [3]. Владу жінки над чоловіком, його залежність
від неї демонструють такі рядки:
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І я б не боявся, та ти наступаєш,
Та ти наступаєш, ти на абордаж.
Мені би мовчати, але ти все знаєш.
Мені би тікати, але ж ти не даш.
або:
Ти скоро підеш
І закінчиться моє життя.
Чи так буже завжди?
Хей, хоч сьогодні не йди.
чи:
Холодна вода не врятує від спеки.
І випити пам’ять душа не дає.
І очі твої – то моя небезпека,
І ті ж самі очі – то щастя моє.
(«Вище неба») [3].
Жінка постає здатною майже на все: «Побути і відчути, як рятувала ти / Ромео від
цілої планети…» (наявна гіперболізація), «Я знаю, ти б могла, / Змінити нас могла…»
(«Джульєтта») [3]. ЇЇ возвеличення, недосяжність втілена в риторичних запитаннях:
«Чом у душу не пускаєш? / Чом так високо літаєш?» («Вище неба») [3]. Також на возвеличення вказує непряма номінація жінки. Ії називають кішкою, королевою, леді, ім’ям
відомої успішної талановитої кутюр’є Коко Шанель. Серед творчого доробку гурту зустрічаємо пісні з такими заголовками: «Кішка», «Королева», «Коко Шанель», «Леді»,
«Джульєтта». Образ хижої спокусниці постає в пісні «Кішка»:
Чесно мені скажи: як тебе звати?
Впасти би десь або лягти.
Губи твої зовсім не хочуть чекати.
Піт заливає чоло, впали мости [3].
Він створений за допомогою синекдох та метафор, наприклад: «губи твої зовсім не
хочуть чекати», «піт заливає чоло». Експресії додає епітет лукава в приспіві пісні:
Лукава кішка, ти кішка, ти кішка,
Ану лягай у ліжко!
І там у снах літай,
Лай-ла-лай! [3]
Сексуальною, звабливою аристократкою постає жінка в піснях «Королева»:
Королево,
Твої губи вчать мене
Віддати все і хотіти знов!
Королево,
Твої очі ваблять мене
І так несе випити любов!;
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«Коко Шанель»:
Ти взяла мене у свої долоні
Без одеколонів і томних ночей.
Ти взяла мене так сильно і тонко,
Твоя Амазонка затопить мене.
«Леді»:
Непомітно, як вино, чисто, як вода,
Взяли ви у мене все, що я сховав [3].
Судячи з текстів пісень, сила жінки в її привабливості. Чим сильніше вона спокушає
та інтригує чоловіка, тим більше вона моє влади над ним. Але, як бачимо, жіноча привабливість полягає не лише в сексуальній зовнішності, відвертій поведінці, але й у загадковості, недосяжності, упевненості, успішності, харизматичності, аристократичному вихованні. Необхідно зауважити, що автором пісень є чоловік. Тому можемо сказати, що така
модель образу сучасної жінки-українки сформована через призму чоловічого світогляду.
Тепер розглянемо риси українського чоловіка сучасності. У піснях постає сентиментальний, доброзичливий, оптимістичний, досить рішучий, закоханий романтик, який поважає жінку, перебуває в емоційній залежності від неї, під владою її чарівності. Оптимістичність, рішучість, упевненість демонструють такі рядки:
Що все буде добре
Для кожного з нас.
Що все буде добре,
Настане наш час. («Все буде добре»)
або:
Давай, залишимо більше для нас!
Давай, ми зможемо більше для нас!
І нехай знає весь світ:
Називай місце й час!
Давай, залишимо більше для нас!
Наші сонячні дні зачекались давно,
Нам замало квитків на вокзал і в кіно.
Не показуйте жаль, не впадайте в екстаз,
Ми сьогодні залишимо більше для нас.
(«Більше для нас») [3]
Чутливість, закоханість і шанобливе ставлення до «слабкої статі» яскраво виражені
в таких рядках:
Дякую тобі
За то, шо ти завжди зі мною.
І я живу не так, як всі,
Як за стіною, але з любов’ю на душі.
Дякую тобі
За то, шо ти завжди зі мною.
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І, може, й я – твоє дитя,
Але з тобою я світу дам нове життя!
(«Дякую»)
або:
Леді, дозвольте мені піти.
Леді, налийте мені за край.
Леді, а можна до вас на «ти»?
Леді, леді, я хочу із губ твоїх
З жасмином зелений чай.
(«Леді») [3]
Використання пошанної множини у звертанні передає не лише таку рису як ввічливість та повагу до жіночої статі, а ще додає сентиментального відтінку.
Цікавою рисою сучасного чоловіка є його любов до машини. Це вдало демонструє
текст пісні «911»:
и – моя остання любов,
Моя машина, моя машина.
Ти і я напилися знов.
Моя єдина на смак бензина й кави [3].
Пестливе ставлення до машини передають звертання «моя єдина», «моє сонце»
(«Моя, єдина, налий бензину й кави!», «Автомобіль буде у нас, / Моє ти сонце!»).
Чоловіча хтивість, слабкість перед жіночою привабливістю постає наприклад у таких рядках: «Твої очі ваблять мене / І так несе випити любов!», «Від тебе я палаю! / І
тілом відчуваю – / Колись моєю будеш ти» («Королева»); «Лукава кішка, ти кішка, ти
кішка, / Іди до мене нишком. / А далі не питай, / Не питай, не питай!» («Кішка»); «Хочу
тебе! Ти так і знай – / Хоч би на мить... Ну, і нехай...» («Друг») [3]. Та ця слабкість породжена глибокими почуттями, а сексуальне бажання виникає до коханої жінки. Тому
в текстах пісень ця риса не несе на собі негативного вульгарного забарвлення.
Досить цікаво показані стосунки між чоловіком та жінкою. При їх описі зустрічаємо
лексеми бій, боротьба, вогонь: «Чому ми живем на лінії вогню? / Ну, не мовчи, не мовчи...» («На лінії вогню…»), «…ти завжди зі мною. / І навіть так, як я хотів, / І не без бою,
але й без непотрібних слів» («Дякую»), «Я не здамся без бою!». Як бачимо, фемінне і
маскулінне перебуває в постійній боротьбі, але жінки та чоловіки боряться не один проти одного, а один за одного. Це вічна боротьба за кохання, взаємопорозуміння, гармонію.
Висновки. З поширенням глобалізаційних процесів стереотипні уявлення українців
про образ жінки та чоловіка дещо змінилися. Ці зміни яскраво відображені в сучасній
культурі, мистецтві, літературі. Через призму творчості гурту «Океан Ельзи» нами були
виокремлені риси українки (впевненість, сила духу, загадковість, сексуальність, привабливість, сентиментальність, недосяжність, харизматичність, витонченість, владність
над чоловіком) та сучасного українця (чуттєвість, доброзичливість, оптимізм, повага до
жінки, емоційна залежність від неї, слабкість перед жіночою привабливістю), що виражені в текстах пісень за допомогою певних лексичних одиниць, різних мовних засобів
(епітетів, метафор, синекдох, порівнянь, антитез), риторичних фігур.
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ASPECTUAL PREREQUISITES OF THE SCENIC PROPERTIES
OF A PROSAIC NARRATIVE STORY: THE CASE OF W.S. MAUGHAM
Colloquial stuff as the basis of prosaic narration (in opposite to epics) provokes aspectual
shifts of the depicted situation. In particular, the aspect of transition to new situation gets
prevalence together with the metonymic references favorable for the idiomatic exactitude and
specialization of meaning. Prosaic speech being reported in multiplied manner, the communicative and ensuing modal conditions of spontaneity determine the prosaically represented
situation. The features of metonymy, transition and spontaneity deliver wide opportunities for
scenic interpretation.
Key words: transition, idiomatic specialization, spontaneity, multiplied reflection, prototypical situation.
Prose arises as the result of the removal of dualism between epics and its dramatic metasystem. This generic mixture entails the development of syntactic structures peculiar for prose that
attest its theatrical sources and opportunities for scenic interpretation. In particular in opposite
to epics here the latent contents must be disclosed and displayed (in the manner of the textual
lacunas in drama) entailing the periphrastic transformability of prosaic utterances that concern
first of all their aspectual properties. Generally speaking such transformability belongs to the
universal properties of language. In particular any utterance gives only one of the possible versions of the circumscriptions that the prototypic situation affords. Respectively the meanings
of each utterance are being transformed already with the flow of narration. Of importance is the
statement that “the transformation of a speech unit begins with the changes of its function” [8:
310]. Furthermore it has been demonstrated that even circumstances can acquire the functions
of predicate [9: 43]. This concept of transformability can be easily applied to the changes that
the aspectual features acquire together with textual development when in particular the temporal meanings “don’t depend upon the given forms of tense” [10: 217].
Meanwhile prose as the negation of the rhetoric conventions displays its particular ways
of transformability concerning the prevalence of certain aspectual features. It is known that
certain aspectual properties prevail in separate kinds of poetry. It is the observable world that
becomes the subject of lyrical utterance and henceforth the aspect of perception entails the
opportunity of representing a poem in passive voice; the irretrievable dramatic action to be
discovered behind the cues of dramatis personae presupposes the dominance of the aspect of
© Yudkin-Ripun I., 2015
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action in process and implies the opportunity of making the conclusions in imperative mood for
actors’ usage; at last, in epics the depiction of the accomplished actions determines the aspect
of act as entity with its limits and its spatial and temporal borders thus giving an account of a
sequence of deeds. Meanwhile one encounters some controversies in prose while making an
attempt of applying aspectual typology to the ways of the representation of reality. One can
suggest the aspect of transition f as that occupying the principal place in prose.
To demonstrate this statement it would be advisable to remind the principal features of aspectual typology developed by A. V. Bondarko. It has been demonstrated that in a narrative text
its actual aspectual features essentially differ from those of the formal potential elements. In
particular in proverbs “under the conditions of temporal generalization … the differences of the
grammatical meanings are transferred into the plane of connotations” [2: 461]. In lyrical texts
there appears “the imaginary poetical type of actual present tense” which is “the derivative
from the primary prototype of the actual present tense of colloquial speech” [2: 278]. Therefore
it is the prototypical situation that determines the shifts of meanings and the rise of connotations as the basis of textual contents.
The situations of process are marked in particular with the quality of “midst” presupposing that although the meant process was being performed before certain term and will be
performed after it remaining thus unlimited “only the fixed middle period turns out to be within
the focal field” [1: 85]. It is of importance that “the primary fundament of the situations of
process is the immediate observation” whereas “the property of perfect tense to be terminated
(as the meaning of the entirety of action) does not presuppose the feature of being observable”
[1: 86]. One can easily deduce from here the peculiar abstractedness of contemplation in epic
narration which is based upon the perfect action. Another essential property of the aspect of
process is that it “comes (on perspective) to the circumstance that one situation will be replaced
with another” so that “the changes of object are connected with the advancement of a transitory process towards its termination” and “it presupposes the change of the state of object with
the attainment of the termination (in perspective)” [1: 88]. Thus the concept of transitory action appears that has important consequences for prosaic narration: “The transition to a new
situation with the aspect of process without termination is possible only when an outer limit
is given” [1: 90]. In its turn it brings up the conclusion: “The connection of the result with the
preceding process” arises “so that the designation of result as such would provoke a thought
on the preparatory flow” that presupposes “the phenomenon of implicit aspect of process” [1:
96 - 97]. Thus the mentioned quality of midst as “the isolation of a fixed middle period within
the action” together with the qualities of perceptibility and continuity build up the principal
features of the aspectual situation of process. [2: 394]. In its turn it is to stress that the aspect of
process represents the more wide concept of the aspect of action: “The species of action is the
fundamental and prototypic species of the situation of process” in comparison to static situations so that “one can by now put the following: together with the principal prototypic species
of action within the scope of the situations of process one can find also the static species” [2:
396]. One can thus find the features of action seen as the vehicle of making new situations and
promoting the transitions from one to another.
This particular place of action shows a very simple way of putting prosaic aspectual properties under examination. It is that of staging a prosaic story in scenic interpretation. Such scripture looks like a textual self-description where the latencies (implications, presuppositions)
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are to be disclosed. There arises a periphrastic multitude of enunciations as the mutual and
reciprocal transformations of the textual entity as a kind of concomitant memoranda. [13: 246].
Motifs serve here the role of mediating elements for the disclosure of prototypes. One finds in
particular the experience of building up such scripture with the scenic story of S. Maugham’s
“Rain” staged as the debut of the famous actress N. Uzhviy. The fate of Miss Sadie Thompson
who attracted attention of the preacher Davidson is determined with the moment of her being
constrained to return to San Francisco to prison. Meanwhile then the death of Davidson occurs
that looks like a suicide, and it radically changes the situation. It is the implicit information
that comes to be disclosed in the performance and to determine the meaning of the whole. In
particular the final laughter of Sadie (played by N. Uzhviy) not only attests the victory of the
heroine over the hypocrite but also reveals her inner insight [6: 41]. It demonstrates clearly
her attachment to the commitment of the pretended suicide. This is depicted as follows: “The
gramophone which had been silent for so long was playing, playing ragtime loud and harsh ,,,
She wore that enormous hat covered with gaudy flowers … She held herself erect” [12: 82 - 83].
It doesn’t matter that the manifested motif of LOUDNESS / GAUDINESS and its attributes
appear. They refer to the past as the open-heartedness of the heroine and mean the situation of
her CONFESSION so that the retrospective aspect is implied. Metonymically one can obtain
the utterance <** She has shown GLADNESS after the successful murder of her foe>.
One can also point to the features of the foreseen event in the description of the preceding
day: “They all looked forward to the Tuesday when the boat for San Francisco was to arrive
from Sydney. The strain was intolerable”[12: 78]. It is not HOPE (as the synonymous version
of LOOKING FORWARD) itself that is meant here (together with the lack of TOLERANCE
and the possible DISAPPOINTMENT as the consequence). Rather one should say that <**
The ominous features give reason for bad predictions>. Although the manifested words describe the state of mind it refers to the future action and demonstrate the inchoative aspect. Of
importance it seems also that the space of the drama was conceived as that of a pavilion and so
perceived by the contemporaries [3: 303]. It gives opportunity to represent the described events
in the space free from rather conventional circumstances of Southern Seas.
Thus it is not he manifested prosaic text itself but the latent information to be explored in
a stage and transformed that is of importance. Symptomatically W. S. Maugham has prepared
and approved the abridged version of his novel “Of Human Bondage” where in the introduction
he puts it: “A writer is a fool if he thinks that every word he wrote is sacrosanct and that his
work will be ruined if a coma is omitted or a semi-colon misplaced” [11: VII]. This statement
with its overt exaggeration seems to contradict to the well known and acknowledged property
of prosaic exactitude approaching the idiomatic specialization. Meanwhile it attests also the interrelation of idiomatic exactitude and syntactic transformability arising within a prosaic work.
Both semantic specialization and syntactic mutability are the devices of the approximation of
the prototypical situation apt to be circumscribed in different manners.
In this respect prosaic representation of action shows some aspectual distinctive features.
Both epics and drama describe actions with the difference that epic action is always accomplished (and reduced to perfect tense) in opposite to the unfinished dramatic actions that presupposes expectations of the future termination. Epic narration presupposes the modality of
necessity substantiated as some inevitably motivated chain of deeds, whereas drama tolerates
chaotic randomness and embarrassments transforming them a kind of “canonic disharmony”.
69

Drama as epic metasystem presupposes the imperfection of action and the aspect of process.
Prose combines both these properties so that the developmental properties of drama are introduced in narration about drama. An aspect of dramatic imperfection and endlessness (or
openness) with the indefinite possibilities of the expected future conclusion is introduced in
narration. The aspect of transition is to be found especially in the cases of hesitation and in
the state of irresolution. Such transiency is comparable to sonata’s elaboration in music (as
opposed to a fugue’s intermediation). There has been suggested the concept of the dominant
rheme of a narrative passage [4: 12] to show the transitional aspect. For instance in local
description usually the nouns gain the upper place whereas portraits presuppose the bigger
weight of adjectives. It concerns also the aspectual features of verbs that are being revised
in the flow of textual development. The concept of developmental accomplishments (as opposed to thematic variability) can be exemplified with A. P. Chekhov’s “Women’s Kingdom” or
M. M. Kotsyubynski’s “Horses aren’t Guilty”. Transformations within the prosaic passage with
the aim of disclosing its actual aspect would then become those of expecting consequences.
Prose represents action together with drama and epics, but this action is transitional in the
sense of coming from past situation to another and not the staying within a situation. In this
respect one can point to the aspectual concepts of “the saltation to the new state” (suggested by
Yu.S. Maslov) and the “transition to a new situation” [2: 415].
It is also another property of prose that turns out to be associated with transitional aspect.
The particular prosaic exactitude of designation is to be regarded as the source of the eidetic
quality of literature that can be regarded as the ultimate degree of idiomatic quality. Meanwhile
it would be erroneous to look for immediate adequacy of a verbal depiction and a visual image.
Word can arouse very vivid pictures in one’s mind only due to one’s own imaginative activity.
It is the action that is needed to enliven the results of the primary impetus imparted with word.
Therefore it would become futile to undertake attempts of displaying word pictures as such: be
such pictures given in imagination they would differ in each person’s mind and be identified
only under the condition of the preexistence of a rhetoric code to decipher them (in the manner
of ecphrasis). The ultimate task of a verbal description is then the arousal of an imaginative action that would generate pictures. Be it immediate action or contemplation with its rudimental
movement it is subjective activity where visual images are to be produced. A reader is invited to
take part as an actor in the play staged in one’s own theatre of imagination initiated with verbal devices. One singles out here curious details that give source for the formation of idiomatic
meaning due to the specific modality of the pretended falsehood or verity with the subsequent
exactitude as the special case of semantic specialization. Aspectual shifts display the features of
metonymic references while they enable attracting attention to the details that depict different
particulars of the prototypic situation. It is metonymy that involves curiousness resulting in
the exactitude or specialization as the particular modality of prosaic utterances.
The aspectual transition within a story looking like a metonymic shift can be displayed
with the passage from “The Outstation”. The action takes place in colony, the manager Warburton has quarrels with his subordinate Cooper, and then the thought comes: “He had only to let
things take their course and one fine day he would be rid of Cooper” [12: 120]. Here one finds
the clear transitional aspect manifested with the pair LET → RID. The utterance concerns the
situation of a pleasant surprise and can be transformed in <** He was amazed that it sufficed
not to intrude and the success would come> so that the motif NON INTRUSION is presumed.
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The moment before the murder of Cooper is depicted with the picture of scenery: “The river
flowed ominously silent. It was like a great serpent gliding with sluggish movement towards
the sea. And the trees of the jungle over the water were heavy with a breathless menace. … All
around him it seemed as though something waited” [12: 125 - 126]. This passage is especially
demonstrable because the situation of EXPECTATION is overtly indicated with the words
about WAITING. The depiction of scenery doesn’t give psychological parallelism; it refers to
the expected action. Therefore the form of static descriptive aspect acquires the meaning of inchoative aspect that introduces the commencement of the future deed. Besides, although these
words are written as the author’s speech it becomes obvious that they are really the seemingly
reported speech of Warburton: it is him who would find the mentioned simile of the nocturnal
nature’s SILENCE and the MENACE of the expected and suspected murder and notice the
SLUGGISHNESS of the river’s flow. One can add here that the question <** Why did Warburton recognize a serpent in a river? > can be answered as <** He detected the high probability
of the murder symbolized with the snake>.
This prevalence of transitional aspect (associated with the transformability) in prose can be
generalized as the consequence of multiplied reflection [14: 40] so that the situation of scene
upon scene takes place. In particular, one deals in prosaic narration with the reported and transported time. Such temporal transportation transforms essentially all inner deictic net of prosaic
textual tissue. The consequences of multiplied reflection in prose reveal themselves through the
complication of viewpoints as the particular communicative situations that can be regarded as
the subspecies of modal situations. It has been already noticed that “predication is conceived as
the compound unity of the categories of the categories of tense, mode and person whereas … it
is the category of person that plays the substantiating role” [5: 156]. One can say of the places
of communicative indefiniteness arising in prose, in particular those of the falsely reported
speech with questionable authorization. Such effect results from the very fact that the narration is many times reported. It is here that these prosaic peculiarities reveal themselves as the
spontaneity of action and narration. It is the variety of the points of observation that marks the
spontaneous quality of prosaic narration (in comparison to drama and epics). The involvement
of prosaic passage in a thorough action not only makes its aspects to be transformed; this action
itself differs from that of epic necessitated order. It is occasions and not events (as in epics) that
appear in prosaic narration. [7: 211]. In opposite to epic specimens of historical novel where the
sequence of events becomes substantiated so that each turns out to be deducible from the previous flow of deeds here one encounters occasion and casualty. In epics premises and conclusions are seen as plausible as in W. Scott’s “The Black Dwarf”, Ch. 13: “The precipice looked
deeper and moe dangerous as they approached the brink … This inward sensation of fear and
reluctance acted differently … One looked grave; another looked silly …”. The description
gives complete and exhaustive picture where the details are predictable.
The contrary consequences of the multiplied reflection and indefinite communicative situations can be exemplified with “The Lion’s Skin”. It goes about an absurd death of the principal
hero Forestier who tried to rescue the dog from the fire. The discussion concerns the question
whether this deed is the result of the behavior as the simulation of an imagined gentleman. The
first impression of the hero is expressed with the words of his wife: “… she was sure … that
Captain Forestier was the perfect type of an English gentleman”. Meanwhile they are ironically commented with an echo by the narrator: “The trouble was that Captain Forestier was
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almost too perfect a type of English gentleman” [12: 143]. These references to the exaggeration
of the hero’s conduct as the simulation are later refuted also by the narrator: “… the platitudinous
inanity of his statements, his amiable, well-bred stupidity were so characteristic of the retired
officer that you could hardly help thinking he was putting it on” [12: 144]. Then the neighbor
Fred seems to recognize in Robert the former garage washer and thinks that he pretends to be a
gentleman with the aim of profitable marriage but gives up this conjecture: “And now, in amazement, staring at that heavy, powerful man, who looked so like a typical English sportsman, sunk
back in the chair, he had a sudden flash of comprehension. He was no common swindler …He
had been captivated by an ideal and in pursuit of it had stuck at nothing” [12: 155 - 156]. The utterance belongs to Fred, and such are his subsequent judgments developing his initial impression.
Meanwhile it remains enigmatic as to the verification of such conjectures.
The motif of FAKE seems to become here the decisive and designates also the prototype of
the situation: “Like a man who cherishes a vice till it gets a stranglehold on him …, he had lied
so long that he had come to believe his own lies … forgetting that it all was fake, he had found
himself driven to act in this stupid, conventional brain of his he thought a gentleman must act”
[12: 163]. Meanwhile the FORGOTTEN FAKE is by no means equal to fake as such. Thus the
hero endures TRANSFIGURATION due to his own imagination; it determines the situation.
The authorization of this statement also remains dubious. It can belong to the narrator as well
as to the witness of the events and then be evaluated as the words of the hero and quoted by a
participant of the action. Meanwhile it can be taken also as the instruction for an actor to play
the role. It can also serve as the generality to be ascribed to an oracle. The statement seems
to belong to the narrator though it coincides with Fred’s opinion. Meanwhile it resembles an
“anonymous wisdom” pronounced by an oracle. Whether the author supports the statement or
not the evidences are insufficient to blame the hero of the fake.
The changeability of aspects caused with multiplied reflection can be exemplified with
“The Red”. A story of the unhappy love between a sailor (with the nickname Red), who escaped
from a ship, and an indigenous girl, that ended with the kidnapping of the sailor, is reported a
lot of years later to the unrecognized sailor by Neilson who has become the husband of the girl.
Thus a double reflection takes place. It remains unknown for Neilson that the newcomer is just
the hero of his narration. Only the suspicion arises that entails some implications. To the question as to the reason of the arrival the obviously evasive answer “I am a sentimentalist” evokes
the thought: “Neilson knew that the skipper had no idea what he meant” [12: 250]. Together
with the reflections this gives the indication that one must follow the implicit sense of the narration and not believe to its explicit form. It is in particular to stress the contrast between the
perceived portrait of the guest and the reported portrait recollected by the narrator: “There was
in his gross obesity something extraordinary repellent … he had the plethoric self-satisfaction
of the very fat” [12: 254]. These words about REPELLENCE belong in reality to Neilson representing his perception and evoke further (in contrast) the description of the SLENDERNESS of
Red. Then the reactions of the skipper to the narration change radically. First it was cynicism:
“The skipper gave a fat, cynical chuckle” [12: 264]. After the report on the sentiments something change: “But while he was speaking a very extraordinary thing happened … with his eyes
fixed on the man in front of him he had not seen him … in the obese, ugly old man he caught the
shadowy glimpse of a stripling” [12: 270]. And then the reaction of Neilson after the skipper’s
confession and departure follows: “He began to laugh mirthlessly … The Gods had played
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him a cruel trick” [12: 272]. Thus the manifested transition SUSCPICION → CHUCKLE →
LAUGHTER marks the situations in the story. The decision to leave the home follows: Neilson
says to his wife about the illness of his brother but it looks like a pretext to imitate the fate of
the skipper making still another tour of reflection.
The spontaneity reinforces the ultimate specialization of meanings in the colloquial stuff
used in prose. Colloquialisms turn into idioms so that paradoxically the plainest colloquialisms become only the masks for genuine idioms. Each prosaic passage presupposes a rhetoric
prerequisite that it denies (or agrees to). In particular the epic formulae are replaced with the
colloquialisms that bring spontaneity with them. Their meaning changes radically with the
view of the thorough action into which they are involved. Thus the replacement of epic rhetoric
formulae with colloquialism in prose entails the flow of consequences. Textual transformability
as the result of the disclosure of latencies comes into play with the inevitable revision of verbal
aspects. Then, the aspect of transition to new situations gains the prevalence. Subsequently textual spontaneity arises as the result of multiplied reflection where the colloquial sources are put
under reconsideration. All it gives additional evidence in favor of the known V. I. Terkulov’s
approach to verbs as the designations of situations.
LITERATURE
Бондарко А. В. Лимитативность. / Александр Владимирович Бондарко / Теория
функцио нальной грамматики. Аспектуальность. Временная локализованность.
Таксис. Л.: Наука, 1987 – С. 45-98
2. Бондарко, А. В. Теория значения в системе функциональной грамматики / А. В. Бондарко – М.: Языки славянской культуры, 2002 – 736 С.
3. Єрмакова, Н. П. Березільська культура. Історія, досвід / Наталя Петрівна Єрмакова – К.: Фенікс, 2012 – (Національна Академія Мистецтв України. Інститут проблем
сучасного мистецтва) – 512 С.
4. Ильенко С. Г. Текстовый аспект в изучении синтаксических единиц / С. Г. Ильенко
/ Текстовый аспект в изучении синтаксических единиц. Л., 1990 – (Ленинградский
гос. пед. институт им. А. И. Герцена) – С. 4-19
5. Ильенко С. Г. Персонализация как важнейшая сторона категории предикативности /
С. Г. Ильенко / Теоретические проблемы синтаксиса современных индоевропейских
языков. Л.: Наука, 1975 – С. 154-159
6. Кисельов, Й. М. Поетеса української сцени. Життя і творчість народної артистки
СРСР Наталії Михайлівни Ужвій / Йосип Михайлович Кисельов – К.: Мистецтво,
1978 – 208 С.
7. Мелетинский Е. М. Введение в историческую поэтику эпоса и романа /Елеазар Моисеевич Мелетинский – М.: Наука, 1986 – 320 С.
8. Мигирин, В. Н. Трансформациология языка / В. Н. Мигирин // Известия Крымского
педагогического института. 1956, Том 23. Симферополь, 1957 – С.303 – 319
9. Мигирин, В. Н. Процессы переходности на уровне членов предложения / В. Н. Мигирин // Филологические науки (Науч. докл. высшей школы), 1968, № 2, С. 41 – 52
10. Мордвинов А. В. Формирование темпоральной семантики в тексте рассуждения /
А. В. Мордвинов / Синтаксис текста. М.: Наука, 1979 – (АН СССР. Институт русского языка) – С. 214-225
1.

73

11. Maugham, W. S. Of Human Bondage. With a new introduction by the author especially
written for this abridged edition / W. S. Maugham New York: Pocket Books, 1968 – X,
310 p.
12. Maugham, W. S. Rain and Other Short Stories / W. S. Maugham – Moscow: Progress,
1977 – 408 p.
13. Yudkin-Ripun, I. Aphoristic Foundations of Dramatic and Lyrical Poetry. Kiev: Osvita
Ukrainy, 2013 – (National Academy of Arts of Ukraine. Institute of Culturology) – 444 p.
14. Юдкин-Рипун И. Н. Театрально-литературные взаимосвязи в свете трудов А. В. Михайлова (доклад на Михайловских чтениях Института мировой литературы РАН,
Москва, 10.12.2014). Киев, 2014 – (Национальная Академия Искусств Украины..
Институт культурологи) – 44 с.
Юдкін-Ріпун І., докт. мистецтвознавства
Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології
ім. М. Т. Рильського НАН України, Київ
АСПЕКТУАЛЬНІ ПЕРЕДУМОВИ СЦЕНІЧНОСТІ ПРОЗОВИХ ОПОВІДАНЬ:
ПРИКЛАД С. МОЕМА
Розмовна стихія як основа прозаїчної оповіді (на противагу епіці) провокує зміну аспектів описуваної ситуації. Зокрема, аспект переходу до нової ситуації посідає провідне
місце разом з метонімічними посиланнями, створюючи сприятливі умови для спеціалізації
значень. Прозаїчний текст передає події різними голосами, сприяючи комунікативним та
модальним умовам спонтанності опису ситуацій та визначаючи інтерпретацію твору.
Ключові слова: перехід, ідіоматична спеціалізація, спонтанність, багаторазова
рефлексія, прототипічна ситуація.
Юдкин-Рипун И., докт. искусствоведения
Институт искусствоведения, фольклористики и этнологии
им. М.Ф. Рыльского НАН Украины, Киев
АСПЕКТУАЛЬНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ СЦЕНИЧНОСТИ ПРОЗАИЧЕСКИХ
РАССКАЗОВ: ПРИМЕР С. МОЭМА
Разговорная стихия как основа прозаического повествования (в противоположность эпосу) провоцирует изменение аспектов описываемой ситуации. В частности,
аспект перехода к новой ситуации занимает ведущее место вместе с метонимическими ссылками, создавая благоприятные условия для специализации значений. Прозаический текст передает события разными голосами, содействуя коммуникативным
и модальным условиям спонтанности описания ситуаций и определяя интерпретацию
произведения.
Ключевые слова: переход, идиоматическая специализация, спонтанность, многократная рефлексия, прототипическая ситуация.

74

УДК 811.161.2’373.2 (043)
Цілина М. М., кандидат філологічних наук, доцент
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», Київ
ІКОНОНІМИ ПЕРІОДУ КИЇВСЬКОЇ РУСІ
Статтю присвячено дослідженню власних назв іконописних творів періоду Київської Русі. Розглянуто їх походження, семантику та структуру. З’ясовано основні принципи декодування мовної інформації цих найменувань.
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Серед усього різноманіття української ідеонімії одним з найменш вивчених питань
залишається тема артіонімів – найменувань мистецьких творів. В українській лінгвістиці цей ономастичний клас репрезентовано працями О. В. Книш, котра досліджувала
найменування російських кінофільмів (фільмоніми), більше наукових розвідок маємо
з дослідження назв словесного мистецтва, зокрема заголовків творів. Так, Т. В. Желтоногова вивчала українські поетичні заголовки, О. М. Траченко розглядала заголовки
англомовних оповідань на сигматичному та парадигматичному рівнях. У русистиці це
питання більш освоєне. Зокрема, назвам творів мистецтва присвячено дисертаційне дослідження О. А. Бурмистрової, структурно-семантичним і функціонально-прагматичним
аспектам фільмонімів – Ю. М. Подимової, назвам літературних творів – О. О. Остапчук,
Т. В. Васильєвої, І. Л. Коритної та ін. Однак, попри наявність наукових робіт у цій царині,
очевидною є лакуна в освоєнні власне українських артіонімів. Спробуємо заповнити її
наявним матеріалом, розглянувши найменування творів українського живопису, зокрема
ікон, фресок, мозаїк.
За класифікаційними ознаками найменування творів живопису О. А. Бурмистрова
зараховує до назв образотворчого мистецтва [1], а М. М. Торчинський для цієї дефініції
використовує термін імажоніми [7: 203], серед яких розглядає й ікононіми – «живописне,
мозаїчне або рельєфне зображення Бога, Богородиці, інших святих, яке є об’єктом релігійного поклоніння» [7: 204] . Як і назва будь-якого мистецького твору, розглянуті оніми
виконують декілька функцій.
Комунікативна функція. Аналізуючи феномен мистецтва, науковці різних історичних періодів підкреслювали його комунікативну перевагу над іншими формами суспільної
свідомості. При цьому, якщо комунікативні функції таких мистецтв, як театр, кіно, література обмежені мовним бар’єром, то музика, балет, скульптура, живопис вільні від цього
обмеження. Проте комунікативна функція самої назви полотна, окрім цих настанов, має
нести ще й прагматичний характер, оскільки, з одного боку, ідейний задум твору живопису, на нашу думку, втілюється саме в його найменуванні, з іншого, арттвори часто виставляють на продаж і приваблива назва полотна – невід’ємний атрибут його реклами.
Естетична функція – головна функція мистецтва, складає сутність художньої
творчості, хоча й не перекреслює всі попередні. Мистецтво формує художні смаки,
здібності й потреби людини, надає значимість світу в цілому і всім його проявам. Мистецтво пробуджує творчий дух особистості, бажання змінювати світ за законами краси
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й гармонії. Так само й онім на позначення назви мистецького твору має бути не лише
змістово, а й естетично наповненим.
Крім цього, назви мистецьких творів можуть виконувати потужну ідеологічну роль,
пропагандистськими засобами формувати світогляд реципієнта, нав’язувати ідеї панівної ідеології, і тоді, якщо ці ідеї за своєю сутністю деструктивні, призводять до деформації свідомості людини. Тому ідеологічна функція оніма двояка.
У структурі семантичного простору самих найменувань можемо констатувати існування певного концепту. Це поняття виходить далеко за межі традиційних мовних
уявлень, його вважаємо комплексним для таких галузей наук, як культурологія, психологія й лінгвістика. О.С Кубрякова розглядає цей термін як «одиниця свідомості та
інформаційної структури, що відображає людський досвід; а також «оперативна одиниця
пам’яті, всієї картини світу, квант знання» [5: 90]. Концепти представляють світ в голові людини, утворюючи концептуальну систему, а знаки людської мови кодують у слові
зміст цієї системи. Концепт має складну структуру, яка включає, крім понятійної основи,
соціо-психокультурну частину, яка не стільки мислиться носієм мови, але переживається
ним; до її складу входять асоціації, емоції, оцінки, національні образи й конотації, притаманні певній культурі. Концепт є багатовимірним, в ньому можна виділити як раціональне, так і емоційне, як абстрактне, так і конкретне, як універсальне, так і етнічне, як
загальнонаціональне, так й індивідуально-особистісне.
Концепт – це, перш за все, ментальна одиниця, яка відображатиме певний фрагмент
реальності.
До найвизначніших пам’яток українського і світового монументально-декоративного мистецтва належать мозаїки і фрески Софійського собору у Києві. Найменування цих творів імпліцитно кодують у собі інформацію про головний зміст художнього
оздоблення інтер’єру цього храму, а саме, утвердження християнства. Храмові настінні
розписи стали своєрідною «біблією для неписьменних», яку потрібно було читати у певному порядку. На фрескових панно три цикли зображень, назви яких пов’язуються з
євангельськими, біблійними та житійними сюжетами. На мозаїках зображені основні
персонажі християнського віровчення. Це – поясне зображення Христа-Пантократора з
піднятою десницею. Пантократор від грецького παντοκράτωρ – всевласний, всесильний.
Іншомовна прикладка красномовно підкреслює силу християнської віри у Сина Божого.
В апсиді центрального вівтаря зображена велична постать Богоматері-заступниці
Марії-Оранти. Ора́нта – від лат. оrans – «той, що молиться». Релігіонім має прикладковий елемент, що не тільки конкретизує постать Матері Ісуса, а й указує на її особливу
місію – бути заступницею. Як відомо, у народі Богоматір Софії Київської вважали покровителькою Києва і Русі і називали її «Нерушимою стіною». Цей конотований онім
метафорично ілюструє значущість Марії для наших вірян. Марія-Оранта у народній свідомості злилася з язичницьким образом «Великої Богині», що уособлювала силу землі.
Багатофігурна композиція «Євхаристія» (причащання апостолів). Євхари́стія,
або Святе́ Прича́стя (грец. ευχαριστία – «подяка») – одне з головних християнських Таїнств. Мозаїчна композиція перенесена з Михайлівського Золотоверхого собору після його зруйнування у 1934–1936 рр. «Святительський чин» – «отці церкви»,
святителі й архідиякони – є одним із кращих взірців монументального живопису. Назва
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за семантикою збірна, у переносному значенні, утворена за зразком синекдохи (де множина замінюється на однину, ідеться про «святі чини»).
Становлення давньоруського іконопису припадає на II пол. XI – поч. XII ст. Деякі дослідники пов’язують з київською художньою школою такі ікони, як «Ярославська
Оранта» (XII ст.), «Устюзьке Благовіщення» (XII ст.), «Дмитрій Солунський» (XII ст.) і
композицію «Свенської (або Печерської) Богоматері» (XIII ст.).
Назва ікони «Ярославска Оранта» мотивована, очевидно, своїм походженням
із ярославского Спасо-Преображенского монастиря. Ікона також відома під назвами
«Знамення Божої матері», «Велика Панагія».
Панагія (з грец. пресвята, церковний епітет Богородиці), спершу так називали часточку проскури, вилучену на проскомидії в честь Богоматері. Згодом модифікувалася до
невеликої ікони, що її носять на грудях єпископи як знак архієрейської гідності.
Узагалі, зображення Богоматері мають кілька основних іконографічних типів: Одигітрія (Провідниця), Елеуса, Знамення, Оранта, Покрова та інші [4].
Серед ікон, що дійшли до наших часів, найшанованішою була ікона «Богородиці – Елеуса», яку за одними джерелами вважають привезеною в кін. XI – поч. XII ст.
з Візантії до Вишгорода, а за іншими її авторство приписують відомому печерському
іконописцю Аліпію. Зображення Богородиці з Дитятком на Вишгородській іконі належить до типу Елеуса (Замилування або Ніжності). Є декілька найменувань ікони. Назва
Вишгородська, бо первинно вона знаходилась у храмі міста Вишгород, де знайшов їй
місце київський князь Юрій Долгорукий, спорудивши для неї спеціальний храм. Згодом
цю ікону вкрав князь суздальський Андрій Боголюбський, напавши і зруйнувавши Київ.
Він розмістив Вишгородську ікону у Володимирі-на-Клязьмі, тоді вона й була перейменована на Володимирську.
Тема Елеуси-Милування на Русі з’явилася як тема національна, висвітлюючи опечаленим виразом Богородиці сумну долю рідної землі. Проникливий погляд скорботних
очей Богоматері знаходив відгук у кожного, контакт з іконою виявлявся глибоким і тривалим. Назва ікон у цьому аспекті репрезентувала своєрідний код утіленої в ній етноконцепції. Дзеркальним відбиттям вишгородської ікони є невеличка «Богоматір Милування» та (під її впливом) «Білозерська Богоматір» (із Спасо-Преображенського собору
в Білозерську).
З Печерським монастирем пов’язана ще одна ікона — «Богоматір Печерська (Свенська) з преподобними Антонієм та Феодосієм Печерськими», що походить з Успенського
Свенського монастиря (поблизу Брянська), підлеглого Києво-Печерській Лаврі.
Особливою інтимністю і безпосередністю виразу позначений ускладнений взірець
«Милування» в іконі «Толзької Богоматері». Ці ікони належать до XIII ст. Припускають,
що галицький митрополит, іконописець Ратенський привіз ікону до Москви, від нього
вона потрапила до Прохора, єпископа Ростова та Ярославля, близького його приятеля, й
опинилася у Толзькому монастирі біля Ярославля, від назви якого й мотивується. Ікона
«Богоматір Петрівська» приписується безпосередньо Петрові Ратенському, від імені якого походить онім.
«Деісус» – в християнському мистецтві – композиція із однієї або декількох ікон, що
зображає Христа в центрі з фігурами святих збоку.
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Найменування з префіксом де- вказувало на оточення Ісуса на іконі – найчастіше
Богоматір, Іоанна Предтечу, Архангела Михаїла, Гавриїла та ін. Синонімічним до цього
є онім Деісусний чин. Києво-Печерський патерик повідомляє про п’ятифігурний «Деісус» та дві намісних ікони, написаних Аліпієм Печерським для однієї з київських церков,
імовірно, для Михайлівського Золотоверхого собору .
Композиції Деісусного чину зустрічаються і пізніше. Зокрема, в іконостасі СпасоПреображенської церкви у Великих Сорочинцях (XVIII ст.) такі ікони є в усіх трьох частинах – центральній, північній і південній. У Національному музеї у Львові представлений Богородчанський іконостас епохи українського ренесансу та бароко (1698–1703),
у котрому «Деісус» належить Йову Кондзелевичу.
Можна зробити висновок про те, що Деісусний чин – власна назва певного типу
ікон чи їх композиції, що пишеться з великої літери без лапок, а «Деісус» – синонімічне
коротке найменування, що може вказувати як на тематичне поєднання ікон, так і на одну
ікону, і пишеться в лапках з великої літери.
Унікальну цілісність становлять ікони «Ангел Золоте Волосся» та «Спас Золоте Волосся» – найвеличавіший образ в іконописному малярстві слов’янського світу. Їх назви,
окрім того, що вказували на посередника між Богом і людьми (ангела) в першій іконі й
усіченого імені Ісуса (Спас від Спаситель) – в другій, мали ще компонент Золоте Волосся, котрий, як і найбільші канонічні релігійні поняття, писався з великої. Очевидно, колір
волосся уведений у структуру оніма не випадково, оскільки не є лише його прямим описом. Звичайно, кольорова гама тут поєднується зі змістовим наповненням живописних
творів, а саме – показати образи душевної теплоти і духовної витонченості через жовтий
колір у малярстві та золоте волосся у лінгвістиці.
За глибиною змісту не поступається попереднім живописним творам чудотворна
ікона «Святий Микола». Святий Миколай – християнський святий, відомий у народі як
Миколай Чудотворець. У цій іконі відображена істинна сутність аскези: самозаглиблення, нехтування фізичним станом, ідеал моральної сили.
Ікона «Георгій-воїн», імовірно, створена як храмова для Георгіївського собору – патронального храму Ярослава Мудрого. В ній особливо відчутні високі ідеї, притаманні
тогочасним духовним процесам, мудрості й духовної зразковості, милосердя і військової
доблесті, софійного початку буття і втілення грядущого ідеалу справедливості. В образі
воїна простежуються глибокі патріотичні ідеї. Тому Георгій в іконі поданий не мучеником, а ідеальним воїном, сповненим оптимізму і мужності. Саме тому назва цього живописного твору має прикладковий компонент -воїн.
Ще один монументальний твір – «Устюзьке Благовіщення». За переказами, ікона
була у м. Великий Устюг, але за Івана Грозного привезена з Новгорода, з Юрієвого монастиря, як, між іншим, майже все станкове домонгольське малярство. Однак ікона (та
й інші, що були колись вивезені з Києва), створена у цьому місті, мала відповідність
у мозаїчному Благовіщенні з вівтарних стовпів Софії Київської. Очевидно, вона виготовлялась для храму – Благовіщенської церкви, що на Золотих Воротах у Києві.
Ікона «Димитрій Солунський», який сидить на троні, відтворюючи позою, владним виглядом, войовничим жестом неприборканий характер руського князя, у якому
дослідники вбачали портретне відображення представників княжих родин. Час створення ікони – початок XII ст., і, можливо, вона призначалася храмовою іконою для церкви
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св. Дмитрія у Києві, а також як поминальний образ на честь трагічно загиблого князя
Ізяслава-Дмитра, сина Ярослава Мудрого. Звернімо, увагу на те, що назва храмової ікони
була та ж, що й найменування відповідного церковного об’єкта, де вона зберігалася, і
була основною.
Ікона втілювала винятково змістовні життєві процеси, тому не вкладалася у межі
суто іконного зображення, а онім на її позначення, безперечно, не обмежувався лише
іменем князя, а і його особистістю, що, звичайно, лежало в екстралінгвістичній площині.
Зрозуміти мотив і принцип номінації живописного твору можна лише звернувшись до
історії її створення, осіб, що на ній зображені, місця зберігання пам’яток.
У Києві сформувалася іконографія перших руських «святих» – Бориса і Гліба, уявлення про яку дає ікона «Борис і Гліб». Імовірно, що саме ця ікона на замовлення Володимира Мономаха створювалася для нової церкви святих Бориса і Гліба, збудованої
у Вишгороді для вшанування 100-річчя від дня їхньої трагічної загибелі.
Концепція образу на живописних зображеннях полягала в ідеї, внутрішньому змісті.
Образ – ейкон становить основу живописних зображень. Його гносеологічна функція полягала в тому, що образ – це важливий засіб пізнання світу людиною. Самі найменування
живописних творів у цьому контексті ідентифікували, конкретизували осіб, зображених
на живописному тлі, можливо, у деяких випадках, формували суспільну думку про них.
У будь-якому випадку, навколо кожної ікони створювалась певна живописно-словесна
аура, звернена до духовної суті вірян. До того ж художня складова була наділена мовними ознаками, а мовна – звернена до екстралінгвістики. Межа розподілу між ними умовна, так як обидва – і живописний образ, й онім на його позначення – знакові одиниці, що
сконцентрували у собі сюжет, ідею, образ живописного твору в цілому, його концепт.
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Статья посвящена исследованию названий иконописных произведений периода
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The article studies the proper names of iconic works of the period of Kievan Rus. Their
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speech information in these onyms have been pointed out.
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ВЗАЄМОДІЯ КАТЕГОРІЙ АСПЕКТУАЛЬНОСТІ Й СТАНОВОСТІ
(НА МАТЕРІАЛІ ВЗАЄМОДІЇ КАТЕГОРІЇ РОДІВ
ДІЄСЛІВНОЇ ДІЇ ТА СТАНОВОСТІ)
Стаття присвячена питанню взаємодії категорій становості й аспектуальності
на понятійному рівні (у широкому розумінні), а саме взаємодія категорій становості й
роду дієслівної дії.
Ключові слова: аспектуальність, становість, рід дієслівної дії, вид дієслова.
Темою статті є взаємодія однієї із категорій аспектуальності категорією родів дієслівної дії із категорією становості.
Предметом дослідження є взаємодія категорій становості й аспектуальності,
а об’єктом дослідження є взаємодія саме категорій аспектуальності категорією родів дієслівної дії. Дослідження було здійснене на матеріалі сучасної української літератури
(зібрано 10 000 одиниць).
Актуальність теми полягає в тому, що категорія аспектуальності є загально дієслівною категорією, яка охоплює всі без винятку дієслівні утворення: особові дієслова,
дієприкметник, дієприслівник, інфінітив, предикативні форми на -но, -то і базується
на семантико-словотвірній функції – протиставлення дієслівних форм за значенням
© Труба Г. М., 2015
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неможливості й обмеженості позначуваної дії або стану. В основі категорії аспектуальності – дієслівна пара, в якій одна форма володіє ознакою неможливості дії, а друга –
обмеженості. Семантика обох форм може бути тотожна (перечитувати – перечитати)
або ж у похідній формі модифікована (жити – пережити). У першому випадку йдеться
про форми недоконаного й доконаного виду, а у другому – про вихідну й похідну форми
категорії родів дії. І категорії родів дії, і категорії виду підпорядковані загальнодієслівній категорії аспектуальності. Хоч видова пара визначає суть категорії аспектуальності,
все ж значна частина дієслівних лексем має тільки одне видове значення [2: 111].
Існує певна невизначеність у термінології, адже за підходом О. В. Бондарка, роди дії
називаються способами дії (слід розуміти уявлення про те, як відбувається дія, спосіб її
реалізації у часі, зумовлений не тільки лексико-граматичним, а й лексико-семантичним
рівнем аспектуальності і тому зручніший для дослідження аспектуальних властивостей
дієслів [8 : 63 – 64], і, як наслідок, дослідження взаємодії на цьому рівні дасть нам змогу
детально прослідкувати взаємодію на рівні спільних диференційних ознак та функцій [7
: 14 – 15]), а це, у свою чергу, викликає певну плутанину з класичною термінологією, де
за терміном спосіб дії закріплене інше розуміння. Отже, у дослідженні задля уникнення
плутанини використовується термін «рід дії» (далі РДД).
Уперше наявність родів дії (з нім. Aktionsaten) у видовій системі слов’янських мов
засвідчив З. Агрелль у праці «Видові відмінності і творення родів дії у польських дієсловах» (1908) [2]. Учення про роди дії було розвинуте в працях польських (Е. Кошмідер)
[6], російських (Ю. С. Маслов, О. В. Бондарко, Л. Л. Буланін) учених. Родам дії як окремій граматичній категорії в межах аспектуальності присвячено розділ в «Украинской
грамматике» (1986) [1 : 201].
Отже, розглянемо власне взаємодію родів дії та становості більш детально. Аспектуальні пари родів дії за своєю семантичною структурою поділяються на два різновиди:
1) модифікаційно-видові (шарудіти – зашарудіти, кричати – покричати) з особливістю надання семантиці дієслова часового, просторового чи іншого значення [1 : 201];
2) мутаційно-видові (співати – приспівувати, кричати – розкричатися) – специфіка
полягає в тому, що саме вони підкреслюють результативність та інтенсивність (як підвищину, так і знижену) дії. Якщо компоненти модифікаційно-видових пар мають однакову
валентність (шарудіти чим у чому – зашарудіти чим у чому), то кожен із компонентів
мутаційно-видової пари має свою інтенційну структуру ( пор. співати що кому – приспівувати кому) [1 : 201 – 202].
Кількість родів дієслівної дії, частота їх уживання в мовленні становлять специфіку дієслівної системи кожної слов’янської мови. Так, ітеративні дієслова доконаного
виду (попоходити, попоносити) властиві тільки українській мові, ітеративні дієслова
недоконаного виду – російській (стилістично обмежені утворення типу хаживать, говаривать, нашивать) та чеській ( chodivat, chodіvavat) мовам, дистрибутивні дієслова
доконаного виду з двома префіксами частіше або рідше вживаються у всіх слов’янских
мовах, однак найбільшого поширення ці утворювання набули в польській та українській мовах [1 : 202].
В українському мовознавстві немає єдиної класифікації родів дієслівної (далі РДД)
дії, тому слід розглянути найбільш поширені. Взагалі, за своєю семантикою вони поділяються на результативні, фазові, кількісні і ступеня інтенсивності – всі ці значення
81

універсальні для всіх мов, однак у кожній на їхній основі утворюються специфічні для
них РДД [1 : 202]:
1) Підсилювальний РДД охоплює такі підгрупи: дієслова звучання та мовлення; дієслова фізичного та психічного стану; дієслова неспрямованого руху; дієслова зі значенням дії розваги, з яким вказані дієслова вживаються [7 : 17], з обов’язковою наявністю
функцій позачасовості існування неграничної, невичерпної дії: дієслова на позначення
звучання – Приголомшені несподіваною новиною, вони сиділи на землі за метр один від
одного. Мовчали [5 : 57]; дієслова психічного та фізичного стану – Як ви дивитеся на роботу з постійним вдячним і небідним клієнтом? [5 : 88]; дієслова на позначення неспрямованого руху – Горщик із квіткою висів прямо по центру стіни (із усного мовлення).
Слід чітко розмежовувати дієслова підсилювального РДД та інтенсивного РДД з ознакою
зростаючого розвитку інтенсивності початої дії до певного ступеня, а другі – ознаку, що
вказує на крайню межу тривалості через поглиненість суб’єкта дією: розмріятися [7 :
23] з наявними функціями наслідковості, гомогенності. Можна казати, що цей спосіб дії
корелює певним чином із підкатегоріями становості, а саме стан унаслідок дії чи стану: — Тому що зазвичай… — замовкла. Прислухалася. Біль раптом ущух. Тілом розлилася
слабкість і, ніби дощ… Ніби просто тут, у братовій кімнаті — теплий дощ… [5 : 19].
2) Тривало-необмежений РДД (досліджений у працях А. А. Шелякіна [9]) є «семантичним антонімом» тривало-обмежуваного РДД [7 : 18]. Так, тривало-необмежуваний
складає спільний сегмент із категорією становості на основі спільних семантичних ознак
гомогенності, відносній постійності вияву зі спільною функцією позачасового вияву
(Хлопець був одягнений у дорогий костюм; …раптово згадавши, що вона володіє його
мовою, а це значить, він зможе почуватись куди вільніше… [4 : 5]), а тривало-необмежуваний – спільний сегмент із станом унаслідок дії чи процесу або власне фізичний чи
просторовий стан із функцією наслідковості (Золотом закидає, увесь світ пообіцяє, обкурить розмовами своїми звабливими, тільки би дурникові добре було [5 : 79]).
3) Фінітивний РДД [7] виражає, окрім закінченості, особливу енергетичність дії, що
уналежнює його до спеціально-результативних [7: 21]. Можна вважати, що цей РДД корелює певним чином із підкатегоріями становості, а саме стан унаслідок дії чи стану з
обв’язковою наявністю функцій гомогенності, нечленованості, становості: Ти погубиш
його. Чи, може, ти плануєш взагалі не провідувати брата? [5 : 16].
4) Завершальний РДД є підтипом загальнорезультативного способу дії та об’єднує
дієслова зі значенням кінцевої фази дії, утворюється префіксом до-, не слід плутати з
дієсловами, що виражають завершеність та інтенсивність дії [7 : 22]. Слід зазначити, що
цей спосіб дії корелює певним чином із підкатегоріями становості, а саме стан унаслідок
дії чи стану: … коли Стас поїхав, так і не дочекавшись вагітної дружини… [8 : 18].
5) Фінально-наслідковий РДД оригінально передає понаднормовий ступінь тривалості й інтенсивності дії твірних основ. Вони не маркують завершення самої дії і не виражають одноманітного та передбачуваного результату дії і тим самим відрізняються від
підсилювального способу дії з префіксом до- [8 : 22]. Також становлять спільний сегмент
із категорією стану, а саме стан унаслідок дії чи процесу: … приятель запросив його до
своєї хатини у передгір’ї дозбирати напрочуд рясні тогорічні яблука, від яких, за його
словами, просто не було спасу [4 : 29].
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6) Розподільний РДД об’єднує дієслова зі значенням розподілення дії серед низки
об’єктів чи для неперехідних – серед ряду суб’єктів [7: 24], де відтінки розподілення передаються дієсловами, що охоплюють інтенсивною дією всі сукупності об’єктів та суб’єктів
[2: 25]. Можна вважати, що цей РДД корелює певним чином із підкатегоріями становості,
а саме стан унаслідок дії чи стану лише за умови наявності функцій наслідковості та гомогенності дії: Олег зварив собі та млявому Стасові кави, повідчиняв вікна і вирішив перекантуватися в приятеля до восьмої, щоби просто від нього — на роботу [5 : 20].
7) Результативно-непроцесні дієслова, що позначають власне момент вияву результату (стану), має форму лише доконаного виду: опинитися, опам’ятатися, осиротіти,
підвернути, заблукати та подібні; має спільні ознаки із статальністю, а саме функції
гомогенності та наслідковості: Бо прочитавши, вони одразу би збагнули – вона все це
знає! [5 : 6].
Слід розрізняти результативні дієслова і результативні РДД. Результативні дієслова
виражають результат, ускладнений або неускладнений різними обставинами: їхати –
в’їхати (в село), летіти – злетіти (вгору), робити – переробити (вправу), — другий
компонент виражає результативну дію, ускладнену різними обставинами, причому ця
додаткова сема зберігається й тоді, коли від доконаного дієслова утворюється його пара
недоконаного виду: в’їхати – в’їжджати (в село), злетіти – злітати (вгору), переробити – переробляти (вправу). На відміну від результативного дієслова, результативний
РДД – це обов’язково група одновидових дієслів, об’єднаних спільним для всіх них семантичним компонентом [7].
8) Детермінативно-часові РДД [2], характеризуються виявом дії в обмеженому відрізку часу: предуративний (тривало-обмежений) виражає прояв дії у відносно тривалому
та визначеному відрізку часу (одновидові дієслова): А вона ж де була? Присутня ж мала
бути… при страті. Пропустила… Нічого не бачила [7 : 23].
9) Реляційний РДД об’єднує дієслова, що не беруть участі в утворенні граничних
способів дії та мають постійний вияв (чи відносно постійний), а саме не позначають ні
конкретно-процесних, ні кратних дій [20]: висіти – …теплий пар здіймався від випадкових перехожих унизу, і сніг, що пройшов над містом, тепер висів на гілках [4 : 106].
10) Статальний РДД охоплює дієслова, що беруть участь у творенні низки РДД граничних дієслів, що мають значення статичної ознаки та позбавлені розвитку [1]: Поруч, притиснутий наповненою барвистими ґудзиками попільничкою, лежав бордовий
паспорт [4 : 26] (положення в просторі); ЇЇ нестерпно нудило, в голові паморочилось,
усе тіло боліло, пекло обличчя, мучили спрага і голод, страх і розпач, задуха і нав’язливе
дрижання комах [4 : 13] (фізичний стан); І здивувалася тому, що не засмутилася. І пояснила собі це тим, що завжди любила свою професію [5 : 27], сумувати – Він сумував
за нею [4 : 154] (душевний стан).
11) Постійно-узуальний РДД охоплює дієслова соціально-професійної діяльності
осіб [20]: слугувати, керувати, вчитися, викладати, бомбувати, шахраювати, голодувати, — і взаємодіє з категорією становості з наявними функціями позачасовості, становості, але лише за умови наявності функції гомогенності, які в цих випадках будуть
виражені ситуативно: Кімнатка, що в ній засідали гості, слугувала за вітальню, і до неї
можна було потрапити просто з церковного притвору [4 : 51].
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12) Фазовий РДД вказує на різні етапи виконання дії, зокрема на її початок (побігти,
полетіти; зашуміти, загомоніти, забігати), на інтенсивність розгортання дії (розхворітися, розахкатися; збунтуватися), на її частковість, обмеженість у часі (помарити,
помислити, помріяти) або, навпаки, на часову визначеність із зазначенням певних часових меж (помріяти цілий день, промарити весь тиждень), на кінець дії із наявною
функцією наслідку / повної вичерпаності (відблискати, відгриміти, відбриніти) [1]. Із
семантики зрозуміло, що не всі підвиди фазових РДД взаємодіють із категорією становості. Так, РДД фази початку та інтенсивності розгортання дії не взаємодіють через наявність функції процесуальності та членованості дії. А РДД фази кінця дії є спільним
сегментом зі становістю, а саме стан унаслідок дії чи процесу: у них наявні диференційні
ознаки гомогенності та функцій становості, наслідковості: Вона стільки років прожила
в невпевненості, що нині залишалося впевнено брати все, що залишалося [5 : 35] – усі
фазові дієслова, як видно з прикладів, доконаного виду [1]. До фазових РДД слід уналежнити дієслова, які передають повну вичерпаність дії, пов’язану переважно зі слуховими
і зоровими сприйняттями; формальним показником у цьому РДД виступає префікс від-/
од- (відгриміти, відблискати, відбриніти, відбрязкотіти, відбухати, відгусти) [1]. Така
група РДД є також частиною взаємодії досліджуваних категорій, а саме з підкатегорією
становості: стан унаслідок дії чи процесу із спільними функціями становості, наслідковості та диференційними ознаками гомогенності.
13) Неозначено-тривалий РДД передає семантику процесу мислення, почуття, говоріння за допомогою префікса по- (передає функцію наслідковості) та може супроводжуватись обставинами типу трохи, якийсь час і подібні (помарити, помріяти, помислити,
помилуватися, потерпіти, побалакати і под.) [1; 2]. Зазначений РДД є спільним сегментом у взаємодії категорій аспектуальності та становості, а саме стан унаслідок процесу:
Коля напружилась і сказала: – Я мушу ще подумати [4 : 41].
14) РДД із семантикою певної тривалості, утворений від дієслів на позначення процесу мислення, почуття, говоріння за допомогою префікса про- (промарити, промріяти,
промислити, промилуватися, протерпіти, пробалакати і под.) [1 : 21]. Дія, позначувана
цими дієсловами, може тривати годину, день, тиждень і под., тобто вона введена в певні
часові рамки [1; 2], але саме завдяки цим межам лексеми мають диференційні ознаки
тимчасового вияву дії чи процесу. А отже, вони є виявом взаємодії категорій аспектуальності і становості зі спільними функціями становості та наслідковості: Дівчина із температурою майже 400С промарила тиждень [із усного мовлення].
15) Кількісні РДД поділяють на ті, що виражають кількість вияву самої дії (однократність / багатократність), і ті, що підкреслюють участь у виконанні дії багатьох
суб’єктів або її спрямованість на певну кількість об’єктів. Якщо результативні і фазові
дієслова представлені РДД тільки доконаного виду, то серед кількісних є й роди дії, що
об’єднують дієслова лише недоконаного виду [1; 2]. Взаємодія кількісних РДД із категорією становості є можливою лише за умови диференційної ознаки гомогенності дії.
16) Розподільні (дистрибутивні) РДД позначають дію, виконувану багатьма
суб’єктами (Всі студенти повиходили з аудиторій) або поширювану на численні однорідні об’єкти (З бібліотеки повиносили всі книжки) [1; 2]. Розподільний РДД взаємодіє
з категорією становості, а саме стан унаслідок процесу зі спільними функціями становості, наслідковості та диференційною ознакою гомогенності: Люди повиходили з хат,
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щоб насолодитися раптовою прохолодою, а дерева підступно струшували їм на плечі
заблукалі краплі води [3 : 116].
17) РДД ступенів інтенсивності дії поділяються на дієслова достатньої інтенсивності, близької до вичерпності (читати – начитатися, гратися – награтися; ходити – виходити всі околиці, всі стежки; бігати – оббігати, ходити – обходити), особливої старанності при виконанні дії (витьохкувати, вибрязкувати, виспівувати), наддостатньої
інтенсивності, внаслідок якої виконання дії припиняється (переходити «перестати ходити», переплакати «перестати плакати»; наплакатися, наговоритися, насміятися – «через
надзвичайну інтенсивність якогось процесу втратити до нього інтерес»), ослабленої інтенсивності, що виражає неповноту вияву дії (накрапувати, наспівувати), і недостатньої
інтенсивності, або супровідності дії (приспівувати, пританцьовувати, примовляти) [1;
2]. Отже, тільки РДД достатньої інтенсивності є зоною взаємодії з категорією становості
через наявність спільних функцій становості та наслідковості: Оббігаєш всі магазини,
а потрібної речі не знайдеш [усного мовлення].
18) Пом’якшувальний РДД (позначає ступінь перебігу дії і твориться за допомогою
префіксів по-, при-, під-, вс-, вз- із наявною семою неповноти ступеня вияву граничної
дії: підтримати, прив’янути, попоїсти…[7 : 20]), інхоативний РДД (позначає перехід
у будь-який стан: червоніти, темніти [7 : 25]), багатократний РДД (уживають тоді, коли
мова йде про дію, наявну в різний час кілька разів: поглядати [7 : 26]), переривчастопом’якшувальний РДД (має значення нерегулярності, кратності та супроводжується словами інколи, часто, час від часу та неповноти дії звичайної валентності дієслів [7 : 26]),
тривало-пом’якшувальний РДД (із семою здійснювати дію тихо, зберігаючи основну
нить [7 : 27]), супроводжувальний РДД (Він говорив пританцьовуючи [7 : 27]), взаємний
РДД (об’єднує лексеми за ознакою досягнення мети взаємної дії, яка позначає ту дію,
що відбувається між кількома суб’єктами: пересваритися, перекинутися [7 : 27]); РДД
із семантикою активного початку дії (сполуки типу давай + інфінітив, ну + інфінітив:
давай читати, ну давай гуляти) [1]; РДД різноспрямованого руху, що протиставляються
недоконаним дієсловам односпрямованого руху (бігати – бігти, їздити – їхати, ходити – іти, лазити – лізти, носити – нести, повзати – повзти, плавати – плисти/пливти,
возити – везти) [1; 2]; РДД разового вияву нетривалої дії із формальним показником суфіксом -ну- (блиснути, війнути, грюкнути, стукнути) [1; 2]; РДД обмеженої тривалості,
що об’єднує дієслова руху, зорового і слухового сприйняття з формальним показником
префіксом по- (походити, посмикати, поблискати, погусти), взаємодія з категорією становості не наявна через відображення не власне стану, а проміжного етапу на шляху до
стану, етап переходу від одного стану до іншого з функціями процесуальності, частковості, певного етапу виконання дії.
Отже, не всі способи дії мають спільний сектор із категорією становості на поняттєвому рівні. Способи дії граничних дієслів мають порівняно обмежену зону взаємодій, а саме результативно-непроцесний, фінітивний, детермінативно-часовий
(предуративний) способи дій, а результативно-тотивний, провесно-результативний,
результативно-пантитивний, термінативно-локальний, результативно-анулюючий, кількісно-результативний, якісно-результативний, результативно-обставинний, починальний, делімітативний, тривало-одноактний, термінативний, термінативно-інтенсивний,
одноактний спосіб дії не взаємодіють із категорією становості з наявними функціями
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гомогенності, результативності, становості, відносної постійності вияву. Способи дії
неграничних дієслів, у свою чергу, мають більш питомий шар лексем та синтаксем,
що взаємодіють із категорією становості, а саме реляційний та статальний спосіб дії,
сюди можна уналежнити і постійно-узуальний спосіб дії, але лише за умови наявності
в окремих одиниць семи становості та відсутності семи процесуальності з функціями
позачасовості (або безвідносності до фактичного часу), становості. Починальний, інхоативний, багатократний, переривчасто- пом’якшувальний, тривало-пом’якшувальний,
супроводжувальний, взаємний, результативно-тотивний, прогресно-результативний,
результативно-пантитивний; термінативно-локативний, результативно-анулюючий, спеціально-результативний (кількісно-результативні, якісно-результативні, результативно-обставинні), починальний, делімітативний, тривало-одноактний, одноактний, термінативно-тривалий та термінативно-інтенсивний, еволютивний способи дії не мають
спільних сегментів із категорією становості через відсутність спільних диференційних
сем та наявність взаємовиключних сем із категорією становості.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАТЕГОРИЙ АСПЕКТУАЛЬНОСТИ И СОСТОЯНИЯ
(НА МАТЕРИАЛЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КАТЕГОРИЙ РОДОВ ГЛАГОЛЬНОГО
ДЕЙСТВИЯ И СОСТОЯНИЯ)
Статья посвящена вопросу взаимодействия категорий состояния и аспектуальности на понятийном уровне (в широком понимании), а именно категории состояния
и рода глагольного действия.
Ключевые слова: аспектуальность, состояние, род глагольного действия, вид глагола.
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THE CONTRACTION OF ASPECT AND STATE CATEGORIES
This article is devoted to the contraction of aspect and state category on the meaningful
level, especially contraction the category of the state and the gender of verb action.
Key words: aspect, state, gender of verb action.

УДК 801.6:81’371
Слюніна О., канд. філол. наук, ст. викл.
Харківський гуманітарний ун-т «Народна українська академія», Харків
ОСОБЛИВОСТІ МОВНОГО ВИРАЖЕННЯ ПЕРШОСТИХІЙ ЗЕМЛІ ТА ВОДИ
У ТВОРЧОСТІ І. В. ЖИЛЕНКО
У статті розглянуто особливості вербалізації образів землі та води у творчості
української поетеси Ірини Володимирівни Жиленко. Особливу увагу звернено на
співвідношення індивідуально-авторських та загальнонаціональних смислів, якими
І. В. Жиленко наділяє образи води та землі, що дозволяє визначити тенденції розвитку
мови, здобути цілісне уявлення про структуру та обсяг мовної картини загалом. Також
проаналізовано художні засоби, якими послуговується поетеса задля моделювання того
чи іншого смислового наповнення.
Ключові слова: мовна картина світу, образ, метафора, порівняння, епітет, смислове наповнення.
Особливої актуальності в сучасних дослідженнях із лінгвістики набуло поняття
мовної картини світу. Будучи метафоричним за своєю суттю, воно наразі функціонує
в працях різних галузей науки, причому, як у гуманітарних, так і природничих.
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Що стосується еволюції поняття, то про картину світу найперше почали говорити
в середовищі точних наук наприкінці ХІХ ― початку ХХ століття фізики-теоретики
Г. Герц та М. Планк, які намагалися представити найточніше бачення навколишньої
дійсності. Із поширенням антропоцентричної парадигми термін запозичили культурологи, антропологи, мовознавці. Зокрема, ще В. фон Гумбольдт звернув увагу на той факт,
що кожній мові притаманний тільки їй одній властивий погляд на світ. Це вчення здобуло
подальший розвиток у роботах О. О. Потебні та його послідовників (І. О. Голубовська,
В. І. Кононенко, Л. А. Лисиченко, Ю. С. Степанов та ін.), яких об’єднує розуміння візії
лінгвальної системи як сукупності певних взаємопов’язаних сегментів.
Наукове дослідження словесно-художньої практики майстрів слова має досить давню традицію, проте й досі залишається в колі пріоритетних завдань лінгвістів. Витоки
вивчення функціонування слова в поетичній мові та його лінгвістичний аналіз сформували М. М. Бахтін, В. В. Виноградов, Г. О. Винокур, О. О. Потебня, І. Я. Франко та
інші. На сучасному етапі ці традиції продовжують К. Ю. Голобородько, С. Я. Єрмоленко,
В. С. Калашник, Л. А. Лисиченко, О. О. Маленко, А. К. Мойсієнко, Н. М. Сологуб.
Поетична творчість І. В. Жиленко здебільшого вивчалася в літературознавчому
аспекті та висвітлювалася в роботах критиків: Р. Р. Галицької, Г. Л. Гордасевич,
С. Ф. Сіверської, Ю. Є. Фесенко, М. А. Штолько.
Актуальність теми й проблематика роботи мотивується, по-перше, пильною увагою
сучасної лінгвістики до проблем відтворення образів окремих елементів навколишньої
дійсності, що закріплені в мові; по-друге, потребою дослідження лінгвальних особливостей творів І. В. Жиленко, оскільки нова шкільна програма передбачає вивчення
поетичної творчості цієї поетеси, тож є очевидним, що мовні особливості її віршів також
потребують цілісного аналізу; по-третє, аналіз мовотворчості письменниці поглиблять
знання про її роль і місце в історії розвитку українського літературного процесу другої
половини ХХ століття та її внесок у розвиток сучасної української мови.
Мета статті ― визначити й проаналізувати засоби вербалізації образів першостихій
землі та води у творах І. В. Жиленко.
У поетичному світі І. В. Жиленко природні стихії представлені надзвичайно яскраво.
«Ірина Жиленко — це самодостатня дивостихія. Мандрувати її творчістю — мов пройти
крізь усі чотири стихії буття: вогонь, воду, землю й повітря», — зазначає М. С. Павленко
[1: 1]. І продовжує далі: «Поезія Ірини Жиленко така багатогранна, повнокровна й самодостатня, що становить окремий Всесвіт. У ній вирують-переплітаються й гармонійно
співіснують вогонь, повітря, земля і вода: “Я — світло, я — вітер, я — біг по піску, /
Я — дріж золотий, що проймає ріку”» [2: 44].
Напевно, найбільш прихильною до людини та особливо важливою для життя була
стихія землі, яка символізувала багатство та родючість. У міфологічній свідомості наших пращурів земля втілювала жіноче начало, інтерпретувалася як мати, годувальниця,
як джерело сили та здоров’я.
У багатьох роботах (Л. Таран, Ю. Є. Фесенко, М. А. Штолько) наголошено на
урбаністичній спрямованості текстів художниці слова, однак «те, що лірика Ірини Жиленко переважно міська, аж ніяк не означає, начебто її ліриці стихія землі чужа. Недаремно в есе “Homo feriens” авторка “по-садівницьки” окреслює своє місце в цьому
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світі: “…Я — просто я. Органіка, сама природа, явлена в людині. Я — сплеск радості
од цвітіння тіла і душі. Я — гордість і тріумф од плодоношення тіла і душі”» [2: 42].
У художніх пошуках І. В. Жиленко вдається до словникового потрактування образу земля — планета, який вибудовує завдяки дієсловам із конотацією динаміки. Земля постає частиною Всесвіту, вселенського руху: «Земля оберталась» [3: 111], «Обох
розстріляли на ранній зорі. / Земля оберталась. Світало» [3: 97]. Щоправда, в останній
ілюстрації розуміння землі як однієї з планет Сонячної системи має особливо експресивне забарвлення, адже вказує на байдужість усього світу до двох смертей. Світ існуватиме
й далі, настане новий світанок, розпочнеться новий день, однак двоє осіб уже не будуть
насолоджуватись майбутнім.
Ще одним словниковим потрактуванням, яке розвиває у своїх творах поетеса, є
розуміння землі як світу. На мовному рівні така настанова реалізується за допомогою
апелятиву земля та використання прийменників місця або вказівних займенників: «що
дійшов аж до краю землі» [3: 68], «Коли ж зійшов на землю вечір — / зійшла за вечором
звізда» [4: 340].
Широке коло смислових варіантів аналізованого образу реалізується із семантикою
жорстокості, нечистоти, гріховності: «Ой, щось на землі нечисто — / скільки не лий води /
<…> / Лий свою воду, тітко Надіє. / Зо дня у день, / та із віку в вік» [4: 129]. Показовим є
використання образу води, який виростає до символу очищення, та антропоніму Надія, який
набуває в наведеному мікроконтексті асоціації зі світовою надією на те, що врешті-решт колись існуючі реалії зміняться на краще. Зокрема, це сподівання утверджується в інших рядках: «Мине ще кілька літ, останніх літ — / і стане все як слід на цій землі» [3: 75].
Дихотомічне уявлення про землю здобуває вербальне втілення завдяки нагромадженню антитез: «Все на землі — і диявол, і бог. / Все на землі — і земне, і небесне»
[3: 20], «Земля оберталась. На ній були мир і війна / <…> / і щастя, і горе. І віра була
на землі» [3: 109].
Лінгвальний образ землі у творчості письменниці співвідносний із рідною країною.
До основних способів семантичної конкретизації цього значення І. В. Жиленко вдається
до лексем із значенням «Батьківщина»: «Моя Батьківщино, тебе не зреклася» [3: 8];
за допомогою означень, що виражені присвійними займенниками: «моя земля» [5: 11];
за допомогою означень, виражених епітетом рідна: «Вся правда під небом на щедрій, на
рідній землі» [6: 38], а також завдяки дієсловам, що мають інтимну конотацію: «До зойку
ніжного, до болю / я тиху землю цю люблю» [6: 45].
При наданні образу землі семантики ґрунту або верхнього шару земної кори І. В. Жиленко використовує несподівані порівняння. Так, прагнучи зробити акцент на кольорі,
художниця слова послуговується експресією анімалістичного порівняння: «Вия, твоя
вовчиця, / сіра ж, немов землиця. / Дітки твої, вовчата, / сірі усі, як мати. / Сірі, такі,
як треба, / друзі сміються з тебе» [4: 122]. У цих рядках сірий колір має символічне
навантаження, оскільки зіставний із буденщиною, із сірою масою. Показовою й є назва
поезії — «Казочка про Білого Вовка». Цього вовка батько неодноразово закликав стати
«як і інші, сірим, / сірим порядним звіром» [4: 121], не відрізнятися від решти.
Викликає інтерес й епітет на позначення кольору синій у рядках: «А ми сиділи у сінях,
/ дивились у землю синю. / Смеркало» [6: 41]. У цьому фрагменті поетеса вдається до
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свого улюбленого прийому — звукопису, використовуючи алітерацію звука [с] для
передачі настання сутінок.
У межах розуміння землі як ґрунту продуктивною виявляється образна модель, побудована на основі логічного ряду земля — годувальниця — мати: «Земля теж чорна,
дочко, а родить барвисті квіти» [6: 107], «Сплять в землиці морквяні зернятка. /
Морквяні їм сни, напевно, сняться» [6: 103].
Великою частотністю відзначаються мікроконтексти, у яких земля персоніфікується,
набуваючи рис живого організму. Вибудовуючи розуміння першостихії як істоти,
І. В. Жиленко послуговується метафорами, у яких указує на соматику: «І ширились
легені у землі / од вічно співчутливого зітхання» [3: 91], «мов хворе серце світу, /
як мозок зранений землі, / живе, щоб мучитись, питать, боліть і вічно калатать»
[5: 47], «Стигне жах, як трагедійна маска / на лиці затоптанім землі» [6: 102]. Знову ж таки, у цих рядках поетеса вдається не до простого змалювання землі як живої
субстанції, але змушує реципієнтів задуматися над майбутнім планети, над своїми
вчинками. Така семантика зумовлена суспільними проблемами, адже ХХ століття,
з одного боку, принесло багато наукових відкриттів, а з іншого — це епоха війн,
голодоморів, екологічних катастроф.
Земля в І. В. Жиленко постає хворою, постає смітником та казармою, зокрема,
натрапляємо на таку метафору: «Уся земля в проказі автобаз. / Земля — смітник. /
Земля — казарма» [4: 320]. Очевидно, що тут поетеса наголошує на екологічних проблемах, велика кількість автомобілів асоціюється з проказою — страшною невиліковною
хворобою, яка спотворює людину, не дає жодних шансів на одужання навіть у наш час.
Не могла лишити поетесу байдужою й трагедія, що сталася на Чорнобильській атомній
станції. У поезії «Похорон» репрезентовано метафоричний образ мертвої землі: «Убили землю. / Вибили з-під ніг» [4: 328]. Далі маємо сполучникове порівняння, де стихія
зіставляється з казковою царівною, що тільки посилює трагедійність образу: «А лицарі
печальної подоби / цілують землю у чумні вуста. / Немов царівну в кришталевім гробі»
[4: 328]. І. В. Жиленко персоніфікує стихію, наділяючи її рисами людського організму —
земля має вуста, але епітет чумні підкреслює, що земля була смертельно хвора, отруєна
недбалістю людей. У кінці поезії показано широку панораму екологічного лиха: «Убили
землю неземної вроди, / наш дім, наш хліб і славу, наше — все!» [4: 330].
Другу групу, у межах якої земля олюднюється, становлять мікроконтексти, де
першостихія отримує здатність переживати певні емоції чи психологічні стани: «А де
землі врочистий гнів / і мова подвигу висока» [6: 11].
Наступна група характеризується використанням дієслівних метафор, у яких стихія
землі може виконувати дії, притаманні людській істоті. Механізм творення таких
конструкцій полягає в сполученні дієслова на позначення дії та лексеми земля: «Пальці
біля стовбура сплять — / задихнулась в сонці земля» [7: 43], «З кожним днем земля
добріша. / Умовляє, / дише, / жде» [3: 30].
До оригінальних індивідуально-авторських знахідок належить порівняння земної
стихії із соняхом, що виражається в предикативній конструкції: «Земля — той велетенський сонях / (де корінь? хто сіяч і жнець?) — / повільно обертала в сонце / лице,
печальне й запашне» [6: 104]. Витоком подібної асоціації варто вважати фізичний рух
планети навкруги Сонця.
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У поетичному мовосвіті І. В. Жиленко широко представлений семантичний комплекс мовного образу води — як через поетичну універсалію, так і через конкретизатори — назви водоймищ. У творчості письменниці естетика водної стихії багато в чому
зумовлена народними міфологічними уявленнями, які інколи переосмислюються та набувають неповторного й оригінального звучання.
Будучи однією з основних стихій, важливим складником світу природи, вода не може
не використовуватися в пейзажних замальовках, де покликана створювати конкретночуттєвий образ: «І світла алея / веде до стрімкої води» [7: 81], «Хтось купався — річка
плюскотіла, / і ритмічно гухкали грачі» [7: 20], «Світились джерела» [6: 38]. У цих
рядках поетеса за допомогою епітета стрімка, дієслів плюскотіти, світитися передає
унаочнений образ природного водоймища, роблячи акцент чи то на швидкості течії, чи
то на освітленості, чи то на звукових враженнях. Подібні інтенції простежуються й при
моделюванні образу води як рідини: «Холодні, аж сині світанки, / в цебрі захолола вода.
/ І листя опале на ганку» [3: 50]. Тут епітет холодна покликаний увиразнити настання
осені. Варто зазначити, що дотикові відчуття поетеса передає рідко, до того ж, вони зазвичай поєднуються із зоровими: «Та було ще на світі шовкового озера літо. / Те, що
синє удень. І чаклунськи зелене вночі» [3: 15].
Дослідники неодноразово наголошували на музичності поезій І. В. Жиленко, тож образ води, будучи за своєю природою звуковим, є константним для поетичного мовлення
поетеси. Зокрема, натрапляємо на метафори, де відтворення музики співвідноситься з
образами водної стихії: «В колір сонця розфарбувало крилята. / За джерельце припасовую смичок» [6: 73], «І оксамитова серветка, / по котрій, в сонці і печалі, / пливе до
мене статуетка / по морю світлого рояля» [7: 52]. Викликають інтерес рядки, де маємо
генітивну метафору музика води: «Музика води / колише, обгортає виноградом. / Серед
земних, палких, щоденних див — / о не почуйте гуркіт водоспаду» [4: 132].
Водна стихія може «олюднюватися». По-перше, слід відзначити порівняльні сполуки, якими послуговується І. В. Жиленко. Так, авторка, говорячи про свою дитину,
використовує порівняння, засноване на звукових враженнях: «Прокинулась доня. Лепече, як срібло фонтана» [3: 36]. Цікаво, що в мовомисленні поетеси водна стихія
порівнюється з чоловіком, хоча традиційно вода уособлює жіноче начало: «Ріка мене
бере, як чоловік» [7: 87]. Порівняймо міркування В. В. Колесова, який стверджує, що
образ води в ментальній свідомості слов’ян розуміється як стихійна рідина, що виявляє
себе у вигляді дощу або снігу, а також у вигляді джерел, озер та струмків [8: 21], однак, окрім цього, є також втіленням жіночого начала та стає символічною стихією духу:
жіночність, пасивність, пластичність води визначають риси характеру чоловіка, як-то:
спостережливість, довготерпіння, усерозуміння [8: 161]. У творчості І. В. Жиленко, зокрема в цитованих рядках, на перше місце виходить інтерпретація води як уособлення
почуття кохання. Про еротичну семантику водної стихії ідеться у текстах слов’янської
народної поезії, за словами О. О. Потебні, «більшу кількість прикладів можна навести
для пиття у значенні любові <…> хотіти пити — бажати кохання» [9: 11]. Цю ж думку розвиває й О. І. Сімович: «У текстах українського фольклору семантичні функції
архетипового слова-символу “вода” переймають інші лексеми зі значенням “водний
простір” <…>, які при особливому знаково-семіотичному навантаженні реалізують
у мові первісну семантику “зближення, поєднання, парування”». Закріплена за водою
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архетипна символіка родючості в українському фольклорі найбільше представлена в текстах пісень про кохання, а також у піснях, пов’язаних зі шлюбною обрядовістю, де вода
виступає «прокреативним началом» і нерідко має «еротичне навантаження» [10: 9].
Друга група, у межах якої водна стихія персоніфікується, репрезентована дієслівними
метафорами: «й дихне ріка, обпалюючи щоки» [7: 87], «Сміються ручаї. І неспокійно
бродять / в підвалах соки, щоби стать вином» [6: 4], «і таємно вода промовляла з осоки» [4: 106].
Одними з важливих семантико-культурних компонентів образу води є уявлення про
життя та час. Мовні форми, що виражають цю ідею, свідчать про дуже тісний зв’язок двох
понять. Досить часто натрапляємо на метафори: життя тече, час спливає, море життя.
У поетичних пошуках І. В. Жиленко цей семантико-культурний смисл вербалізується за
допомогою сполучникових порівнянь або порівнянь, виражених орудним відмінком: «Був
день як озеро. Котились хвилі сині» [7: 93], «Текли могутньою рікою / від мене дні — все
далі, пріч…» [4: 105]. Художниця слова унаочнює мотив творення метафори вода — час:
плин хвиль і становить хід часу (до того ж, слід звернути увагу на спорідненість слів хвиля
— хвилина). В основі образу не кількісна ознака — хвиля — мінімальна частина цілого,
озера, ріки, як у традиційній метафориці, — домінантою стає сема ‘рух, динаміка’.
Семантика вічності закладена в рядках: «Падіння… / Затемнені ріки / віків. І нове
воскресіння» [4: 112]. У генітивній метафорі І. В. Жиленко втілює архетипну ідею образу річки як вічного руху: річка тече — плине час. У наведеному мікроконтексті через затемненість ріки передається духовна спустошеність людей попередніх епох та
суперечливість ХХ століття. Річка в поетеси є лінією, яка одночасно об’єднує та розділяє
дві частини — минуле й теперішнє.
Саме ж життя теж може прирівнюватися до ріки: «горить в мені жива ріка / мойого
сонячного соку» [7: 17].
До оригінальних переосмислень письменниці належить усвідомлення океану як
життя, що складається з мільйонів різних «я»: «Ми — це дихання тисячі щасть. / Ми —
це ніжність небес на щоці. / Ми — це ти, і ось той, і ось та — / невичерпна безсмертна
спільність / <…> / Ну, а “я” наше — тільки піна… / Покипить, пошумить — і розтане.
/ Океаном стане…» [5: 34].
Досить часто образ води регламентує в художньому мовленні певні почуття. Подібні
інтенції забезпечуються завдяки принципу «частина — ціле» й здобувають вербальне
втілення переважно в генітивних метафорах: ріка любові, море горя. Для поетичного мовомислення І. В. Жиленко такі інтерпретації є типовими. Наприклад, у вірші з красномовною назвою «Любов» поетеса вибудовує асоціацію між почуттям та потопом, а далі
для увиразнення свого бачення використовує порівняння рук із стихією води: «То був
потоп. Як дощ, як листя, / на мене руки Ваші впали / <…> / А руки жарко піднялися, /
немов вода — по стан, по груди» [7: 48].
Інколи вода ототожнюються з бажаннями й прагненнями: «Змита темними водами
/ ще неясних бажань, / повна ніжною згодою, / говорила душа» [5: 29]. Прагнення та
бажання ліричної героїні ще є незрозумілими, примарними, що й знаходить вербальне втілення в образі темних вод. Епітет на позначення кольору модифікує семантику
образу й зумовлює психологічну напруженість поезії. Тривожність посилюється через
антитетичні образи: «Все збулось. / Не збулось — то ось-ось. / А не те, то щось інше,
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інакше» [5: 29]. Щоправда, фінал поезії оптимістичний: «Усміхнімось! Ну от — / все
гаразд. Ріки вповні. / Ні турбот, ні скорбот» [5: 29]. Ще з фольклору пам’ятаємо образ
повних рік, що символізують достаток і радість. Отже, І. В. Жиленко наголошує на тому,
що всі бажання будуть реалізовані, а «головне, щоб ми з вами любили когось, — / і вже
наше життя не пропаще» [5: 29].
Рівна поверхня води наділена фізичною здатністю віддзеркалювати об’єкти навколишнього світу. Ця особливість є основою для традиційної метафори вода — дзеркало,
при цьому на перший план можуть виходити різні символічні конотації. У поетичному мовленні І. В. Жиленко здебільшого у воді відображаються не природні реалії, а світ
людських почуттів і переживань. Зокрема, у рядках «Подивись, мій друже, подивись /
в озеро моє, як в таємниче / дзеркало, де крізь зелений дим / раптом чайка дзвінко прокигиче» [3: 41] мовний образ озера корелює з душею ліричної героїні.
Веселі й радісні думки теж можуть порівнюватися з водою: «Думки мої світлі,
дзвінки і дитячі, / мов чиста вода на прозорому склі» [5: 32]. Цій меті підпорядковане й
художнє означення чиста, що покликане підсилити образ.
Дуже рідко І. В. Жиленко використовує лінгвальний образ води для передачі
освітленості: «Там лампа біла, ніби пароплав, / пливе сліпучим озером стола» [7: 62],
«і хвиля світла зносила дитину» [7: 90]. Очевидно, в основі таких асоціацій лежить
метафора світло ллється.
До індивідуально-авторських потрактувань належить кореляція мовного образу
води з домом, родинним затишком: «Ірина Жиленко не була б Іриною Жиленко, якби
тої водної стихії не приручила й не одомашнила», — підкреслює М. С. Павленко [2: 41].
Читаємо: «А в той маленький дім, де світлі ріки / течуть паркетом, де є в мене ти, — /
багряним листям замело ті вікна / що вже й дверей, напевно, не знайти» [7: 36].
Образи кожної стихії мають широкий спектр поетичних трансформацій на різних
проблемних рівнях. Зокрема, окрім словникових інтерпретацій, авторка поглиблює образи, звертаючись до невичерпних скарбів міфопоетики, філософії, релігії, фольклору. Не могли лишити байдужою поетесу й нагальні проблеми, пов’язані з екологією.
Критичний стан Землі, загроза смерті від радіаційного забруднення спричинило появу
персоніфікованого образу землі для вказівки на інтенсивність страждань природи, авторка вживає епітети з пейоративною конотацією. Також мовний образ землі окреслює
проблеми першопочатку (мотив матері-землі), батьківщини, планети, місця останнього
притулку тощо. Образи водної стихії мають семантичні реалізації вічності, дзеркала, часових понять, людського життя, емоційних почуттів, першопочатку.
У мові І. В. Жиленко кожне з окреслених семантичних наповнень реалізується
у великій кількості художньої тропіки. При цьому трапляються як традиційні, фольклорні
епітети, порівняння та метафори, так і оригінальні, що свідчить про високу художню
майстерність поетеси.
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ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКОВОГО ВЫРАЖЕНИЯ ПЕРВОСТИХИЙ ЗЕМЛИ
И ВОДЫ В ТВОРЧЕСТВЕ И.В. ЖИЛЕНКО
В статье рассмотрены особенности вербализации образов земли и воды в творчестве украинской поэтессы Ирины Владимировны Жиленко. Особое внимание обращено на соотношение индивидуально-авторских и общеязыковых смыслов, которыми
И. В. Жиленко наделяет образы воды и земли, что позволяет определить тенденции
развития языка, получить более полное представление о структуре и объеме языковой
картины в целом. Также проанализированы методы, которыми пользуется поэтесса
для моделирования того или иного смыслового наполнения.
Ключевые слова: языковая картина мира, образ, метафора, сравнение, эпитет,
смысловое наполнение.
Sljunina E., PhD, assistant professor
Kharkiv university of Humanities «People’s Ukrainian academy», Kharkiv
THE PECULIARITIES OF VERBALIZATION OF EARTH AND WATER
IN POETRY BY I.V. ZHILENKO
The article describes the features of verbalization of the concepts earth and water in poetry by
the Ukrainian writer Irina Zhilenko. A great attention is paid to the author’s individual and basic
semantic content. That allows determining general trends in the language development and gaining
a holistic understanding of the structure and scope of the linguistic picture of the world. Also the
methods used by the poet to form a particular semantic content are analyzed in the article.
Keywords: linguistic picture of the world, image, metaphor, simile, epithet semantic content.
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЖАНРОВОЇ ПРИНАЛЕЖНОСТІ ТЕКСТУ ПРОСПЕКТУ
ЕМІСЇ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
(НА МАТЕРІАЛІ ПРОСПЕКТІВ ЕМІСІЇ ЦІННИХ ПАПЕРІВ)
В статті розглянуто особливості жанрової класифікації текстів проспектів емісії
цінних паперів. Визначено специфіку диференціації таких текстів в межах стилістичного,
лексичного та мовознавчого підходів у вивченні мовленнєвих жанрів. Досліджено екстралінгвістичні, стильові та структурні особливості текстів проспектів емісії цінних паперів.
Ключові слова: стилістичний, лексичний, особливості, жанр, адресат, адресант,
емітент.
Сучасне поняття жанру має літературознавчу та лінгвістичну інтерпретацію. Літературознавче пояснення жанру охоплює твори художньої літератури (роман, казка, легенда тощо). Лінгвістика вивчає офіційно-ділові, наукові, публіцистичні та літературнохудожні жанри. Вперше в лінгвістиці проблему мовленнєвих жанрів було поставлено
видатним філософом і лінгвістом М. М. Бахтіним, який розглядав мовленнєві жанри як
відносно стійкі типи висловлювань, вироблені кожною сферою використання мови [1:
159]. Новітня лінгвістична наука виробила стилістичний, лексичний та мовознавчий
підходи у вивченні мовленнєвих жанрів.
В рамках стилістичного підходу жанри розглядають разом із поняттям стилю. Так,
В. В. Виноградов вперше визначив вивчення жанрової своєрідності стилю як одну з істотних задач стилістики [2: 17]. В сучасній лінгвістиці стиль – це суспільно усвідомлена,
складена, об’єднана визначеним функціональним призначенням та закріплена традицією
за тією чи іншою із найбільш загальних сфер соціального життя система мовних одиниць
усіх рівнів та способів їх відбору, сполучення та вживання [3: 5]. Функціональний стиль
мовлення використовується у відповідній соціальній сфері спілкування, що зумовлена певним типом діяльності. Так, функціональний стиль ПЕЦП відповідає фінансово-інвестиційній діяльності підприємства, спрямованій на розповсюдження цінних паперів емітента.
Звичайно стилі диференціюють із пониженням абстракції: функціональні стилі, підстилі, жанрові стилі, жанрові підстилі, конкретний текст [3].
Втім, жанрова диференціація тексту ПЕЦП залишається недостатньо дослідженою,
що зумовлює актуальність цієї статті.
Метою статті є розгляд особливостей жанрової класифікації текстів проспектів емісії цінних паперів, визначення специфіки диференціації таких текстів в межах стилістичного, лексичного та мовознавчого підходів у вивченні мовленнєвих жанрів та дослідження екстралінгвістичних, стильових, структурних та мовленнєвих особливостей текстів
проспектів емісії цінних паперів.
Виокремленні сьогодні стилі, а саме: офіційно-діловий, науковий, публіцистичний,
побутовий та літературно-художній не є однорідними. Наприклад, текст ПЕЦП, що
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належить до офіційно-ділового стилю, може включати елементи наукового стилю та,
при необхідності, надати описи наукових проектів компанії або звіти про інженерні та
технічні розробки. В межах офіційно-ділового стилю за класифікацією О. В. Дускаєвої
та О. В. Протопопової, що є найбільш докладною, виділяють законодавчий, дипломатичний, адміністративний та юрисдикційний, які за формою мовлення можуть бути усними
або письмовими та за видами діяльності можуть бути розділені на приписи, клопотання
та інформування [4: 71, 72]. В тексті ПЕЦП використовуються письмовий тип мовлення,
адміністративний, юрисдикційний та, в окремих випадках, законодавчий підстилі при
необхідності висвітлення законодавчої бази, на якій базується діяльність емітента. Стиль
такого тексту складається історично та оперує відносно замкнутими мовленнєвими засобами, характерними для фінансово-банківської та підприємницької діяльності.
І. С. Лобашевька зазначає, що стилістичний підхід у вивченні жанрів передбачає
аналіз текстів з точки зору особливостей відбору мовленнєвих засобів та їх специфічної
організації, тоді як лексичний підхід тісно пов’язаний з теорією мовленнєвих актів та
передбачає звернення до імен жанрів й тлумачення їх значення[3: 7]
В межах лексичного підходу А. Вежбицька запропонувала моделювання кожного
жанру за допомогою послідовності простих речень, що виражають мотиви, інтенції та
інші ментальні акти мовця, які означають даний тип висловлювання та навела приклади
формул, які визначають деякі мовленнєві жанри [5: 104]. Використовуючи такі формули,
можемо виокремити жанри, що використовуються в межах тексту ПЕЦП:
Пояснення
Думаю, що ти не розумієш принципи роботи компанії.
Думаю, що ти хотів би розуміти.
Розповідаю тобі це, тому що ти хотів би це розуміти.
Повідомлення
Думаю, що ти не знаєш про роботу, плани та проекти компанії.
Думаю, що ти хотів би знати про це.
Розповідаю тобі це, тому що хочу, щоб ти це знав.
Оголошення
Кажу, купуй цінні папери компанії за наступними умовами.
Кажу це, тому що хочу, що б всі про це знали.
Думаю, що якщо я розповім про продаж цінних паперів таким чином, то всі зможуть
про це знати.
Циркуляр
Повідомляю: компанія буде здійснювати наступні дії…
Повідомляю це, тому що хочу, щоб кожен, хто належить до групи майбутніх інвесторів, це знав.
Думаю, що кожен, хто належить до групи майбутніх інвесторів, розуміє те, що я хочу,
щоб він знав.
Розпорядження
Повідомляю, що я хочу, щоб кожний, хто бажає належати до групи інвесторів, виконав відповідні дії.
Думаю, що кожен, хто належить до групи майбутніх інвесторів, розуміє те, повинен
робити те, що я хочу, щоб він робив.
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Доповідь
Думаю, ви розумієте, що я можу надати вам необхідну інформацію про компанію (фінансові звіти), яку ви не знаєте, але я знаю, тому що я над цією інформацією працював.
Думаю, що я повинен вам зараз повідомити різну інформацію про компанію (фінансові звіти), якою володію з цієї причини .
Біографія
Пишу про речі, які відбулися у житті важливої для компанії персони.
Пишу про це, тому що хочу, щоб майбутні інвестори знали про життя
важливої для компанії персони, та могли його собі уявити.
Думаю, що майбутні інвестори хотіли б знати про життя важливої для компанії персони та мати можливість його собі уявити.
Знайти єдину площину аналізу різних за розміром та формою текстів досить складно. Отже, А. Вежбицька пропонує опиратися на елементарні іллокутивні компоненти,
які відповідають простим ментальним актам мовців [5: 109]. Кожен мовленнєвий акт, як
і кожен мовленнєвий жанр, відповідають об’єднаній групі ментальних актів, тож, аналізуючи мовлення необхідно оперувати поняттями «жанр» та «іллокутивний компонент»
(індивідуальні інтенції та мотиви мовця), які є відповідно ширшим та простішим ніж
«мовленнєвий акт».
Третім традиційним підходом до вивчення мовленнєвих жанрів є мовознавчий, запропонований та розвинутий М. М. Бахтіним, який розділив жанри на первинні (прості)
та вторинні (складні) [1]. Жанр ПЕЦП є вторинним, оскільки він виник в умовах складного високорозвиненого офіційно-ділового (письмового) спілкування. Протягом свого
історичного формування такий жанр ввібрав та трансформував первині жанри, що склалися в умовах ділового спілкування. Такі первинні жанри отримали особливий характер
та втратили відношення до реальної дійсності, ставши частиною ПЕЦП, вони перестали
бути частиною побутового життя.
Так, наприклад, в циркулярі проспекту емісії облігацій Державного підприємства
«Придніпровська залізниця» таке розпорядження:
1.4.6. Перспективи діяльності емітента на поточний та наступні роки
Перспективи розвитку діяльності Емітента у 2014 р. та наступних роках пов’язані з:
1) оновленням та модернізацією основних фондів транспортно-дорожнього комплексу з метою досягнення їх конкурентоспроможності на зовнішньому та
внутрішньому ринках;
2) розвитком мережі національної системи міжнародних транспортних коридорів
[6: 12].
у побутовому житті можливо було розпорядженням: «Ми повинні оновити та модернізувати основні фонди транспортно-дорожнього комплексу з метою досягнення їх конкурентоспроможності на зовнішньому та внутрішньому ринках та розвинути мережі
національної системи міжнародних транспортних коридорів».
Висловлювання такого типу можуть бути дуже різними, мати відмінні ступені формальності, використовувати неоднакові мовленнєві одиниці – бути індивідуалістичними, адже навіть в межах офіційно-ділового спілкування різні жанри мають багато різноманітних можливостей для вираження індивідуальності. Та жанр ПЕЦП як вторинний
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жанр є одним із найменш сприятливих жанрів для вираження індивідуальності, оскільки
такий текст є фінансовим документом та потребує стандартної форми.
Сучасна лінгвістична наука пропонує лінгвістичні, функціонально-стилістичні та
прагматичні типи аналізу жанрів офіційно-ділових текстів. Дослідник певного типу документа може обрати мовленнєві особливості: стилістичні, лексико граматичні, морфологічні або текстові: композиційно – структурні, змістові для аналізу обраного тексту.
І. С. Лобашевська запропонувала для аналізу текстів офіційно-ділової сфери спілкування використовувати комплексний тип аналізу, який засновано на функціонально-стилістичному та комунікативно-прагматичному описі тексту [3: 47]
Алгоритм дослідження документів та офіційно-ділових текстів як жанрів офіційноділової мови може бути представлений за допомогою такої послідовності:
1. Екстралінгвістичні особливості.
2. Композиційно-структурні частини жанру та їх функціональне призначення.
3. Стильові риси та їх вплив на мовленнєве оформлення документа.
4. Мовленнєві особливості.
Для адміністративно-канцелярської сфери ділових відносин характерним є велика
кількість різнорідних жанрів:
І. С. Лобашевська виділяє наступні групи документів:
1. організаційно-розпорядні (устав, наказ, розпорядження, установчі договори, рішення, доповідні записки, пояснювальні записки, довідки, листи тощо);
2. документи з особистого складу, що регулюють трудові відносини (накази про прийом та звільнення, заяви, характеристики, табелі та графіки, трудові книжки тощо);
3. фінансово-бухгалтерські документи (баланси, рахунки, відомості, платіжні рахунки тощо) [3: 52].
Жанр ПЕЦП є вторинним та із зазначеного містить таке:
1. Організаційно-розпорядні документи: устав емітента, накази керівництва компанії, розпорядження, установчі договори, рішення, доповіді, пояснювальні записки та
інші документи інформативного змісту, довідки щодо роботи певних відділів та довідки
щодо законодавчої бази, на основі якої працює емітент, та листи тощо.
2. Документи з особистого складу, що регулюють трудові відносини: характеристики
або біографії керівників та топ менеджерів емітента, списки фінансистів, бухгалтерів,
юристів та аудиторів компанії та списки основних акціонерів тощо.
3. Фінансово-бухгалтерські документи: відомості, платіжні рахунки та баланси за
попередній рік тощо.
Жанр «проспект емісії цінних паперів» використовується в адміністративно-канцелярській сфері ділового спілкування. ПЕЦП – це основний організаційний «документ,
який містить інформацію про розміщення цінних паперів та інші відомості, передбачені
цим та іншими законами, що визначають особливості розміщення певних видів цінних
паперів»[7].
Існування стереотипної процедури підготовки ПЕЦП, його андерайтингу, узгодження, реєстрації в Державній комісії з цінних паперів України або її територіальним відділенням, та його опублікування регламентовано Законом України «Про цінні папери та
фондовий ринок», що дозволяє зацікавленим сторонам брати участь у створенні такого
документу. Прийняття Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та Закону
України Про внесення змін до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»
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щодо розкриття інформації на фондовому ринку регламентує вербальне оформлення
змісту проспекту та спричинює вибір певних мовленнєвих форм, внесення фактографічного матеріалу – реквізитів компанії, фінансових звітів тощо.
На відміну від інших адміністративно-канцелярських документів зміст жанру «проспект емісії цінних паперів» є обмеженим Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок» і Законом України Про внесення змін до Закону України «Про цінні папери
та фондовий ринок» щодо розкриття інформації на фондовому ринку. Проспект емісії
цінних паперів має містити таку інформацію:
«1) цінні папери, щодо яких прийнято рішення про розміщення, в тому числі:
 вид, форму випуску та існування, тип (для акцій), кількість та номінальну вартість;
 обсяг прав за цінними паперами;
 умови розміщення, обігу (в тому числі викупу та дій емітента, пов’язаних із викупленими цінними паперами) та погашення (для цінних паперів, що мають строк обігу);
2) дату прийняття рішення про розміщення цінних паперів;
3) дати початку та закінчення укладання договорів з першими власниками; «[7].
Проспект емісії цінних паперів має містити і інші відомості, що передбачені цими та
іншими законами, які визначають особливості розміщення певних видів цінних паперів,
та/або нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, проте, Базовий проспект емісії може також містити «іншу інформацію, визначену емітентом « [7].
Адресантом проспекту формально є керівництво компанії-емітента, але в підготовці
такого об’ємного та розгалуженого документу бере участь професійна команда фінансистів, бухгалтерів, юристів, маркетологів, рекламістів та інших спеціалістів компанії.
Адресатом проспекту є співробітники Державної комісії з цінних паперів, аудитор, андерайтер та можливі майбутні інвестори.
Основною ціллю випуску ПЕЦП є інформування інвесторів щодо емітента, його
фінансово-господарський стан, цінні папери щодо яких прийнято рішення про розміщення. Додатковим завданням є погодження тексту ПЕЦП з андерайтером, отримання
підпису аудитора та реєстрація ПЕЦП Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Враховуючи вищезазначене, жанрову приналежність тексту ПЕЦП розглядаємо як
таку, що складається історично та оперує відносно замкнутими мовленнєвими засобами,
характерними для фінансово-банківської та підприємницької діяльності.
Жанрова диференціація тексту ПЕЦП пов’язана з його моделюванням за допомогою
послідовності простих речень, що виражають мотиви, інтенції та інші ментальні акти
мовця, які надають контекст такому типу висловлювання, та містить такі жанрові підстилі: пояснення, повідомлення, оголошення, циркуляр, розпорядження, доповідь
та біографію.
В межах мовознавчого підходу до вивчення жанрів мовлення, запропонованого та
розвинутого М. М. Бахтіним, який розділив жанри на первинні (прості) та вторинні
(складні), визначаємо жанр ПЕЦП як вторинний, оскільки він виник в умовах складного
високорозвиненого (письмового) офіційно-ділового спілкування, увібравши та трансформувавши первинні жанри, що перестали бути частиною побутового життя, ставши
частиною ПЕЦП.
99

Як вторинний жанр ПЕЦП мітить організаційно-розпорядні документи (устав емітента, накази керівництва компанії, розпорядження, установчі договори тощо), документи по особистому складу, що регулюють трудові відносини, фінансово-бухгалтерські документи (відомості, платіжні рахунки та баланси за попередній рік тощо)
Жанр «проспект емісії цінних паперів» використовується в адміністративно-канцелярській сфері ділового спілкування. ПЕЦП – це основний організаційний документ,
який містить інформацію про розміщення цінних паперів та інші відомості, передбачені
законами щодо інвестиційної діяльності підприємств.
Перспективою наших подальших розвідок є розгляд стильових рис тексту ПЕЦП, їх
вплив на мовленнєве оформлення та мовленнєвих особливостей (лексичних, морфологічних та синтаксичних) тексту ПЕЦП.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЖАНРОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ТЕКСТА
ПРОСПЕКТА ЭМИССИИ ЦЕННЫХ БУМАГ
(НА МАТЕРИАЛЕ ПРОСПЕКТОВ ЭМИССИИ ЦЕННЫХ БУМАГ)
В статье рассмотрены особенности жанровой классификации текстов проспектов эмиссии ценных бумаг. Обозначена специфика дифференциации таких текстов
в пределах стилистического, лексического и языковедческого подходов в изучении речевых жанров. Исследованы экстралингвистические, стилевые и структурные особенности текстов проспектов эмиссии ценных бумаг.
Ключевые слова: стилистический, лексический, особенности, жанр, адресат, адресант, эмитент.
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THE PECULIARITIES OF IPO PROSPECTUSES TEXT GENRE CLASSIFICATION
The article deals with the peculiarities of IPO prospectuses text genre classification. The
specific character of this text type differentiation within stylistic, lexical and linguistic approaches in the study of speech genres has been determined. Extra-linguistic, stylistic and
structural features of IPO prospectuses texts are investigated.
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ВЕРБАЛIЗАЦІЯ КOНЦЕПТУ «ЩAСТЯ» В АНГЛIЙСЬКІЙ МOВІ
ЗA ДОПОМОГOЮ СУЧAСНИХ СЕНТЕНЦІЙ ТА УСТАЛEНИХ ВИРАЗIВ
На матеріалі сучасних сентенцій та усталених виразів британської та американської
культури досліджувались мовні одиниці в англійській мові, які об’єктивують ключові ознаки концепту ЩАСТЯ в свідомості англомовної спільноти, в єдності його ціннісного
компонента.
Ключові слова: концепт Щастя, мовні одиниці, аксіологічні орієнтири, сучасні
сентенції та усталені вирази, британська та американська культура.
Актуальність дослідження зумовлена антропoцентричним характером об’єктa
аналізу концепту «ЩAСТЯ», його пріоритетним місцем у системі аксіологічних
орієнтирів представників британської тa американської культури.
Головна мета дослідження пoлягає у з’ясуванні в англійській мові особливостей
актуалізації концепту «ЩAСТЯ» за допомогою сучасних сентенцій та усталених виразів.
Об’єктом аналізу є засоби мовного втілення концепту «ЩAСТЯ» у сучасній
британській та американській культурі, а предметом – специфіка актуалізації його
поняттєво-ціннісного та образно-ціннісного змісту за допомогою сучасних сентенцій та
усталених виразів.
Однією з актуальних проблем сучасної лінгвістики є дослідження концептів.
Лінгвісти вивчають і розглядають це поняття з різних точок зору. Як відомо, концепти −
передусім є предметом аналізу в когнітивній лінгвістиці, у межах якої і було започатковане їхнє дослідження.
Одним із завдань лінгвістики є вивчення того, як пізнання світу відображається
в мові. Лінгвокогнітивний підхід до аналізу концепту, як один із методів лінгвістичних
досліджень, дозволяє розпочати дослідження будови мови, що дозволяє простежити
© Радкевич Ю. М., 2015
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осмислення світу у рамках концептів. Як зазначає Кубрякова Е. С., «концепти – ідеальні
одиниці усвідомлення, що складають частину загальної концептуальної моделі світу»
[Кубрякова, с. 9-14].
Оскільки провідною лінгвістичною ознакою концепту є наявність у нього певних
способів мовної реалізації, то першим кроком в процесі дослідження вербалізації концепту «ЩАСТЯ» в англійській мові за допомогою сучасних сентенцій було виокремлення лексеми happiness як ключового слова концепту «ЩАСТЯ» [25]. Природу та застосування концепту, зокрема концепту «ЩАСТЯ» в англійській мові, розглядали такі
науковці як В. П. Нерознак, М. М. Бахтін, В. М. Жайворонок, С. С. Неретина, Ентоні
Кенні (Аntоnу Kenny) тощо [26].
Вербалізація концепту «ЩАСТЯ» в мовленні є об’єктом лінгвістичного аналізу з
позицій лінгвокультурологічного, логічного та семантико-психологічного підходів до
вивчення сучасного англомовного дискурсу. Концепти досліджувалися в різних аспектах представниками російського семантичного напряму 80−90 років XX століття:
Н. Арутюновою, О. Кубряковою, Р. Фрумкиною та ін., також їм було приділено увагу в семіотичних працях Ю. Степанова, Д. Лихачова, А. Вежбицької. Такі вчені,
як С. Г. Воркачев, А. Р. Залялеєва, М. М. Медведь, О. М. Михайленко, І. Б. Русакова
досліджували особливості об’єктивації концепту «ЩАСТЯ» на матеріалі англійської
лексики, фразеології та паремії.
Концепт «ЩАСТЯ» в англомовній картині світу належить до центральних концептів
духовної сфери і представлений великою кількістю афористичних висловів та сентенцій.
Варто зазначити, що на сучасному етапі розвитку лінгвістики все більше зростає інтерес
до афоризмів та сентенцій як об’єктів дослідження. Знайомство з афоризмами та
сентенціями не просто надає людині інтелектуальне задоволення, воно в значній мірі
сприяє її духовному збагаченню, розвитку її мислення та культури мови. Як правило,
сентенції виникають у мові на основі образного уявлення дійсності, яке відображає
духовний досвід мовного колективу, безпосередньо пов’язаний з його менталітетом та
культурними традиціями.
Етимологічна складова («етимологічний шар» за Ю. С. Степановим) концепту
визначається внутрішньою формою слова, що є ключовим репрезентантом концепту.
Етимологічна складова концепту служить засобом додаткової мотивації його ціннісної
складової. Попри те, що словникові дефініції концепту «ЩАСТЯ» визначені, поняття,
яке стоїть за ним, залишається неоднозначним. Нашою метою в дослідженні є простежити, яким є розуміння даного концепту в сентенціях відомих представників сучасної
англомовної культури та суспільства.
Етимологічний словник англійської мови подає іменник “happiness” як похідний
від прикметника “happу” + “ness”, а прикметник “happу” як похідне від іменника “hap”
«удача, шанс» (“chance, fortune”) + “-y”. Відповідно, “happу” означає “lucky, favored by
fortune, prosperous” («щасливий, під захистом фортуни / долі, заможний») [24].
Якщо маємо на увазі почуття й душевні стани, ЩАСТЯ розуміється як щось абстрактне, невизначене. Т. В. Братусь вказує на те, що поняттєвим змістом концепту «ЩАСТЯ»
є позитивна оцінка суб’єктом власної долі й, як наслідок, — позитивний емоційний стан
переживання суб’єктом цієї оцінки; образні асоціації уречевлюють це переживання на
підставі уподібнення більш конкретним об’єктам [Братусь, c.7].
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Для кожної людини «ЩАСТЯ» має своє особливе значення, пов’язане з тим, як
складається її життя [27]. Для когось – це тепло та ніжність, для інших – одне з найкращих і найглибших людських почуттів, невичерпне та вічне, як саме життя. Розглянемо,
наприклад, сентенцію Террі Пратчетта, одного з популярних британських письменників
XXI століття:
«What is it called when you feel warm and content and wish things would stay that way? – I
guess you’d call it happiness». ~ Terry Pratchett [Terry Pratchett].
У наведеному прикладі для зображення поняття «ЩАСТЯ» використовуються
наступні лексичні одиниці: feel warm, content. Тобто, концепт «ЩАСТЯ» актуалізується за
допомогою номінацій почуттів та емоцій. Лексична одиниця «ЩАСТЯ» є номіналізацією
предиката «бути / відчувати себе щасливим». Наведений приклад репрезентує «ЩАСТЯ» як явище душевного спокою, комфорту і рівноваги, демонструє стереотипні уявлення про відповідне почуття в Британії та США.
Функціонування концепту «ЩАСТЯ» з точки зору гендерної лінгвістики,
об’єктивується і уточнюється термінами «Жіноче Щастя» та «Чоловіче Щастя».
ЩАСТЯ може прийняти форму свого суб’єкта, і тому існують поняття «жіночого щастя», «чоловічого щастя», «простого людського», «міщанського», «героїчного» і т. д.
Поняттєво-ціннісний зміст концепту «ЖІНОЧЕ ЩАСТЯ», що актуалізований у мовленні
за допомогою сентенцій, виявляє жіночі уявлення поняття «ЩАСТЯ». Відома американська кіноактриса XXI століття Дрю Беррімор дає своє визначення концепту «ЩАСТЯ». На її думку, ЩАСТЯ– це насамперед відчуття, стан душі, завдяки якому людина
стає привабливою не лише зовнішньо, а й внутрішньо. ЩАСТЯ прикрашає життя людини, робить її красивою та усміхненою.
«I think happiness is what makes you pretty. Happy people are beautiful. They become like
a mirror and they reflect that happiness». ~ Drew Barrymore [Drew Barrymore].
У цьому прикладі ми фіксуємо використання наступних лексичних одиниць, за
допомогою яких зображено поняття «ЩАСТЯ»: pretty, beautiful, mirror, reflect. Внутрішні
відчуття людини, почуття гармонії та душевної привабливості знаходять відображення
у зовнішності людини (mirror, reflect).
Цікавим є тлумачення концепту «ЩАСТЯ» у сентенції популярної британської
письменниці Джоанн Харріс, яка висловлює своє розуміння ЩАСТЯ в англійській мові
за допомогою прикметників Simple, Bitter, Sweet, Alive, завдяки чому, автор має змогу
чітко передати не лише поняття, але й ставлення до нього. Крім того, у даному прикладі
прикметники на позначення ЩАСТЯ виражають антонімічне поняття (Bitter, Sweet):
“Happiness. Simple as a glass of chocolate or tortuous as the heart. Bitter. Sweet.
Alive.” ~ Joanne Harris [Joanne Harris]. Даний приклад ілюструє, що ЩАСТЯ може
репрезентуватися як віддзеркалення фізичного стану людини, яка перебуває у повній
гармонії зі світом. Протилежної думки дотримується американський письменник Чак
Паланік:
“The only way to find true happiness is to risk being completely cut open.” ~ Chuck
Palahniuk [Chuck Palahniuk].
Поняттєво-ціннісний зміст концепту «ЧОЛОВІЧЕ ЩАСТЯ», віддзеркалений
суб’єктами оцінки (представниками чоловічої статі) фіксує інакші уявлення поняття
«ЩАСТЯ».
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Британський романіст Джуліан Гоф зображає «ЩАСТЯ» наступним чином:
“Hurt is a part of life. To be honest, I think hurt is a part of happiness, that our definition of happiness has gotten very narrow lately, very nervous, a little afraid of this brawling,
fabulous, unpredictable world.” ~ Julian Gough [Julian Gough]. Автор наголошує на тому,
що досягти щастя легко неможливо. У його розумінні, ЩАСТЯ асоціюється з певними
труднощами, перешкодами.
Наступним прикладом слугує вислів Ґреґорі Девіда Робертса:
“Happiness is a myth. It was invented to make us buy new things.” ~ Gregory David Roberts [Gregory David Roberts]. У даному прикладі існування самого поняття «ЩАСТЯ»
ставиться під сумнів.
У наведених прикладах ми констатуємо використання наступних лексичних одиниць,
які вербалізують поняття «ЩАСТЯ» у розумінні чоловіків: to risk, myth, was invented, hurt,
narrow, nervous. Отже, представники чоловічої статі виокремлюють «справжнє», «міфічне» ЩАСТЯ. Для зображення поняття «ЩАСТЯ» у повсякденному житті використовують
номінації з негативною оцінкою. Дослідження гендерної специфіки концепту «ЩАСТЯ»
показує, що «жіноче щастя» дійсно існує і відрізняється від «чоловічого» не тільки психологічно, на рівні життєвих стереотипів, а й концептуально, на рівні понятійних компонентів цього концепту. Жіночі уявлення «ЩАСТЯ» відрізняються від чоловічих чіткістю
осмислення. Вони є логічно систематизованими і є наслідком певних роздумів.
Таким чином, у «формулі щастя» основою оцінки виступає семантична ознака,
що дозволяє суб’єкту відокремити щасливі події від нещасливих [28]. Представники
британської та американської культури мають своє розуміння ЩАСТЯ, на формування
якого вплинули соціальні, моральні, релігійні, філософські чинники.
Наступним кроком нашого дослідження буде розгляд застосування лексичної одиниці
happiness як складового елемента досліджуваного концепту «ЩАСТЯ» в англійській
мові. «ЩАСТЯ» вивчається в когнітивному аспекті із залученням асоціативного експерименту на матеріалі сучасних афоризмів британської та американської культури. Доречно зазначити, що популярним та актуальним в сучасному суспільстві стало унаочнення
ціннісних орієнтирів за допомогою сентенцій та усталених виразів.
Концепт «ЩАСТЯ» можливо описати сентенціями, які характеризують happiness як
полісемантичне поняття. Концепт «ЩАСТЯ» − це сукупність певних семантичних груп,
поєднання яких відображає зв’язки між поняттями та словами, що позначають ЩАСТЯ
в сучасній англійській мові [35]. Концепт «ЩАСТЯ» як багатогранне поняття може
пов’язуватися з іншими поняттями, які експлікують розуміння ЩАСТЯ в англійській
мові. Компонентами «ЩАСТЯ» в англійській мові є:
·
“FREEDOM”
Наприклад, “The secret of happiness is freedom, the secret of freedom is courage.” ~ Carrie Jones [Carrie Jones].
У наведеному висловлюванні асоціація «ЩАСТЯ» зі «СВОБОДОЮ» має доволі
тісний зв’язок, оскільки тут спостерігається рівновага між індивідуальним і суспільним
(асоціальним та соціальним).
·
“CHOICE”
Наприклад, “No one can grant you happiness. Happiness is a choice we all have the
power to make.” ~ Dean Koontz [Dean Koontz].
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Американський письменник XXI століття вважає, що ЩАСТЯ пов’язане з вибором
людини, її прагненнями, уподобаннями та традиціями, яких вона дотримується.
·
“PEACE”
Наприклад, “You have everything you need for complete peace and total happiness right
now.” ~ Wayne W. Dyer [Wayne W. Dyer].
Аналіз лінгвістичних досліджень та ілюстративного матеріалу дозволяє вказати
на певний зв’язок національно-мовного англомовного концепту «ЩАСТЯ» з концептами «freedom/свобода», «choice/вибір» та «peace/спокій». Сенс життя людини як центральна цінність в аксіологічній структурі особистості визначається усвідомленням
співвідношення її основних вітальних функцій (потреб, «сутнісних сил»). Потяг до свободи, вибору та спокою проявляється через індивідуалізм – характерну рису британців
та американців. Розвинуте відчуття власної свободи та право вибору в житті є надзвичайно важливими для англомовного суспільства. Життя може бути вільне, незалежне і
завдяки тому щасливе. Чинник свободи, вибору та спокою виступає як спосіб реалізації
особистості, як можливість самому вибирати та визначати свою долю.
Доречно зазначити, що концепт «ЩАСТЯ» є багатомірним ментальним утворенням,
що включає інтелектуальну загально-аксіологічну оцінку й емоційну оцінку у формі
радості чи задоволення [29]. Однак варто наголосити, що для кожного індивіда це завжди
щось інше. Для американської культури концепт «ЩАСТЯ» і відчуття себе щасливим має
особливе значення. Американське суспільство, у найпростішому та найпоширенішому
стереотипному сприйнятті ЩАСТЯ, має на увазі «реалізацію американської мрії»,
тому для глибшого розуміння американської та британської культури врахування
функціонування концепту «ЩАСТЯ» особливо важливе [ Блашків, с.287].
Аналіз спеціальних досліджень дозволяє визначити, що представників британської
та американської культури відрізняє з-поміж інших культур оптимізм, висока самооцінка,
наполегливість та цілеспрямованість − загальновизнані й шановані традиційні американські
цінності [30]. Без позитивного настрою і віри в майбутнє неможливе саме життя британців
та американців. ЩАСТЯМ вони називають спонтанну радість та захоплення, насолоду
від життя, бо саме її наявність наповнює життя змістом. Для американців та британців,
ЩАСТЯ − це можливість самореалізації, можливість «відбутися», відповідати своєму
життєвому покликанню. За приклади слугують наступні сентенції:
·
“PLEASURE”
Наприклад, “The most important thing is to enjoy your life—to be happy—it’s all that matters.” ~ Audrey Hepburn [Audrey Hepburn].
·
“JOY”
Наприклад, “Allow yourself to enjoy each happy moment in your life.” ~ Steve Maraboli
[Steve Maraboli].
·
“ACHIEVEMENT”
Наприклад, “Happiness is not in the mere possession of money; it lies in the joy of achievement, in the thrill of creative effort.” ~ Franklin D. Roosevelt [Franklin D. Roosevelt].
“Be happy with whom you are and what you do, and you can do anything you want.” ~
Steve Maraboli [Steve Maraboli].
Виходячи з прикладів, для представників англомовного середовища ЩАСТЯ – це
стан цілковитого задоволення життям, відчуття глибокого вдоволення та безмежної
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радості, яких зазнає людина. ЩАСТЯ – це відчуття задоволення від власних досягнень,
успіх, удача, насолода від життя.
Багато хто знаходить ЩАСТЯ у взаєморозумінні в стосунках, у спілкуванні в родині.
Абсолютно щаслива людина знаходить сенс життя в коханні, сім’ї та здатна донести його
до інших, про що свідчать нижченаведені сентенції:
·
“LOVE”
Наприклад, «There is only one happiness in this life, to love and be loved» ~ George Sand
[George Sand].
Дане висловлювання характеризує ЩАСТЯ як емоційне явище, яке є індивідуальним
і соціальним одночасно. Відданість людям та кохання виходять на перші позиції для
британців та американців.
Для представників англомовної культури особливе місце займає сім’я, благополучні
стосунки в колі якої складають, на їхню думку, основу ЩАСТЯ. До прикладів
еквівалентного розуміння концепту «ЩАСТЯ», а також його мовної реалізації можна
віднести наступні сентенції:
·
“FAMILY”
Наприклад, “When you look at your life the greatest happiness is family happiness.” ~ Dr.
Joyce Brothers [Dr. Joyce Brothers].
“Devoting your life to the people around you and caring for them is the true road to general happiness.” ~ Lana Del Rey [Lana Del Rey].
У даних прикладах, родина є продовженням складників концепту «ЩАСТЯ» як
соціального феномена. Яскраво виражена пуританська традиція родинних стосунків,
суспільність ЩАСТЯ, яке може реалізуватися лише у людському соціумі, який передбачає
взаємну підтримку, допомогу.
У наступному висловлюванні можливо простежити відомий у всьому світі американський гумор, егоцентричний та дещо несподіваний і парадоксальний:
“Happiness is having a large, loving, caring, close-knit family in another city.” ~ George
Burns [George Burns].
Дана сентенція є протилежною попередній. У ній підкреслюється втома людини від
родинних турбот, зобов’язань, опіки, повсякденних проблем, що пов’язані з проблемами
в сім’ї.
Концепт «ЩАСТЯ» є також емоційною складовою з притаманним їй високим ступенем семіотичної насиченості та етнокультурною специфікою [31]. ЩАСТЯ належить
до фундаментальних емоцій, має позитивну природу та оптимізує процес мислення та
комунікації. За приклад слугує наступна сентенція відомого американського письменника першої половини XX століття Дейла Карнегі, який зазначає, що позитивні думки
притягують ЩАСТЯ та є його основою:
·
“THINKING”
Наприклад, “Remember, happiness doesn’t depend upon who you are or what you have, it
depends solely upon what you think.” ~ Dale Carnegie [Dale Carnegie].
Варто відмітити, що для британців та американців, ЩАСТЯ – це відчуття задоволення від подолання труднощів в житті, приємні почуття від пережитого, побаченого,
відчутого. Концептами «ЩАСТЯ» в англійській мові також є:
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·
“ABILITY”
Наприклад, “Happiness is not the absence of problems; it’s the ability to deal with them.”
~ Steve Maraboli, Life [Steve Maraboli, Life, the Truth, and Being Free].
·
“EXPECTATION”
Наприклад, “My happiness grows in direct proportion to my acceptance, and in inverse
proportion to my expectations.” ~ Michael J. Fox [Michael J. Fox].
Американський актор та письменник XXI століття Майкл Джей Фокс вважає, що
велика перешкода для ЩАСТЯ − це очікування занадто великого щастя. На його думку, справжнє ЩАСТЯ залежить більшою мірою від того, які ми покладаємо на нього
надії, тому важливо вміти приймати життя таким, яким воно є, адже для багатьох запорукою справжнього ЩАСТЯ – є власні надмірні очікування та сподівання. Терпіння,
сподівання, очікування виступають трьома складниками тактики досягнення ЩАСТЯ.
Оскільки ЩАСТЯ є вторинним по відношенню до інстинктивних емоцій,
окультуреним почуттям, саме мовна репрезентація «ЩАСТЯ», культурно детерміновані
засоби його вербального вираження є основними експлікаторами уявлень, що
сформувались у даній культурі щодо цього почуття [32]. Аналіз матеріалу показав, що
концепт «ЩАСТЯ» в англійській мові вербалізується за допомогою сентенцій та усталених виразів з позитивною та негативною конотаціями.
Приходимо до висновку, що типологія «ЩАСТЯ» для чоловіка та жінки в англомовному
середовищі враховує буденні уявлення носіїв мови про це почуття та дозволяє стверджувати,
що концепт «ЩАСТЯ» у науковому психологічному зображенні поєднує певну сукупність
почуттів, кожне з яких верифікується за допомогою мовного матеріалу [33]. Це означає, що
«ЩАСТЯ» як багатогранне поняття може проявлятися у різних сферах життя людини.
Підсумовуючи, зазначимо, що сучасні афоризми в британській та американській
культурі максимально чітко і лаконічно фіксують найбільш цінний життєвий та
національний досвід народу. В англо-американській культурі активізується асоціація
концепту «HAPPINESS» з концептами FREEDOM, CHOICE, PEACE, PLEASURE,
JOY, ACHIEVEMENT, LOVE, FAMILY, THINKING, ABILITY, EXPECTATION.
Проведене комплексне дослідження концепту «ЩАСТЯ» у сучасній англійській мові
показало, що відповідний концепт існує у свідомості носіїв англійської мови як складне
ментальне утворення, яке конденсує різнопланові уявлення про почуття ЩАСТЯ [34].
Образний зміст та глибинна семантика сентенцій та усталених висловлювань дозволяє
яскраво відобразити національне світобачення Британії та США.
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ВЕРБАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПТА «СЧАСТЬЕ» В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
С ПОМОЩЬЮ СОВРЕМЕННЫХ СЕНТЕНЦИЙ
И УСТОЙЧИВЫХ ВЫРАЖЕНИЙ
На материале современных сентенций и устойчивых выражений британской и американской культуры исследовались языковые единицы в английском языке, которые объективируют ключевые признаки концепта СЧАСТЬЕ в сознании англоязычного сообщества, в единстве его ценностного компонента.
Ключевые слова: концепт Счастье, языковые единицы, аксиологические ориентиры, современные сентенции и устойчивые выражения, британская и американская
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109

Radkevych I., teacher of English
Kyiv university of Tourism, Kyiv
VERBALIZATION OF THE CONCEPT OF “HAPPINESS” IN ENGLISH BY USING
MODERN QUOTATIONS AND CONTEMPORARY ESTABLISHED EXPRESSIONS
The linguistic units in English that objectify the key features of the concept of Happiness
in the conscious mind of the English-speaking community in the unity of its component values
were studied on the material of quotations and set expressions of British and American cultures.
Keywords: a concept of Happiness, linguistic units, axiological orientations, the modern
quotations and established contemporary expressions, British and American cultures.
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ВЕРБАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПТА «ІNSANITY» С ПОМОЩЬЮ
ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ, СОДЕРЖАЩИХ СОМАТИЗМ «ГОЛОВА»
В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ КАРТИНЕ МИРА
Данная статья посвящена лингвокогнитивному и культурологическому анализу
концепта INSANITY в англоязычной картине мира. В статье рассмотрена концептуализация феномена безумия на материале фразеологизмов с семантическим компонентом ГОЛОВА. В ходе исследования применялись когнитивный и семантический анализ
языковых единиц, вербализующих концепт INSANITY. Были выделены три когнитивных
сценария, которые концептуализуют один из сегментов INSANITY. Объяснено лингвокогнитивное функционирование соответствующего сценария как способа концептуализации INSANITY.
Ключевые слова: вербализация, фразеологизм, концептуальная метафора, концепт,
концептуализация.
Данное исследование посвящено изучению фразеологизмов с семантическим компонентом ГОЛОВА, которые вербализуют концепт INSANITY. Концепт в данном исследовании понимается, как “дискретное ментальное образование, являющееся базовой
единицей ментального кода человека, и обладающее упорядоченной структурой, представляющее собой результат когнитивной деятельности личности и общества, и несущее
комплексную информацию об отражаемом предмете или явлении” [1: 34].
Объектом исследования являются лексические единицы и фразеологизмы, вербализующие концепт INSANITY.
© Поздняков Д., 2015
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Предметом исследования послужил когнитивный сценарий НАРУШЕНИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ ГОЛОВЫ, который является компонентом когнитивной структуры концепта INSANITY.
Целью работы является исследование концептуализации и последующей вербализации феномена безумия, в частности на базе когнитивного сценария НАРУШЕНИЕ
ЦЕЛОСТНОСТИ ГОЛОВЫ.
Сформулированная цель определяет решение следующих задач:
1) выделение модификаций когнитивного сценария НАРУШЕНИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ
ГОЛОВЫ на базе этимологического и дефиниционного анализа лексических единиц,
вербализующих концепт INSANITY; 2) определение мотивационной базы данной метафоры при концептуализации феномена безумия; 3) описание семантического спектра
метафоры при образном переосмыслении лексических единиц, вербализующих концепт
INSANITY и обозначающих физическое повреждение головы; 4) моделирование когнитивной структуры изучаемого сегмента концепта INSANITY путем выявления концептуальных признаков.
Сценарий НАРУШЕНИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ ГОЛОВЫ является структурной метафорой, так как он структурирует определенный сегмент абстрактного концепта INSANITY
на основе конкретного чувственно воспринимаемого опыта.
Согласно концепции Дж. Лакоффа “наша концептуальная система в своей основе
метафорична” [2: 103]. Метафорический перенос играет важную роль, как в процессе
концептуализации, так и в организации семантического пространства языка. Выявление
ядра абстрактных, многоуровневых концептов, к примеру, таких, как INSANITY возможно осуществить при изучении источников метафорического переноса, целью которого
становится когнитивное освоение той или иной грани изучаемого концепта. Ядром концепта является некий чувственный образ, который “способен продвигаться по ступеням
абстракции, постепенно превращаться из чувственного образа в собственно мыслительный” [2: 40]. Продвижение же образа по новым ступеням абстракции возможно благодаря концептуальной метафоре.
Термин концептуальная метафора был впервые введен М. Джонсоном и Дж. Лакоффом в работе “Metaphors We Live By”, где исследователи указали на то, что это не
только лингвистический, но и ментальный феномен, подчеркнув его системный характер
[2: 4], так как в когнитивной лингвистике термин метафора используется относительно череды концептуальных ассоциаций [3: 188]. Ее главной функцией является “освоение и понимание одного концепта в терминах другого” [2: 8]. Концептуальная метафора
представляет собой проекцию одной концептуальной сферы на другую, при этом зона
перекрестного картирования обоих концептов попадает в общую номинативную сферу. В изучаемом нами случае идея психического нарушения структурируется терминами физического разрушения, что приводит к возникновению сценария НАРУШЕНИЕ
ЦЕЛОСТНОСТИ ГОЛОВЫ. Изучаемые нами фразеологизмы, вербализующие концепт
INSANITY, образно представляют потерю рассудка как нарушение физического объекта.
Нормой в рассматриваемом случае считается целостное, ненарушенное, организованное
состояние. Деформация и нарушение целостности категоризуются как отклонение, в нашем случае – безумие. Экспириенциальная база образного переосмысления телесной
целостности, неповрежденности, как психически нормативного, здорового состояния;
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и наоборот – физической ущербности, как патологической дисфункции головного мозга,
относится к сфере человеческого опыта [4: 187].
Феномен безумия непосредственно связан с патологическими изменениям головного
мозга, а все “мыслительные процессы и состояния сознания, операции памяти связаны
с партонимами голова, мозг” [5: 66]. Соматизм голова в рассматриваемых нами фразеологизмах метонимически обозначает психическое, умственное состояние человека,
и служит символом разума, самоконтроля.
Соматизм голова связан когнитивной корреляцией с вместилищем (помещением,
посудой), где присутствуют или отсутствуют, либо некоторым образом движутся различного рода сущности (свет, мрак, туман, ветер, птицы, насекомые, животные и т. д.),
и которое может поддаваться разрушению (разваливаться, трескаться, лопаться, ломаться и т. д.). Отсутствие/присутствие чего-либо, движение либо разрушение являются донорскими когнитивными сценариями, которым уподобляются состояния либо действия
человека [там же: 86]. В нашем исследовании рассматриваются фразеологизмы, концептуализирующие феномен безумия путем кодирования различного рода изменений связанных с нарушением нормальной формы головы и ее привычного содержимого.
В изучаемых фразеологизмах семантический компонент ГОЛОВА вербализуется многочисленными лексемами. Прежде всего, это собственно лексема head, которая,
однако, метонимически обозначает психическое состояние, либо умственную деятельность человека, что и отражено в одном из значений данной лексемы your mind or mental
ability, напр., to lose one’s head, to be out of one’s head (стать/быть сумасшедшим). Лексема
brain еще более точно отражает связь между феноменом безумия и патологическим состоянием головного мозга (как одного из органов человека) the organ inside your head that
controls how you think, feel, and move, напр. crackbrained, brainsick. Лексема skull (череп)
так же, как и лексема head, метонимически номинирует умственное состояние, поскольку череп служит контейнером для головного мозга a bone framework enclosing the brain of
a vertebrate; the skeleton of a person’s or animal’s head, напр. numbskull.
Лексические единицы могут номинировать голову человека в результате метафорического переноса, основанного на ассоциации по сходству формы головы с неким предметом, напр. conk (раковина), напр., to be off one’s conk, onion (луковица), напр. to be off
one’s onion, pannikin (жестяная кружка), напр., to be off one’s pannikin, gourd (разновидность тыквы), напр. to be off one’s gourd; chump (кусок древесины), напр. to be off one’s
chump, pot (котелек, горшок), напр., crackpot, crumpet (сдобная пышка), напр. barmy on
the crumpet (досл. сумасшедший на голову).
Лексемы bonnet (чепчик, шляпа) и wig (парик) согласно образам фразеологизмов являются продолжением головы человека, поэтому перенимают ее функции, как части тела
и метонимически замещают лексему head, напр. to have a bee in a bonnet (иметь навязчивую идею; досл. иметь пчелу в шляпе); to flip one’s wig (свихнуться; досл. сбросить парик);
Лексемой lid (крышка) во фразеологизме замещает лексему head в результате ассоциации сходства по расположению головы (как верхней части тела) и крышки (как
верхней части контейнера) a removable or hinged cover for the top of a container, напр. to
flip one’s lid (снести крышку). На ассоциации сходства по расположению основан метафорический перенос значения лексемы top – the highest part of something во фразеологизме to blow one’s top (свихнутья); и лексемы cork (пробка), которая также метафорически
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замещает лексему head по ассоциации сходства формы (бутылка при этом образно переосмысливается как тело человека, а пробка ассоциируется с головой, так как напоминает
ее по форме и расположена в верхней части бутылки) напр. to blow one’s cork.
Наиболее частотным образом головы, который вербализуется в изучаемых фразеологизмах, является верхняя часть здания. Метафорическое переосмысление в данном
случае, как и в предыдущих, основано на ассоциации по сходству расположения. Здание в данном случае концептуализируется как тело человека, а структурные элементы,
находящиеся в верхней части – как голова. Верхние части здания вербализуются следующими лексемами: upstairs (верхний этаж) напр. to have no one upstairs; upper story
(верхний этаж), напр. to have rats in the upper story; attic (чердак), напр. to have fogs in the
attic; belfry (колокольня), напр., to have bats in the belfry; stack (дымоход), напр. to blow
one’s stack. Структурный элемент здания КРЫША имплицитно выражается лексемами
tile (черепица) a thin rectangular slab of baked clay or other material, used in overlapping
rows for covering roofs; slate (шифер) a flat plate of slate used as roofing material; shingle
(дранка) one of many small thin pieces of wood or another building material, fastened in rows
to cover a roof or wall. Данные лексемы, которые в прямом значении обозначают структурные элементы крыши, являются компонентами следующих фразеологизмов, обозначающих безумие to have a tile/slate/shingle loose и переводятся, как “не хватает винтика”.
В результате изучения семантики, образности и структуры фразеологизмов с семантическим элементом ГОЛОВА, приходим к выводу, что феномен БЕЗУМИЕ концептуализируется в виде трех сценариев: ПОТЕРЯ ГОЛОВЫ; РАЗРУШЕНИЕ/ПОВРЕЖДЕНИЕ ГОЛОВЫ; ЗАМЕНА ГОЛОВЫ/ЕЕ СОДЕРЖИМОГО НА ИНУЮ СУЩНОСТЬ.
Когнитивный сценарий ПОТЕРЯ ГОЛОВЫ, в первую очередь, вербализуется
фразеологизмами с элементом lose (терять), напр. to lose one’s head/nut. Во фразеологизмах to flip one’s wig (досл. сбросить парик) и to flip one’s lid (досл. сбросить крышку),
когнитивный признак потери эксплицирован глаголом to flip – to throw or flick an object so
that it turns or spins in the air (швырнуть, подбросить), который профилирует отделение
части от целого. В первом случае парик, метонимически замещающий голову, срывается с человека (головы), во втором случае крышка, ассоциируемая с головой, слетает
с контейнера. Подобный сценарий реализуется и во фразеологизме to blow one’s cork, где
признак потери вербализуется глаголом blow – displace violently or send flying. В структуру лексического значения рассматриваемого глагола входят семы displace и send flying, а также квалификатор violently указывающие на быстрое и резкое удаление одного
предмета от другого. Рассматриваемый фразеологизм образно переосмысляет яростное
поведение безумца, подобно тому, что происходит, если из бутылки выстреливает пробка
и содержимое безудержно выплескивается наружу.
Концептуализация INSANITY в виде сценария ПОТЕРЯ ГОЛОВЫ объясняется тем,
что ГОЛОВА (точнее все ее номинации) метонимически замещает все процессы, связанные с умственной деятельностью, мышлением и разумом. Поскольку состояние безумия
ассоциируется с потерей способности трезво мыслить, то безумец расценивается как такой, у которого потеряна голова.
Когнитивный сценарий РАЗРУШЕНИЕ/ПОВРЕЖДЕНИЕ ГОЛОВЫ, концептуализирующий феномен безумие, вербализуется 12 фразеологизмами. Во фразеологизмах,
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в которых голова образно переосмысливается как крыша здания, либо верхний этаж, кодируется сценарий разрушения, либо повреждения верхних структур строения.
Концептуальный признак “разрушение” вербализуется лексемой blow – to damage
or destroy something violently with an explosion or by shooting, в двух фразеологизмах to
blow one’s top и to blow one’s stack, где повреждение головы в образности фразеологизма
реинтерпретируется как взрыв верхней части (строения) top, либо дымохода stack.
Три фразеологизма to have a tile/slate/shingle loose образно кодируют безумие как повреждение структурных элементов крыши: tile (черепица), slate (шифер), shingle (дранка). Признак “повреждение” в структуре фразеологизмов эксплицируется прилагательным loose – not firmly or tightly fixed in place; detached or able to be detached, лексическое
значение которого включает сему detached (отделенный). Семантический спектр данной
метафоры также включает концептуальный признак “дисфунция”, так как главным предназначением крыши является защита строения от дождя, тогда как крыша с поврежденной черепицей, шифером либо кровлей лишена подобной функции.
В двух композитах, вербализующих изучаемый концепт, признак “разрушение” репрезентирован компонентом crack – break or cause to break without a complete separation
of the parts (треснуть), а психическое состояние метонимически замещается партонимом
brain (мозг) в лексеме crackbrained (insane, idiotic, or crazy), либо метафорически номинируется компонентом pot (горшок) в лексеме crackpot (eccentric, crazy).
В композите numbskull, который согласно тезаурусу Роже входит в синонимический
ряд лексемы crazy, идея повреждения головы (или нарушение ее функции) эксплицируется компонентом numb – deprived of the power of physical sensation, соматизм skull
(череп) при этом метонимически обозначает умственную деятельность.
В свободных словосочетаниях wrong/not right in one’s wits/mind/head (досл. не в порядке с умом/мозгами/головой), идея нарушения функции головного мозга, связанного с повреждениями, описательно эксплицируется прилагательным wrong – in a bad or abnormal
condition и его лексическим конверсивом not right. Таким же образом концептуальный
признак “повреждение” объективируется в идиоматическом выражении not right upstairs,
где голова образно переосмысляется как верхний этаж здания либо сооружения upstairs.
Третьим когнитивным сценарием, концептуализирующим феномен безумия, является ЗАМЕНА ГОЛОВЫ/ЕЕ СОДЕРЖИМОГО НА ИНУЮ СУЩНОСТЬ. В состоянии нормы, которая всегда является точкой отсчета при концептуализации безумия,
голова представляет собой контейнер, заполненный головным мозгом. При метафоризации в порядке нормы расценивается существование в голове сущностей, связанных
с умственной деятельностью, таких как мысли, идеи, понятия и т. д. Реализация когнитивного сценария ЗАМЕНА ГОЛОВЫ/ЕЕ СОДЕРЖИМОГО НА ИНУЮ СУЩНОСТЬ
при концептуализации безумия предполагает, что содержимое головы, либо вся голова
целиком заменяется сущностями, принадлежащими к абсолютно другим доменным сферам, нежели сфера МОЗГ/МЫСЛИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
В четырех фразеологизмах партоним мозг замещается лексемами, обозначающими
животных/насекомых. Фразеологизмы to have rats in the upper story (досл. крысы на верхнем этаже) (его австралийский эквивалент – to have kangaroos in the upper story (досл.
кенгуру на верхнем этаже) и to have bats in the belfry (досл. летучие мыши в колокольне)
иллюстрируют, как реализуется рассматриваемый нами когнитивный сценарий замены
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мозга человека на иные сущности (в данном случае на животных). В обоих случаях голова метафорически переосмысляется как верхняя часть строения (верхний этаж), либо
колокольня (церкви), заполненная неподобающими (кенгуру) или неприятными, пугающими (крысы, летучие мыши) сущностями. Причем, так как летучие мыши боятся шума,
они не селятся в колокольне, где звонит колокол. Это образно указывает на отсутствие
какой-либо деятельности в голове.
Во фразеологизме to have a bee in one’s bonnet (досл. иметь пчелу под шляпой) – страдать от навязчивых идей, спятить; лексема bonnet метонимически замещает партоним
ГОЛОВА, при этом ее семантика включает все признаки присущие лексеме head (голова): локализация, способность мыслить, а вследствие этого и возможность нарушений.
Вместо мозга содержимое “головы” заполняется пчелой.
При описании образности фразеологизмов, основанных на концептуализации безумия как замены мозга на живых существ, следует отметить агрессивную природу последних. Утрата способности к здравому рассуждению мыслится как присутствие в голове
стай летучих мышей (из-за их неупорядоченного, непредсказуемого движения), крыс,
образ которых усиливает отрицательную окраску фразеологизма, (либо в австралийском
варианте кенгуру, которые равным образом подвижны), или пчелы, создающей образ назойливого, навязчивого жужжания, которое отвлекает от всех остальных мыслей.
Фразеологизмы to have toys in the attic (досл. игрушки на чердаке) и to have fogs in
the attic (досл. туманы на чердаке) так же, как и вышеприведенные примеры, основаны
на образном переосмыслении головы, как верхней части здания (в данном случае называется чердак). Первый фразеологизм прагматически направлен на создание юмористического эффекта, вызывая образ чердака заполненного игрушками, тем самым, ставя под
сомнение трезвость суждений номинируемого человека. Во втором случае образ тумана
в голове символизирует неспособность к ясному мышлению, так как мысли “блуждают
в тумане” и не могут объединиться в четкое суждение.
Композит saphead, который согласно тезаурусу Роже, входит в синонимический ряд
лексемы crazy, и harebrained, входящий в синонимический ряд лексем nuts/nutty со значением mentally deranged, вербализует концепт INSANITY, который в данном случае переосмысляется как замена человеческого мозга на древесный сок в слове saphead (sap –
the fluid which circulates in the vascular system of a plant), либо на заячий мозг в лексеме
harebrained. Подобным образом идея замены мозга на иную субстанцию отражается во
фразеологизме to have rocks in one’s head (досл. иметь камни в голове) и выявляется при
этимологическом анализе лексемы barmy (mad, crazy), первичное значение которого –
полный пены, вспенивающийся full of barm, frothing. Предположительно, метафоризация
основана на образе заполнения пеной именно головы, так как впоследствии данная лексема начала обозначать легкомысленное, эксцентричное поведение, а затем и безумие.
В результате моделирования трех когнитивных сценариев, концептуализирующих
феномен безумия, на основе изучения фразеологизмов и словосочетаний с семантическим компонентом ГОЛОВА, можно прийти к выводу, что в наивной картине мира, как
и в научной, одними из наиболее важных концептуальных признаков концепта INSANITY является ГОЛОВА как вместилище мозга, а значит и разума, и неслучайно, дисфункция мозга, безумие трактуется как некоторые ненормальные состояния именно этой
части человеческого тела.
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ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ «ІNSANITY» ЗА ДОПОМОГОЮ
ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ, ЩО МІСТЯТЬ СОМАТИЗМ «ГОЛОВА»
В АНГЛОМОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ
Дана стаття присвячена лінгвокогнітивному та культурологічному аналізу концепту INSANITY в англомовній картині світу. У статті розглянута концептуалізація феномену безумства на матеріалі фразеологізмів з семантичним компонентом ГОЛОВА.
У ході дослідження застосовувалися когнітивний і семантичний аналіз мовних одиниць,
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які вербалізують концепт INSANITY. Було виділено три когнітивних сценарію, які концептуалізують один із сегментів INSANITY. Пояснено лінгвокогнітивне функціонування
відповідного сценарію як способу концептуалізації INSANITY.
Ключові слова: вербализація, фразеологізм, концептуальна метафора, концепт,
концептуалізація.
Pozdniakov D., PhD of Linguistics
Odesa national I. I. Mechnikov university, Odesa
VERBALIZATION OF THE CONCEPT "ІNSANITY" USING PHRASEOLOGY
CONTAINING SOMATISM "HEAD" IN THE ENGLISH WORLD VIEW
This article focuses on linguocognitive and cultural analysis of concept INSANITY in the
English world view. The article reviews the conceptualization of the phenomenon of INSANITY
based on the phraseological units with semantic component HEAD. The study employs cognitive and semantic analysis of linguistic units, lexicalizing concept INSANITY. The analysis
helped to identify three cognitive scripts that conceptualize a segment of concept INSANITY.
The functioning of the corresponding script as a means of conceptualizing INSANITY was
given a linguocognitive explanation.
Key words: lexicalization, phraseological unit, conceptual metaphor, concept, conceptualization.
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ПРОБЛЕМА ТИПОЛОГІЇ МОВЛЕННЄВИХ ЖАНРІВ.
ЖАРТ ЯК МОВЛЕННЄВИЙ ЖАНР
У статті розглядаються різновиди класифікацій мовленнєвих жанрів, запропоновані
фахівцями в галузі мовленнєвої жанрології, характеризуються типологічні ознаки жарту як мовленнєвого жанру.
Ключові слова: мовленнєвий жанр, мовленнєвий жанр жарту, мовленнєвий акт,
мовленнєве спілкування, адресат комунікації, адресант комунікації.
Проблема типології мовленнєвих жанрів зберігає свою актуальність, а зокрема й
стосовно їх прикладного характеру. Одна з перших їх класифікацій мовленнєвих жанрів
(далі МЖ) передбачає поділ на первинні і вторинні за концепцією М. Бахтіна. МЖ
поділяються на первинні і вторинні залежно від: 1) міри їх складності; 2) об’єму; 3) сфери функціонування; 4) відношення до реальної дійсності.
За М. Бахтіним, відмінність між первинними і вторинними МЖ нефункціональне.
Вторинні МЖ виникають в умовах складнішого і відносно високорозвиненого та
© Монастирська О. В., 2015
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організованого культурного спілкування (переважно письмового). У процесі свого
формування вони ″вбирають″ у себе і трансформують різні первинні жанри, що склалися в умовах безпосереднього мовного спілкування. Ці первинні жанри, що входять
до складних (умовно кажучи), трансформуються в них і набувають особливого характеру: втрачають безпосередню віднесеність до реальної дійсності і до реальних чужих висловлювань. Вторинні жанри послуговуються різними формами впровадження
в конструкцію висловлювання первинних МЖ і сферу відношень між ними (до того ж
вони більшою чи меншою мірою трансформуються, оскільки немає реальної зміни
мовленнєвих суб’єктів) [1:257].
Запронована М. Бахтіним опозиція первинних і вторинних МЖ спрямована на їх
розмежування. Доцільним видається також розрізнення жанрів елементарних і комплексних. М. Ю. Федосюк пропонує розділяти елементарні МЖ, під якими розуміються ″такі
тематичні, композиційні і стилістичні типи текстів, у складі яких відсутні компоненти, які,
в свою чергу, можуть бути кваліфіковані як тексти певних жанрів″ [2:76], і, відповідно,
комплексні МЖ, які можна представити як сукупності текстів певних жанрів [2:14-19].
Отже, спроби розв’язання проблеми типології МЖ були представлені також в теорії
мовленнєвих актів (МА) у формі різного роду класифікацій. Той факт, що необхідності
класифікацій мовленнєвих актів приділялася і приділяється така велика увага, пов’язаний,
у першу чергу, з тим, що прийнятна типологія до певної міри сприяла б вирішенню однієї
з основних проблем прагматичної лінгвістики – виявлення можливих способів вживання мови. Так, Дж. Серль, використовуючи іллокутивно-перформативний критерій, беручи
за основу ряд параметрів, виділяє: 1) репрезентативи – мовленнєві акти, що представляють деякий стан справ; виконуючи його адресант покладає на себе відповідальність за
істинність того, що повідомляється (твердження, пояснення, описи, пророцтва і т. п.); 2)
директиви – мовленнєві акти, які використовуються адресатом для спонукання адресата до
здійснення деякого вчинку (наказ, прохання); 3) комісиви – мовленнєві акти, що покладають на адресата зобов’язання вчинити деякий вчинок (обіцянки, погрози); 4) експресиви –
мовленнєві акти, що передають психологічний стан, викликаний деякою подією (вдячність,
вибачення, вітання); 5) декларативи – зазвичай ці мовленнєві акти ″інституційні″ і нерідко
мають ритуальний характер (зречення, заповіт, оголошення війни) [3:172].
Класифікацій, аналогічних наведеній вище, створено на сьогодні досить багато, і
різниця між ними, хоч іноді і значна, є несуттєвою. Втім критерії класифікацій можуть
бути неоднакові (пошук адекватної основи типології становить головну складність для
дослідника). Так, Д. Вундерлих пропонує використати такі критерії при класифікації
мовленнєвих актів: 1) відповідно до основних граматичних показників (та їх можливими
функціональними відповідностями) в даній мові (наприклад, нахил в мовах на кшталт
англійської та німецької); 2) відповідно до: а) різновиду пропозиціонального змісту і
б) різновиду іллокутивного результату. До того ж критерії а) і б) тісно взаємопов’язані;
3) мовленнєві акти можуть класифікуватися за виконуваними ними функціями у рамках мовної взаємодії; 4) мовленнєві акти можуть класифікуватися за своїм походженням
(первинні і вторинні).
Останній пункт становить певний інтерес у плані співвідношення з теорією
М. Бахтіна (пор. первинні і вторинні мовленнєві акти в його концепції).
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Д. Вундерліх розрізняє первинні (природні) МА, необхідні для всякого роду
комунікацій, і вторинні (інституційні) МА, характерні для окремих соціальних інститутів,
під якими автор розуміє деякі організовані системи суспільного життя, необхідні для задоволення певних потреб громадськості (до таких інститутів належать навчання в школі,
судовий розгляд, реклама, політичні дебати та ін.). ″Інститути″ чинять різну дію на розвиток форм мовленнєвої діяльності: 1) вони можуть створювати нові типи мовленнєвих
актів (наприклад, ухвалення вироків, відкриття засідань і т. п.); 2) можуть модифікувати
первинні мовленнєві акти (напр., модифіковане запитання – екзаменаційне, судове і т. п.);
3) можуть продукувати нові типи текстів, що характеризуються спеціфічною побудовою
послідовностей мовленнєвих актів (пор., напр., постанови, розпорядження) [4:173].
У рамках опису мовленнєвих жанрів Т. В. Шмельова пропонує типологію
МЖ, в основі якої лежить комунікативна мета як основна жанротвірна ознака, що
протиставляє різні типи жанрів. Типи МЖ розрізняються, насправді, відповідно до
виділення насправді поняття чотирьох ″світів″: світу інформації, оцінок, реальних подій,
соціальних стосунків. Відповідно, в основі цієї типології МЖ 4 типи мовленнєвих
жанрів: 1) інформативні – комунікативна мета яких поміщається у світі інформації:
повідомлення, спростування, припущення, угода і т. д.; 2) оцінні – їх комунікативні цілі,
розподілені у світі оцінок від ″-″ до ″+″: похвала, схвалення, захоплення, докір, осуд і
т. д.; 3) імперативні – їх комунікативні цілі, спрямовані у світ реальних дій: прохання, наказ, обіцянка, загроза, розпорядження і т. д.; 4) ритуальні – спрямовані через свою мету
до світу соціальних стосунків, що проявляються в ритуальних формах: вітання, прощання, поздоровлення, співчуття.
Отже, підставою до цієї типології служить комунікативна мета, особливо ж важливою є жанротвірна роль цього компонента [5:25].
Особливе місце посідають класифікації, що враховують адресата висловлювань, –
вони є таксономією одиниць мовленнєвої не дії, але взаємодії, і описують не лише парадигматику, але частково і синтагматику МА як структурних елементів МЖ (див. напр.:
[6:43; 7:92]).
Звертаючись до проблеми типології МЖ, не можна не відзначити виразне протиставлення жанрів інформативного мовлення і жанрів фатичного мовлення (далі ІМЖ і ФМЖ),
до того ж міра розуміння і дослідженості цих груп жанрів різна. ІМЖ виділяються і
розмежовуються практично усіма дослідниками (див., напр. [8:85; 9; 10]) – в розумінні
ФМЖ немає такої єдності.
Так, типологія Н. Д. Арутюнової, що грунтується на іллокутивному критерії містить
два типи ФМЖ: фатичні, або небуденномовленнєві жанри, що не мають безпосередньої
мети, і жанри, що мають на меті встановлення або регулювання міжособистісних
стосунків, розподілені за шкалою А. Р. Балаяна (від унісону до дисонансу) [11; 12].
Інші дослідники вважають, що обидва ці типи ФМЖ спрямовані на міжособистісні
стосунки і мають багато спільного. Взагалі шкала міжособистісних стосунків як основа
типології ФМЖ використовується найчастіше (так, протиставлення жанрів по лінії позитивних/негативних стосунків між комунікантами запропоноване в: [13; 14]).
В аспекті цієї роботи істотне значення має, в першу чергу, поділ МЖ на первинні і
вторинні і пов’язані з цим додаткові можливості для створення комічного ефекту. Наприклад, насичений жартами літературний текст є особливою формацією з іншими
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властивостями, відмінними від характеристик нейтрального тексту (див. тексти І. НечуяЛевицького і т. п.). На сьогодні жартівливість як властивість тексту є цікавою і маловивченою проблемою. Якщо ієрархізувати комічні мовленнєві жанри, – напростіший з них –
жарт у вигляді побутової репліки. Він може бути взятий безпосередньо з дійсності або ж
бути частинкою складнішого МЖ (напр., роман), і тоді разом з реплікою відтворюється
і ситуація спілкування, і фунції, виконувані комунікантами, і т. п., і саме висловлювання виявляється ″вбудованим″ в ту реальність, яка відтворюється у творі, а до реальної
дійсності відноситься лише опосередковано. Але на структуру і основні особливості
такого жарту, як простого комічного МЖ, це впливу не має. Складніші комічні МЖ
(вторинні) – так звані ″малі″ літературні жанри: жартівлива афористика (лаконізми,
″кострубаті думки″), діалогічна мініатюра, епіграма. Тут закони, що керують комічним
ефектом, діють у вузькому ізольованому контексті (в межах однієї або декількох фраз)
і тому видаються зручнішими для визначення та опису, далі – гумористична (або сатирична) розповідь, фейлетон, повість, сатиричний роман. У цих мовленнєвих жанрах
комічний ефект створююється наявністю окремої гостроти, іронічних реплік, каламбурів
в авторському мовленні або мовленні літературних персонажів. Однак, цінність (художньо-естетична) комічного тут обумовлена не лише характером дотепності, втіленого
в цій гостроті, але і складнішими категоріями стилю, ідейно-образною системою і т. п.
Що ж до первинного МЖ-жарту, важливо відзначити одне принципове положення –
цей жанр займає особливе місце в типології мовленнєвих жанрів, що пов’язане з його
специфічними властивостями; наявністю спрямування на комічний ефект; відсутністю
формальних прикмет жанру в його мовній структурі і можливістю використання прикмет будь-якого іншого жанру; своєрідністю препозитивної частини висловлювання (вона
так чи інакше спотворюється); спростуванням мовленнєвих презумпцій. Частіше всього МЖ-жарту сприймається як оцінний жанр – це відбувається, якщо адресат в процесі
реалізації МЖ-жарту переслідував визначені, властиві цим жанрам, комунікативні цілі:
принизити, образити або навпаки, висловити схвалення, захоплення і т. п. — до цього ж
для правильної інтерпретації оцінки тексту адресатами надзвичайно важливо враховувати контекст. МЖ-жарту використовується і у вигляді іронічних жартів, для яких характерна зміна оцінки на протилежну.
МЖ-жарту може виступати імперативним жанром, якщо адресат ставить собі за
мету перервати комунікацію, змусити співрозмовника піти або просто замовкнути.
Жартівливе вітання або прощання може стати частиною ритуалу, повторюючись день
у день, – в цьому випадку МЖ-жарту використовується як ритуальний жанр. Необхідно
відзначити також безперечну фатичну роль МЖ-жарту, вона виявляється в можливому
використанні жарту з метою зав’язати контакт, підтримати спілкування, зміцнити знайомство, зняти скутість і т. п. – ″...між незнайомими людьми – зав’язати знайомство, згаяти
час ... між малознайомими – зміцнити знайомство; ...між добрезнайомими людьми – зберегти тип стосунків, що склався″. [14:139-140] – усі ці види фатичних функцій можуть
виконуватися і МЖ-жарту, що вказує на близкість жарту як мовленнєвого жанру до фатичних жанрів. Проте мовленнєвий жанр жарту посідає своє, особливе, місце в системі
мовленнєвих жанрів. У рамках проблеми типології МЖ необхідно розглянути також
питання про співвідношення МЖ-жарту і суміжних з ним жанрів (що мають стосунок
до сфери комічного): ″кепкування″, ″знущання″, ″іронічне зауваження″. Питання про
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ідентифікацію комічних МЖ взагалі вважається досі не повністю вирішеним. ″Жанры
постоянно текут, следуют, переплетаются естественно и быстро″ [15:230]. На сьогодні
найбільш поширеним вважається іллокутивний критерій – основою ідентифікації є цілі.
Виходитимемо з того, що в мовленнєвій свідомості адресатів міститься набір первинних уявлень про наявні мовленнєві жанри, цим визначається наявність кваліфікаторів
(″жарт″, ″кепкування″, ″іронія″) – отже, різні кваліфікатори позначають різні жанри,
а критерієм визначення жанрової приналежності виступає те, маркує своє висловлювання адресант (оскільки жанрова приналежність відповідає інтенційній спрямованості).
Для чіткішого розмежування схожих МЖ російська дослідниця пропонує ввести поняття ″домінантна мета″ залежно від того, яка із складових іллокутивної сили є переважаючою, виділяється мовленнєвий жанр. Так, для МЖ кепкування домінантним буде
іллокутивний компонент ″нанесення збитку адресату″; для МЖ знущання – ″нанесення збитку + особлива витонченість″; для МЖ іронічного висловлювання визначальною
буде наявність додаткового компонента ″прагнення виразити відношення адресанта до
об’єкта″ (напр., сумнів). В цьому аспекті МЖ-жарту виділяється за ознакою переважання
спрямування на комічний ефект.
Т. Ю. Чубарян виділяє чотири різновиди ″мовленнєвих жанрів гумору″: жарт, гострота, іронія, кепкування; до цього ж кожен з цих різновидів ″має набір унікальних семантичних і прагматичних характеристик″ [16:105].
Здається, що питання об’єднання перерахованих МЖ в одну групу вимагає подальшого обговорення, проте, безперечною видається, з одного боку, наявність схожості
в прояві деяких ознак, з іншої – існування явних відмінностей між цими жанрами. Оскільки кожен з суміжних з мовленнєвим жанром жарту жанрів має характеристики мовленнєвих жанрів, існує можливість збігу цих характеристик (їх перетини),
що доводить ″суміжність″ цих МЖ, – наявність іронії може супроводжувати жарт як
″іллокутивний доважок″ або кепкування може інтерпретуватися як іронія, якщо об’єктом
кепкування є не особа, а ситуація, чиї ознаки направлені на особу. Подібні приклади
″контамінованих″ жанрів Т. Ю. Чубарян визначає як випадки ″нейтралізації прагматичних ознак МЖ″ [16:108].
Завершуючи розгляд наведених типологій, відзначимо, що стосовно жарту ця проблема має дві сторони: зовнішню (місце жарту в загальній типології МЖ) і внутрішню
(питання про типологію жартів, їх можлива класифікація). Здається, що питання про
типологію жарту досі залишається відкритим, хоча можна позначити певні способи його
вирішення: можливості систематизації жарту пов’язані з тим критерієм, який виділяється
як основа для класифікації.
Так, при використанні іллокутивного критерію виявляються, наприклад, такі
різновиди жарту: жарти-іронічні репліки, жарти-оцінки, образливі жарти, легкі жарти і
т. п. (до того ж, щоб розмежувати МЖ-жарту та інший МЖ (напр., оцінний), необхідно
адресанту з-поміж цілей при реалізації МЖ визначати домінантну мету і додаткову).
Застосовуючи такий критерій, як ″спосіб конструювання жарту″, ми можемо виділити
жарти словесні (каламбури та ін.), жарти – ″перчинки″ (основані на дотепному зіткненні
понять) і т. д. Нарешті, можлива типологія жартів, що грунтується на відмінності їх
функціонування в різних сферах спілкування.
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Жарти первинні (властиві побутовому спілкуванню) і жарти вторинні (ті, що виформовуються і діють в літературно-художній сфері спілкування) – останні, відповідно,
розрізняються за ступенем складності, об’єму і т. п.
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В статье рассматриваются разновидности классификаций речевых жанров, предложенные специалистами в области речевой жанрологии, характеризуются типологические признаки шутки как речевого жанра.
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JOKE AS A SPEECH GENRE
The article examines the variety of classifications of speech genres, offered by experts in
the field of science of speech genres, and characterizes typological features of speech genre as
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ФЛОРОКОНЦЕПТ ТРАВА З ПОЗИЦІЇ ДІАХРОНІЇ
В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
У публікації розкрито динаміку змін у структурі і семантиці флороконцепту «трава» в українській мові. Схарактеризовано фольклорну традицію іманентності природного складника у світоглядній картині світу українців; описано сучасну тенденцію
сприйняття флороконцепту як рівноцінного учасника діалогу.
Ключові слова: флоконцепт, лінгвокультурологія, діахронія, українська мова.
Флористичні одиниці належать до рано сформованого шару свідомості людей, вони,
як правило, ілюструють ідіоетнічну концептуальну картину світу, утіленням якої в мові
є національна мовна картина світу, а одним з її виявів є поетична картина світу. Додатковими ознаками поетичної мовної картини світу є образність, емоційна оцінність, експресивність, тобто наявність конотативного забарвлення.
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Провідним методом дослідження в когнітивній лінгвістиці є концептуальний аналіз, що на сучасному етапі становить собою сукупність різних підходів, серед яких виокремлюють пропозиційну семантику (О. Кубрякова); теорію прототипів (А. Вежбицька,
Е. Рош, Дж. Тейлор).
Флористичні концепти науковцями досліджено з позицій ономасіології (В. Калько,
Р. Омельковець), семасіології на матеріалі фольклорних текстів (В. Галайчук), в етнопсихолінгвістичному (І. Подолян) та функціонально-стилістичному (І. Коломієць) аспектах.
Актуальність дослідження зумовлена необхідністю комплексного аналізу флористичних концептів, що полягає у з’ясуванні смислового ядра концепту та можливостей
його трансформацій, характеристиці мовних репрезентацій флористичних концептів,
окресленні типових змін структури та ролі зазначених концептів, висвітленні особливостей використання флорономенів у поетичному мовленні, де вони набувають додаткових конотацій, образних, символічних значень, що надасть змогу ґрунтовніше дослідити
пов’язаний з флорою фрагмент української поетичної мовної картини світу.
Мета публікації – розкрити структурно-семантичні особливостіфлороконцепту
в українській мовіз позиції діахронії (на прикладі фітоніматрава).
У творах фольклору, літератури, мистецтва й релігійних жанрів назви рослин часто вживаються в переносних значеннях, на основі яких сформувалася їхня загальнонаціональна символіка. Її інше джерело – це традиційна обрядовість. Рослини викликали
приємні асоціації, позитивно символізувались. Багата образність і висока частотність
вживання фітонімів у сучасному українському мовному дискурсі також зумовлена позитивним ставленням етносу до рослин та їх назв.
Флористичні концепти відіграють неабияку роль у свідомості народу. У зв’язку
із зазначеним вище актуальним є визначення національно-культурної специфіки назв
представників флори: назви відображають структуру знань і уявлень українського народу про флороніми, взаємодії коду з іншими культурними кодами в українській мовні
картині світу.
Одним із пріоритетних напрямів сучасного українського мовознавства є аналіз мови
як найважливішого засобу вираження етносвідомості, національного характеру, духовної культури народу, його картини світу. Домінування в сучасній світовій лінгвістиці
когнітивно-дискурсивної парадигми спрямовує такі дослідження в царину лінгвоконцептології, метою якої є опис організації та способів вербалізації концептів як складників
свідомості, носіїв культурно значущої інформації певного етносу.
Модель ментально-психонетичного комплексу у своїй структурі містить пропозиційний компонент, що належить мисленнєвій сфері свідомості й корелює з іншими психічними функціями, образами й архетипами колективного позасвідомого. Пропозиційний
компонент є системою пропозицій – мисленнєвих аналогів ситуацій, учасниками яких є
представники флори і фауни, що передають відносно об’єктивну й несуперечливу інформацію, позначену мовними одиницями у прямих значеннях. Асоціативно-термінальна
частина формується шляхом переінтерпретації знань у термінах інших концептуальних
сфер на підставі мисленнєвої аналогії, образного сприйняття об’єкта.
Когнітивно-ономасіологічний аналіз мотивації української флоро- і фаунолексики
складається з двох етапів: 1) інтерпретація ономасіологічних структур назв; 2)моделювання структур знань про позначене.
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Інтерпретація ономасіологічних структур передбачала з’ясування концептуального
статусу ономасіологічних ознак, визначення ономасіологічного базису.
Моделювання структур знань про позначене ґрунтується на організації ментальнопсихонетичного комплексу. Проектування української флоролексики на цю модель дало
змогу реконструювати відповідні фрагменти концептів у поєднанні засобів їх презентації
в науковій і наївній картинах світу. Наукова картина флори відображена в номенклатурних назвах, прийнятих у польових визначниках, а наївна – народними назвами.
Диференціація типів мотивації залежить від статусу мотиватора у структурі знань
про позначене. Пропозиційна мотивація визначає реконструкцію об’єктивних знань
про представників флори, які містять: класифікаційний поділ на ряди, родини й види;
відповідніситуації, пов’язані з життєдіяльністю представників флори, особливостями забарвлення й будови тіла тощо.
Флористичні концепти-символи в українській етносвідомості є однією із ключових,
культурно маркованих констант, що формується шляхом взаємодії різних пізнавальних
механізмів: сприйняття флоролексем переважно зором і слухом, фіксації образів, оброблення цієї інформації мисленнєвою сферою, формування стереотипів й усталених
оцінок на базі архетипів колективного позасвідомого й наївної картини світу, а також
детальної категоризації в науковій картині світу.
Характеристика мовних засобів репрезентації концептів-символів здійснюється на
основі когнітивно-ономасіологічного аналізу мотивації українських флоронімів.
Трава є найпоширенішим фітонімом цієї групи, використовуваний у фольклорній
традиції.
Словникове значення слова «трава» таке: «Рослина з однорічними зеленими м’якими
пагінцями, які не дерев’яніють» [2, с. 1259].
У контексті української культури фітонім трава символізує: добрі і злі сили природи; людські істоти; молитву; тихе шептання, клятва; оберіг; смерть [7, с. 128].
Фітонімтрава символізує добрі сили природи в таких рядках: Де дівчина стояла, Там
травиця сіяла,А де козак коня пас, Там травиця по пояс [8, с. 91]; Попід мостом трава з
ростом, що й кінь напасеться; Не бачила миленького – не зрадила серця [8, с. 212].
Також з епітетом «зелена» фітонімтрава може символізувати вік людини, наприклад, молодої дівчини: Тим трава зелена, що близько вода; Тим дівка хороша, що ще
молода [8, с. 141].
В’яла, почорніла трава символізує сум, нерозділене кохання, хворобу: Там була
травка, Була зелененька, А тепер вже пов’яла…Там була травка, Була зелененька, А тепер почорніла [8, с. 150].
Фітонім трава набуває символічності, вказуючи на людську красу (зовнішню і
внутрішню), компонент «буйноквіття» надає експресивного навантаження – сили, щирості
почуття: Попід мостом трава ростом, Да й стелеться клубом, Да й хвастає да Іванко
Кучерявим чубом. Попід мостом трава ростом, Да й стелеться листом [3, с. 237].
В українських народних піснях зелена трава – суха трава можуть символізувати
щасливу / нещасливу жіночу долю: Попід мостом, мостом трава зеленіє,А за хорошим
мужем жона молодіє; Да попід мостом, мостом трава посихає, За ледачим мужем
жона погибає [3, с. 288].
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У косарських піснях образ трави набуває символічного навантаження сили, міці,
добробуту:А хто вміє заспівати та вміє травицю косити, Ой тому ся любо-мило в очі
подивити[3, с. 367].
Образ трави (травиці) символізує щирість відчуттів, трава стає повірницею у роздумах про долю:Косар косить, косар косить, вітер поліг сушить, Як мя стара поцілує,
три дні в грудях душить.Ой як я си нагадую за свою миленьку, Сам не знаю, як рубаю
траву зелененьку. Ой косив я сіно, сіно, косив я отаву, Ой любив я дівчиноньку біляву,
чорняву[3, с. 368].
Семантичний компонент образу трави – гнучкість, гострота листа дозволяє створити опоетизований відповідний образ молодої дівчини:Ой косив я траву, траву, косив я
отаву,Та любив я дівчиноньку тоненького стану. / –Ой дівчино, дівчинонько тоненького стану, Ой хто ж тебе буде любив, як я перестану?/ – Не журися, козаченьку, що
в мене тонкий стан,Буде мене другий любив, щоби ти перестав [3, с. 369].
Отже, зелена травау фольклорній традиції символізує життя, молодість, добрі сили
природи, а зів’яла – сум, хворобу та нещасливе кохання.
Основний вид рослинності українських степів – це трави, з ними пов’язаний побут,
культура народу потягом багатьох століть. А сприйняття й осмислення сучасною людиною довкілля виявляється похідним від культурно-історичного буття народу [5, с. 40].
Тож у картині світу українців і в ХХ ст. вагоме місце посідає макроконцепттрава, що
давно увійшов і міцно закріпився у свідомості.
Проаналізовано 107 мовних фактів концепту трава в поетичному мовленні рідного
краю (Дніпропетровщини).
Макроконцепттрава містить у своїй структурі велику кількість концептівскладників, для яких спільною основою є ядро-поняття: «Рослина з однорічними зеленими м’якими пагінцями, які не дерев’яніють» [3, Т. ІV, 557].
Трава – одне з втілень макроконцептуприрода, що має в уяві людей позитивну
конотацію – той компонент значення, що включає поряд з образно-асоціативним комплексом, який переходить у внутрішню форму, емотивну модальність і стилістичну
маркованість [6, с. 28].
Позитивна маркованість передається макроконцептутрава як елементу природи,
підкреслюємо елемент «носія істини»: Полю вклоняюсь, толоці і темній діброві, Гордій
купаві, і макові, і купині, —/ Не позбавляйте мене свого духу і мови, Дайте дання і
відкрийтеся, трави, мені! [4, с. 21].
Сум і обурення викликає нищення природи, але про нищення трави говорять значно
рідше, ніж про вирубування дерев, лісів тощо. Цей факт відповідає ситуації в реальному житті: З одного лона – люди і трава,Високі зорі і блакитні води…Немає пасинків
у матері Природи:В усьому суша і у всім – жива! [4, с. 21].
Складниками концептів є також оцінки, емоції, які асоціюються з денотатами назв.
Трава викликає масу суперечливих чуттів у душах людей: її проростання здається
найпростішим процесом, але людина нічого не знає про філософську суть трави, оскільки
це надзвичайно складно: У серденьку літа і року,У вусі нетоптаних трав.«Широко
у світі широкім» – / Ковалик своєї почав [4, с. 79].
Травинка має обмежений простір, водночас її макросвіт здатен охопити більший
простір: Я вільна…Живу… на гіллі трави, на крилечках птиць [4, с. 66].
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Траву людина бачить постійно, це звичайне явище, але сприймається як диво: Співає
жайвір – небу й сонцю люб. Збирають трави шовком шите віно… [4, с. 23]; І як тепер
віддячити землі?Як віднайти своє лице в усьому –/ В житах, у травах, в перших бростях грому, Як їх подобу віднайти в собі?![4, с. 17].
Поява трави – нормативне явище, але викликає радість: Радість – зелень трав
у травні І сніги у грудні[4, с. 34];…Трави вміють зцілювати нас! / Сердечне зілля,
зілля – ломикамінь –Вони для нас кільчилися віками,Чи ж в нас для них зелений пломінь
згас? [4, с. 22].
Такі суперечності у сприйнятті характеризують сучасну дисгармонійну людину.
На кількість трави рідко трапляється наголошення, вказівкою одиничності виступає
суфікс -ин-, а на велику кількість вказують квантори «без кінця», «без міри» та
нерозкладні словосполучення море трави, океан трави, річище трави тощо, де квантитативну семантику мають у переносному значенні перші елементи: Все важче злитися із
річищем трави, Що сторожко задивлена крізь мене, — / Я знічуюсь під поглядом зеленим, Так мало є в мені самій мене… [4, с. 20]; Все важче злитися із річищем трави, Що
недовірою і забуттям закуте…Моя душа так хоче з вами бути. Ви, трави, поверніть
мені мене! [4, с. 20].
Основна дія, яку виконує трава, виражається дієсловом рости, всі інші предикати
вказують на додаткові дії: шуміти, шелестіти, хилитися, пахнути, зеленіти, жовтіти,
сохнути, в’янути, гнутися, вигорати тощо. Іноді траві приписуються нехарактерні для
неї дії: летіти, співати, слухати, дивуватися, говорити, мовчати, плакати, тужити,
зітхати: За те, що удвох в цім столітті, В цім літі ми вдвох не були – / Віджуряться
трави і квіти, / Відплачуть за нас цвіркуни… [4, с. 79].
Простір дії трави характеризується широким діапазоном можливих варіантів: На
першій. Іще не втоптаній траві,У присмерках, холодних, аж бузкових, / Колись ми грали в «довгої лози» [4, с. 24].
Традиційне уявлення про тісний взаємозв’язок людини і природи відтворено
в метафізичному взаємопроникненню і супереживання: Я ж виросла в толоки в пелені!
Так лагідно ніхто мене не слухав… [4, с. 20];Мені горнулись трави до грудей, Я
вигрівалась в травах отих на грудях,Збагнувши згодом, що є трави й люди, Що світ
поділено на трави і людей [4, с. 20].
У структурі макроконцептутрава нараховується велика кількість символічних
значень, національні концепти взагалі тяжіють до символізації, обумовленої
етноорієнтованою селекцією окремих елементів глобальної моделі світу.
Група символів пов’язана з асоціаціями щодо циклічності росту трави. У багатьох
культурах світу трава – символ оновлення, пробудження природи, інтерпретація цього
символу – нове життя, можливість життя взагалі спостерігається в літературі рідного
краю: Крізь дні нудні трава нового змісту прокльовує [4, с. 24].
Зів’яла осіння трава, що гинула від морозів, асоціювалась зі смертю, стаючи її символом, у сучасній мовній картині світу цей символ розмитий: Як вимерзнуть трави на
свято осіннє покров / Платонівські числа відкриють чарівну тріаду… [4, с. 75].
Після смерті взимку трава навесні знов оживає, починає рости, внаслідок такої
особливості вона стала символом вічного повернення, оновлення, постійного руху, заперечення смерті як кінцевості буття: Як безсмертя зоветься?Трава! [4, с. 39].
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При продовженні асоціативних ланцюгів цього символу трава стає уособленням
вічного перетворення.
Символічне значення трави – «тихе шептання, молитва», що ґрунтувалось на такій
особливості рослини як нездатність створювати сильний шум. Звук при колиханні трави від вітру нагадував тихий шепіт, внаслідок розкладання цієї асоціації на дві частини
у макроконцептутрава з’явився предикат шептати та означення тиха:І трава шепоче
про небесні очі[4, с. 27].
Як бачимо, символ у чистому вигляді без доосмислень і трансформацій у поетичному дискурсі рідного краю спостерігається поодиноко.
Як правило, натяки виражаються експліцитно, а специфіка символу від розкривання втрачається. Меншою мірою трава уособлює за фольклорною традицією людські
істоти: Скороминущий вік трави,Скороминущий вік людини…Коли до нас прийшла
оця гординя,Що ми в Природи вищі од трави? [4, с. 21].
Трава, як багато інших представників флори, зберігає в уяві людей пам’ять про минуле, про дитинство, здатна донести інформацію до нащадків: Посеред вод підземних
і коріння / Я стала коренем і в паростки пішла, / Озвалась джерелом, рум’янком
зацвіла.І виросла. І знову стала я.І ніби я проснулася вві сні: / …Грушевий мед висотували бджоли,Травинка в’яла у моїй руці…І час мені – вклонитися усім… [4, с. 16].
При поєднанні цього типового уявлення з основним символічним значенням трави «вічне життя» утворюється оригінальний символ «вічна пам’ять»: То ж доки
пам’ять генів ще жива,Й наймення трав ще зберігає мова,Верни, Людино, в світ свій
барвінковий,Великий Рід Великого Зела! [4, с. 22].
Макроконцепттрава має у своїй структурі багато символів, серед яких є навіть
протилежні за семантикою; таке явище можливе, оскільки символ містить ідеї, що несуть різне смислове навантаження.
В українській культурі між людиною та природою взаєморозуміння, з травами розмовляють, рослини відчувають стан людей, у поезії це передається іноді за допомогою прийому паралелізму, що бере початок з фольклорної традиції: Трави, розрадьте,
прийміть мою душу і тіло,Дайте на серце прозріння й видющість очам,Щоб наболіле
у вас і мені заболіло…Роду моєму простіть і нащадкам простіть нерозумнимЗа потолочене, скошене, зжате у вашім роду, / – Вами дароване, мною розтрачене й згублене /
В корені вашім, у цвіті і плоді знайду (Голота с. 21);
Макроконцепттрава має у своїй структурі поняття, характеристики якості, кількості,
дії, простору й часу. Важливу роль у житті людини займає сегмент «функціональне призначення». Розвинутою є система символів, що містить навіть протилежні елементи.
Фітоніми, як і будь-які інші слова, реалізують у мові значення символів завдяки таким їх семантичним ознакам, як багатозначність, образність (переносність) та
згорнутість (імпліцитність) змісту, архетипічність, універсальність в окремій мові та
символічна близькість зі словами інших мов, семантична багатоваріантність за рахунок
індивідуальних особливостей носіїв мови та дуалізм символічного значення.
На подальший розгляд заслуговують питання структури ядерних і периферійних
флороконцептів.
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ФРАЗЕОСИНТАКСИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ВЕРБАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПТА
СУЩЕСТВОВАНИЯ/СУЩНОСТИ В ИДИОСТИЛЕ БОРИСА ГРЕБЕНЩИКОВА
Статья посвящена анализу одного из наиболее частотных формальных средств, используемых в художественном творчестве русского поэта и рок-музыканта Бориса Гребенщикова и одновременно выражающих сущность его индивидуально-авторской картины
мира – фразеосинтаксическим моделям выражения экзистенциальных состояний.
Ключевые слова: Борис Гребенщиков, фразеосинтаксические модели, идиостиль,
картина мира.
Фразеосинтаксической моделью мы называем фреймовую структуру с частично воспроизводимым лексическим наполнением и регулярно варьирующимися семантически
однотипными элементами (слотами), служащую для номинативной или предикативной
вербализации некоторых значимых для данной картины мира понятий (концептов) или
суждений. Каждая такая модель представляет собой инвариантное множество фразеосхем – номинативных или предикативных моделей, базирующихся на каком-то языковом
клише или клишированном предикате (воспроизводимом предложении), т. е. «синтаксических идиом с аналитической знаковой функцией» [4], Термин «фразеосхема» ввел
Д. Н. Шмелев. Параллельно иногда используются для определения этой же или сходной
функции термины «синтаксически фразеологизированное предложение», «синтаксически фразеологизированная конструкция» [2] или «фразеосинтаксическая схема» [1; 3],
реже – «фразовая модель».
Большая группа примеров из песенных текстов Бориса Гребенщикова может быть подведена под три продуктивные и фреквентные процессуальные модели, которые можно назвать экзистенциальными, т. к. все они касаются концептов бытийного состояния. Прежде
всего артиста интересует проблема существования и наличия живых существ – себя самого (я), другого (ты) или других, но близких (мы). Но даже тогда, когда Гребенщиков говорит о иных сущностях – третьих лицах, животных, вещах, явлениях природы, ощущениях,
эмоциях, волеизъявлениях, понятиях или метафизических феноменах – он очень часто
проверяет их собственным опытом, представляя как наличные все тем же субъектам – мне,
тебе, нам. Проблема экзистенции (наряду и в теснейшей связи с проблемой познания) –
это одна из ключевых проблем художественного творчества Гребенщикова.
1.
В группе экзистенциальных моделей можно выделить три основные – собственно
экзистенциально-бытийную («быть»), экзистенциально-феноменальную («наличествовать») и экзистенциально-витальную («жить»).
Общая конструкция первой модели касается субстанциальных (чаще всего обобщенно-дейктических) субъектов, выраженных местоимениями, реже существительными
и может выглядеть следующим образом: (субъект) (существует / не существует) /
© Лещак C., 2015
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(является / не является) [субъектом]. Основными маркерами существования во всех
фразеосхемах, входящих в состав модели, являются глаголы быть, стать. остаться
(‘продолжать существовать, сохранять свою сущность’) и предикат нет.
Данная модель реализуется рядом фразеосхем. Первая группа может быть определена как схемы вербализации установления факта существования субъекта. При этом
можно особо выделить фразеосхемы, в которых констатируется факт существования
дейктического (неопределенного) субъекта:
- [это] (дейктический субъект) (есть / нет / оставаться / стать):
Спасибо за то, что ты есть, мой торжественный город (Тема для новой войны),
Я больше не верю, что есть что-то еще (Движенье в сторону весны), Мы продолжаем
петь, не заметив, что нас уже нет (Пока не начался джаз),
- (то / все), что / кто (дейктический субъект) (есть / нет) :
Того, что есть, никто не вернет (-30 по Цельсию), Мы будем пить то, что есть
(Пока несут сакэ), Хозяин, я плачу не как все, но плачу тем, что есть (Хозяин), Я знаю
все, что есть, любовь моя (Партизаны полной луны) .
Различие между обеими фразеосхемами чисто формальное (первая схема чисто предикативная – модель простого предложения, вторая же гипотактическая – модель сложноподчиненного предложения).
Прямым продолжением этой фразеосхемы являются две схемы квалификации сущности определенного субъекта (выраженного существительным) через утверждение или
предположение – [это] (есть / не есть) (определенный субъект):
Да, это мастер иллюзий (Двигаться дальше), тебе не сказали, что это медь (...)
это все-таки Новый Год! (Рождественская песня),
или через гипотетическое выяснение его сущности – [что / что такое / что значит] / [это] (быть / не быть) (определенный субъект):
Теперь я знаю, что такое свинец (Комната лишенная зеркал), Она не знает, что
такое покой (Моей звезде), Я не знаю, что такое грехи (Сувлехим Такац),
Очередная фразеосхема реализует идею самотождественности субъекта как такового
через процедуру дефиниции:
- (дейктический субъект) (является / не является) (дейктическим субъектом):
Завидую вашему знанью, что я это я (Платан), но они есть они, ты есть ты, я
есть я (Контрданс), Двенадцать из десяти не знают, что ты – это ты (Мир подходит
к концу), но это не то, что мне нужно (Танцы на грани весны), Ах, я знаю, что было
бы, будь он как я (Сельские леди и джентльмены), Что мы должны стать чем-то
другим (Не трать время).
В следующей фразеосхеме внимание сосредоточено на констатации квалификации
дейктического субъекта через его свойства.
- (дейктический субъект) (является / не является) так [же] / таким [же], [как
есть]:
Но мы станем такими, какими они видят нас (Гость), Но мне все равно, я люблю
тебя в точности такой, как ты есть? (Зимняя роза), если бы я умел видеть, я увидел
бы нас так, как мы есть (Золото на голубом), Но словно бы что-то не так (Серебро
Господа моего).
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Своеобразным гибридом двух предыдущих является фразеосхема определения сущности дейктического субъекта (местоимения) через определенный субъект (существительное).
- (дейктический субъект) (быть / стать)[как] (определенный субъект):
я стану водой для тебя (Дети декабря), Как все, что я хотел, становится ветром
(...) И то, что было боль, станет как ветер (Иван-чай), так пускай она станет крылом (...) Забудь свое имя и стань рекой (...) Забудь о словах и стань травой (...) Прими
свое имя и стань рекой (Встань у реки).
Данная модель содержит в себе 10 фразеосхем и реализуется в текстах Гребенщикова более 260 раз. Как видно, в модели явно доминируют местоимения я, ты, мы
и все, дейктический характер которых позволяет Гребенщикову сохранять экзистенциальную и философскую обобщенность смысла субъектов, подводимых под концепт
бытия / небытия. При этом преобладание местоимений первого и второго лица создает
эффект личностного характера экзистенциальной информации. Среди субстантивных
субъектов экзистенции наиболее частотными являются: люди, время, ветер, путь,
день, и сон, хотя их фреквентность (10-4) не идет ни в какое сравнение с частотностью
дейктических понятий.
2.
Вторая экзистенциальная модель касается идеи присутствия субъекта (прежде всего
дейктического): (субъект) есть / нет (присутствует / отсутствует) (в объекте) / (у
другого субъекта).
Кроме есть (‘присутствует’) и нет (‘отсутствует’), в данной модели используется
в качестве маркера наличия глагол оставаться (в значении ‘сохранять свое местоположение’). Так же, как и в предыдущем случае, модель может реализовываться целым
рядом частных фразеосхем общего (дейктического) и более конкретного (субстантивного) плана. Все фразеосхемы данной модели можно разделить на схемы констатации
простого (безотносительного) присутствия и схемы, вербализующие взаимно зависимое
присутствие субъектов существования и определенных или неопределенных объектов
как среды их существования.
Среди первых наиболее продуктивными являются схемы существования присутствия с маркерами места здесь и там.
- (дейктический субъект) (присутствует / отсутствует) здесь / там:
Не плачь, Маша, я здесь (Дубровский), И я знаю, что если бы я был не здесь,
дело было б совсем не так (Сельские леди и джентльмены), Если я останусь здесь,
кто сможет меня спасти? (Если я уйду), Ты все равно рисуешь сама себя, меня
здесь нет (Дарья).
Конкретизацией данной схемы является:
- [это] (определенный субъект) (присутствует / отсутствует) здесь / там:
И у каждого здесь есть излюбленный метод (Электрический пес), Здесь дворы,
как колодцы, но нечего пить (Сталь), А здесь белые стены да седая тоска (Кострома
mon amour), А гости здесь и смотрят на меня (Орел, Телец и Лев).
К последней фразеосхеме непосредственно примыкает по смыслу и схема с гипотактической структурой:
- (определенный субъект), который (присутствует / отсутствует) здесь / там
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Но я видел исполкомы, которых здесь нет (Иван и Данило), Я слышу плеск волн,
которых здесь нет (Электричество), Я потерял связь с миром, которого нет (Луна,
успокой меня),
Менее продуктивны фразеосхемы вербализации указания на наличие / отсутствие
субъекта и сосредоточения внимания на причинах его наличия / отсутствия:
- [это] (дейктический / определенный субъект) (присутствует / отсутствует)
А те, кто остался, спят (Песня для нового быта), Ты считала, что это был я той
ночью – прости меня, но это был кто-то другой (Юрьев день), Вот моя кровь (Джа
даст нам все),
- зачем / отчего (дейктический субъект) (присутствует / отсутствует) здесь
Послушай, ты помнишь, зачем ты здесь (Прекрасный дилетант), Никто не знает, зачем они здесь, и никто не помнит их лиц (Охота на единорогов), Пытаясь понять, зачем мы здесь (Любовь – это все),
Вторая большая группа фразеосхем содержит в своей семантике указание на наличие / отсутствие субъектов существования в каких-либо дейктических или определенносубстантивных объектах или же на принадлежность их каким-то другим субъектам.
- (дейктический субъект) (есть / нет / остается) (в дейктическом объекте) / (в
дейктическом пространстве)
Но знаешь, в тебе есть что-то, что заставляет этот курятник сиять (Дарья Дарья), Возможно, в этом что-то было (Искусство быть смирным), Но каждый видит
лишь то, что в нем уже есть (Там, где взойдет луна),
- (дейктический субъект)(есть / нет / остается) (у дейктического субъекта)
Ну а теперь, пока у меня есть я (Уйдешь своим путем), Но есть ли средь нас хотя
бы один (Держаться корней), У меня не осталось уже ничего (Молодая шпана), Нам
остается так немного (Прощание с «Аббатской дорогой»).
Сюда же относим и фразеосхемы, вербализующие собственно субстантивные концепты, выраженные именами существительными, в роли субъектов присутствия / наличия:
- (определенный субъект) (есть в наличии) (у дейктического субъекта) / (в дейктическом объекте) / (относительно дейктического субъекта)
У каждого есть свой метод, и я знаю твой (Сентябрь), Ты спросила, есть ли
у меня разрешенье дышать (Странный вопрос), У всех есть алиби, но не перед кем
отвечать (Дарья), У всех есть дело – нет времени, чтобы заняться им (Они назовут
это «блюз»), Я въехал в дом, но в нем снова нет места (Жажда),
- (дейктический субъект) (присутствует / отсутствует) (в определенном объекте) / (у определенного субъекта) / (в определенном месте):
В мире что-то не так – или это у меня в голове? (Тяжелый рок), В этом городе
должен быть кто-то еще (Вавилон), Сел на крыльцо светлое, да в доме никого нет
(Звездочка), Мы, Господи, дети, у Тебя в руках (Никита Рязанский), Это северный
ветер, мы у него в ладонях (Аделаида),
- (определенный субъект) (присутствует / отсутствует) (в определенном объекте) / (у определенного субъекта) / (где-то):
В каждом яде есть суть, в каждой чаше есть яд (Сталь), Горсть жемчуга
в ладонях (Сны о чем-то большем), Но в любой коммунальной квартире есть свой
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собственный цирк (Жажда), У черных есть чувство ритма, у белых – чувство вины
(Комната, лишенная зеркал).
Модель вербализации наличия охватывает около 260 реализаций в текстах Гребенщикова и выражается 12 фразеосхемами. В отличие от первой экзистенциальной модели
здесь доминируют наличествующие или отсутствующие субстантивные субъекты. Но
здесь нет возможности обнаружить какую-то концептуальную закономерность. Фреквентность даже самых частотных из них (дом, место, дым) крайне невысока в сравнении
с местоимениями. Чаще всего в качестве субъектов наличия в рассмотренной модели
Гребенщиковым используются его излюбленные местоимения я, мы, ты и что. В качестве же места присутствия / наличия вообще доминируют дейктические субъекты. Чаще
всего здесь встречаются все те же местоимения: я, мы, ты, что, а также кто и что-то.
3.
Следующая экзистенциальная модель, которую можно отнести к сравнительно продуктивным фразеосинтаксическим конструкциям художественного идиостиля Бориса
Гребенщикова, сконцентрирована на процессуальном концепте биологического существования, выражаемом прежде всего глаголом жить (существовать в качестве живого
существа) и производным от него прилагательным живой (в т. ч. в предикатной форме
жив). Смысловая экзистенциальная составляющая модели состоит в вербализации ключевой идеи – быть живым (не быть мертвым). Она реализуется, кроме уже упомянутых знаков, также глагольными клише быть живым (жив), оставаться живым (жив),
оставаться в живых и фразеологизмом выйти живым.
Общая формула модели могла бы выглядеть следующим образом: (субъект) жить
/ быть живым / остаться (живым / в живых) / выйти живым. Реализация модели
осуществляется через две фразеосхемы (различающиеся характером субъекта биологического существования):
- (дейктический субъект) жить / быть живым / остаться (живым / в живых)/
выйти живым:
Мне не жаль, что родился и жил (Голубой огонек), Я живу как живу и я счастлив,
что я живой (В подобную ночь), Жить быстро, умереть молодым, это старый клич,
но я хочу быть живым (Молодая шпана), Зачем ты живешь? (Воздайте хвалу).
- (определенный субъект) жить / быть живым / остаться (живым / в живых):
Увы, недолго это тело будет жить на земле (2-12-85-06), Уходит лишь тело – душа
вечно жива (Молчание), Но мысль мертва, радость моя, а жизнь – жива (Гарсон №2).
Несложно заметить, что описываемая модель схватывает сравнительно небольшое
количество предикативных знаков (около 30), подавляющее большинство из которых касается дейктических субъектов (более трети из них выражено местоимением я).
4.
Четвертая экзистенциальная модель напрямую связана с предыдущей, однако здесь
в центре оказывается несколько иной, более конкретный, витальный концепт функционирования в качестве живого существа. Для его вербализации используется глагол жить (в значении ‘совершать какие-то действия, поступки на протяжении своего
биологического существования) и существительное жизнь (со значением такого рода
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деятельности). Дополнительно в данной модели подчеркивается идея характера и качества жизни, выражаемая либо местоименными наречиями, либо разного рода описательными обстоятельственными конструкциями. Общий вид модели – (субъект) жить
(каким-то образом) // жизнь [субъекта] (является чем-то / какой-то) / (каким-то
образом происходит). В связи с грамматической двойственностью вербализации ключевого концепта (жить – жизнь), формально фразеосхемы, реализующие данную модель,
по определению должны отличаться своей синтаксической структурой. В первую очередь это фразеосхемы, представляющие собой простые предложения, распространенные
обстоятельствами:
- (дейктический субъект) жить так / как:
Как мне жить, если с аурами что-то не то (Шумелка), И мне наплевать, как ты
будешь жить у убитой тобой реки (Укравший дождь), И вопрос: «Отчего мы не жили
так сразу?» (Дело мастера Бо), Эй вы, как живется там? (Песня для нового быта),
- (дейктический субъект) жить (определенным образом):
Я жил, никого не любя (Будь для меня как банка), Мне скучно жить под пулеметной звездой (...) А жить по книгам – только портить кровь (Хилый закос под любовь), Если хочешь научиться красиво жить, давай сначала научись умирать (Пабло),
- (дейктический субъект) жить (где-то)
Высоко над землей, где я так долго жил (Скорбец), Я был бы рад жить там, но
сердце мое пахнет, как Невский проспект (Ария казанского зверя), А ты удивлена,
отчего я не живу здесь (Странный вопрос),
а, во вторую – предикативные конструкции с именными сказуемыми (реже – номинативные предложения или обычные предикативные конструкции с метафорическими
сказуемыми):
- жизнь [субъекта] (является какой-то / чем-то):
Мне нравится жизнь тем, что она проста (Пепел), Мне б весеннюю сладость да
жизнь без вранья (Кострома, mon amour), Ведь жизнь теперь для нас двоих одна (Последний день весны), В понедельник утром жизнь тяжела (Иванов),
- жизнь [субъекта] (каким-то образом происходит):
Моя жизнь дребезжит, как дрезина (Голубой огонек), И вот моя жизнь танцует
на пригородных рельсах (Брат Никотин), Жизнь канет, как камень, в небе круги (Ласточка), Жизнь ползет как змея в траве (Трамонтана).
Модель, как видим, реализуется 5 фразеосхемами и охватывает около 60 синтаксических конструкций из песенных текстов Бориса Гребенщикова. В отличие от всех выше
рассмотренных случаев практически единственным субъектом жизнедеятельности здесь
является дейктический субъект (исключение составляет пример человеческая жизнь).
Но так же, как и во всех ранее проанализированных фразеосинтаксических моделей,
наиболее частотными являются субъекты, выраженные местоимениями я (около 20 раз),
мы (10), ты (7). Во многих случаях субъект жизни не указывается, что дополнительно
создает эффект обобщенности.
5.
Последняя фразеосинтактическая модель, которую можно выделить в художественном идиостиле Гребенщикова и которую можно трактовать как разновидность экзистенциальной модели речевой концептуализации, — это модель пребывания / проживания
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живого существа в определенном месте. Модель эта очень немногочисленна. Ее выделение обусловлено характерной для идиостиля БГ значимости концепта дома. Сложно однозначно сказать, в какой степени ключевой концепт, лежащий в основе данной модели,
собственно указывает на существование субъекта в данном месте, а в какой – на его пребывание в нем. Скорее всего, мы здесь имеем дело с семантическим синкретизмом. С формальной точки зрения в модели можно выделить две фразеосхемы: простую предикативную с глаголом жить в роли сказуемого – (субъект) жить в / на (определенное место):
А я живу в центре циклона (Центр циклона), Живем в грязно-серой стране (Рухнул), Он живет на Петроградской (Иванов), Они жили в полутемной избе (Парусный флот), У тебя в ванной живёт учёная коза (Уткина заводь),
и гипотактическую – (место), в котором / где (субъект): жить:
Чтоб тогда ты забыл дом, в котором я жил (Контрданс), Где тот дом, в котором
я жил (Мы никогда не станем старше), Я был вчера в домах, где все живут за непрозрачным стеклом (Белое reggae).
Модель малопродуктивна. Здесь всего 16 примеров. Тем не менее, стоит отметить,
что в 9 случаях субъект пребывания обладает дейктическим характером (при этом 4 выражены местоимением я).
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ФРАЗЕОСИНТАКСИЧНІ МОДЕЛІ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПТА ІСНУВАНЯ /
СУТНОСТІ В ІДІОСТИЛІ БОРИСА ГРЕБЕНЩИКОВА
Стаття присвячена аналізу одного з найбільш частотних формальних засобів, які
використовує у своїй художній творчості російський поет і рок-музикант Борис Гребенщиков для вираження сутності своєї індивідуально-авторської картини світу – фразеосинтаксичним моделям вираження екзистенційних станів.
Ключові слова: Борис Гребенщиков, фразеосинтаксичні моделі, ідіостиль, картина
світу.
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PHRASEOSYNTACTIC MODELS OF VERBALIZATION OF THE CONCEPT
OF EXISTENCE/ESSENCE IN BORIS GREBENSHCHIKOV’S IDIOSTYLE
The paper focuses on the analysis of one of the most frequent formal means used in Boris
Grebenshchikov’s creative output that simultaneously express the essence of an individual author’s picture of the world by this Russian poet and rock musician – phraseosyntactic models
of expression of the concept of existence/essence.
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МОВНІ ЗНАКИ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ
У БАЛАДАХ ПРО ДОШЛЮБНІ ВЗАЄМИНИ
У статті здійснено лінгвокультурологічний аналіз правової інформативності народних балад. Доведено, що українські балади про дошлюбні взаємини відтворюють
систему знаків народноправового досвіду. Розгляд широкого спектра вербалізацій фольклорних уявлень про способи скоєння злочинів та різновиди покарання порушників норм
людського співбуття здійснено на засадах логіко-семантико-когнітивного підходу.
Ключові слова: лінгвокультурологія, когніція, правова інформативність, мовний
знак, балада
Мова і культура становлять взаємопов’язані складні системи, значні сегменти яких
перетинаються, накладаються, а нерідко й утворюють одну неподільну парадигму, комплекс із властивими йому закономірностями функціонування [1: 7]. Інтерес до мовноестетичних знаків української культури як когнітивних одиниць, що є важливим джерелом пізнання національної духовності, засвідчено у наукових працях С. Я. Єрмоленко,
В. Л. Іващенко, Л. А. Лисиченко, Ф. С. Бацевича, В. П. Мацьківа, Н. О. Мех, А. К. Мойсієнка, О. О. Селіванової, та ін. [2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9].
Культуроправові маркери українських баладних текстів не були раніше предметом
філологічного дослідження. Метою статті є виявлення у баладах про дошлюбні взаємини різнорівневих одиниць, що акумулювали народний досвід сфери права. Методологічною основою дослідження слугує логіко-семантико-когнітивний підхід.
Аналіз словесного підґрунтя правових феноменів національної культури визначається потребами осягнення закодованих мовною системою світоглядних засад та
ціннісних орієнтирів української спільноти. Розгляд мовних знаків правової культури,
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представлених у фольклорних текстах, сприяє осмисленню механізмів вербалізації
елементів первісних уявлень сфери становлення правотворчої та правозастосувальної
практики, відкриває новий ракурс висвітлення суб’єктно-антропологічних і ментально-ціннісних основ права. Складність розв’язання поставленої проблеми пояснюється
насамперед неможливістю прямого спостереження процесів концептуалізації правових
понять у фольклорі. Наблизитися до потаємних глибин поєднання думки й мови у згаданому випадку дозволяє лише аналіз мовних результатів такого взаємопроникнення –
слів, словосполучень, сегментів текстів, семантично співвідносних із певними культуроправовими уявленнями.
Спираючись на обґрунтоване С. Я. Єрмоленко розуміння подвійності природи лінгвокультурем як когнітивних структур, що акумулюють певні кванти знання й потребують
осмислення на двох рівнях: рівні мови і рівні культури [3: 7], розглянемо вербалізації елементів правової інформативності, представлені у текстах українських народних балад.
Кожна сюжетна група балад по-своєму подає етномарковані погляди на мотиви, мету,
засоби та етапи скоєння злочину, докази злочинної діяльності, вину та способи покарання порушників порядку. Найяскравіше прообрази сфери кримінології представлені у сюжетах про чарування й отруєння чарами; суперництво в коханні; помсту за невірність;
зрадливе зведення дівчини; втечу зі спокусником; розплату підмовлених до мандрів за
легковір’я; дітозгубництво.
Аналіз окремих текстів у межах виділених тематичних циклів дозволяє виявити
комбінації смислових контурів народної правосвідомості, пов’язаних із фіксацією різноманітних проявів злочинності. Розглянемо групу балад про чарування й отруєння чарами. Текст «Ой чиє то поле так нерано оре» [10: 47] містить уявлення про етапи скоєння
злочину проти життя: «Ой їдна любила, білу постіль слала, // А друга дівчинонька та й
причарувала. Зчарувала ручки, зчарувала ножки. // Зчарувала біле личко ще й сердечко
трошки» [10: 47]. Фіксація народних поглядів на способи отруєння й засоби скоєння зазначеного злочину постає з докорів матері синові, який постраждав від чарів: «Я ж казала, сину, не йди до Параски, // Не пий, не пий горілочки з червоної пляшки! // Я ж казала,
сину, не йди до Тетяни, // Не їж, не їж з полумиски білої сметани. // Я ж казала, сину, не
йди до Марійки, // Бо в Марійки такі ліки, пропадеш навіки. // Я ж казала, сину, не йди
до Явдошки, // Бо заробиш сажень в землю ще й чотири дошки!» [10: 58]. Балада «Не
ходи, Грицю, на вечорниці» [10: 48] містить комбінацію переліку етапів скоєння злочину
з фіксацією настання шкідливих наслідків отруєння: «Що в неділю рано зілля копала,
// А в понеділок пополоскала. // А в вівторок зілля варила, // А в середу Гриця отруїла. //
Прийшов четвер – Грицько умер, // Прийшла п’ятниця – поховали Гриця» [10: 48]. Чітке
визначення мотиву здійснюється суб’єктом злочину: «Ой мати, мати, жаль зваги не
має, // Нехай же Гриценько двох не кохає. // Ой він мене любив, він мене кохав, // А другим
дівчатам стрічки дарував» [10: 48]. Балада «Ой у полі криниченька» [10: 51–52] презентує уявлення про підбурювання до отруєння людини: «Чаруй, дівко, свого брата, // Тоді
підеш за козака» [10: 51]. Етапи підготовки та реалізації злочинного задуму характеризує
його фактичний ініціатор: « – Ой я, дівко, чари знаю, // То я тобі їх нараю: // Що у полі
три ялини, // На ялині по гадині. // Підстав, дівко, коновочку, // Під гадючу головочку – //
Накапає вода з рота, // Очаруєш, дівко, брата» [10: 51–52]. Настання шкідливих наслідків отруєння вербалізується як самим потерпілим, так і наратором: «Ще брат і не
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доїжджає, // Сестра з чарами стрічає: // – Ой на, брате. сього пива, // Що без тебе наварила. // – Яке, сестро, твоє пиво, — // За серденько ухватило! // – Як варила сама пила
// Й тобі трошки зоставила. // – Яке, сестро, твоє пиво, — // За серденько ухватило! – //
Ще братик і не напився, // Вже з коня похилився» [10: 51–52]. Реалізація уявлень про
правосуддя супроводжується індексацією закладу кримінально-виконавчої системи, де
вбивця має відбувати покарання: «Що на брата труну тешуть, // А дівчину в острог
ведуть» [10: 52].
Балади про суперництво у коханні характеризують народні уявлення про злочини,
вчинені неодруженими людьми. У тексті «Стояли тумани не год і не два» [ 10: 56] фіксується факт братовбивства: «А в третьому війську брат брата убив» [10: 56]. Мотив
і обставини скоєння злочину розкриваються у сповіді винного сина матері: «Ходили ж
ми, матінко, до ’дної любиться, // Та стрілялися, матінко, у тісній улиці, // Дак я ж
йому, матінко, добридень сказав, // А він мені, матінко, правди не ’дказав, // Дак я йому,
матінко, з пліч голову зняв» [10: 56]. У наведеному тексті чітко відтворюються народні
уявлення про караність протиправного діяння і методи примусового обмеження волі злочинця: «Що старшого братика будем ховать, // А меншого братика будем карать, // На
руки й на ніженьки залізо кувать» [10: 56].
Сюжетна колізія, пов’язана з помстою за невірність, у баладах розв’язується кривавою драмою. Текст «Через сад зелений стежечка лежала» [10: 65] представляє народноправові уявлення про порушення дошлюбної угоди, укладеної між козаком і дівчиною:
«Через сад зелений стежечка лежала, // Там Маруся в недузі лежала, // Чорним шовком
голову обв’язала, // З-за моря тройзілля бажала…// – Ой хто мені тройзілля достане, //
Той зо мною на рушник стане. — // Обізвався козак молоденький: // – Ой є в мене три коні
на стані: // Один коник – як ворон чорненький, // Другий коник як голуб сивенький, // Третій коник – як лебідь, біленький, // Тим чорненьким до моря доїду, // Тим сивеньким море
переїду, // Тим біленьким тройзілля достану, // З Марусею на рушничок стану. — // Ой
став козак тройзілля копати, // Стала над ним зозуля кувати: // – Годі, годі, козаченьку, тройзілля копати, // Бо вже твою Марусеньку ‘ддала заміж мати, // Кидай, кидай,
козаче, тройзілля, // Вже в Марусі у дворі весілля! – Козак не зважає, тройзілля копає, //
Накопавши на коня сідає. // Ухватило його за серденько, — // Став в Марусі у дворі живенько. // Прибіг козак, з коника злізає, // А тієї Марусеньки вже дома немає. // Їде козак
із двору з тройзіллям, // А Маруся із церкви з весіллям» [10: 65]. Наслідком зради стає
вбивство: обдурений хлопець у такий спосіб карає дівчину за недотримання слова. « –
Ти, Марусю, неправду сказала: // Свого слова та й не доконала… // – Ой заграйте, музики-органці, // Нехай піду з Марусею в танці! – // То не хмара вгорі зашуміла, // А в козака
шабля задзвеніла; // На вгороді маківка бриніла – // То в Марусі головка злетіла. // – Ото
тобі, Марусю, весілля, — Не посилай козака по зілля! // Не схотіла, щоб у парі жити, //
Тепер будеш в сирій землі гнити!» [10: 65].
Сюжети, що змальовують зрадливе зведення дівчини, систематизують народноправові уявлення про приниження честі й гідності. У тексті «За нашим городом розцвіла
калина» [10: 99] вербалізується осмислення факту порушення прав дівчини шляхом наруги й зневаги: «Як звів козак з ума на самий великдень, // Їхав під ворота, не сказав «добридень». // Не сказав «добпридень» ні доброго слова, // Сам сів на коника: «Будь, дівко,
здорова, // Будь, дівко, здорова, бо я не жартую, // Підійди до коня, з коня поцілую» [10:
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99]. Балада «Ой чого той терен похилився» [10: 100] фіксує право зведеної дівчини дорікати зрадникові за приниження честі й гідності: «А ти мене звів, тепер я не дівкою. — //
А як з ума зводив, то й коника приводив, // А як з ума звів, то й на коника сів» [10: 100].
Жертва зведення бажає обмежити права кривдника на майбутнє щастя, вбачаючи у цьому варіант покарання, перспективи реалізації якого окреслює системою негативних побажань, висловлених у відповідь на цинічне запрошення погуляти на весіллі кривдника,
що є батьком незаконної дитини потерпілої: « – Ой на тобі, козаче, цього любого сина,
// Щоб ти женився щовесни й щоосені, // Щоб ти женився, як той вітер в полі, // Щоб
ти не мав ані щастя, ні долі. // Щоб ти женився, дівок тобі не стало, // Щоб твоє серце
до іншої пристало… // Не проси мене, а проси свого роду, // Щоб ти женився щомісяця
й щогоду. // Не проси мене, а проси своєї мами, // Щоб ти женився й копали тобі яму. //
Не проси мене, а проси свого брата, // Щоб ти женився й згоріла тобі хата» [10: 100].
Група сюжетів про втечу зі спокусником і розплату підмовлених до мандрів за необачність вербалізує народні уявлення про зловживання довірою, яке веде по порушення
прав жертви злочину. У баладах «Що в полі верба, під вербою корчма» [10: 74–76], «Їхали
козаки із поля додому» [10: 76], «Є в полю криниця» [10: 76], «Ой заїхав козак та з Україноньки» [10: 79] підмовники обманним шляхом підштовхують дівчину до необережних
вчинків: « – Дівчино наша, мандруй із нами, // Та мандруй із нами, із козаками, // А в наші
краї все далекії. // Що в наших краях, ой весело жить, // Ой весело жить, легенько робить.
// Що в наших краях ні тчуть, ні прядуть – все мед-вино п’ють, // Що в нашім краю ні
жнуть, ні косять, // Ні жнуть, ні косять, — жупани носять. // Що у нас поля всі кам’янії, //
А у нас трави все шовковії; // Що у нас трави все шовковії, // А у нас ліси все калиновії» [10:
75]. Злочинці примушують жертву до вступу в статевий зв’язок: «Ой завіз дівчину у густий
лісочок, // – Ой скидай, дівчино, з голови віночок. — // Ой плаче дівчина, плаче-умліває, //
З головки віночок, з головки скидає. // Ой завіз дівчину на жовті пісочки: // – Ой скидай,
дівчино, з голови биндочки. — // Ой плаче дівчина, плаче-умліває, // З головки биндочки, з
головки скидає» [10: 79]. Коли дівчина починає дорікати козакам за образу, вони вирішують
її вбити. Аналізовані тексти фіксують етапи скоєння злочину проти життя: «Ой бере козак
дівку за руку // Та повів її у яр глибокий, // У яр глибокий, у ліс високий, // Прив’язав її к сосні
плечима, // К сосні плечима, на бір очима; // Викресав огню із ружиночки, // Запалив сосну із
вершиночки» [10: 75]. «Прив’язали дівча // До сосни косами, // До сосни косами, // До граба
руками, // До граба руками, // До бука плечами: // – Дивися, дівчино, // До села очами. — //
Ой зробили огню // З чорного кременя, // Запалили сосну // Згори до кореня» [10: 78]. Жертва
злочину має право сподіватися на допомогу й застерігати інших від хибної поведінки та
помилок, що привели її до трагедії: «Сосонка горить, дівчина кричить: // Рятуйте мене,
а хто в бору є, // А хто в бору є, то послухайте; // А ви, жіночки, учіте дочки // Та й не
пускайте на вечернички» [10: 75]. «Сосонка палає, // Дівчина вмліває: // Хто в гаю ночує, //
Нехай мя рятує! // Я уже вмираю, // Єще вас благаю. // Хто дівчата має, // Нехай научає,
// На заході сонця // З дому не пускає» [10: 78–79]. Балади подають народні уявлення про
фальсифікацію гарантій прав потенційно потерпілої особи: « – Ходи. дівча, з нами, з нами
козаками, // Буде тобі краще як в рідної мами. // А в рідної мами грубая сорочка, // А в нас
будеш ходити як попова дочка. // А в рідної мами треба все робити, // А з нами, козаками,
мед-горілку пити» [10: 76]. « – Покинь, дівчинонько, // Батька, матіночку, // Повандруєш з
нами // На Україночку! // Ти у батька ходиш // В полатаних латах, // В нас будеш ходити
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в дорогих блаватах» [10: 77]. Тексти відтворюють уявлення про погрозу завданням шкоди
життю і здоров’ю, адресовану жертві обману, яка не хоче змиритися зі своїм безчестям:
«Переночували, стали вандрувати, // Сказали дівчині домів повертати. // Як привандрували та й до зелен дуба: // – Вертайся, дівчино, бо ти нам не люба. — // Ой привандрували
до чистого поля: // – Вернися, дівчино, бо в ніженьки коле. — // Ой привандрували та й до
червен вишні: // – Вернися, дівчино, ти нам не по мислі. — // Ой привандрували та й до зелен
жита: // – Вернися, дівчино, бо ще будеш бита» [10: 76]. Замах на життя дівчини супроводжується глумливими зауваженнями ініціаторів протиправних дій: «Прив’язали Галю до
сосни косами: // – Вже ти не повернеш до рідної мами. // Галю залишили, сосну підпалили»
[10: 77]. Тяжкі тілесні ушкодження й душевні страждання у народному розумінні є карою
необачній дівчині за легковір’я: «Ой узяв дівчину під білії боки, // Тай кинув дівчину у Дунай
глибокий, // Ой плаче дівчина, плаче умліває, // За берег ручками, за берег хватає. // Ой то
козаченько шабельку виймає, // Та й по лікоть ручки дівчині втинає» [10: 79].
Сюжети, які оповідають про дітозгубництво характеризуються високим ступенем
деталізації. Так, балади «А в нашому Василькові новина стала» [10: 110], «Ой ковалю,
коваль-коваленку» [10: 111] вербалізують етновмотивоване осмислення кричущого факту вбивства матір’ю своєї новонародженої дитини: «А в нашому Василькові новина стала: // Молодая Буйнистрівна сина родила; // А вродивши мале дитя в біле сповила, //
А сповивши мале дитя в Дунай однесла: // – Пливи, пливи, мале дитя, з кінця у кінець, //
Шукай собі, питай собі, де твій панотець» [10: 110]; «До півночі постіль постелила, //
А в півночі дитя породила, … // А до світа в криниці втопила» [10: 111]. Тексти фіксують
уявлення про речові докази злочину: «Рибалочки молодії кинули невода // Да піймали
рибалочки маленьке дитя. // Один каже рибалочка: – Це – щука да лин, // Другий каже
рибалочка: – Буйнистрівни син» [10: 110]. «Ішли люди води набирати, // Стало дитя
наверх випливати» [10: 111]. Відтворені баладами уявлення про розслідування злочину
й прообрази кримінально-процесуального доказування на різних стадіях впровадження
співвідносяться з народним осмисленням порушення порядку та необхідності його відновлення: «Стало дитя наверх випливати, // Дали люди до соцького знати… // – Ой
котра, котра мати? // Ой котра, ой котра мати, // Одцуралась свого дитяти. // Даси
соцький дівчат собирати, // Чи не скаже, котра мати? – // Всі дівчата ідуть веселенькі,
// Катерина ззаду йде сумнесенька. // Катерина ззаду йде смутненька, // А за нею ведуть
коваленка» [10: 111]; «Ой понесли мале дитя отаману в двір, // Да вдарили Миколаю
у великий дзвін. // Всі дівочки-паняночки веселенькі йдуть, // На своїх головоньках віночки
несуть: // Молодая Буйнистрівна позаду іде, // А на своїй головоньці вінка не несе. // – Ой
чого ж ти, Буйнистрівна, смутная ідеш, // І на своїй головоньці вінка не несеш? // – Ой я
вчора ізвечора недужа була // Да на свою головоньку вінка не звила» [10: 110]. З народної
точки зору право визначити міру покарання належить певній інстанції, наділеній авторитетом та владою: «Ой став же пан соцький думати да гадати, // Яку цій Буйнистрівні
кару загадати» [10: 110]. Покарання за дітозгубництво має бути жорстоким і публічним: «У неділю пораненьку в усі дзвони гудуть: // Молодую Буйнистрівну в три нагайки
тнуть. // Ой узяли Буйнистрівну під білії боки // Да вкинули Буйнистрівну у Дунай глибокий» [10: 110]. Невідворотність покарання за вбивство незаконної дитини у народному
розумінні поширюється як на жінку (безпосередню виконавицю злочинних дій), так і на
чоловіка, причетного до народження згубленого матір’ю немовляти: «Коваленка в цепи
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закували, // Катерину навік розстріляли» [10: 111]. У баладах про дітозгубництво представлено численні мовні фіксації карних заходів, спроможних допомогти реципієнтам
завчасно осмислити міру тяжкості цього жахливого злочину й забезпечити формування
мотивації уникнення прецедентів, що ведуть до страшної розв’язки.
Таким чином, сюжетні групи балад про дошлюбні стосунки засвідчують унікальне
бачення причин та наслідків різних типів злочинів, реалізують індивідуальні оцінки драматичних подій, транслюють народні уявлення про запобіжні заходи, здатні застерегти
від хибної поведінки.
Вербалізації знаків правового досвіду, представлені у фольклорних текстах, потребують комплексного осмислення з позицій мови і культури. Основні властивості фольклороправових лінгвокультурем українських балад, з погляду мови, пов’язуються з їх
належністю до структурних одиниць різного рівня (від слова до тексту); віднесеністю
до соціо-часопросторових параметрів національної мови; зв’язком із різножанровими
джерелами фольклорного гіпертексту; можливістю стереотипного відтворення носіями
традиції; тенденцією до видозмінності у межах впізнаваності; здатністю до реалізації
текстотвірної функції. З погляду культури, зазначені одиниці характеризуються зануреністю у правову сферу національної культури; опорою на етнодетермінований досвід
міжлюдських взаємин; наповненістю символічним змістом; герменевтичністю, дидактичним потенціалом.
Перспективи дослідження пов’язуються з вивченням культуроправових маркерів,
представлених у баладах про сімейні конфлікти.
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ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАКИ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ В БАЛЛАДАХ
О ДОБРАЧНЫХ ОТНОШЕНИЯХ
Статья посвящена лингвокультурологическому анализу правовой информативности украинских баллад. Доказано, что баллады о добрачных отношениях транслируют
систему знаков народноправового опыта. Широкий спектр вербализаций фольклорных
представлений о способах совершения преступлений и наказании нарушителей норм человеческого бытия рассмотрен в логико-семантико-когнитивном аспекте.
Ключевые слова: лингвокультурология, когниция, правовая информативность,
языковой знак, баллада.
Lavrynenko S., PhD, doctorant
Institute of Philology, Taras Shevchenko national university of Kyiv, Kyiv
LINGUAL SINGS OF LEGAL CULTURE IN BALLADS
ABOUT PRE-MARRIAGE RELATIONSHIPS
The article presents linguistic culturological analysis of legal informativity in Ukrainian
ballads. It has been proved that ballads about pre-marriage relationships reproduce the sign
system of folk legal experience. On the basis of logic, semantic and cognitive approach the
broad spectrum of verbalizations dealing with folklore ideas, ways of committing crimes and
punishment of those, who disrupt the norms of men’s co-existence, have been investigated.
Key words: linguistic culturelogy, cognition, legal informativity, lingual sign, ballad.
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ДУРІСТЬ VS. РОЗУМ
У КОНЦЕПТОСФЕРІ КИТАЙСЬКОЇ МОВИ
У статті визначено систему когнітивних ознак концепту ДУРІСТЬ як одиниці
субсфери концептуалізації ментальних властивостей людини та концептуалізації
ментальних розладів із позицій відбиття у них особливостей етнокомунікативного
та пізнавального процесу загалом та з погляду відображення і структурування ними
етнокультурної картини світу як системи інтуїтивних уявлень про ступінь реальності
«можливого світу» зі своєю семантикою.
Ключові слова: концепт, вербальна репрезентація, мовна картина світу, концептосфера ментальності, китайська мова.
Постановка проблеми. Сфера ментальності осмислюється носіями китайської мови
передусім на основі загальних когнітивних стереотипів, які надалі (за наявності певного обсягу доказової бази) можуть бути визначені як своєрідні когнітивні універсалії.
Унікальні ж моделі концептуалізації ментальних розладів чи відхилень в цьому плані,
можливо, є типологічно значимими для китайської мови.
Метою пропонованої статті є виявлення та аналіз когнітивних ознак концепту
ДУРІСТЬ у китайській мові. Під ментальними обмеженнями (відхиленнями) (智能有
限 ‘розумова обмеженість’) маємо на увазі такий стан свідомості, коли розум не здатний
адекватно здійснювати необхідні та залежні від нього операції, а саме сприйняття, обробку й передачу інформації в межах конкретної ситуації. При цьому «нездатність» розуму
може бути зумовлена його «нерозвиненістю», «недалекістю», «вузькістю», «відсутністю
інтересу», «тупістю» тощо.
Аналіз досліджень і публікацій. Під час опрацювання спеціальної літератури виявилося, що кількість лінгвістичних праць, присвячених опису та аналізу номінатів та
дескрипторів сфери обмеженої ментальної діяльності, досить незначна. Це, зокрема,
дисертація Т. В. Леонтьєвої «Інтелект людини в дзеркалі російської мови» [1], стаття
«Божевілля як лексикографічна проблема» В. А. Плунгяна і О. В. Рахіліної [2], розділ
роботи В. І. Карасика «Мовне коло: особистість, концепти, дискурс» [3], дослідження
С. Є. Нікітіної [4, 117-123].
Виклад основного матеріалу дослідження. Концепт ДУРІСТЬ у протиставленні
концепту РОЗУМ в китайській мові структурується за допомогою нижчеподаних тезаурусних функцій.
1. Статичні, рівнозначні:
- синонімія: 傻瓜 ‘дурень’; 糊涂虫 та 胡涂虫 ‘бовдур’; 白痴 ‘ідіот’; 傻大个 ‘дурень’;
疯子 ‘божевільний’; 半疯子 ‘навіжений’; 愚鲁者 ‘дебіл’; 呆小病 ‘кретин’; 低能儿 ‘недоумкуватий’; 狂夫 ‘збоченець’ тощо;
© Коломієць Н., 2015
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- антонімія: 健康的 ‘психічно здоровий’, ‘нормальний’; 聪明 ‘розумний’; 有智慧的
‘розсудливий’; 理解力强的 ‘тверезо мислячий’, 灵巧的 ‘кмітливий’; 精明 ‘винахідливий,
кмітливий’; 有头脑 ‘розумний, кмітливий’; 能干 ‘талановитий’; 有理智的 ‘раціональний,
інтелектуальний’;
- атрибутивність: 迟钝 ‘марудний, тупий’; 不清 ‘не чистий’; 不聪明的 ‘нерозумний,
дурний’; 昏沉 ‘мрячний, туманний’; 糊里糊涂 ‘сумбурний’; 没脑子 ‘неуважний’; 疯疯癫
癫 ‘ненормальний,’.
- символізація: 笨东西 ‘дурень, йолоп, бовдур’; 痴物‘бовдур, дурень, ідіот’; 木头
人 ‘чурбан; бовдур; тупак’; 大傻瓜 ‘повний дурень’; 蠢货 ‘дурило’; 菜包子 ‘нікчемна
людина’; 蠢材, 半瓶醋 ‘профан; дилетант’;棒槌 ‘чурбан, нездара, тупий, неосвічений’;
- метафоризація: 昏头昏脑 ‘голова йде обертом’; 傻头傻脑 ‘дурнуватий, дивакуватий’; 空头 ‘дурний, безголовий, пустоголовий’; 没脑子 ‘неуважний, забудькуватий’; 乱
七八糟的脑子 ‘каша в голові’.
2. Статичні ієрархічні:
- частина – ціле: 愚笨, 愚蠢, 糊凃 ‘дурість’; 头脑 ‘голова’; 思想, 思维 ‘думка’; 才能;
能力 ‘здатність’; 头, 脑袋 ‘голова’; 脑子, 头脑, 脑筋 ‘мозок’;
- суб’єкт – локалізація: 疯人院 ‘божевільня’; 精神病医院 ‘психіатрична лікарня’.
3. Динамічні актантні: 做糊涂事 ‘дуріти, робити дурниці’; 妄行 ‘здійснювати
безглузді дії, дуріти, робити дурниці’; 背悔 ‘здуріти (особливо з віком); впасти в маразм’;
发懵‘здуріти’; 使变傻 ‘зробити дурнем’; 犯傻 ‘корчити дурня’; 愚弄 та 欺骗 ‘дурити, обманювати’; 耍活宝 ‘валяти дурня’; 发懵 ‘отупіти’; 脑残 ‘стати хворим на голову’; 读书
读傻了 ‘отупіти від навчання’; 行为狂妄 та 任意胡为 ‘навіженіти’; 发疯 та 昏瞶 ‘з глузду
з’їхати’; 变得迟钝, 变愚钝 та 变糊凃 ‘здуріти’ тощо.
Концепт ДУРІСТЬ репрезентується різними лексичними та граматичними засобами китайської мови, зокрема номінаціями ментальних обмежень у прямих і непрямих значеннях. Крім того, вербальна репрезентація концепту ДУРІСТЬ реалізується
різноманітними фразеологізмами, сталими словосполученнями та пареміями.
Концептуалізація ментальних обмежень у китайській мові відбувається за кількома
семантичними моделями.
1. Статичне ментальне обмеження як атрибут певної людини: 糊涂人 ‘дурень; бовдур; тупак’; 痴汉 ‘тупак, дурень, ідіот, маніяк, схиблений’; 笨贼 та 愚氓 ‘тупак, бовдур’;
蠢人 ‘дурень; телепень, йолоп; ідіот’; 白痴 ‘ідіот; кретин; придуркуватий’; 傻子 та 呆子
‘ідіот, кретин; дурень, бовдур, телепень, йолоп’; 大傻 瓜 ‘повний дурень’; 憨子 ‘дурень;
тупак; бовдур’; 愚蠢 ‘дурний, тупий’; 低能儿 ‘недорозвинений; недоумкуватий; дурний;
тупий; кретин’; 死脑筋 ‘тупоголовий; тупак; гальмо’.
2. Ментальне обмеження як пошкодження механізму, при цьому причиною
функціонального порушення може бути удар; а також відсутність необхідного ресурсу для роботи мозку (失去理智 ‘втратити розум’). Номінації ментальних обмежень,
створені на основі когнітивної метафори «розум = механізм», зазвичай не позначають
сильні ментальні розлади. Такі номінації позначають ряд станів:
а) стан, у якому людина втрачає здатність адекватно сприймати навколишній світ,
розумно міркувати й діяти: 发神经 (букв. «нервовий приступ») ‘здуріти; з’їхати з глузду;
«злетіти з котушок»; «дах поїхав»; кволий розум; вижити з розуму’; 头脑糊涂起来 (букв.
«голова мутніє») ‘затуманився розум; втратити розум; вижити з розуму; у мізках страшна
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плутанина’; 神智不清 (букв. «видатний розум не чистий») ‘затуманився розум; втратити
глузд; вижити з розуму’; 精神失常 ‘втратити глузд; вижити з розуму’; 头脑发蒙 (букв.
«мозок отупів») та 脑残 (букв. «мозок дефектний») ‘з’їхати з глузду; отупіти; ідіот’; 丧
失理智 та 失去理智 ‘втратити розум; втратити глузд’; 神经错乱 ‘з глузду з’їхав; не при
своєму розумі; психічно хворий’; 昏头昏脑 (букв. «мутніє голова, мутніє мозок») ‘втратити голову; (від безлічі справ) голова йде обертом’;
б) стан, у якому людина має повільний розумовий процес: 迟钝脑筋 ‘повільний розум’: 脑筋迟钝的人 (букв. «людина з повільним мозком») ‘тупа людина; тупак, гальмо’;
迟心眼儿 (букв. «повільні очі серця») ‘уповільнена реакція, тугодум’; 头脑真不灵活
‘голова не варить’; 七窍不通 (букв. «сім отворів закриті») ‘повне гальмо; абсолютний
дурень’ (七窍 – сім отворів у голові людини – вуха, очі, ніздрі та рот; за допомогою
їх людина сприймає зовнішній світ); 石头脑瓜子——难开窍 (букв. «кам’яний гарбуз –
важко відкрити отвори») та 石头打的锁——难开窍 (букв. «замок закритий каменем –
важко відкрити отвори») ‘тугодум, нетяма’; 石狮子的脑袋——七窍不通 (букв. «голова
кам’яного тигра – сім отворів не відкриті») ‘повне гальмо, абсолютний дурень’; 难开窍
(букв. «важко відкрити отвори») ‘тугодум; абсолютний дурень; повне гальмо’;
в) стан постійно неадекватної в діях дурнуватої, дивакуватої людини: 你二啊 (букв.
«ти – два») ‘ну ти дивний; ну ти дурний; ну ти дивак’; 傻里傻气 (букв. «дурнуватий
усередині – дурнуватий вигляд [ззовні]») “[надзвичайно] дивакуватий; придуркуватий,
ідіотський’; 傻头傻脑 (букв. «тупа голова, дурні мізки») ‘придуркуватий; «без клепки
в голові»’; 脑子被门夹了 (букв. «прищемило мізки дверима») ‘тупий, дивний, телепень’; 怪里怪气 (букв. «дивакуватий усередині – дивакуватий вигляд [ззовні]») ‘дивний, дивакуватий’;
г) стан, притаманний людям, які міркують і діють нерозумно або безглуздо: 不动
脑筋 (букв. «не ворушити мізками») ‘бездумно’; 泼油救火 (букв. «підливати олію, щоб
загасити пожежу») ‘робити безглуздя’; 胡搞愚蠢事 (букв. «робити абияк дурну справу») ‘встругнути дурість’; 不合理的举动 ‘нерозумний вчинок’; 不明白道理 (букв.
«не розуміти істини») ‘нераціональний, бузглуздий’; 缺乏理智的 (букв. «відсутність
розумності») ‘абсурдний, безглуздий, нерозумний’; 不懂事的 (букв. «не розбиратись
у справі») ‘безглуздий, нерозумний’; 盲目行为 (букв. «сліпий вчинок») ‘безглуздий вчинок’; 昏庸 (букв. «темний обиватель») ‘неосвічений, безглуздий; невігластво, дурість;
втратити рештки розуму’.
Такі конструкції можуть містити ознаки, що характеризують розподіл ментальних
девіацій у часі. Так, номінації типу 头脑糊涂起来 позначають несильні й короткочасні
розлади, що зазвичай виникають у результаті епізодичної сильної напруги розуму або
стресової ситуації.
3. Наявність «плутанини» в узгодженій структурі розуму. Номінації ментальних
розладів, що ґрунтуються на когнітивній метафорі «розум = функціонально й оптимально узгоджена структура», не позначають сильних ментальних розладів. При цьому
вживані конструкції дозволяють виразити певну додаткову ознаку – плутанину в думках
як перший етап порушення ментальної функції. Наприклад: 使头脑混乱 ‘засмічувати
голову’; 脑筋混极了 ‘в голові все перемішалося; у мізках страшна плутанина’; 头脑里乱
七八糟 ‘сумбур у голові’; 头脑里心思混乱 ‘думки змішались у голові’; 头脑里一切都混
乱了 ‘все в голові перемішалося’; 乱七八糟的脑子‘плутанина в голові; безлад у голові’.
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4. Порушення внутрішнього зору. Номінації, утворені на основі когнітивної метафори
«розум = певний різновид внутрішнього зору», позначають сильні і, зазвичай, нетривалі
порушення. Такі, наприклад, комбінації 没心眼 (букв. «немає очей серця») – у значенні
‘наївний, дурний; обмежена людина’; 心眼儿太痴 (букв. «очі серця дуже дурні») ‘зовсім
тупий’; 迟心眼儿 (букв. «повільні очі серця») ‘тупий; уповільнена реакція; тугодум’.
Відсутність «внутрішнього зору» у китайській мовній свідомості розцінюється як серйозне порушення ментальної функції. Як наслідок – номінації, утворені на основі
згаданої метафори, позначають сильні ментальні обмеження.
5. Порушення ментальної діяльності як затуплення гострого інструмента – розуму (пор.
укр.: тупий, отупіти): 鲁钝 ‘тупий, нетямущий’; 发钝 та 变愚钝 ‘отупіти; отупілий’; 脑
筋迟钝的人 ‘тупа людина; тупак, гальмо’. Номінації, що ґрунтуються на вище зазначеній
когнітивній метафорі, зазвичай, не позначають сильних ментальних обмежень.
6. Порушення ментальної діяльності як затьмарення розуму: 糊涂 ‘неясний, затуманений, плутаний, каламутний’; 糊涂虫 та 胡涂虫 (букв. «мутна комаха») ‘нетяма,
безпросвітний туман, дурень, бовдур’; 糊涂蛋 (букв. «мутне яйце») ‘тупак, телепень, повний йолоп, дурило’; 糊涂人 (букв. «мутна людина») ‘набитий дурень; бовдур; тупак’; 头
脑糊涂起来 (букв. «голова мутніє») ‘затуманився розум; втратити розум; вижити з розуму;
у мізках страшна плутанина’; 糊里糊涂 ‘сумбурний’; 不清 ‘мутний, нечіткий’; 头脑不清
醒 (букв. «не ясний мозком») ‘нетямущий, недолугий’; 神智不清 (букв. «розум не ясний»)
‘затьмарився розум’; 头脑不清 (букв. «голова не ясна») ‘голова не варить’; 头脑不清的人
(букв. «людина з неясним мозком») ‘нетямуща людина, дурний; недолугий, нетяма’.
7. Порушення ментальної діяльності як втрата здатності, властивої саме людині
(пор. укр. озвіріти). Тут слід розрізняти кілька підгруп дескрипцій, в основі яких лежить
пряме чи приховане порівняння розуму або дурості з відповідними явищами природи
чи культури, зокрема вегетативні (木头; 脑子跟木头似的; 木头脑袋 та 木头人; 瓜皮);
артефактні (东西, 笨东西; 好东西; 蠢东西; 乏东西; 痴物; 木头脑袋; 半瓶子; 一锅面; 呆若
木鸡 ); зооморфні (蠢驴; 猪头; 驽马; 笨蛋).
Слід зазначити, що тимчасові ментальні обмеження можуть залежати не тільки від
суб’єкта – носія властивості, а й від суб’єкта-ініціатора, що відображається у таких
сталих словосполученнях: 撞(打)木钟 (букв. «бити в дерев’яний дзвін») ‘обманювати,
морочити голову’; 抓迷糊 (букв. «хапати туман») ‘пускати пил в очі; морочити голову,
дурити’. Більшість словосполучень є негативними, емоційно-експресивними, розмовнопросторічними одиницями, спрямованими, як видається, не на об’єктивний опис, а на
вираження ставлення мовця до тієї або іншої людини, події чи поведінки.
Висновки дослідження та перспективи подальших наукових розвідок. Опозитивний до концепту 智 «розум» концепт 笨 «дурість» у китайській мові має обопільну
структуру, розосереджується по полюсах «дурість» та «божевілля» в межах субсфери
ментальних розладів у концептосфері ментальності. Концепт «дурість» у протиставленні
концепту «розум» у китайській мові структурується за допомогою таких тезаурусних
функцій, як статичні рівнозначні (синонімія, антонімія, атрибутивність, символізація,
метафоризація), статичні ієрархічні (частина – ціле, суб’єкт – локалізація) та динамічні
актантні. Представлені у поданому нижче переліку основні поняття, пов’язані з концептом «дурість» через елементарні семи, уявлення та асоціації, є ядерними в аналізованому
фрагменті концептосфери метальної діяльності, проте, знову ж таки не, мають чітких
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меж: 1) статичне ментальне обмеження як атрибут певної людини (прямі номінації);
2) ментальне обмеження як «пошкодження» механізму (постійна або тимчасова
неадекватність, гальмування, безглуздість дій); 3) наявність «плутанини» в узгодженій
структурі розуму; 4) порушення внутрішнього зору; 5) порушення ментальної діяльності
як затуплення гострого інструмента; 6) порушення ментальної діяльності як затуманення розуму; 7) порушення ментальної діяльності як втрата здатності, властивої саме
людям, — вегетативні, артефактні, зооморфні дескрипції). Кожне включене у вищенаведений список понять, будучи, у свою чергу, індивідуальним або колективним об’єктом
у картині світу мовної особистості, містить в собі низку суб’єктивних уявлень і асоціацій,
які, перетинаючись, можуть входити в інші подібні концептосфери (такі поняття перебувають на її периферійному полі): так, оцінні конотації концепту співвідносяться не
тільки з розумовими, але й із поведінковими та психофізичними характеристиками людини, що є особливістю саме китайської мовної картини світу. Так само важливу роль
у культурологічному аспекті відіграє чинник тимчасового / постійного прояву описуваного ментально-психічного стану: концепт «божевілля» пов’язаний із темпоральністю і
процесуальністю більше, ніж власне концепт «дурість», проте, як свідчить фактичний
матеріал, для китайської лінгвокультури релевантним є саме «дурість», а «божевілля»
перебуває на периферії цієї субсфери.
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В статье определена система когнитивных признаков концепта ГЛУПОСТЬ как
единицы субсферы концептуализации ментальных свойств человека и концептуализации ментальных девиаций с точки зрения отражения в них особенностей этнокоммуникативного и познавательного процесса вообще и в рамках отображения и структурирования этнокультурной картины мира как системы интуитивных представлений
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The article defines the concept of a system of cognitive symptoms STUPIDITY as units of
conceptualizing mental properties of human conceptualization of mental deviations in terms of
ethnocommunicative reflecting and cognitive process in general and within the mapping and
structuring of ethnic and cultural picture of the world as a system of intuitive perceptions of the
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ІМЕННИКОВІ ОКАЗІОНАЛІЗМИ У ПОЕТИЧНОМУ МОВЛЕННІ
М. ВІНГРАНОВСЬКОГО
Стаття присвячена розгляду індивідуально-авторських іменникових творень, виявлених у поетичному мовленні М. Вінграновського і утворених за різними словотвірними
моделями. Здійснюється їх лексико-семантичний та структурний аналіз.
Ключові слова: оказіональне слово, словотвірна модель, словотворчий засіб, поетичне мовлення.
Створення оказіональних слів – позасистемних мовних одиниць – складний творчий
процес, адже створення «абсолютно нових слів» може здатися звичайною фікцією,
процесом, який спотворює українську мову, тому подібні утворення неодноразово були
предметом дослідження як українських, так і зарубіжних лінгвістів. Словотвірний аспект,
його теоретичне підґрунтя було вироблене вченими-лінгвістами А. Г. Горнфельдом,
Г. О. Винокуром, Д. М. Шмельовим, Е. І. Ханпірою, В. В. Лопатіним, О. А. Земською та
багатьма іншими, адже саме словотвірний критерій виявляється найбільш надійним й
процесі розмежування узуальних, потенційних та оказіональних слів. Проте комплексні
студіювання словотвірної природи іменникових оказіоналізмів конкретних авторів не
завжди проводилися, що й зумовило актуальність нашого дослідження, у ході якого
ми намагатимемося вирішити наступні завдання: 1) виявити у поетичному мовленні
М. Вінграновського оказіональні іменники 2) провести їх словотвірний аналіз з
урахуванням структурно-семантичних зв’язків їх компонентів; 3) довести вагомість
подібних утворень у поетичному сучасному мовленні.
© Жижома О. О., 2015
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Слово покликане висловлювати поняття, тому беззмістовні лексеми просто не мають право на існування. Авторські неологізми, які часто зустрічаються у сучасних
поетичних рядках, можна пояснити нагальною потребою позначити такі нові понять,
для яких в узусі просто немає слів. Подібні утворення – це, найчастіше, оригінальні,
самобутні, своєрідні слова, створюючи які, письменник вирішує художньо-естетичні
задачі, тому, студіюючи питання оказіональності мовлення більшість дослідників трактують авторські неологізми як поняття в першу чергу суто стилістичне.
Оказіоналізми вживаються переважно у художній літературі, вони індивідуальні, посвоєму неповторні, існують лише у певному контекстуальному художньому оточенні,
властиві лише конкретному письменникові чи групі письменників.
Проте не можна повністю стверджувати, що оказіональні слова це справа лише
конкретного поета, одна з особливостей його стилю. Відомі випадки, коли окремі новотвори, найбільш цікаві, змістовні, образні і яскраві підхоплює народ, перетворюючи їх в неологізми загальновживані. Тому будь-який новотвір слід оцінювати не
ізольовано, а у зв’язку з усім мовним потенціалом і спадком, враховуючи перспективи і
закономірності розвитку сучасної мови, адже усі спроби штучно засмітити її видуманими беззмістовними, стилістично невиправданими словами зазнають невдач.
Перш ніж вводити нове слово слід, очевидно, враховувати декілька моментів: 1)
наскільки точно і ясно це слово виражає поняття; 2) чи дійсно в такому слові є потреба; 3) чи закономірним є неологізм і наскільки легко він сприймається. Питання про
стилістичні неологізми може бути правильно висвітлене лише у випадку, якщо правильно буде встановлено, наскільки новостворена лексема краще виражає конкретну думку,
аніж узуальні слова.
Оказіональні іменникові утворення – характерна риса сучасного поетичного мовлення, без всебічного її вивчення не можна говорити взагалі про новаторство в поезії. Звернення до поетичних творів є закономірним, оскільки саме там яскравіше відображаються
різноманітні прояви творчої особистості, в тому числі і на словотворчому рівні, адже поетична мова, як ніяка інша, вільна від різного роду штампів, канонів і стандартів, а все
ненормативне підкоряється авторському задуму.
Одним з майстрів створення вдалих стилістично виправданих оказіоналізмів
в українській поезії ХХ століття по праву вважають оригінального, самобутнього поета М. Вінграновського, який органічно поєднував тематику віршів зі складом словника. Із величезного багатства української мелодійної мови поет відбирає найбільш точні,
прозорі і яскраві лексеми, намагаючись збільшити можливості віршованого мовлення
новими, невідомими і ніким до нього не використовуваними мовними засобами. З цією
метою він вільно вводить у тканину художнього тексту власні індивідуальні утворення,
а стилістичне розмаїття лексичного складу органічно зливається у його поетичних рядках з ідейним змістом, зумовлюється і визначається ним. Новоутворені оказіоналізми
поет розміщує у відповідне лексичне канву таким чином, щоб вони не порушували загальний порядок поетичної мови, не ускладнювали прочитання і прийняття тексту читачами: «І сірі вітряки докрилюють свій вік…», «І слово вироста в єдине і палаюче
закличчя», «Не лети із мого серця в летище далеке…», «У миготливості щодення ти є
мені оте наймення», «Всі ваші дні як птахів перелеття». Новотвори органічно входять
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у словесну тканину творів і паралельно з іншими мовними засобами виступають важливим елементом, який визначає їх своєрідність і оригінальність.
М. Вінграновський вводить нові слова у тих випадках, коли хоче передати найтонші
смислові або емоційно-оцінні відтінки, які неможливо висловити більш економно узуальним словами. Обмеженість вживання не дозволяє стилістичним оказіоналізмам входити
у словники, але їх будова за законами національної граматики дозволяє сформувати певний
прошарок пасивної лексики, який знаходиться на периферії словникового складу мови.
Ознайомлення з індивідуальними утворення підтверджує той факт, що вони
представлені здебільшого лексико-граматичними категоріями іменників, прикметників
та дієслів, також, крім словотворчих, зустрічаються і семантичні та стильові утворення.
Найпродуктивнішими способами утворення виявляються суфіксація, префіксація, осново- та слововоскладання.
Суфіксація є одним із провідних прийомів поета в пракиці створення нових словесних форм. Поет вдається до утворення іменникових неологізмів за допомогою продуктивних в українській дериватології суфіксів з відтінками згрубілості: «Свої погладжують
рябі пузища…», «Ганьбо! Ганебино! Ганьбище! ти над нами…», ляковище, стлище та
пестливості: витребеньочка, крилечечко, «Мій світе, світку, світотенько!», «Радіє колесо на хаті – лелеченятка сплять у нім», «Димно дихають в сивих снігах сосеняточка
і сосенята», «Дрімайликом тим часом зацвіла під вусом під самісіньким ромашка», «А з
хмаренятками у звишшя хмарина-мама йде сумна» сніженя, прилиленько (поява нового семантичного відтінку зумовлене дієслівною твірно базою). Серед даної групи слів
зустрічаються і приклади контамінації: літатенятко.
Частіше у поетичному доробку поета можна зустріти віддієслівні іменникові утворення, що означають абстраговану дію. Оказіональність подібних утворень є семантичного характеру, оскільки новотвори-іменники творяться від таких дієслів, зі значенням яких вони не пов’язані. В межах авторського словотворення вони не послаблюють
дієслівність, як в узуальних словах, а, навпаки, – надають висловленню динамічності.
Підкреслена вербальність зумовлюється тим, що в ролі твірної основи використовуються
дієслова з чітко вираженим видовим значенням афікса , що зберігається і у новотворі: «В
буремнім вогню безупиння живого», «Поза полем небо та піднеб’я, з попід неба димаровий дим», закличчя, узвишшя, сніння, сміховиння, пробудіння. Серед суфіксальних
новотворів М. Вінграновського із таким формантом можна зустріти не лише потенційні,
але й суто оказіональні утворення: «Горить у горлі порохом сухим, тоді – звулканнення», в яких твірної основи як лексичної одиниці словника немає, тобто вона є новоутвореною: звулканення – звулканити – вулкан. За словами російської дослідниці
В. М. Хохлачової « у такому випадку слово утворюється за умов дотримання усіх правил
словотвору, але твірне у мові відсутнє» [1: 180]. Подібні слова, які завжди розширюють
межі дії активних морфем сучасної української літературної мови, завжи надзвичайно
поетичні і тому зустрічаються не лише у М. Вінграновського, але й у інших сучасних
поетів: звеснення (М. Влад), жабиння (В. Бровченко), мряковиння (Яр Славутич), паркання (В. Коломієць).
Для називання опредметнених якостей поет використовує субстантивний суфікс
-ство(о), -ість. В українській мові цей суфікс є продуктивним, іменники з таким
афіксом, виражаючи абстраговане значення, слугують для створення негативних
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характеристик або свідомого зниження стилю, хоча у своїй більшості є стандартними, системними утвореннями, оскільки являють собою результат безпосередньої
реалізації існуючого у мові словотвірного типу [2: 25] тщемальство народів; «Яка
перечекаяність! Звідколи!», пів людство. Семантико-стилістичне забарвлення,
специфічність і неповторність подібних оказіоналізмів унеможливлює підбирання до
них відповідних синонімів у літературному лексиконі.
Крім продуктивних афіксів автор, створюючи новотвори активно використовує і
непродуктивні. Так утворення із суфіксом -інь порушують загальноприйняті граматичні
норми, але розширюють словотворчі можливості, компенсують потребу у більш точних,
виразних висловах, створюючи яскраві образи: нешелестінь, голубінь. У такій новій
формі яскравіше вражається ореол поетичності, до нуля зведено нейтральність.
Поодинокими є приклади безафіксних утворень, які характеризуються посиленням
позначуваної якісної ознаки, яка виступає як предметність. Слово цього морфологічного
типу за словами В. В. Виноградова, властиві лише для мови поезії і художньої прози [2:
128]. У М. Вінграновського такі слова є виразниками негативної оцінки, яка створюється
не граматичною формою слова, а його лексичним значення: огин. Таке слова за своїм
смисловим та експресивним відтінком не може мати рівнозначних собі лексичних
відповідників широкого використання, його не можна замінити синонімом, скажімо,
огин – «огинатися».
Порівняно із суфіксальними, префіксальні і префіксально-суфіксальні оказіональні
утворення у поетичному мовленні М. Вінграновського зустрічаються рідко і представлене буквально одиничними прикладами, вживання яких виправдане стилістичною
і семантичною метою утворити лексичну одиницю, яка б точно передавала потрібні
значеннєві відтінки: переяр, переяр’я, півлюдство, підзор’я, півстогін, півзвук, узлоб’я.
Наступну структурну групу складають іменники, утворені шляхом осново- і словоскладання. Як правило, за своєю словотворчою структуро вони нічим не відрізняються
від узуальних утворень, інтерес для дослідження представляє незвичайне поєднання
компонентів в одному слові, тобто лексико-семантичний характер утвореного складного
слова. Аналізуючи такого плану новотвори, А. Г. Ликов, враховуючи їх структурно-смислову насиченість і логічну несумісність поєднуваних частин, вважав їх оказіональними
[3: 57]. Вживання подібних слів дає можливість поету у лаконічній формі висловити
таке багатство уявлень і поетичних асоціацій, для висловлення яких знадобилося б
значно більше слів, а можливо і речень, якби в тексті не було потрібного оказіоналізму.
У складних іменникових інноваціях М. Вінграновського, утворених шляхом поєднання
іменникової частини з іменниковою і з частиною інших частин мови, порівняно із простими, спостерігається значна семантична, комунікативна і особливо естетична місткість:
«В вологих сонцетінях небозвід…», «Капле дощ сріблястий з верховіту», «Згорблений
чумацький небоспад», «Дощів водневих водоспади…», серцезнавець тощо.
У межах авторського утворення складні іменникові інновації можуть носити і
синонімічний характер, що сприяє емоційному підвищенню контексту. Поєднуючи в одному слові синонімічні основи, М. Вінграновський акцентує увагу на якійсь конкретній
проблемі, підкреслює якусь особливість висловлюваного, посилює його смислове навантаження: снігодощ, сніголет, снігопадь, небозвізда.
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Творчий процес образо творення нерозривно пов’язаний із процесрм словотворення. Особливо характерним у цьому відношенні є складені новотвори на зразок прикладок, оскільки вони становлять не просту сумарну семантичну єдність, а щось якісно
нове, що й відповідає потребам поетичного мовлення: дідок-перестрибок, хмарина-мама, покрівець-молодик, край-молочай, дружина-жоржина. Поєднання двох
канонічних слів у складену оказіональну семантичну структуру дає можливість одному
з компонентів (семантично залежному) виразно деталізувати якусь одну сему, яка і стає
джерелом образності не лише для оказіоналізму, але й для цілого контексту.
Семантика складених новотворів специфічна тим. Що, будучи контекстуально зумовленою, як і вторинні значення слів, вона все ж від них відрізняється: вторинні значення
узуальних слів соціально закріплені за певними типами контекстів, а у складених новотворах такої закріпленості немає, бо їх контекст – індивідуальний, одиничний. Опертя на
основні (первісні) значення компонентів новотвору не завжди можливе, оскільки воно не
завжди може повністю реалізуватися, тому парадигматична зумовленість семантики складених новотворів в більшості випадків мінімальна, а то й здається неймовірною тільки
за межами контексту. У художньому ж контексті вона реалізується, хоча незвичайність
збережена саме завдяки тому, що підставою для подібних зближень є часто не самі слова,
а схожість, близькість їх денотатів та образних про них уявлень:
В суцільних ворогах пройшли роки-рої,
Руїна захлинається руїною.
Ми на Вкраїні хворі Україною,
На Україні в пошуках її…
Не семантика слів, не виражені ними поняття, а образні уявлення про денотати зближують самі слова. Наприклад, сполучення гори-мозолі зумовлена асоціативним зоровим
зв’язком мозолів на працьовитих руках із горами; і таких утворень, де автор поєднує
в одному слові і саме поняття, і його зовнішню характеристику, у поета чимало: соборпереляк, скирта-дума, місяць-сапка.
Ще одним прийомом експресії є сполучення синонімічних компонентів, які зі структурного боку представляють собою поєднання базової і похідної основ: журба-зажура,
втеченько-утеча-течія, одинота-одина. Таке нашарування одного слова на семантично близьке йому допомагає авторові акцентувати увагу на конкретній важливій ознаці.
Розглянуті нами складні і складені оказіональні іменники характеризуються високим
ступенем емоційного навантаження, сприяють підвищенню загальної експресивності
контексту. Часто їх автор використовує як ефективний засіб створення сатиричного і
комічного у тексті. Завдяки вдали поєднанням несумісних у семантичному відношенні
компонентів, встановлюються нові зв’язки між явищами і поняттями, які своєю
незвичайністю й образністю викликають появу нових асоціацій, привертаючи увагу реципієнта. Вони є носіями завуальованих значень, не лишаються непоміченими,
оскільки несуть особливу художню інформацію, виступаючи основою для розвитку семантичного процесу взагалі. Усі новоутворені слова базуються на існуючому лексичному матеріалі, їх стилістично-експресивне навантаження залежить від потенцій засобів
словотвору, які автор залучає для створення оказіоналізмів, а також від мовленнєвої
ситуації, яку обслуговує оказіоналізм.
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З огляду на вищевикладений матеріал можна зробити висновок, що оказіоналізми
М. Вінграновського мають беззаперечне право на існування, виступають повноцінними
мовленнєвими засобами , бо допомагають поетові витворювати світ, законом якого є краса.
Тут красиве все – національна гідність і повага до людей, ніжність і обурення, шаленство
і скрута, розпач і огида. За всієї життєвої конкретності цей світ принципово відмінний
од реального і за вищим рахунком є бунтом краси проти недосконалості й приземленості
життя. Пошуки М. Вінграновського у галузі індивідуального іменникового словотвору
мають вплив на розвиток образної поетичної системи взагалі, збагачують поетичний
лексикон, визначають перспективи творення нових номінативних одиниць за певними
словотвірними типами, спонукають молодих поетів до активних пошуків нових виражальних засобів української мови у майбутньому.
Об’єм даного дослідження не дає можливості детальніше описати усі іменникові
новотвори поета; у подальшому планується продовження роботи над іншими частиномовними утвореннями, виявленими у поетичному доробку М. Вінграновського, з урахуванням їх семантико-стилістичних, функціональних та текстотвірних особливостей.
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В данной статье рассматриваются окказиональные существительные, выявленные в поэтической речи украинского поэта-шестидесятника Н. Винграновского. Проводится анализ подобных образований с учетом их семантических и структурных особенностей и оправданности употребления в современной поэзии.
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OCCASIONAL NOUNS IN THE POETIC SPEECH BY M. VINGRANOVSKIJ
This article discusses the occasional nouns identified in the poetic speech of the Ukrainian
poet M. Vingranovskij of the sixties. The analysis of such entities in accordance with their semantic and structural features has been made.
Keywords: occasional word, word-formation models, poetic language.
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ЛІНГВІСТИЧНИЙ АСПЕКТ ВИВЧЕННЯ
СЕМАНТИЧНОЇ КАТЕГОРІЇ ПРОСТОРУ
У статті розглядається проблематика мовного вираження семантичної категорії
простору в лінгвістиці, аналізується стан дослідження даного явища, дається визначення семантичної категорії простору та зазначаються його характеристики та параметри.
Ключові слова: семантична категорія, просторова лінгвістика, просторова референція, категорія простору.
Вивчення простору має довгу та багату традицію у різних наукових дисциплінах,
таких як математика, філософія, фізика, психологія, антропологія – не говорячи вже про
інші – що сягає ще в часи Античності [див. 17]. Наскільки відрізняються різні дисципліни, що вивчають явище простору, настільки ж різняться і дефініції простору. Немає
потреби переконувати в тому, що простір для математика чи фізика – це дещо зовсім
відмінне від простору у розумінні філософа чи психолога. У нашому дослідженні явище
простору аналізується з точки зору психолога та лінгвіста, які вивчають, яким чином
люди апелюють до простору сприйняття, тобто до оточуючого простору, який ми візуально сприймаємо.
У лінгвістиці фіксується об’єктивний образ простору. Простір безпосередньо доступний нашим органам чуття. Мисленнєва категорія простору трансформується у лінгвістиці в семантичну категорію. Поняття семантичної категорії простору розуміють як
загальну частину значень мовних форм, а також інтерпретацію простору, утворену цими
формами. Тому в мові утворився цілий апарат внутрішніх засобів вираження простору
в текстах – лексичних, граматичних та лексико-граматичних.
«Простір» як семантична категорія утворює загальну частину значень лексичних та
синтаксичних одиниць, що складають функціонально-семантичну категорію “простір”,
включаючи інтерпретацію простору, який утворюється цими одиницями, а також одиницями глибинного рівня семантики.
Перетин мовної поняттєвої категорії простору з іншими категоріями мови та мислення пояснюється тим, що просторові уявлення утворюють семантичний базис формування
багатьох фундаментальних концептів людської свідомості. На переконання Ю. C. Степанова, виділення категорій простору та часу є важливою ознакою мовленнєво-мисленнєвої
та пізнавальної діяльності людини, побудови її мовної картини світу [7: 331].
Протягом останніх десятиліть сформувалася дисципліна, яку можна назвати „просторовою лінгвістикою“ (Raumlinguistik). Починаючи з ранніх генеративно-семантичних підходів [11], когнітивна лінгвістика виявилася продуктивною галуззю у лінгвістичному дослідженні простору.
© Губа Л. В., 2015
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Прикладами когнітивно-лінгвістичних досліджень простору можуть служити наукові доробки Е. ван дер Зее / Й. Слека [18], М. Гікман / C. Роберта [14] та В. Еванс /
П. А. Чілтона [13]. Особливо слід відзначити монографію Ст. Левінсона [16], яка дає не
тільки ґрунтовний вступ до складних взаємовідношень між мовою та простором, але й
містить спеціальні дослідження відмінностей між різними мовами. Для всіх цих студій
спільним є те, що вони концентрують увагу більшою мірою на окремих реченнях чи
словосполученнях, які конструюють простір, а тому детально не зупиняються на аналізі
надфразових явищ.
Серед досліджень засобів вираження простору на пострадянській території можна
зазначити наукові доробки І. О. Андрєєвої [1], О. В. Бороня [2], Г. Ф. Новак [6], О. В. Стефурак [8], О. С. Кубрякової [5] та інших.
Німецький дослідник В. Кляйнвивчає питання визначення елементарного чи базового простору того простору, що сприймається, і який може служити основою аналізу
просторової мови [15: 167]. Більшість дослідників просторової мови (тобто відображення знань про простір у природній мові) визначають цей базовий простір на основі природних та об’єктивних властивостей простору, таких як сила тяжіння та тривимірність.
На думку В. Кляйна [15: 178] базовий простірхарактеризується трьома властивостями: 1) базовий простір складається із місцеположень, які можна визначити як систему окремих крапок та точок. Це означає, що простір є континуумом; 2) такі положення
можуть частково чи повністю містити чи включати одне одного (що прирівнюється до
топологічної структури); 3) ці положення структуруються у трьох вимірах (це і буде просторова структура).
Отже, такий базовий простір складається із двох фундаментальних структур, а саме
з просторової та топологічної структур [15; 17]. В. Кляйн[15: 178] приписує цьому базовому простору універсальний статус, тому що він постає із природи людського сприйняття та пізнання. Ці дві структури якимось чином закодовані, можливо, в усіх мовах,
хоча і характеризуються значними відмінностями між собою. Така відмінність базується
переважно на нашому суб’єктивному досвіді та категоризації світу.
Із нашого життєвого досвіду ми пізнаємо, що об’єкти є тривимірними; тобто це те
знання, яке ми отримуємо ще в дитячому віці, торкаючись до предметів [17]. Три виміри
простору не співпадають один з одним. Тривимірна структура характеризується тим, що
має два горизонтальні та один вертикальний вимір. Стосовно людського тіла, то у ньому
довжина корелює з вертикальним виміром, ширина – з горизонтальним виміром і висота – із другим горизонтальним виміром, який називається поперечним виміром [див. 15].
Найбільш відомим з-поміж усіх трьох вимірів – вертикальний, тому що ми зазнаємо
його впливу через силу тяжіння [12: 15]. Вертикальний вимір / вісь також відіграє значну роль у структуруванні навколишнього світу: ВНИЗ обмежується ґрунтом чи землею,
тоді як ВГОРУ нічим не обмежується. Вісь людського тіла відповідає вертикальній осі:
ВНИЗУ – це там, де знаходяться наші ноги, а ВГОРІ – там, де наші голови і очі. Таке ж
саме асиметричне відношення ВГОРІ /ВНИЗУ характерне для флори та фауни (наприклад, ріст рослин вгору).
Дослідники також дискутують питання про те, чи можна вважати метричну структуру об’єктивною властивістю простору [15; 17]. Більшість науковців погоджується з тим,
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що єдиної метричної структури не існує і що оцінки дистанції – суб’єктивні культурноспецифічні оцінки.
Деякі дослідники стверджують, що простір – егоцентричноорганізований [17]: „Організація простору відбувається основною мірою дейктично: реконструкція простору
просторової орієнтації йде від ego як точки відліку; напрями, відстані, локальні області
визначаються позицією ego” [17: 4]. І хоча не всі просторові системи є егоцентрично організованими, все одно ego відіграє ключову роль у способі, яким ми організовуємо, виражаємо та розуміємо просторові відношення, а також визначає більшість лінгвістичних
варіантів, наскільки багато їх було виявлено у різних мовах [15]. Відповідно до системи,
яка використовувалась, роль користувача мови є завжди роллю егоцентричного отримувача і носія знань, що є вирішальним для будь-якого акту просторової референції.
Так, наприклад, О. Горожанкіна у своїйдисертаціїпише, що „у режимі просторової
орієнтації використання лексики з вертикальним спрямуванням превалює над лексикою
із горизонтальним розміщенням у просторі. Номінація верху / низу пов’язана з антропоморфним характером мов, які відображають нормативні реалії людини прямо ходячої“
[3: 8], що ще раз підкреслює нашу думку.
Про важливість категорії простору для людини пише також С. Левінсон у своїй книзі про взаємозв’язок між мовою та просторовим знанням, постулюючи, що просторове
знання лежить в основі нашого мислення. Дослідники давно помітили, що просторове
мислення забезпечує нас аналогіями та механізмами для розуміння інших доменів, як
показує нам ефективність діаграм, проникливі просторові метафори щоденного життя,
швидко спливаючі в пам’яті місця та особлива роль, яку відіграли геометрія, астрономія
та картографія для розвитку науки та технології [16: xvii]. Дослідник також зазначає, що
просторова компетенція включає в себе велику кількість вмінь, від уміння розрізняти
форму предметів до відчуття того, де і в якому відношенні один до одного розміщені
частини нашого тіла, від навігації до контролю руки в момент, коли ми дотягуємося до
якоїсь речі тощо [там само: 1].
У рамках лінгвістичного аналізу варто спочатку дати визначення логічній понятттєвій категорії „простір“ для подальшого розмежування її з відповідною мовною категорією. Цієї мети можна досягти, якщо репрезентувати „простір“ як логічно мислиму категорію, яка відображає в свідомості взаємовідношення між поняттями буття, матерії,
протяжності, структурності, координації, які належать до визначення цієї категорії
у філософії та природничих науках. Дана теза дозволяє визначити „простір“ як понятійну категорію, що відображає норму наукового пізнання простору в її логічному, „передмовному“ стані [7: 36].
О. Яковлєва виділяє три поняття простору: 1) об’єктивний простір – простір навколишнього світу людини, 2) простір, що сприймається – суб’єктивне уявлення людини
про об’єктивний простір, 3) мовний простір – відносне відображення знань про простір
у природній мові [10: 11].
Перше поняття як логіко-філософська категорія відноситься до сфери мислення і
передається за допомогою мови [4: 317–318]; друге – до людської психіки, а третє – до
сфери мови. Разом дані три поняття складають сутність мовноїпоняттєвої категорії
„простір“ як об’єкта лінгвістичного дослідження, яку можна визначити як сукупність
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способів мовного вираження сутності логіко-філософського, психологічного та природничо-наукового аспектів даної категорії [9: 107].
Отже, мовна поняттєва категорія „простір“ повинна адекватно відображати цілу
низку змістових відношень дійсності, взаємозв’язків у природі та суспільстві, і в цьому
плані наближатися до логіко-філософського розуміння даної категорії.Категорія простору – діалектично складна єдність семантичного змісту та мовного вираження, оскільки
вона є результатом суперечливої взаємодії об’єктивного світу та людської свідомості, що
виражає реальну дійсність у поняттях, які трансформуються у знаки мови.
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИЗУЧЕНИЯ СЕМАНТИЧЕСКОЙ
КАТЕГОРИИ ПРОСТРАНСТВА
В статье рассматривается проблематика языкового выражения семантической
категории пространства в языкознании, анализируется состояние исследования данного явления, дается определение семантической категории пространства и указываются характеристики и параметры пространства.
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THE LINGUISTIC ASPECT OF THE SEMANTIC CATEGORY OF SPACE
The article examines the problems of the linguistic expression of the semantic category of
space in linguistics, gives a brief overview of recent achievements in the study of this concept.
The definition of the semantic category of space is given and the main characteristics of space
are defined.
Key words: semantic category, spatial linguistics, spatial reference, category of space.
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ЛІНГВІСТИЧНА ПРОБЛЕМАТИКА ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕРМІНОЛОГІЇ
ЛОГІСТИКИ В КОНТЕКСТІ ІСТОРІЇ НАУКИ
Показано розвиток системотвірного поняття “логістика” від найдавніших часів
до наших днів; окреслено лінгвістичні проблеми аналізу українських логістичних термінів; наголошено на важливості укладання сучасного словника термінів української
логістики.
Ключові слова: термінологія, логістика, логістичний термін, словник термінів
української логістики.
Дослідження процесу формування нової термінології важливе з огляду на необхідність вирішення низки проблем, пов’язаних із входженням цієї термінології в професійний обіг і науковців, і фахівців-практиків тієї галузі науки чи виробництва, яку вона
презентує. Стало вже традицією відзначати певний дисонанс між науковим прогресом,
інформаційною відкритістю, розвитком міжкультурної комунікації, з одного боку, та
професійною й термінологічною роз’єднаністю фахівців, — з іншого (див., напр. [1: 1]).
Труднощі в становленні нової терміносистеми зумовлені насамперед тим, що швидкі
темпи розвитку будь-якої сфери діяльності призводять до стрімкого розвитку відповідної термінології; при цьому нові терміни запозичаються з близьких за тематикою галузей
знань або створюються вперше.
Яскравим прикладом такої терміносистеми є терміносистема логістики – нової галузі знання, яка має свій специфічний об’єкт, предмет, функції, методи дослідження і, відповідно, термінологію. Дослідники, здебільшого фахівці в економічних галузях знань,
звертаються до проблем термінології логістики [2; 3; 4; 5; 6], оскільки без її систематизації й упорядкування неможлива якісна комунікація між учасниками логістичних
процесів, однак власне фахівці-філологи спорадично приділяють увагу такій важливій
ланці логістичної науки, як її терміносистема. Зокрема, можна вказати на окремі праці,
у яких порушено проблеми історії термінів логістики [7; 8], їхньої стандартизації та кодифікації [1], а також викладено засади укладання термінологічного словника цієї галузі
[9]. Актуальними сьогодні є проблеми комплексного аналізу терміносистеми логістики,
а складником такого аналізу є, безперечно, дослідження зв’язку її формування з розвитком власне наукових понять, які обслуговують цю сферу.
Базовим терміном аналізованої терміносистеми є термін логістика. Розглянемо цей
термін із позицій семасіологічного аналізу, тобто простежимо семантичний розвиток поняття, яке він номінує, від найдавніших часів до наших днів. Такий аналіз надасть можливість краще зорієнтуватися в численних визначеннях терміна логістика, наявних у сучасних словниках і підручниках, із метою диференціації його історичних і сучасних значень.
Власне термін логістика має коріння в грецькій мові – у Давніх Афінах слово логіст (λόγος – логос) позначало чиновника громадського самоуправління, спеціального
© Карпенко Г. П., 2015

160

державного контролера. Це слово означало також мистецтво міркування, виконання розрахунків. Римляни логістиками називали чиновників інтендантської служби в армії. До
їх обов’язків входили управління й розподіл отриманих натуральних податків [9]. У Стародавньому Римі під логістикою розуміли також розподіл продуктів.
У сучасних європейських мовах слово логістика використовується у двох значеннях:
1) математична логіка; 2) техніка і технологія транспортно-складських робіт у військовій та цивільній сферах [10]. У низці мов (іспанській, італійській, англійській) це слово
вживається лише як управління переміщенням, техніка та технологія транспортування.
Поняття “логістикаˮ у європейських мовах визначається як “управління переміщенням
і матеріально-технічним забезпеченням збройних сил. Поряд із тактикою, стратегією і
розвідкою логістика є одним із чотирьох найважливіших елементів військової науки.
Терміном логістика може також позначатися діяльність цивільних підприємств зі збуту
та постачанняˮ [11].
Імператор Візантії Леон VI, що жив у ІХ–Х ст. нашої ери, використовував термін логістика в підручнику з військової справи у значенні “тил, постачання військˮ. На початку ХІХ ст., в епоху наполеонівських війн, логістика визначалася як наука про управління
і планування запасів, перевезень і постачання військ.
Основоположником перших наукових праць із логістики вважають французького
військового спеціаліста початку ХІХ ст. А. Джоміні. Він трактував логістику як науку
про управління, перевезення, планування, організацію постачання військ і тилове забезпечення фронту. Але військова складова логістики формувалась лише до середини ХІХ
ст. У Петербурзі в 1850 р. під логістикою розуміли мистецтво управління переміщенням
військ, організацію їх забезпечення [12].
Новий етап у розвитку військової логістики спостерігаємо під час другої світової війни,
коли логістичні підходи почали застосовуватися в США і Англії в плануванні та проведенні логістичних операцій щодо забезпечення тилу. Дещо пізніше, в 50-ті р. р. ХХ ст. було
визнано, що завдання регулювання матеріальних потоків можуть успішно вирішуватися
за допомогою методів, застосовуваних у військовій логістиці. На початку 70-х р. р. ХХ ст.
логістичний підхід починає широко застосовуватися в економіці різних країн.
Ще одне потрактування терміна логістика пов’язане з Г. Лейбніцем, який у ХVІІІ ст.
використав цей термін у математиці, а у 1904 р. на математичному симпозіумі в Женеві
цей термін був офіційно закріплений за галуззю математичної логіки.
У роки другої світової війни американська армія почала використовувати логістичні
підходи в організації взаємодії між підприємствами військово-промислового комплексу, транспортом і постачанням армії. Зазначена взаємодія дозволила вчасно та систематично забезпечувати американську армію поставками зброї, паливно-мастильними
матеріалами і продуктами харчування в необхідній кількості [13: 92].
Наприкінці 80-х рр. ХХ ст. термін «логістика» почав використовуватися як загальна
назва наукової галузі. Термін «логістика» застовується переважно для характеристики
взаємодії складського господарства з транспортом, координації його використання.
На початку 90-х рр. ХХ ст. термін логістика використовували не лише в спеціальній
літературі, але й у засобах масової інформації для означення нового наукового напряму – теорії і практики управління матеріальним та відповідним інформаційним потоком, тобто комплекс питань, пов’язаних із процесами обігу сировини, матеріалів, готової
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продукції, їх доставкою від постачальника до заводу-виробника та від заводу-виробника
до споживача.
На сьогодні у закордонній і вітчизняній літературі немає єдиного визначення
логістики. Багатоманітність визначень поняття “логістикаˮ пов’язана насамперед із
тим, що еволюціонувала власне концепція логістики, тому й визначення, й об’єкти
дослідження логістики змінювалися й уточнювалися з розвитком ринкових відносин.
Звернімося до даних глосаріїв, наявних словників термінів логістики та словничків,
уміщених у навчальних посібниках із логістики: “Логістика (як наука) – міждисциплінарний науковий напрямок, безпосередньо зв’язаний з пошуком нових можливостей підвищення ефективності матеріальних потоків” [14: 232]; “Логістика (як господарська
діяльність) – напрямок господарської діяльності, який полягає в управлінні матеріальними потоками у сферах виробництва і обігу, тобто процес управляння рухом і збереженням сировини, компонентів і готової продукції в господарському обігу з моменту сплати
грошей постачальником до моменту отримання грошей за доставку готової продукції
споживачу” [Там само]; “Логістика – наука про планування, контроль і управління транспортуванням, складуванням і іншими матеріальними і нематеріальними операціями,
здійснюваними в процесі доведення сировини і матеріалів до виробничого підприємства,
внутрішньозаводського переробляння сировини, матеріалів і напівфабрикатів, доведення готової продукції до споживача відповідно до інтересів і вимог останнього, а також
передавання, зберігання і оброблення відповідної інформації” [15: 119]; “Логістика – це
мистецтво і наука управління, техніка і технічні активності, які передбачають планування, постачання і застосування засобів переміщення для реалізації запланованих операцій з метою досягнення поставлених цілей” (Американське товариство інженерів-логістів, цит. за: [14: 232]); “Логістика – це інтегральний інструмент менеджменту, який
сприяє досягненню стратегічних, тактичних або оперативних цілей організації бізнесу
за рахунок ефективного з точки зору зниження загальних затрат і задоволення вимог
кінцевих споживачів до якості продукції і послуг управління матеріальними і (або) сервісними потоками, а також супутніми їм потоками інформації і фінансових засобів” [16];
“Логістика – а) потік матеріалів і послуг, а також зв’язки, необхідні для управління цим
потоком; б) види діяльності, пов’язані з просуванням товарів, послуг та інформації між
економічними суб’єктами. В рамках окремого підприємства до логістики належать всі
просування товарів і послуг чи інформації всередині підприємства та ці ж потоки, що
направляються на підприємство або залишають його” [17: 331–332]; “Логістика – потік матеріалів і послуг, а також зв’язки, що необхідні для управління цим” [18: 324].
Найповніший перелік визначень логістики знаходимо в “Глосарії логістичних термінів”
[19: 22–24]: “Логістика – 1) математична логіка; найменування етапу в розвитку математичної логіки, представленої працями Б. Рассела і його школи. В античній математиці логістикою називали“мистецтво”обчислень і геометричних вимірів, що протиставлялося “теоретичній” математиці. Г. Лейбніц уживав терміни logistica i logica
mathematica як синоніми для розроблюваних ним обчислень умовиводів, ці ідеї одержали
згодом більш повне втілення в сучасній математичній логіці. Термін логістика має низку
похідних: логістичний метод (спосіб викладу формальної логіки за допомогою побудови
формалізованих мов), логістична система (те ж, що й формальна система, обчислення)
та ін.; 2) техніка штабної служби, розрахунки тилів; техніка перевезень і постачання;
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3) тил і постачання, матеріально-технічне забезпечення; 4) військова наука, пов’язана
з постачанням, підтримкою й рухом матеріалів і людей; 5) управління переміщенням і
матеріально-технічним забезпеченням збройних сил. Поряд із тактикою, стратегією
й розвідкою логістика є одним із чотирьох найважливіших елементів військової науки.
Терміном логістика може позначатися постачальницько-збутова діяльність цивільних
підприємств; 6) матеріально-технічне забезпечення магазину; 7) наука про планування,
контроль і управління транспортуванням, складуванням і іншими матеріальними та
нематеріальними операціями, здійсненими в процесі доведення сировини й матеріалів до
промислових підприємств; внутрішньозаводського переробляння сировини, матеріалів,
напівфабрикатів; доведення готової продукції до споживача відповідно до його вимог,
а також передавання, оброблення й зберігання відповідної інформації; 8) сукупність різних видів діяльності з метою одержання з найменшими витратами необхідної кількості
продукції у встановлений час і у встановленому місці, в якому існує конкретна потреба
в цій продукції; 9) організація, планування і контроль виконання товарного потоку від
проектування й закупівель, через виробництво й розподіл до кінцевого споживача з метою задоволення вимог ринку з мінімальними операційними й капітальними витратами;
10) будь-яка система, створена для кожного підприємства з метою оптимального, з
погляду одержання прибутку, прискорення руху матеріальних ресурсів і товарів усередині й поза підприємством, починаючи від закупівель сировини й матеріалів, проходження
їх через виробництво, й закінчуючи поставками готових виробів споживачам, включаючи єдину інформаційну систему; 11) процеси планування й контролю руху матеріальних цінностей з одночасним скороченням витрат на їхнє переміщення й інформаційне
забезпечення; 12) способи й методи координації відносин фірми з партнерами, засоби
координації пропонованого ринком попиту й представленої компанією пропозиції; спосіб організації діяльності підприємства, що дозволяє об’єднати зусилля різних одиниць,
через які проходять товари й послуги, з метою оптимізації фінансових, матеріальних
і трудових ресурсів, використовуваних фірмою для реалізації своїх економічних цілей;
13) дослідження та прогнозування ринку, планування виробництва, закупівля сировини й
матеріалів, устаткування, включаючи контроль за запасами і низку послідовних операцій із руху товарів, вивчення обслуговування покупців; 14) концепція управління для розроблення, організації, планування й реалізації ефективного й економічно вигідного руху
об’єктів (вантажів, інформації, грошей і персоналу) в системах створення вартості
в межах одного або кількох підприємств; 15) наука про оптимальне управління матеріальними, інформаційними й фінансовими потоками в економічних адаптивних системах
із синергічними зв’язками; 16) мистецтво й наука визначення потреб, а також придбання, розподіл та утримування в робочому стані протягом усього життєвого циклу
всього того, що забезпечує ці потреби; 17) наука про управління потоковими процесами
в економіці; 18) інструментарій інтегрованого управління потоками матеріальних ресурсів, незавершеного виробництва, готової продукції, а також пов’язаної із цим інформації, фінансів і послуг, що сприяє досягненню корпоративних цілей організації бізнесу з
оптимальними витратами ресурсів.
Наявні в науковій літературі спроби систематизувати всі засвідчені в словниках та
наукових працях значення терміна логістика [11; 3; 20] є першими кроками до осмислення того, як цей термін повинен бути представлений у лексикографічних джерелах.
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С. В. Мішина пропонує класифікацію визначень логістики з позицій її теоретичних
основ. Згідно з цією класифікацією логістика може бути визначена як наука або науковий
напрям; інтегральний інструмент менеджменту; сукупність потоків; сукупність видів діяльності, а також процес управління [20: 178].
Засади лексикографічного представлення логістичної термінології, викладені в статті М. Григорак і І. Казимирової [9], потребують деталізації і принципів відбору термінів
до словника, і власне уточнення особливостей подання в ньому багатозначних термінів
(яким є й термін логістика). Потребує впорядкування й уточнення ремаркування термінів у словнику. Скажімо, окремі значення терміна логістика можуть бути марковані
ремарками іст., військ. тощо.
Підсумовуючи викладене, зазначимо, що в царині розпрацювання термінології логістики, зокрема її лексикографічному представленні, є ще багато лакун, усунути які здатні
філологи-лексикографи в тісній співпраці з фахівцями в галузі логістики, науковцями й
практиками.
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LINGUISTIC STUDIES AND RESEARCH OF THE TERM “LOGISTICS”
IN THE CONTEXT OF SCIENCE HISTORY
The development of the comprehensive term “Logistics” has been highlighted since ancient times till now. In view of this a lot of Logistics studies and analysis of Ukrainian logistics
terms have been elaborated and defined. Much emphasis has been put on compiling contemporary vocabulary of Ukrainian Logistics terms.
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ПРЕДЛОГ КАК СРЕДСТВО ВЫРАЖЕНИЯ ЛОКАТИВНОГО ЗНАЧЕНИЯ
В РАССКАЗАХ А. П. ЧЕХОВА
В статье анализируются функционально-семантические особенности сочетаний
предлога в с именами существительными. Для описания привлекаются лишь те предложно-падежные конструкции, которые участвуют в реализации локативных смысловых отношений. В качестве материала в статье используется рассказ А. П. Чехова
«О любви».
Ключевые слова: локативность, предлог, значение.
В любом языке существует система, выражающая категории пространства и времени, ибо объективное наличие пространства и времени всесторонне влияет на наши существование, представления о мире и познавательную деятельность. Хотя в человеческом
мышлении и имеется единообразие, средства выражения пространственных отношений
в разных языках уникальны и определяются национальными картинами мира.
Язык фиксирует все важнейшие отношения и свойства явлений действительности, отражает различные стороны деятельности человека, предметы и их свойства,
отношения между предметами и явлениями внешнего мира, а также отношения,
устанавливаемые между человеком и миром действительности в процессе трудовой деятельности. Предметы и события представлены в языке как существующие во
времени и в пространстве.
Исследования в области выражения пространственных отношений, проведенные на
материалах разных языков, показывают большое разнообразие таких систем и подчеркивают избирательность, которую проявляют языки в кодировании тех или иных пространственных отношений. Наиболее грамматикализованными средствами, которые участвуют в выражении определенного типа пространственных значений, являются падежные
и иные формы имен, служебные слова, пространственные предикаты и формируемыми
ими конструкции в специализации отдельных языковых подсистем [5: 35].
Проблема средств выражения пространственных отношений в языках различных
типов обсуждается в языкознании уже в течение длительного времени, причем в различные периоды развития лингвистики к этой проблеме обращались достаточно известные
теоретики языкознания [2; 3; 5 и др.].
В своих работах исследователи используют различные термины для обозначения
пространственных отношений, например: пространство, место, локатив.
По мнению Е. С. Кубряковой, «пространство – то, что вмещает человека, то, что он
осознает вокруг себя, то, что он видит простирающимся перед ним. Пространство – это
среда всего сущего, окружения, в котором все происходит и случается, некая заполненная объектами и людьми «пустота». [4: 465]. Характеризуя понятие пространство,
исследовательница включает в него не только понятие объекта, но и понятие места.
© Шагпури М., 2015
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И представляет иерархию этих понятий в виде схемы, которая «отражает известную рядоположность концептов пространства и объекта и подчиненность им концепта места»:
ОБЪЕКТ

_

ПРОСТРАНСТВО

→ МЕСТО ←
«Как видно из этой схемы, понятие места тесно связано и с понятием объекта, и с понятием пространства: подобно объекту, оно определяется через представление о ЧАСТИ
пространства (место это часть пространства, занимаемого объектом и ограничиваемая им);
подобно пространству, оно может характеризоваться и как объем (нет ли у вас места в сумке
для моего пакета?), и как плоскость, как поверхность (место, занимаемое книгой или листом
бумаги на столе) и даже как точка (покажи мне место Москвы на карте)» [там же: 468].
А. В. Бондарко в «Теории функциональной грамматики» дает следующее определение локативности: «Локативность трактуется нами как семантическая категория, представляющая собой языковую интерпретацию мыслительной категории пространства, и
вместе с тем как ФСП, которое охватывает разноуровневые средства данного языка, взаимодействующие при выражении пространственных отношений» [2: 5].
В интерпретации М. В. Всеволодовой локативность представлена как статический
процесс нахождения в определенном месте, или движение, не выходящее за пределы
определенного пространства, т. е. движение, не связанное с преодолением пределов некоторого пространства. В ситуациях местонахождения наиболее ярко выражается статичность, которая предполагает «неизменное пространственное расположение предмета
по отношению к локуму» [3: 11].
Как показывает анализ теоретической литературы, для обозначения семантики локатива могут использоваться термины «пространство», «место», «локатив». По нашим
наблюдениям, ученые объясняют понятие «пространство» через понятие «локатив»
и наоборот. На наш взгляд, прилагательные пространственный и локативный различаются лишь происхождением, поэтому в данной работе мы отдаём предпочтения термину
«локатив». Остальные термины будем использовать как синонимы к выше указанному.
В рамках теории функциональной грамматики, одного из направлений современной
лингвистики, локативность понимается как «семантическая категория, представляющая
собой языковую интерпретацию мыслительной категории пространства, и вместе с тем
как ФСП, которое охватывает разноуровневые средства данного языка, взаимодействующие при выражении пространственных отношений» [2: 148].
Локативные отношения в русском языке исследовались Т. П. Ломтевым, Б. И. Блажевым, В. С. Бондаренко, А. П. Бояровым, Е. Ю. Владимирским, М. В. Всеволодовой,
В. М. Глухих, Л. Н. Засориной, Е. Кржижковой и другими лингвистами. Выражение
пространственных отношений в сопоставительном аспекте исследовалось в работах
Х. А. Артыковой, В. Г. Гака, А. В. Исаченко, А. Е. Кибрика, Р. Павловой, И. Пете, К. И. Ходовой, В. Э. Шерер. Однако до сих пор, по замечанию М. В. Всеволодовой, изучение
формальных способов выражения категории именной локативности в русском языке
в сопоставлении с другими языками остается все еще малоизученной областью [3: 8].
Целью настоящей статьи является описание функционирования предлогов русского
языка с точки зрения того, какие свойства их контекстного употребления влияют на устойчивость предлогов или отдельных значений предлогов в системе предложно-падежных
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средств в произведениях А. П. Чехова. В соответствии с этой целью под семантическим
развитием предлогов понимается не изменения в наборе значений предлогов, а то, каким
образом употребление предлога влияет на локативное значение его окружения.
При описании локативной категориальной ситуации рассматриваются отношения
предмета и его окружения, выражаемые в конкретном высказывании.
В русском языке «предлоги как служебные слова, не обладающие номинативным
значением ... развивают, дополняют, усиливают значение имени разнообразными оттенками: место, время, способ действия, причина, цель, отношение к предметам» [7: 271].
Проанализировав работы П. А. Леканта, А. Н. Гвоздева, Е. М. Галькиной-Федорук
о классификации предлогов, мы нашли разные типологии предлогов по значению. Учёные выделяют такие семантические группы предлогов: пространственные, временные,
причинные, целевые, объектные, сопоставительные, сопроводительные.
Наше исследование ограничено материалом локативных предлогов русского языка.
Принадлежность предлога к этой группе определялась для целей настоящего исследования
по наличию в структуре значений предлога хотя бы одного пространственного значения.
В группу локативных предлогов входят, во-первых, моносемичные предлоги, имеющие только пространственное значение (вдоль, напротив), во-вторых, предлоги, структура значений которых является более сложной и включает как пространственные, так
и непространственные значения (временные, значение причины, цели и др.). Именно ко
второй группе относятся прежде всего первообразные предлоги на, от, за, к, перед и др.
Непервообразные предлоги обычно не обладают достаточно разветвленной сетью значений, чтобы покрывать пространственные и непространственные значения.
В нашем иследовании мы обратимся к анализу локативных групп с предлогом в, которые употребляются в рассказе А. П. Чехова «О любви». Проанализируем особенности
их функционирования.
Каждый из пространственных предлогов по-разному выражает локативное значение,
зафиксированное в словарях. Для описания значений предлога мы использовали «Словарь русского языка» С. И. Ожегова [6], наиболее точно фиксирующий значения слов
русского языка в нужный для нашего исследования период его функционирования.
Лингвистический анализ художественных произведений русских писателей показывает, что предлоги занимают значительное место в русском тексте и часто употребляются
для выражения локативного значения. При этом предлоги усиливают и конкретизируют
локативное значение имении существительного, с которым они сочетаются.
В зависимости от того, со сколькими падежными формами соотносятся предлоги,
их делят на однозначные и многозначные. Таким образом, в разных падежных конструкциях и с разными падежами предлоги могут иметь разные значения. Например, у предлога в «Словарь русского языка» С. И. Ожегова фиксирует 23 значения, из которых предлог образует сочетания с В.п. — 14 значений, с П.п. — 9 значений [6: 85-86]. «Большой
толковый словарь русского языка» под редакцией С. А. Кузнецова приводит только 12
значений анализируемого предлога в [1: 108-109].
Сравним контекстное и словарное значения предложно-падежных сочетаний
с предлогом в.
В «Словаре…» С. И. Ожегова описано такое значение предлога: «В Употребляется при обозначении предмета, места, пространства, внутрь или в пределы которого
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направлено действие, движение. Пойти в театр. Внести вещи в комнату. □ Отъезжающий
сел в сани – и сказал: – Ну что ж! Поедем. Л. Толстой, Казаки. Торжественно ввел я нового зимовщика в избу. Горбатов, Мы и радист Вовнич. Кошелек с деньгами Василиса
положила в карман широкой юбки. Марков, Строговы» [6: 85]. Это же значение, на наш
взгляд, реализовано в следующих примерах из рассказа А. П. Чехова «О любви»: «В городе холостяки нарочно ходят в баню и в рестораны, чтобы только поговорить, и иногда рассказывают банщикам или официантам очень интересные истории, в деревне же
обыкновенно они изливают душу перед своими гостями» [8: 68]. В этом предложении
в подчёркнутых конструкциях предлог в употребляется при локализаторе в винительном
падеже. В связи с употреблениями предлогов, которые анализируются в данной работе,
считается, что, если появление того или иного средства в определенном контексте обязательно, предсказуемо, то, значит, оно не несет никакой смысловой нагрузки. Поэтому
функция предлога в этом контексте вспомогательная. Предлог участвует в выражении
локативного значение только в сочетание с локализатором-именем предмета, места, пространсва, внутри которого осуществляется действие.
Следующее значение предлога, которое описано в «Словаре…» С. И. Ожегова, уточняет семантику имени существительного как предмета, через который осуществляется
действие: «В Употребляется при обозначении предмета, через который, сквозь который
совершается (или направляется) действие, движение. Смотреть в бинокль. Смотреть
в замочную скважину. Подглядывать в щелку. □ Я поглядел в маленькое, затянутое паутиной окошко. С. Антонов, Сад» [6: 85]. Реализацию этого значения находим в следующих предложно-падежных сочетаниях в тексте автора: «Теперь в окна было видно серое
небо и деревья, мокрые от дождя, в такую погоду некуда было деваться и ничего больше не оставалось, как только рассказывать и слушать» [8, c.68]. Между компонентами словосочетания устанавливаются самые разнообразные виды отношений: пространственные, временные, объективные, причинные и проч. В выражении этих отношений
предлоги принимают непосредственное участие, поэтому определение таких отношений
является и определением функционального значения предлогов. В этих примерах реализовано прстранственное значение.
Сочетания предлога в с предложным падежом реализует в рассказе А. П. Чехова, прежде всего, локативное значение, которое в «Словаре…» С. И. Ожегова описано так: «В
Употребляется при обозначении предмета, места, пространства, внутри или в пределах которого кто-, что-л. находится или что-л. происходит. Он жил в саду во флигеле, а я в старом
барском доме. Чехов, Дом с мезонином. В камельке потрескивали дрова. Арамилев, В лесах Урала» [4, c.86]. Это же значение реализовано в тексте А. П. Чехова: «В Москве, когда я
еще был студентом, у меня была подруга жизни... » [8: 68]; «В городе холостяки нарочно
ходят в баню и в рестораны, чтобы только поговорить, и иногда рассказывают банщикам или официантам очень интересные истории, в деревне же обыкновенно они изливают
душу перед своими гостями» [там же]; «Я живу в Софьине и занимаюсь хозяйством уже
давно, — начал Алехин, — с тех пор, как кончил в университете» [там же]; «... милая дама,
которая всякий раз, когда я держал ее в объятиях, думала о том, сколько я буду выдавать
ей в месяц и почем теперь говядина за фунт » [там же].
Как показывают примеры, это значение предлог в реализует, образуя сочетания с разными лексико-семантическими группами имён существительных: конкретными и абстрактными, собственными и нарицательными.
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Таким образом, среди языковых средств, участвующих в выражении локативного
значения, предлоги занимают определённое место. Определяя их роль в процессе передачи анализируемого значения, мы можем охарактеризовать ее как вспомогательную.
Лишь в сочетании с различными именами существительными предлог способен передавать локативное значение в пределах высказывания. Наличие локативной семантики
в значении предлога помогает ее конретизировать в тексте. Анализ локативного потенциала предлога в, реалозованного в речи А. П. Чехова, говорит о совершенном владении
автора всеми ресурсами русского языка. Сравнение результатов исследования позволяет
сказать, что в данном рассказе 3 раза предлог в использован в сочетании с винительным
падежом и 5 раз в сочетании с предложным падежом. Основная функция предлога при
выражении локативной семантики конкретизщирующая.

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

7.
8.
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PREPOSITIONS AS THE MEANS OF EXPRESSION OF LOCATIVE VALUES
IN CHEKHOV’S STORIES
The paper analyzes the functional-semantic features of combinations of the preposition
“в” with nouns. For describing only those prepositional-case designs that participate in the
implementation of locative semantic relations are involved. The story by A. P. Chekhov «About
Love» is used as a material in the article.
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ХЕДЖИНГ ЯК СТРАТЕГІЯ УНИКНЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
(НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОГО АНГЛОМОВНОГО
ДІАЛОГІЧНОГО ДИСКУРСУ)
Стаття присвячена розгляду основних особливостей засобів вираження невпевненості, які отримали назву “хедж”, а також способів їх використання для досягнення
певних комунікативних цілей. На основі прикладів із сучасного англомовного діалогічного дискурсу можна простежити, які комунікативні функції хеджів можуть бути реалізовані в процесі спілкування. Крім того, в даній статті представлена класифікація
хеджів відповідно до чотирьох основних мовних рівнів – фонетичного, морфологічного,
лексико-семантичного і синтаксичного, а також проаналізовано, які тактики і стратегії можуть бути застосовані для досягнення певних комунікативних цілей за допомогою хеджів.
Ключові слова: концепт розмитості, теорія нечітких множин, хедж, хеджинг,
апроксиматори, щити, принцип ввічливості.
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Однією з актуальних проблем сучасної лінгвістики є вивчення тих мовних засобів,
які впливають на підвищення ефективності міжособистісної комунікації. Лінгвісти звернули увагу на те, що поняття мови має дуже нечіткі межі, тому висловлення досить часто
можуть бути одночасно ні правдивими, ні помилковими, а виступати істинними або неістинними лише в певній мірі. В даному випадку велику роль відіграє концепт розмитості (fuzziness). Дослідженням цієї проблеми займався Л. Заде. Він написав статтю “Fuzzy
Sets”, де й розкрив значення розробленої ним теорії нечітких множин (fuzzy set theory).
Відповідно до цієї теорії розмитість виникає у тому випадку, коли віднесеність слова до
якої-небудь категорії виявляється вірною лише певною мірою. Наприклад, висловлення
“A butterfly is sort of a bird” – прийнятне, а “A seagull is sort of a bird” – абсурдне [1].
Із поняттям розмитості також пов’язані засоби вираження категорії невпевненості, які
в лінгвістиці отримали назву хедж (hedge). Слід відзначити, що серед лінгвістів немає
чіткої відповідності у визначенні цього поняття. Вперше воно було використане Дж. Лакоффом у його статті “Hedges: A Study in Meaning Criteria and the Logic of Fuzzy Concepts”,
де він визначає хеджи як “слова, функція яких полягає у тому, аби надати значенню нечіткості або розмитості”, а також вказує на їх можливість взаємодіяти з умовами успішності реалізації мовленнєвого акту (felicity conditions) та правилами спілкування. Проте,
слід відзначити, що саме Л. Заде та У. Вайнрайх вважаються попередниками Дж. Лакоффа
в процесі дослідження хеджів, оскільки вони мали справу з цим поняттям, не залучаючи
терміна хедж. Якщо Л. Заде використовує вже відомий нам термін нечіткі множини (fuzzy
sets), то у статті У. Вайнрайха “On the Semantic Structure of English” можна зустріти термін
металінгвістичні оператори (metalinguistic operators). Серед лінгвістів можна простежити
й ряд інших термінів на позначення даного поняття: прагматичні оператори зняття категоричності оцінки, слова градуальності (degree / scale words), слова сумніви (doubtful words),
сигнали компромісу (compromizers) та показники зменшення якості (diminishers) [2].
Дж. Фрадер і Ч. Боск розрізнили два види розмитості, й відповідно до цього було
представлено два типи хеджів: апроксиматори (approximators) – вони впливають
на умови істинності суджень (e. g. Her behaviour was sort of extraordinary) та щити
(shields) – вони відображають ступінь прихильності мовця до істинного значення всього
висловлення (e. g. I suppose her behaviour was extraordinary). П. Браун і С. Левінсон зазначають, що у ролі хеджів можуть виступати частки, слова або вирази, а інші лінгвісти
конкретизують у якості них займенники, прислівники, модальні дієслова, безособові вирази та пасивно-безособові конструкції [1].
В процесі щоденного спілкування, як правило, основним є встановлення та підтримка міжособистісних відносин між комунікантами, тому в даному контексті значна роль
відводиться принципу ввічливості (the Politeness Principle). При цьому слід зазначити,
що саме використання співрозмовниками хеджів є одним із засобів підтримки ввічливого діалогу та уникнення неточностей. В прагматиці концепт “хеджинг” пов’язаний з
поняттям ввічливості, пом’якшення, невизначеності та модальності. Саме таку точку
зору підтримував Б. Фрейзер. Однак П. Браун і С. Левінсон, маючи справу з ввічливістю
у мовленнєвій взаємодії з точки зору прагматики, розглядають хеджи в якості засобів
для уникнення розбіжностей. Вони ж стверджують і зосереджують свою увагу на тому,
що хеджинг – це навпаки стратегія або спосіб прояву негативної ввічливості. В цьому й
проявляється двоплановість даного поняття [2].
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Хеджинг можна прослідкувати на чотирьох основних мовних рівнях – фонетичному,
морфологічному, лексико-семантичному і синтаксичному.
На фонетичному рівні слід виокремити такі типи хеджів: 1) фонетичні повтори:
“Uh... no. No I’m not. I’m... you know, you’re never alone when you’re with Christ”. “Er…
er… You know, Robert and I could give you a very, very good home”. “I’m... I’m pretty happy
where I am. I just got a new apartment”. “I can offer you six thousand dollars in railroad
bonds. They were left to me by my father…” [3]; 2) паузація: “Your daughter has a Berry aneurysm. She needs surgery. What she does not need is you making this or any other decision”.
“Well, I can’t just leave this up to her”. “Then leave it up to me, and just leave”. “Ohh... I’m
not gonna abandon my daughter…” “She hates you… It’s actually not such a big deal. There’s
plenty of kids who hate their parents… Your daughter is better off without you. So… let her be
better off without you. Please… I’m gonna do the surgery” [4].
На морфологічному рівні можна виділити наступні типи хеджів, які пов’язані з утворенням нових слів шляхом додавання суфіксів, що виражають невпевненість (-y: watery, silky, velvety; -ly: likely; -ish: grayish, blackish, kittenish; -like: arrowlike, comradelike):
“Which one is Edwin?” “Edward is the youngest, the one with the reddish brown hair. The
beautiful one, the godlike one…” “Oh, well, that’s… better, I guess. I don’t like the look of that
big one. I’m sure he’s a nice boy and all, but he looks too… mature for you. Is this Edwin your
boyfriend?” “It’s Edward, Dad”. “Is he?” “Sort of, I guess” [5: 338].
На лексико-семантичному рівні слід простежити такі типи хеджів: 1) кваліфікатори
(sort of, kind of, somewhat, somehow, rather, technically, around, about, pretty, particularly, very,
literally, almost, typically, slightly, more or less, fairly, hardly, barely, scarcely, to a certain extent):
“When I was your age, I ran away. Lived on my own. At the time, it seemed…” “Oh, let me guess.
Life with mom and dad was kind of a drag. So you just ran away, lived with friends, and partied
with guys that you knew your parents would hate. And then when you got tired of being a rebel,
you just went home. Being homeless isn’t a vacation for me. And I’m not acting out...” [4]; 2)
модальні дієслова (may, might, can, could, must): “Now there’s a girl who might want a piece
of you. Looks like somebody’s got jungle fever”. “That isn’t even the right kind of racist”. “She’s
kind of big…” “She’s not looking at me. She’s just staring, she does that. Watch”. “Do you know
her?” “No. She’s on my bus. She’s weird” [6: 15]; 3) модальні прислівники (perhaps, probably,
possibly, maybe): “I love you”. “I love you, too. And, I want you to know that... I’m probably
never gonna be any more than a guy who rents cars, but... I don’t care. You’re the only thing that
matters in my life… And after last night, I... I don’t ever want to lose anyone who matters to me
ever again. I’m not gonna wait any longer for my life to start. Lori, will you marry me?” “That’s
all I ever wanted” [3]; 4) абстрактні іменники (thing, stuff): “What causes breathing issues,
bleeding issues, paralysis, loss of consciousness? What are we missing?” “That’s everything bad
that’s happened. What about the good stuff?” “You mean like we should be more optimistic?”
“She got a little better when we put her on steroids, which can attack tumor cells. Maybe she
has cancer…” [4]; 5) особовий займенник we у збірному значенні замість особового займенника I: “We thought you were gone,” Ben said, pushing a car into the dirt. “Oh, ye of little
faith,” Eleanor said, kicking her swing into action [6: 18].
На синтаксичному рівні можна виокремити наступні типи хеджів: 1) умовні граматичні конструкції зі значенням гіпотетичності: “Was that the boy I sat next to in
Biology?”. “Yes. He looked like he was in pain or something”. “I don’t know. I never spoke to
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him”. “He’s a weird guy. If I were lucky enough to sit by you, I would have talked to you” [5:
24]; 2) пасивно-безособові конструкції: “I made you a copy of my entire file on you and the
investigation. I also tried to anticipate what you might be asked under oath and I wrote out
some non-damaging responses. It’s all in there; photos, testimony, interviews... I called Ellen
Block let her know that you’re here and all tucked in”. “So does she have the knife out for me?”
“Remember she’s limited in what she can ask you. You’re not on trial but you are under oath…”
[7]; 3) розділовий тип запитання (disjunctive question): “Did you just talk?” “You’re my
best friend, John”. “You’re alive?!” “Uh-huh”. “Whoa”. “Don’t look so surprised. You’re the
one who wished for it, aren’t you?” “Yeah, I… I did wish for it”. “Well, here I am” [3]; 4)
модуси припущення (I think / suppose / guess / hope / believe, to my mind, it seems to me, as
far as I can tell, I’m not sure, if I am not mistaken): “She wants to go with a group. Plus I think
she likes you”. “What? I don’t want to go to homecoming together. I mean, you know… You
like her”. “I know. That’s why the plan works. We all go to homecoming together. She figures
out you don’t like her, she’s miserable, and guess who’s standing right there, asking her to slow
dance?” [6: 33]; 5) коментарі невпевненості (you know, I mean): “And you should introduce me to your father, too, I think”. “He already knows you”. “As your boyfriend, I mean”.
“Why?” “Isn’t that customary?” “I don’t know. That’s not necessary, you know. I don’t expect
you to… I mean, you don’t have to pretend for me” [5: 300].
Так ми можемо прослідкувати, як хеджи варіюються в залежності від контексту.
Спираючись на розмовний діалогічний дискурс в автентичній англомовній літературі
та кінематографії, ми спробуємо простежити, які основні комунікативні функції можуть
виконувати хеджи, а також дослідити, які тактики і стратегії можуть бути застосовані для
досягнення певних комунікативних цілей за допомогою хеджингу.
Спершу слід відзначити, що хеджи використовуються для вияву ввічливості та
пом’якшення категоричності між співрозмовниками. Звернемося до новели відомого американського письменника Henry James “Daisy Miller”: “Then, my dear Frederick,”
said Mrs. Costello,” I must decline the honor of her acquaintance. I am an old woman, but I
am not too old, thank Heaven, to be shocked!” “But don’t they all do these things – the young
girls in America?” Winterbourne inquired [8: 34].
У цій новелі розповідається, як молодий американець Вінтерборн, який багато років живе в Європі і встиг відвикнути від американських звичаїв, приїжджає в маленьке
швейцарське містечко Веве побачитися зі своєю тітонькою. В готелі він випадково знайомиться з дівчиною на ім’я Дейзі Міллер, яка вражає Вінтерборна своєю красою, а також
вільною і невимушеною поведінкою, яка не прийнята в Європі. Дейзі без особливого
збентеження розмовляє з незнайомим чоловіком і полонить його своєю безпосередністю.
Виникає суперечка між Вінтерборном та його тітонькою – місіс Костелло, яка виступає
проти будь-якого знайомства з цією дівчиною. Вона вважає неприйнятним її постійне
фліртування з чоловіками, але Вінтерборн не впевнений, що не всі молоді американські
дівчата себе так поводять. Він в розмові використовує вислів “these things”, аби уникнути
точного називання речей своїми іменами, показати свою ввічливість та пом’якшити категоричність. В даному діалозі, спираючись на актомовленнєвий аналіз, можемо простежити прагматичне транспонування квеситива в констатив [9: 272]. Вінтерборн наче й задає
запитання, але відповіді на нього не очікує. Він застосовує маніпулятивну стратегію, аби
тітонька не заважала їхнім стосункам. Слід також зазначити, що це неконвенціональна
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імплікатура (conversational implicature) – справжній намір співрозмовників можна зрозуміти лише з контексту [10: 26].
Наступною комунікативною функцією хеджів є вияв невпевненості, скромності та
ввічливості співрозмовників. Звернемося до діалогу, взятого з роману відомої американської письменниці Stephenie Meyer “Twilight”: “Am I annoying you?” he asked. He sounded
amused. “Not exactly. I’m more annoyed at myself. My face is so easy to read – my mother
always calls me her open book,” I frowned. “On the contrary, I find you very difficult to read”.
“You must be a good reader then,” I replied. “Usually”. He smiled widely… [5: 48]
Цей роман побудований на розповіді про кохання звичайної сімнадцятирічної дівчини
Ізабелли Свон і вампіра Едварда Каллена. Белла переїжджає в Вашингтон до свого батька.
В перший день в новій школі вона бачить досить дивну, але гарну сім’ю, серед членів
якої вона помічає й Едварда. На першому уроці біології їх саджають разом за одну парту,
а потім ще призначають партнерами по лабораторній роботі. В процесі роботи між ними
зав’язується розмова, де Едвард наполегливо розпитує Беллу про її життя, але дівчина щось
не в гуморі, проте врешті-решт вона скромно й невпевнено проявляє свою ввічливість.
Крім того, на прикладі діалогу, взятого з цього ж роману, можна також прослідкувати
ще одну функцію хеджів – збереження обличчя та уникнення непорозуміння: “Maybe
that’s not the right comparison. Maybe it would be too easy to turn down the brandy. Perhaps
I should have made our alcoholic a heroin addict instead”. “So what you’re saying is, I’m
your brand of heroin?” I teased, trying to lighten the mood. “Yes, you are exactly my brand of
heroin”. “Does that happen often?” I asked [5: 252].
У наведеному діалогічному фрагменті Едвард розповідає про себе: зізнається, що
вміє читати думки і підтверджує, що є вампіром. Він пояснює, чому спочатку ненавидів
її – кров Белли була для нього найпривабливішою, один лише аромат викликав болісну
спрагу. Саме в цьому діалозі ми бачимо, як Едвард намагається пояснити Беллі, що він
відчуває. Вагаючись, хлопець порівнює її кров з бренді, але потім називає її особистим
сортом героїну: “Yes, you are exactly my brand of heroin”. Можна простежити незначне
нівелювання постулату манери мовлення (maxim of manner) – Едварду слід розмовляти
ясно, чітко й логічно [10: 28]. Він намагається зберегти обличчя й уникнути непорозуміння, адже важко дівчині пояснити свої відчуття, коли вони зовсім різні істоти.
Ще однією з функцій хеджів є ухилення від точної відповіді. Розглянемо фрагмент
діалогу, взятий з роману американської письменниці Rainbow Rowell “Eleanor & Park”:
“How was school?” her mom asked. “Fine,” Eleanor said. “Did you have a good first day?”
“Sure. I mean, yeah, it was just school”. “Will you have a lot of catching up to do?” “I don’t
think so” [6: 8].
Це історія кохання, яка розгортається між двома підлітками: Парком Шерідан – хлопчиком, який наполовину кореєць і наполовину білий, та рудоволосою дівчинкою – Елеонорою Дуглас. Дівчина щойно переїхала назад до своєї матері після того, як вітчим
вигнав її протягом року. Вона переходить до нової школи. Проаналізуємо діалог між
Елеонорою та її матір’ю, коли та прийшла додому в перший день зі школи. Матір питає,
як справи в школі, а дочка неохоче їй відповідає короткими фразами та ще й досить невпевнено. За рахунок цього ми можемо відзначити нівелювання комунікативної постулати кількості (maxim of quantity) – інформативність висловлення має бути повною (воно
має бути не менш і не більш інформативним), а Елеонора весь час щось не домовляє.
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Основна її інтенція – це уникнення відповіді, але зрозуміти ми це можемо лише з контексту (conversational implicature) [10: 26].
Проте однією з головних функцій хеджів є уникнення мовцем відповідальності.
Звернемося до діалогу, взятого з фільму відомого американського кінорежисера Robert
Zemeckis “Flight”: “I’ve known you 11 years and you’re gonna stand here and tell me you and
Trina went to dinner and you drank two glasses of wine? Sounds like a nice restaurant Whip,
which one was it?” asked Margaret. “You have to tell them it was an ordinary day. I mean it
was an ordinary day. You know I was in shape to fly. You have a problem with saying that?”
inquired Whip. “It’s a lie. Whip, it’s a lie” said Margaret [7].
Досвідчений пілот Вільям “Віп” Уітакер після бурхливої ночі, рясної випивки і “доріжки” кокаїну здійснює рейс у своє рідне місто. Під час польоту у літака відмовляє
система управління, він стає практично некерованим. Життя понад сотні пасажирів в небезпеці, але дивом Уітакеру вдається здійснити аварійну посадку в, здавалося б, безвихідній ситуації. Майже всі, хто знаходився на борту, залишилися живі, що розцінюється
як справжнє диво. Проте тепер Вільяму загрожує ув’язнення, оскільки у процесі розслідування у його крові було виявлено сліди алкоголю і наркотиків. Перед нами постає
розмова Вільяма та його асистентки Маргарет, де пілот просить її збрехати: сказати, що
все було нормально, і він був придатний до польоту. З даного діалогу ми можемо простежити, що Вільям говорив невпевнено, намагався зняти з себе відповідальність. Це
була свого роду маніпулятивна стратегія, оскільки вони давно працювали разом, і Маргарет не змогла би його зрадити. Крім того, слід відзначити нівелювання постулату якості
(maxim of quality) – слід говорити правду й уникати неточної інформації [10: 28].
Таким чином, майже кожна лінгвістична одиниця або вираз можуть бути проінтерпретовані як хедж. У цьому контексті слід відзначити, що немає жодної лінгвістичної
одиниці, яка би за своєю природою виступала у якості хеджу, але вона може набути цих
якостей в залежності від комунікативного контексту. Хеджинг визначається як один або
кілька лексико-синтаксичних елементів, які використовуються для зміни пропозиції, або
ж, як ціла стратегія. Проаналізувавши приклади із сучасної літератури та кінематографії,
можна відразу помітити постмодерністську тенденцію відходу від дискурсу категоричності до дискурсу у межах принципу невизначеності.
Отже, термін “хеджинг” використовується для позначення текстових стратегій використання мовних засобів як інструментів у певному контексті для досягнення конкретних комунікативних цілей. Не можливо не відзначити, що хеджинг – це своєрідна стратегія збереження обличчя (face-saving strategy), що допомагає уникнути непорозуміння,
неточностей, пом’якшення категоричності, встановити більш довірливі відносини, виразити свою невпевненість, скромність та вихованість, ухилитися від точної відповіді,
а також зняти в деякій мірі з себе відповідальність за сказане.
1.
2.
3.
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ХЕДЖИНГ КАК СТРАТЕГИЯ УХОДА ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
(НА МАТЕРИАЛЕ СОВРЕМЕННОГО АНГЛОЯЗЫЧНОГО
ДИАЛОГИЧЕСКОГО ДИСКУРСА)
Статья посвящена рассмотрению основных особенностей средств выражения неуверенности, которые получили название “хедж”, а также способов их использования
для достижения определенных коммуникативных целей. На основе примеров из современного англоязычного диалогического дискурса можно проследить, какие коммуникативные функции хеджей могут быть реализованы в процессе общения. Кроме того,
в данной статье представлена классификация хеджей согласно четырем основным
языковым уровням – фонетическому, морфологическому, лексико-семантическому и синтаксическому, а также проанализировано, какие тактики и стратегии могут быть
применены для достижения определенных коммуникативных целей с помощью хеджей.
Ключевые слова: концепт размытости, теория нечетких множеств, хедж, хеджинг, аппроксиматоры, щиты, принцип вежливости.
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HEDGING AS A STRATEGY OF AVOIDING RESPONSIBILITY
IN MODERN ENGLISH CONVERSATIONAL DISCOURSE
The article deals with the main features of the means of expressing uncertainty, which
are called hedges and ways of their use to achieve certain communicative goals. Based on
the examples from Modern English conversational discourse it is possible to trace what communicative functions can be implemented in the process of communication. In addition, this
article presents the classification of hedges according to four main language levels – phonetic,
morphological, lexical-semantic and syntactic, as well as the analysis of strategies and tactics
that can be used to achieve certain communicative goals with the help of hedges.
Key words: concept of fuzziness, fuzzy set theory, hedge, hedging, approximators, shields,
the Politeness Principle.
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МIЖКУЛЬТУРНА КОМУНIКАЦIЯ

УДК 80/81: 81’42: 372.881.11
Богатырёва О. П., Богатырёв А. А., Тихомирова А. В., Россия
КУЛЬТУРА ТЕКСТОПОСТРОЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ
И ОЦЕНКИ МЕЖЛИЧНОСТНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
(МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ И УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
ТЕКСТ-ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ)
Статья посвящена разработке полиаспектной транскультурной модели семантических граней оценки качества текста. Уровень сформированности коммуникативной
компетенции продуцента критикуется в свете представления межличностного общения как «плодородного» текста в диалоге сознаний.
Ключевые слова: коммуникативная компетенция, лингвистика текста, этно-лингвокультурные стандарты общения, эмоциональное плодородие текста.
Различия в ожиданиях или несколько шире – в форматах ожиданий в отношении текстопорождения собеседников могут выступать источником коммуникативных барьеров,
недоразумений и недоверия к собеседнику в интеркультурной коммуникации в не меньшей мере, чем дефицит владения грамматикой и идиоматикой языка. Текстопорождение
в предельно узко-лингвистическом приближении ассоциируется с речью, оцениваемой
в отношении проекции номинативных средств национального языка «с оси селекции на
ось комбинации» (по выражению Р. Якобсона), в то время как в поэтике, лингвистике
и герменевтике текста, теории и анализе дискурса – с различными стихиями, способами
и стилями говорения о мире. Подчеркнем, что в наиболее обобщенном приближении
понятие текста трактуется нами как «образ живого общения» [1: 91etc.]. Распространенная в академической среде [e.g. 2: 4] установка на категоричное противопоставление
устной речи и письменного текста нами не вполне разделяется. В представленном ниже
приближении текст рассматривается как складывающийся из одноуровневых ему образований, т. е. микро- и макро-текстов / высказываний и продуктивных схем текстообразования, а не иноуровневых единиц языкового инструментария, e. g. лексем или предложений. При этом понятия «текст определенной культуры», «культура текстопостроения»
и «оценка качества текста» взаимно предполагают друг друга.
Так называемые основополагающие «текстовые категории» или в оригинале «стандарты текстовости/текстуальности» (когезия, когеренция, интенциональность, акцептабельность / приемлемость / допустимость etc., информативность, ситуативность,
интертекстуальность, [3]) рассматриваются в свете плюралистического подхода и гипотезы о культурной относительности стандартов текстового оформления и требований
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к тексту на уровне частной лингвокультурологии. Оценка качества текстопостроения как
проявления высшего уровня зрелости языковой личности связывается с введением нового ракурса рассмотрения текстовой коммуникации, именуемого горизонтом «плодородия текста». Оный не сводимо ни к конструкционистской, ни к интеракционистской
модели текстовой коммуникации, ни к эмотивной модели, ни к моделям убеждения или
модели внушения как моделям, построенным не на диалоге и сотворчестве, а на подавлении установок собеседника или на компромиссе.
Встречающиеся в академических штудиях рубежа веков попытки механического
перенесения стандартов текстообразования и текстовосприятия из одной культуры
в другую нам представляются на настоящий день недостаточно убедительными в силу
ряда причин. В фокус внимания здесь может входить, в частности, иерархическое распределение доминант текстопроизводства как отражение характерологии языка. Например, выделяются. языки, ориентированные на продуцента речи и языки, ориентированные на реципиента – слушающего/ читающего: «Немецкий язык ориентируется
на говорящего, французский – на слушающего» [4: 219]. Также учеными отмечается
различие «культур общения» [5]. Разумеется, здесь возможно допустить и существование сложных и парадоксальных случаев трансгрессии и размывания границ культур.
Современный японец может выглядеть естественно и в европейском деловом костюме
и в кимоно, но европеец не столь естественно выглядит в кимоно, как в европейском
костюме. Возможно, это наблюдение отчасти связано с тем, что кимоно в некотором
глубинном смысле и отношении – «больше, чем костюм». Однако и текст есть нечто
большее, чем случайно выбранный и надетый костюм, одежда из слов для сообщения
мыслей и чувств.
Характер обычного / приемлемого текстопостроения в различных культурах принимается нами как принципиально контрастоспособный. При этом мы не находим ни
возможным, ни допустимым оценивать тот или иной этно-лингво-культурный стандарт в терминах «хорошо или дурно». Более того, мы также воздержимся здесь и от
термина «аутентичный», имплицирующего семантический кластер значений, к которому могут быть отнесены такие, как правомочность, абсолютная норма /совершенство, адекватность, грамотность, авторитетность, приоритетность, понятность, допустимость. В этой связи мы остановимся лишь на одном зафиксированном в прессе
предметном образце, позволяющем нам судить о текстообразовании как о более или
менее «естественном», не выделяющемся из общей палитры опыта и ожиданий народа
в этно-лингво-культурной атмосфере (русского) языка или напротив – «искусственном
/ вычурном/ чужом». Подчеркнем, что культура текстообразования вбирает в себя не
только правила школьной грамматики, но и неписаные этно-лингво-культурные конвенции употребления языка. Акцентированное стилистическое отклонение от конвенции не непременно делает сообщение неприемлемым (не-акцептабельным), но все же
привносит в текстовую коммуникацию элемент неопределенности, «информационного
шума». Рассмотрим это утверждение на предметном образце газетной заметки «нулевых» годов, уже несущей определенный отпечаток прихода англосаксонского стиля
(e. g. интригующую функцию в имени текста обслуживают неопределенность и каламбур). Ровное качество письма позволяет сократить сообщение без существенного урона для жанра, стиля и смысла целого.
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Предметный образец 1.Текст «Пони Пими» (пропущены абзацы 3-й и 4-й)
«Рыжий пони по имени Пими из Московского зоопарка получил на минувшей неделе
несколько бананов, яблок и груш. Фрукты животному дарили дети. Они благодарили
Пими за то, что тот спокойно позировал, когда его фотографировали, и даже позволял
потрепать гриву. Некоторые дети порывались угостить его конфетами и даже сахарной ватой, но детскую щедрость вовремя пресекли: сладкое вредит лошадиным зубам.
Пими – тройной рекордсмен. Во-первых, он самый старый пони зоопарка, даже челка на лбу поседела. Ему 24 года, а для пони и двадцать считается глубокой старостью
(хотя бывали случаи, когда они доживали до сорока лет). Во-вторых, Пими – самый
маленький пони: от земли до холки всего 87 сантиметров. А в-третьих, он просто красавец: у него самые длинные ресницы, самые большие карие глаза, самая блестящая
шерсть и самая густая грива. Поэтому руководство зоопарка именно ему доверило фотографироваться с детьми. Раньше, когда Пими был помоложе, он катал детей верхом
и возил тележку в паре с таким же, как и он. Трудолюбив был всегда. <…>
Некоторые из Пиминых товарищей уже начали готовиться к июльской выставке
«Эквирос- 2003» (в переводе с латыни «эквирос» – «лошадь»). Она будет проходить
в Сокольниках и соберет огромное количество лошадок со всей страны. Четверка белоснежных пони из столичного зверинца будет исполнять «Танец маленьких лебедей».
Пими в эту четверку не входит. У него работы много. Надо фотографироваться. Юлия
Молодцова» [6: 5].
Уже в приведенном начальном фрагменте текстового массива представляется возможным отметить ряд экстравагантных отклонений от русской этно-лингво-культурной
конвенции. В частности, к таковым можно отнести акцентированную прецизность изложения – «на прошлой неделе» вместо «недавно/на днях», «несколько» вместо немного;
гипертрофированную мелочность подсчетов, протокольный стиль в отношении тривиальных событий, неоптимальный выбор связанных конверсионными семантическими
отношениями глаголов, смещение актантных позиций (e. g. В тексте газеты не дети угостили пони фруктами, а пони получил в подарок «несколько бананов, яблок и груш»), аномальная для русской культуры экспликационность и неоптимальный выбор субституентов (e. g. употреблена лексема «животное» там, где с точки зрения семантического поля
«дети» уместнее было бы использовать слово «лошадка») etc. Вероятно, базовый информационный контент сообщения (план содержания как суммы текстовых предикаций)
не слишком пострадал, несмотря на несколько экстравагантный «инопланетянский»/
инокультурный стиль текстопостроения. Однако план послания оказался размытым /
неясным на фоне аномального с точки зрения импликационной и высококонтекстной русской этно-лингво-культуры педалирования средств когезии (субституция, рекурренция,
прономинализация, соблюдение необходимого в германской лингвокультуре «референциального расстояния» между ко-референтными номинативными средствами).
Не-естественность лингвистического и текстового оформления сообщения результирует в невнятности жанровых рамок и повышенной мере расфокусированности,
размытости, непроницаемости, некоммуникабельности, не-артикулированности и эмоциональной бедности и рассеянной «вялотекучести» текстовых смыслов. Одновременно риторическая программа текста, характеризующегося аномальной формальной
экспликационностью, считывается носителем культуры как играющая на понижение
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интеллектуального достоинства образа потенциального читателя, в особенности в тех
эпизодах, где ожидается большая компрессия плана выражения. При этом текстовый
массив вызывает впечатление перегруженности не вполне релевантной /полихронной
информацией. Содержательное соответствие текстовой информации заголовку «Пони
Пими» обеспечивается частым повтором номинаций пони, но не программой процессуального развития образа в поле читательских переживаний. В конце рассказа рассказчик (присутствующий в тексте в амплуа «невидимого ока») и вовсе переключается на
совершенно незнакомых читателю безымянных пони, беспомощно обозначив в третий
раз единственное занятие героя повествования.
Приведенный текстовый массив, или скорее даже «текстоид» [7] демонстрирует
недостаточный уровень сформированности текстовой / коммуникативной компетентности языковой личности продуцента в плане построения сообщений, рассчитанных
на определенный эмоционально-ценностный резонанс и рефлективную категоризацию
переживаний и чувств со стороны читателей. Недостатки представленного текстоидного
сообщения могут быть классифицированы как общие и частные. Частные недостатки
обусловлены низким уровнем овладения русским языком и присущими оному коммуникативными конвенциями; они изобличают в продуценте текста человека, вероятно, не
являющегося носителем языка (иностранца или же билингва, недостаточно освоившего
интеркультурные различия в стандартах текстопорожения). Общие, универсального плана недостатки требуют особого комментария и повторного обращения к риторической
стороне текстопостроения.
Подчеркнем, что интенциональность текста, его направленность на инициативное и ответное смыслообразование может быть названа глубочайшей универсалией
текстопорождения, вдыхающей в высказывание жизнь и делающей текст со-бытием для
реципиента. Означенного рода событие (событие встречи, со-бытия продуцента и реципиента) предполагает абрис образов того и другого. Искусство разговора связано со способностью видеть в «другом» возможность для организации разговора, вовлечь в разговор, перенести организационный центр интерпретации на его территорию смыслов.
Увы, в приведенном текстоиде затруднительно восстановить характер адресата (хотя бы
ориентировочно, в отношении возраста и социального статуса), как, впрочем, и другие
«интердискурсивные» связи. И в то же время с точки зрения монохронной культуры
представляется не вполне уместным ожидать приглашения к посещению выставки в Сокольниках, имеющей весьма отдаленное отношении к биографии означенного в заголовке заметки героя повествования – Пими.
Стилистические несовершенства приведенного текстового массива многочисленны, но все они имеют более тесное отношение к компетенции текстовой, нежели грамматической или словарной / лексической. При этом производитель текста достаточно
грамотен, чтобы строить связные сообщения, достаточно интеллигентен, чтобы признать некоторую ценность общения с Пими, но недостаточно культурен, чтобы донести ее должным образом до других. Текст заметки слишком отстраненно холоден для
того, чтобы привлечь детей, слишком невразумителен и велеречив, чтобы заинтересовать взрослых. Оптимизация оформления по правилам западноевропейской лингвистики
текста не обеспечивает когерентности/когеренции сообщения. Нагромождение деталей
лишь фиксирует лишенный живой динамики сакраментальный образ пони Пими.
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Информационное бесплодие текстоида проявляется внешним образом через неспособность / неготовность реципиента к плодотворному преумножению информации
при опоре на текст, внутренним – через не-предоставление реципиенту информации,
способной послужить преумножению информации. Заметим, встречающийся в творениях Эдгара Поэ образ текста и человека как «как книги в себе» («It was well said of a
certain German book that ‘es läßt sich nicht lesen») сохраняет свою актуальность и сегодня – в педагогике, в лингводидактике, в сфере понимания и интерпретации в коммуникации человека со СМИ. Эмоциональное бесплодие текстоида проявляется внешним
образом через неготовность реципиента к плодотворному переживанию и переживанию
по поводу переживаний при опоре на текст. Эмоциональная неполноценность текстоида проявляется внутренним образом – либо через дефицит эмотивной энергии в тексте
либо (в других случаях) через интенсификацию монотонного эмоционального посыла,
перекрывающего палитру всех несозвучных переживаний реципиента предельно сужающего спектр эмоций, переживаний и чувств читателя по поводу текста. Последний
случай исключает обогащение спектра вызванных текстом переживаний и возвышение
реципиента над ними.
Как можно заметить, конструкционистский поход к оценке интенциональности
текста в последнем случае (эмоциональной агрессии текста) также обнаруживает некоторый предел продуктивности, созидательности. Напротив, представленная в качественном диалогическом тексте имманентная модель смысла не выступает в качестве
завершенной, последней и окончательной модели работы понимания и взаимодействия,
хотя бы и совместно выработанной в согласии с идеями интеракционизма и конструкционизма, а выступает в качестве обусловливающей пространство дальнейшего сотрудничества как сотворчества. Согласно известному замечанию Н. В. Гоголя: «Козацкие
сердца, когда встретятся где, как не выбьются из груди друг другу навстречу!» [8: 214].
Текст завершен, но созидательный потенциал текста не исчерпан. В стихии межличностного общения ожидается взаимное эмоциональное обогащение собеседников на основе
деятельности понимания, со-творчества и порождаемых новых ценностных отношений
и связей и связей между связями.
Введение определенного нового горизонта оценки качества текста, более полно
входящего в орбиту образа коммуниканта нежели в орбиту языковых явлений не является неожиданной для теории текстуальности. Здесь достаточно упомянуть о когеренции текста, имеющей отношение скорее к ментальному образу возможного мира текста
и текстовой коммуникации, чем к изучаемому лингвистикой арсеналу средств когезии.
Напомним, что построение образа текстовой содержательности связано с внесением реципиентом при опоре на текстовые данные определенного набора допущений и конкретизаций [9: 1].
Переход от изучения функциональной перспективы предложения в тексте к лингвистике текста сопровождался сохранением существенного акцента на выявление
лингвистических средств связности [cf. 10: 16-42] и был мотивирован внутринаучным, языковым и этно-лингвокультурным монохронным контекстом германской языковой группы. Модель стандартов текстовости и одновременно модель обучения текстопроизводству Дресслера – де Богранда [3] сохраняет свою актуальность и сегодня
для освоения языков, структурно близких немецкому, английскому языкам. Когезия
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перевыражает в себе когеренцию (понятие по-разному переводимое на русский язык),
но и деисксис, и приемлемость, и информативность, и ситуативность также находят
себе формы и средства перевыражения в языке и тексте. Разумеется, подход к систематизации общей и частной текстовой компетенции возможен и при опоре на модель
В. Дресслера и Р. де Богранда, например, в терминах распределения доминант и конвенциональных средств их языкового сопровождения в различных языках. В то же
время мы готовы представить здесь одну из альтернативных допустимых в рамках
антропоцентрического подхода универсалистических транс-культурных трактовок типологии семантических аспектов текстообразования – граней культуры и критериева
качества текстопроизводства с точки зрения понимания.
Возможная универсальная типология семантических граней текста
(1) Ситуативность предполагает интеграцию внешних и внутренних контуров ситуации общения. (2) Деиксис определяет кто, где, когда, кому, в пределах какой дистанции
и с какой мерой ответственности говорит. (3) Кооперативность основывается на наиболее общем и широком понимании принципа кооперации П. Грайса как ценности взаимодействия, но не непременно во всех случаях сводимая к представленным им максимам
общения [11]. (4) Адресованность подразумевает отнесенность текста к группе адресатов, определенному типу аудитории [cf. 12; 13]. (5) Обращенность выделяет направленность сообщения на конкретного индивида, члена группы. (6) Информативность
трактуется в двух аспектах – как презентация имманентного содержания сообщения
и как прагматическая информативность, направленная на преумножение информации
в смысловом поле рецепции и реципиента. (7) Эмоциональность охватывает чувства,
переживания, аффективные состояния говорящего [cf. 14; 15]. (8) Эмотивность означает направленность текста на управление эмоциональным состоянием реципиента сообщения / текста [16; 17: 156-170 ]. (9) «Эмоциональное плодородие» текстопостроения
рассматривается как контрбаланс деструктивному и демотивирующему эмоциональному бесплодию в коммуникации (отметим, что категория «эмоционального плодородия»
сегодня разрабатывается в Тверской школе арт-педагогики профессора В. П. Анисимова). Все означенные девять аспектов культуры текстопостроения интенциональны.
В основе данной модели анализа качества текстовой организации лежит допущение о том, что при опоре на учет множества измеримых переменных итоговая оценка
качества текста может стать более объективной и информативной. Модель мыслится как основа би-/поли-/плюралингвального и кросс-культурного анализа стандартов
различных культур текстопроизводства. То обстоятельство, что выделенные категории анализа и оценки текстов способны к взаимному пересечению и взаимодействию
в стихии текстообразования мы рассматриваем как основу их жизнеспособности и органичности синтеза. Реализуется установка на совместимость с отечественной и европейской системами понятий и категорий и включение наиболее широко трактуемых
конструктов модели текстуальности Дресслера-де Богранда. Приемлемость текста
(англ. acceptability [3]) выносится в отдельную плоскость и рассматривается в качестве особого этно-лингво-культурного мета-оператора, используемого при оценке
качества текста. Здесь же следует отметить разделение и взаимодействие двух больших плоскостей – методико-педагогической, обусловливающей характер организации
учебной работы и собственно инженерной, ориентированный на коммуникативный
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результат и на текст как итог текстопроизводства (последовательность задана из перспективы конкретизации образа создаваемого текста). Учебная сверхзадача синтеза
текста подразумевает решение множества частных задач, связанных с индивидуацией
(определением жанра, типа, формата, смыслового центра текста) и семантическим наполнением / конкретизацией риторической схемы, одновременно выступающей основой
программ текстопостроения и смыслопостроения.
Представленный выше краткий обзор параметров оценки качества текстопостроения
в культуре и культуры текстопостроения простирается до связки таких обычно выносимых за скобки лингвистического анализа понятий, как ценностно-смысловое, эмоционально-ценностное, информационное, межличностное «плодородие текста». во взаимодействии продуцента и реципиента. Это связи (3-9), (4-9), (5-9), (6-9), (7-8), (7-9),
(8-9). Акцент на человеческом, диалогическом содержании текста позволяет вынести за
скобки споры о том, что важнее – завершенность или отделенность, целостность или
цельность текста, монизм или плюрализм его интенционального мира. Перспектива обучения текстовой деятельности «с человеческим лицом» тесно связана с педагогикой как
деятельностью, во многом отвечающей ценностным ориентирам, критериям и стандартам, выдвигаемым синонимичными понятиями «культура», «воспитание», «формирование и становление личности», «развитая языковая личность» и, не в последнюю очередь – «коммуникативная компетенция» и «педагогическая культура».
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КУЛЬТУРА ТЕКСТОПОБУДОВИ В КОНТЕКСТІ ФОРМУРОВАННЯ І ОЦІНКИ
МІЖОСОБИСТІСНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
(МІЖКУЛЬТУРНІ І УНІВЕРСАЛЬНІ ТЕКСТ-ЛІНГВІСТИЧНІ АСПЕКТИ)
Стаття присвячена розробці поліаспектної транскультурної моделі семантичних
граней оцінки якості тексту. Рівень сформованості комунікативної компетенції продуценту критикується у світлі представлення міжособистісного спілкування як «плідного» тексту в діалозі свідомостей.
Ключові слова: комунікативна компетенція, лінгвістика тексту, етно-лінгвокультурні стандарти спілкування, емоційна плідність тексту.
Bogatyreva O. P., Bogatyrev A. A., Tikhomirova A. V., Russia
CULTURE OF TEXT PRODUCTION AS AN EPITOME OF PERSONAL
COMMUNICATIVE COMPETENCE ASSESSMENT LEVEL
The article is dedicated to development a multi-faceted trans-cultural model of the semantic text quality assessment. The level of the communicative competence formation of the text
producer is criticized in the light of interpersonal dialogue values, concerned with nine facets
of text construction, esp. withemotional text fertility/ fruitfulness.
Key words: communicative competence, text linguistics, ethno-linguistic and cultural standards of communication and Textuality, emotional text fertility/ fruitfulness.
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НАЗВАНИЯ ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ
В КОСМЕТОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ
(НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОГО, УКРАИНСКОГО И БЕЛОРУССКОГО ЯЗЫКОВ)
В статье проводится сравнительный анализ названий драгоценных камней в косметологической терминологии на материале русского, украинского, и белорусского языков.
Такое исследование позволяет проследить вербализацию указанного концепта в косметологической терминологии и выявить сходства и различия между сравниваемым материалом данных восточнославянских языков.
Ключевые слова: концепт, драгоценные камни, косметологическая терминология,
русский, украинский, белорусский языки.
Одной из наиболее ярких особенностей современной лингвистики является возникновение иинтенсивного развития таких категорий, как «концепт», «концептосфера»,
«концептуализация», «когнитивная лингвистика» и др., с помощью которых «начинается» языковая личность.
Следует отметить, что в настоящее время именно концепт является основополагающим понятием когнитивной лингвистики. Концепт, по мнению Ю. С. Степанова, можно
представить, с одной стороны, как «сгусток культуры в сознании человека: то, в виде
чего культура входит в ментальный мир человека, и, с другой стороны, концепт – это то,
посредством чего человек сам входит в культуру, а в некоторых случаях и влияет на неё»
[4, c. 56].
Е. С. Кубрякова определяет концепт как «многомерный мыслительный конструкт,
отражающий процесс познания мира, результаты человеческой деятельности, его опыт
и знания о мире, хранящий информацию о нём» [1, с. 90-93].
В. И. Карасик характеризует концепты как «ментальные образования, которые представляют собой хранящиеся в памяти человека значимые осознаваемые типизируемые
фрагменты опыта», [2, с. 59], «многомерное ментальное образование, в составе которого
выделяются образно-перцептивная, понятийная и ценностная стороны» [2, с. 71], «фрагмент жизненного опыта человека» [2, с. 3], «переживаемая информация» [2, с. 128],
«квант переживаемого знания» [2, с. 361].
Каждый ученый имеет и обосновывает своё пониманиетермина «концепт». Однако во всех определениях можно выявить следующие общие черты: во-первых, концепт
© Мурадова А. Г., 2015
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неразрывно связан с культурой; во-вторых, он является элементом человеческого сознания, будучи результатом мыслительной деятельности. И, наконец, концепт зависит
от опыта человека и его знаний о мире. В этом плане концепт «драгоценные камни»,
вербализующийся в терминологии, фразеологии, паремиологии, представляет большой
лингвокультурологическийинтерес.
В статье проводится сравнительное исследование названий драгоценных камней
в косметологической терминологии родственных языков русского, украинского и белорусского языков. Конечно, при исследовании неродственных языков сравнение проводится на системном уровне, поскольку существующие сходства и различия легко
обнаруживаются. При сравнении же генетически родственных языков различия выявляются лишь на глубинном уровне т. е. при учете особенностей функционирования
системообразующих компонентов. Причем при языках неродственных будет выявляться крупноблочная структура, в то время как при сравнении родственных языков при
крупных зонах совпаденийбудут проступать мелкие детализированные, но не менее
важные зоны расхождения.
Термины как единицы терминологической системы языка, призванные служить науке, а, следовательно, отличаться четкостью и константностью содержания, на современном этапе развития лингвистики этому требованию не отвечают. По мнению Н. А. Слюсаревой, сложность анализа терминологииобъясняется тем, что «в процессе развития
науки накладываются друг на друга, смешиваются и не различаются: 1) термины, которыми именуются феномены объекта, 2) термины, которыми именуются феномены предмета, выделенного из объекта, и 3) термины, которые используются в качестве инструмента анализа» [3,c. 9].
Известно, что, концепт «драгоценные камни», как и другие концепты, является способом существования и организации культуры. Как верно отмечает Г. В. Токарев, «структурируя культуру и указывая на динамику культурно–когнитивных процессов, концепт
обеспечивает связь между различными эпохами» [5, с.11]. Названия драгоценных камней в русском, украинском и белорусском языках являются недостаточно изученными
в связи с тем, что не уделяется должное внимание именно ихтерминологическим особенностям, участию в терминообразовании.
Использование драгоценных камней до недавнего времени внеювелирной сферы
было преимуществом эзотерики, что не позволяло в полной мере оценить возможности
прикладного использования минералов, в том числе в косметологии.Такая практика лечения камнями, как стоунтерапии (массаж горячими и холодными драгоценными камнями,
применяемый для релаксации, расслабления уставших мышц и общего оздоровления)
и литотерапия(один из методов нетрадиционной медицины, лечение с использованием
драгоценных камней;подразумевает главным образом не химическое, а энергетическое
(психотерапевтическое, информационное воздействие камня на организм человека) зарекомендовали себя и заслужили признание даже со стороны традиционной медицины.
Косметические препараты с драгоценными добавками становятся все более популярными. Современные исследования показали, что целый ряд факторов делают
драгоценные камни ценным и высокоэффективным косметологическим сырьем. Современная косметология продвинулась до такого уровня, что использует драгоценные
металлы и камни для создания косметических средств. В 2005 году впервые началось
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использование в косметикеи косметологических процедурах драгоценных камней и металлов. Как показали наши наблюдения, во всех трех языках драгоценные камни (авантюрин, александрит, алмаз, бриллиант, гранат, жадеит, жемчуг, коралл, перламутр,
рубин, янтарь) являются компонентами косметологических терминов и имеют широкий
спектр значений. Рассмотрим конкретные примеры(примеры будут рассматриваться
в следующем порядке: русский – украинский – белорусский):
Александритовый лазер – Олександритовий лазер – Александритовый лазер– является эффективным и современным способом удаления нежелательных волос, давно уже
активно применяющимся в косметологии.
Алмазный пилинг – Діамантовий пілінг – Алмазны пілінг–с помощью мельчайших
алмазных частиц производится шлифовка кожных покровов. Данная процедура безболезненна, она позволяет избавиться от ороговевших клеток кожи, шрамов, растяжек
и даже рубцов.
Алмазная микродермабразия – Діамантова мікродермабразия -Алмазная микродермабразия – это мягкий и безболезненный способ избавления от «мертвых» клеток кожи
и стимулирования ее регенерации, активно применяющийся в косметологии.
Бриллиантовая пыль – Діамантовий пил – Дыяментавая пыл – глубоко очищает
кожу, также обладает стимулирующими свойствами, пробуждая к жизни новые клетки,
восстанавливая обмен веществ в коже.
Жемчужная пудра – Перлова пудра – Жамчужная пудра – применяется в косметических целях для отбеливания и укрепления зубов.
Жемчужные ванны – Перлова ванна – Жамчужныя ванна – являются разновидностью гидромассажа, при котором на тело человека воздействует сочетание воды и воздуха, при этом образующиеся в воде пузырьки воздуха действительно чем-то напоминают
переливающиеся жемчужины (отсюда название).
Жемчужные белила – Жамчужныя балілы – делаются из жемчуга из раковины устрицы. Было установлено, что они содержат аминокислоты, которые омолаживают кожу.
Жемчужный воск – Перлинний віск – Жамчужны воск – используется для мягкого
удаления волос. В состав этого воска входит жемчужная пыль.
Коралловый пилинг – Кораловий пілінг – относится к механическим пилингам, т. к.
основное отшелушивающее действие оказывают мелкие острые крупинки кораллов.
Коралловая вода – Коралова вода – Кораловая вада – используется для укрепления
зубов и профилактики кариеса.
Перламутровая пудра – Перламутрова пудра – Перламутравы пудра – для глянцевого нарядного макияжа, а также со светоотражающими частицами для возрастной кожи.
Рубиновый лазер – Рубіновий лазер – Рубінавы лазер – прекрасный инструмент при
удалении любого пигмента, используемый при выведении татуировок.
Рубиновая пудра – Рубінова пудра – используется в изготовлении некоторых помад:
она отражает свет, благодаря чему губы сияют.
Янтарное масло – Янтарне масло – широко применяется в целях омоложения и оздоровления кожи.
Янтарная кислота – Янтарна кислота – Бурштынавыя кіслата – успешно предотвращает старение кожи декольте, лица, шеи, подтягивает ее, уничтожает прыщи и рубцы,
способствует улучшению эластичности.
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Янтарная пудра – Янтарна пудра – Бурштынавыя пудра – средство, которое омолаживает и оздоравливает кожу и весь организм в целом.
Янтарный лифтинг – Янтарний ліфтінг – Бурштынавы ліфтінг – является
великолепным средством для подтягивания кожи лица и шеи.
Янтарная талассотерапия – Янтарна таласотерапія – косметические средства
с морскими компонентами, широко применяемые для борьбы с преждевременным старением организма в целом и кожи в частности.
Как видно из вышеприведенных примеров, в белорусском языке, в отличие от русского и украинского языков, отсутствуют следующие названия:жемчужные белила,
коралловый пилинг, рубиновая пудра, янтарная талассотерапия, янтарное масло. Следует отметить, что в русском языке, в отличие от украинского и белорусского, также есть
названия «жадеитовое ложе» (массажный стол из жадеита для стоунтерапии, с целебным и оздоровительным эффектом), «жадеитовый воротник» (воротник для общего
массажа шеи и воротниковой зоны), «янтарное мелирование» (обесцвечивание и окрашивание прядейна темных волосах, преимущественно с использованием янтарных, теплых тонов), «янтарный пилинг» (эффективное средство для отшелушивания, основным
компонентом которого является янтарная кислота). Также в украинском языке, в отличие
от белорусского и русского, есть такое название, как«авантюринова вода» (используется
при массаже, оказывает успокаивающее действие на организм).
Таким образом, во всех трех языках названия некоторых драгоценных
и полудрагоценных камней активно участвуют в терминообразовании, пополняя лексический состав языков и формируя новые терминосистемы.Мы полагаем, что одним
из главных русловий правильной интерпретации термина вляются равноценные фонове
знания адресанта и адресата, реализуемые в процес се профессиональной коммуникации. Естественно, что люди, не имеющие профессиональных знаний, когут реконструировать только перцептивный (т. е. ассоциативный урівень концепта), который не отражает полностью структуру концепта.
В заключении отметим, чтоконцепты, в том числе и концепт «драгоценные камни»,
существуют не автономно, а представляют собой единицы тех или иных систем, и в когнитивной лингвистике они определяются как концептосферы. Любая сложившаяся терминосистема является отражением профессионально-корпоративной концептосферы.
На современном этапе задачей терминоведения является не просто описание структурно-семантических свойств терминов, но и объяснение фактов и явлений, что связано
с полипарадигмальностью научного знания.
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НАЗВИ КОШТОВНИХ КАМЕНІВ В КОСМЕТОЛОГІЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ
(НА МАТЕРІАЛІ РОСІЙСЬКОЇ, УКРАЇНСЬКОЇ І БІЛОРУСЬКОЇ МОВ)
У статті здійснюється порівняльний аналіз назв коштовних каменів в косметологічній термінології на матеріалі російської, української, і білоруської мов. Таке дослідження дозволяє дослідити вербалізацію вказаного концепту в косметологічній
термінології і виявити схожість і відмінності між порівнюваним матеріалом даних
східнослов’янських мов.
Ключові слова: концепт, коштовні камені, косметологічна термінологія, російська,
українська, білоруська мови.
Muradova A. Q., PhD student
Baku state university, Baku
THE NAMES OF GEMS IN COSMETOLOGICAL TERMINOLOGY
(ON THE MATERIAL OF THE RUSSIAN, UKRAINIAN
AND BYELORUSSIAN LANGUAGES)
The article deals with the comparative analysis of the names of gems in cosmetological terminology on the material of the Russian, Ukrainian and Belorussian languages. Such research
makes it possible to trace the verbalization of this concept in the cosmetological terminology and reveal the similarities and distinctions between the compared materials of these East
Slavic languages.
Key words: concept, gems, cosmetological terminology, Russian, Ukrainian, Belorussian
languages.
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СТАНОВЛЕННЯ
ЯПОНСЬКОЇ ШКОЛИ ДІАЛЕКТОЛОГІЇ
(ПРОВІДНІ ЯПОНСЬКІ ДІАЛЕКТОЛОГИ І ЇХНІ ГОЛОВНІ ПРАЦІ)
Пропоновану статтю присвячено становленню японської школи діалектології. Розглядаються головні праці провідних японських діалектологів.
Ключові слова: японська діалектологія, японські діалекти, японські діалектологи,
японська історична діалектологія.
Серед японських діалектологів особливе місце посідає відомий етнограф і діалектолог
ЯнаґідаКуніо, який опублікував майже 50 філологічних праць, переважна більшість з яких
(понад 30 монографій) присвячена саме проблемам японської діалектології, решта – іншим
актуальним мовним питанням. Чи не найвідомішою його працею є невелике за обсягом монографічне дослідження під назвою «Про слово «равлик» (1927 р. — журнальна публікація;
1930 р. — окреме видання). Шляхом письмового опитування вчений зібрав матеріал про місцеві варіанти назви «равлика» в усіх районах Японії, проаналізував з історичної точки зору
наявні відмінності і зробив при цьому надзвичайно цінні теоретичні висновки [3: 142-143].
Саме ця праця вважається першим в Японії оригінальним науковим дослідженням в галузі діалектології, а також у галузі японської лінгвістичної географії. На основі власних спостережень та аналізу даних картографування слова «равлик» Янаґіда Куніо створив теорію
«концентричної діалектної сфери», яка отримала широке розповсюдження в японському мовознавстві. Суть цієї теорії полягає в тому, що в окремих регіональних центрах національної
культури виникають нові слова, які поступово витісняють старі. При багаторазовому повторенні такого явища старі слова поступово відходять від центрів на периферію, утворюючи
шари нової лексики, що розходяться кругами від культурних центрів. Отже, чим далі розміщені круги від уявного центру, тим давнішими є відповідні шари лексики [3: 143].
На основі цієї теорії ЯнаґідаКуніо, зокрема, пояснив певні схожості в лексиці діалектів о-ваКюшю у північно-західній його частині та району Оу, що знаходиться в північно-східній частині Японії.
Однією з фундаментальних праць Янагіди Куніоє є його «Зведений японськийетнографічний лексикон»,опублікований у 1955-1956 рр. Ключові слова в ньомурозташованізгідно з японськимсилабічним алфавітом«кана». Словник складається з п’ятитомів (п’ятий
том є своєріднимдовідником). Середнайважливішихдіалектологічнихпраць ЯнаґідиКуніослідзгадатитакожтакі його фундаментальні дослідження, як: «Лексика матері і дитини»,
1935 р.「母と子供の語彙」; «Історія японської мови. Неологізми», 1936 р.「国語の歴
史、新語」; «Вивчення географічних назв», 1936 р. 「地理的な名の研究」; «Лексика
весільних обрядів» (у співавт. з Омачі Токудзо), 1937 р.「結婚式慣例の語彙」; «Лексика
поховальних обрядів» (у співавт. з Омачі Токудзо), 1937 р.「葬式慣例の語彙」; «Лексика,
пов’язана з одягом», 1938 р.「服に関する語彙」; «Лексика, пов’язана з часом», 1939 р.
「時間に関する語彙」; «Лексика, пов’язана з житлом» (у співавт. з Ямаґучі Садао),
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1939 р.「住宅に関する語彙」; «Діалектологічні нотатки», 1942 р.「方言のノート」;
«Сучасна літературна мова та діалекти», 1949 р.「現代標準語と方言」[3: 145-146].
Ще один японський лінгвіст, ім’я якого обов’язково слід згадати, це професор Тоджьо Місао1 – випускник філологічного факультету Токійського імператорського університету, один із найвідоміших і найавторитетніших діалектологів Японії XX ст.
1916 р. ТоджьоМісао публікує бібліографію наукових досліджень діалектів японської мови, після чого як співробітник «Комісії по вивченню рідної мови» проводить обстеження діалектів у різних районах Японії, збирає величезний фактологічний матеріал.
Серед численних праць ТоджьоМісао насамперед необхідно виділити і назвати такі, як:
«Японський діалектологічний атлас»「日本の方言の地図」з додатком під назвою «Кордони розповсюдження діалектів японської мови». У цій невеликій за обсягом, але вагомій за
змістом праці ТоджьоМісао сформулював власну теорію «розмежування діалектів», в якій,
всупереч існуючій на той час в Японії лінгвістичній географії, що заперечувала наявність
кордонів серед діалектних явищ, а відтак, і наявність самих територіальних діалектів, як певних мовних систем, чітко окреслює ці кордони і характеризує їхні ключові ознаки [3: 147].
Другою його відомою працею є збірка під назвою «Вивчення діалектів»「方言の研
究」. Ця праця містить як низку раніше опублікованих наукових статей автора, так і два
нові розділи: «Вивчення діалектів»「方言の研究」та «Діалекти і я»「方言と私」– своєрідний автобіографічний нарис [3: 147].
Третьою дуже важливою працею є колективна монографія «Японська діалектологія»
「日本の方言学」. ТоджьоМісао був головним редактором і одним із авторів цієї збірки.
Також ним був написаний теоретичний вступ, у якому детально обґрунтовано територіальний поділ японських діалектів на чотири основні групи: східна, західна, північна та
рюкюська. В основному до цих груп були включені вже описані раніше діалекти, однак
склад східної групи японських діалектів у цій праці вже інший, а саме: Хоккайдо, Тохоку,
Канто, Токай-Тосан, Хатіджьо-джіма. Згідно теорії ТоджьоМісао територіальний розподіл діалектів японської мови схематично можна представити таким чином:
Територіальний розподіл діалектів японської мови

Японська
мова

Діалекти
власне
Японії

Діалекти
островів
Рюкю
1
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Східні діалекти

Діалекти Хоккайдо
Діалекти Тохоку
Діалекти Канто
Діалекти Хатіджьо
ДіалеткиТокай-тосан
Діалекти Хокуріку

Західні
діалекти

Діалекти Кінкі
Діалекти Шікоку
Діалекти Умпаку
Діалекти Чюґоку

Діалекти
острова
Кюшю

Діалекти Хонічі
Діалекти Хічіку
Діалекти Сацуґу

Амаміошіма-бен
Окінава-бен
Сакішіма-бен1

Тоджьо Місао поділив діалекти архіпелагу Рюкюна три головні групи: діалекти о-ва Амаміошіми,
діалекти о-ва Окінава та діалекти о-ва Сакішіма. Проте зараз існують більш детальні класифікації
діалектів цього регіону Японії, що налічують понад десяток місцевих діалектів.

Четвертою ґрунтовною його працею є редагування «Загальнояпонського діалектного
словника»「全体国語の方言辞典」. Цей словник став першим в Японії зведеним діалектним словником (перше видання побачило світ у грудні 1951 р.). Словник містив понад 33 000 діалектних слів.
П’ятою фундаментальною працею цього провідного японського діалектолога, слід
вважати «Тематичний діалектний словник»「語幹の方言辞典」. Цей словник став своєрідним продовженням «Загальнояпонського діалектного словника».
Не менш відомим японським діалектологом, який займався дослідженням діалектів
о-ваКюшю, був Йошімачі Йошіо (Сокен) – професор філологічного факультету державного університету Кюшю, який брав також активну участь в укладанні «Енциклопедії
японського мовознавства» 「国語学辞典」.
Надзвичайно цікавими та змістовними є його праці «Давні європейські лінгвістичні
видання про японську мову» [Йошімачі 1940-1941] і «Діалекти Кюшю»「九州の方言」
[Йошімачі 1933].
Серед інших відомих японських діалектологів, котрі займалися вивченням історії,
літератури та мови архіпелагу Рюкю, варто згадати Іху Фую – автора багатьох праць з
історії мови Рюкю, які нині слугують основним матеріалом для вивчення особливостей
діалектів цього регіону Японії, насамперед давнього періоду. Серед лінгвістичних праць
ІхиФую найвідомішими є: «Діалекти Рюкю» 「琉球の方言」(1933 р.) [Іха 1933]; «Лексика Рюкю»「琉球語彙」(1931-1932рр.) [Іха 1931-1932]; «Новий словник драматичних
творів Рюкю» 「琉球戯曲新辞典」(1933 р.) [Іха 1933]. Відмітимо також «Збірку статей, присвячених пам’яті ІхиФую» (1937 р.) [Іха 1937], зауваживши при цьому, що Іха
Фую був автором багатьох статей про фонетичні особливості діалектів Рюкю (див. напр.:
«Система закономірностей палаталізації приголосних у мові Рюкю» [Іха 1930] та ін.).
Відомим діалектологом був також КіндаічіХарухіко, який цікавився переважно вивченням наголосу в різних японських діалектах. Зокрема, цьому питанню присвячені
його праці: «Огляд специфічних наголосів у говорі префектури Сайтама» 「埼玉県下に
分布する特殊アクセントの考察」(1948 р.) [Кіндаічі 1948]; «Зошит діалектних матеріалів» 「方言採集手力江書院」 (у співавт. з ТоджьоМісао, 1951 р.) [Кіндаічі 1951], а також ціла низка наукових статей з цієї ж проблематики.
Діалекти Рюкю, Хоншю, районів Хатіджьо-джіма і Тохоку досліджував відомий
діалектолог Тачібана Шьоічі. Основною теоретичною працею Тачібани Шьоічі є його
«Вступ до діалектології»「方言入門学」(1936 р.). В основу розмежування японських
діалектів автор кладе лексичний принцип (використання діалектної лексики в групі суміжних префектур). При цьому Тачібана вибірково порівнював окремі семантичні групи
слів загальною кількістю від 25 до 60 лексичних одиниць. Окрім іншого, у цій праці
Тачібана Шьоічі висвітлює також історію вивчення японських діалектів, наводить результати порівняння діалектів Рюкю та Хоншю, описує діалекти Хачіджьо та Тохоку,
розглядає діалектні теорії Янаґіди Куніо та Тоджьо Місао, торкається низки інших актуальних питань, як наприклад, діалекти та іншомовні запозичення тощо [3: 158-159].
Серед основних його діалектичних праць слід зазначити: «Тематичний всеяпонський
діалектологічний словник» 「分種全国方言辞典」 (1939 р.) [Тачібана 1939]; «Службові слова в діалектах Японії» 「諸国助詞方言集」(1940 р.) [Тачібана 1940]; «Діалекти
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східної частини Хоншю» 「本州東の方言」(1934 р.) [Тачібана 1934]; «Дитяча лексика
різних районів»「諸国幼な言葉集」(1935 р.); «Діалектологічна хрестоматія»「方言読
本」(1937 р.) [Тачібана 1937]. Що стосується «Хрестоматії» ТачібаниШьоічі, то попри
те, що ця книга має назву «Хрестоматія», вона не є збіркою текстів, а суто дослідницькою працею, що складається з трьох частин. Перша з них вміщує опис діалектів Тохоку,
Кінкі, Чюґоку і Кюшю; друга є лінгвогеографічним нарисом; третя присвячена історії
вивчення японських діалектів. Саме ця частина містить опис досліджень діалектів різних префектур Японії (перелік праць, прізвищ авторів, іноді з короткою біографією того
чи іншого місцевого діалектолога), що й виокремлює цю працю від більшості праць інших японських діалектологів. Окрім цього, ТачібанаШьоічі надрукував цілу низку статей з різних питань японської діалектології [3: 159].
Вагомий внесок у процес становлення японської наукової школи діалектології зробив
також ЮдзаваКокічіро, перу якого належить така фундаментальна праця, як «Вивчення
діалекту Едо»「江戸言葉の研究」(1954 р.), а також дві визначні роботи з історичної
діалектології: «Дослідження мови доби Муромачі» 「室町時代の語研究」(1929 р.) та
«Дослідження мови доби Токуґава»「徳川時代語研究」(1936 р.) як і ціла низка інших
праць, в яких він торкається різних проблем японської діалектології як в синхронічному,
так і діахронічному аспектах.
Картина становлення японської школи діалектології буде далеко не повною, якщо
ми не згадаємо імена двох відомих російських японістів, науковий внесок яких в діалектологію Японії, зокрема в історичну діалектологію, важко переоцінити. Йдеться про
Є. Д. Поліванова з його оригінальною працею «Психофонетические наблюдения над японськими диалектами» (1917 р.) (докл. про наукову діяльність Є. Д. Поліванова див.:Ларцев
В.Г., «ЕвгенийДмитриевич Поливанов: Страницы жизни и деятельности». — М.: Наука,
1988. — 328 с.) [2: 328], а також М. О. Невського з цілою низкою його праць з японської
діалектології та фольклору, більшість з яких була надрукована вже після смерті видатного
вченого, а саме: «Материалы по говорам языкацоу», «Тангутская филология», «Айнский
фольклор», «Фольклор островов Мияко»; «Материалы по говорам языкацоу. Словарь диалекта северных цоу») (докл. про життя наукову діяльність М. О. Невського див.: Громковская Л. Л., Кычанов Е. И. Николай Александрович Невский. — М., 1978) [1: 216].
Таким чином, можна констатувати, що після знайомства японських лінгвістів з працями відомих європейських діалектологів та етнолінгвістів, залучення нових сучасних
методів наукового аналізу в Японіївже протягом першої половини ХХ ст. була створена
власна школа діалектологів, а також міцна теоретична база для подальшого поглибленого дослідження національних діалектів на різних мовних рівнях.
1.
2.
3.
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ЛНУ імені Івана Франка, Львів
ПРОСТОРОВО-КІЛЬКІСНІ ПРИКМЕТНИКИ НА ПОЗНАЧЕННЯ «ШИРИНИ»
У СУЧАСНІЙ ТУРЕЦЬКІЙ МОВІ
Розглянуто семантичну сполучуваність просторово-кількісних прикметників на позначення «ширини» з топологічними типами імен. Досліджено функціонування даної
групи прикметників у прототипових предметних контекстах, розширених непредметних контекстах та метафоричних контекстах.
Ключові слова: семантика, прикметник, топологічні типи, турецька мова.
Такі семантичні категорії, як час, простір, якість, кількість, умова, причина тощо,
давно виділені науковим пізнанням. Однак можливість їх постійного вичленовування
в результаті конкретного аналізу висловлювань не втрачає своєї цінності. Серед категорій пізнання, за допомогою яких може бути “описана” цілісність лексико-семантичної
системи, обов’язково фігурують категорії простору і кількості. Коли йдеться про розміри
об’єкта, у свідомості мовця вони співвідносяться з уявленням про середню, нормальну
величину, яка може змінюватися залежно від стандартної для усіх носіїв мови ситуації.
© Коваленко Т., 2015
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Типова “усереднена” ситуація відома членам конкретного соціуму зі спільної для них
“картини світу” [1:5].
Л Талмі у своїх дослідженнях семантики простору [2:225-282] запропонував взагалі
відмовитися від семантичного “вимірювання” об’єктів незалежно від їх типів. Автор вважає, що підхід, при якому в кожного об’єкта можна виміряти довжину, ширину, товщину
тощо, накинутий нам евклідовою геометрією і не пов’язаний з тими уявленнями про простір, які відображає наша мова. Мова ж оперує не геометрією, а топологією об’єктів. Таким
чином, носій мови уявляє собі топологічні типи “контейнерів”, “безконечних просторів”,
“отворів”, “стрижнів” (тобто жорстких довгих предметів), “шнурків” (тобто гнучких довгих
предметів) тощо. У кожного такого топологічного типу — свій набір релевантних вимірів.
Представники цього напряму зауважують, що топологічний тип об’єкта визначається його
геометрією, положенням у просторі і способом його використання [3:127].
У спеціальних дослідженнях для опису семантики ширини в прототипових предметних контекстах використовують, як правило, семантичні ознаки, що містять характеристики, які вказують на залежність протяжності від “ненайменшої протяжності у вертикальному напрямку” (висоти), “найбільшої протяжності” (довжини) та “протяжності
вздовж погляду глядача” (глибини), як-от: “поперечний ненайбільший розмір” [4:104],
“менший горизонтальний розмір” [5:12], “справа наліво чи навпаки” [6:107], “поперечна вісь” [7:71]. Інакше кажучи, ширина є скерованим виміром у напрямку перпендикулярному висоті, глибині та товщині. Крім цього, ширина є орієнтованим виміром щодо
позиції спостерігача, про що детальніше йтиметься нижче.
У сучасній турецькій мові прикметником, що описує просторову кількість, розташовану перпендикулярно до висоти, глибини та довжини особливо орієнтованого щодо
погляду спостерігача об’єкта є geniş [8]. Йому притаманні чотири типи вживань:
по-перше, geniş описує об’єкти топологічного типу “поверхні”, а точніше вимір, перпендикулярний довжині: geniş yol широка дорога, geniş cadde широкий проспект, geniş
yapraklı bir bitki рослина з широким листям, geniş kanatlar широкі крила, geniş bıcak
широкий ніж, geniş üzengi широке стремено, geniş sargı широкий бинт/пов’язка, geniş ve
yassı taş широкий і плаский камінь, geniş gagalı з широким дзьобом, geniş bez широке полотно, geniş ipekli şerit широка шовкова смужка, geniş örtü широке покривало/ скатертина/ хустка («чадра»), geniş atkı широкий шаль/кашне, ince ve geniş kas тонкий і широкий
м’яз (діафрагми), kapalı ve geniş ocak закрита і широка піч, geniş raf широка поличка,
geniş taban широка підошва/основа/опора, geniş yüzey широка поверхня.
Для об’єктів, довжина та ширина яких є візуально співвимірною, виключної ваги
набуває їхня орієнтація щодо місця перебування спостерігача. Так, якщо явний/уявний
спостерігач сидить на чолі столу, то більша протяжність його поверхні буде довжиною,
а менша – перпендикулярна довжині – шириною. Однак, якщо явний/уявний спостерігач
сидітиме за столом з боку більшої протяжності (наприклад, сидіти за широким робочим
або письмовим столом), то саме вона – більша протяжність, довжина – стає шириною.
Менша його протяжність, у свою чергу, взагалі не одержуватиме назви, оскільки не буде
функціонально вартісною в даній комунікативній ситуації.
Отже, розташування виміру поперек погляду глядача є дуже важливим, а в багатьох
випадках єдиним критерієм інтерпретації протяжності “поверхні”, пор.: geniş perde широка завіса / широкий екран (у кінотеатрі), geniş saha широка сцена, geniş bina широка
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будівля, geniş sakal широка борода, geniş levha широке табло (дошка для писання), geniş
gövde широкий корпус/тулуб, geniş boyun широка шия, geniş göğüs широкі груди, geniş
omuz широкі плечі, geniş yüz широке лице, çenesindeki geniş dişiyle щелепа з широкими
зубами, geniş alın широке чоло та под.;
по-друге, geniş сполучається з іменами на позначення об’єктів топологічного типу
“безмежні” простори: geniş yer широке місце, geniş arazı широка/безкрайня місцевість,
geniş sahra широка/нескінченна пустеля, geniş toprak широкі/неокраї землі/лани, geniş
mısır tarlaları широкі/неозорі кукурудзяні поля, geniş deniz широке/безмежне море, geniş
göl широке озеро, geniş bozkır/çayır широкий/безмежний степ та под. Ці “простори”
звичайно мають межі, їхня особливість полягає в тому, що на відміну від “внутрішніх
(обмежених)” просторів (кімната, зала), вони не мають матеріальних, остенсивних меж,
проте інтуїтивно відчутно, що межі озера поступаються межам моря. На перший план
тут виходить велика протяжність простору з одного боку до іншого;
по-третє, geniş сполучається з іменами на позначення об’єктів топологічного типу “внутрішні (обмежені)” простори: geniş oda широка кімната, geniş salon широкий зал (музичний),
geniş mekan широке місце/житло (для проведення зборів), geniş çadır широке шатро/намет,
geniş sofa широкий хол. geniş meydan широкий майдан, Ці топологічні типи мають очевидний тісний онтологічний зв’язок, який полягає в тому, що, фактично, описується функціонально визначальна поперечна протяжність, як “поверхонь”, так і “просторів”;
по-четверте, geniş використовують для опису або “вимірювання” відстані від однієї
точки простору до іншої, без врахування поверхні вимірюваного об’єкта. Інакше кажучи,
geniş описує об’єкти топологічного типу “отвори”: geniş teker широке коло (гало/ореол),
geniş ve az derin tencere широка і неглибока каструля, geniş geçit широка галерея(прохід),
geniş mermer seki широке мармурове сидіння (у ванній), geniş koltuk широке крісло/фотель, geniş tekne/kayık широкий човен, geniş leke широка пляма, geniş yakalı kürk шуба з
широким коміром, geniş kollu з широким рукавом, geniş çukur широка яма, geniş çatlak/
gedik широка тріщина, geniş torba широкий мішок/торба, geniş kap широка тара (посудина, футляр, чохол), geniş üştlük широкий плащ, geniş kenarlı şapka капелюх з широкими
крисами, geniş pantolon широкі штани та под. Цей топологічний тип об’єктів має тісний
онтологічний зв’язок із попередніми двома. Він виражається в тому, що мовець “вимірює” відстань між двома точками внутрішньої поверхні “отворів” шляхом визначення її
достатності/недостатності для розміщення в ньому попереку мовця (або кількох).
Синонімом geniş у прототипових контекстах у першому і четвертому типах вживання – типологічний тип «поверхні» та «отвори» виступає суфіксальний прикметник enli: enli
bilezik широкий браслет, enli bag широка пов’язка/бандаж, enli kravat широка краватка, enli
kumaş широка тканина, enli tahta широка дошка, enli çivi широкий цвях, enli dantel широке
мереживо, enli bıcak широкий ніж, enli zincir широкий ланцюг, enli kuşak/kemer широкий
пояс, enli silme широкий карниз, enli çember широкий обруч/кільце, enli eyer широке сідло, enli kolçak широкий нарукавник. На відміну від geniş, прикметник enli, утворений від
іменника en ширина описує лише вимір, перпендикулярний довжині (висоті) “поверхонь”.
Синонімом geniş у прототипових контекстах у другому типі вживання – топологічний тип “безмежні” простори – виступає прикметник engin: engin deniz безкрайнє
море, engin topraklar безмежні землі, engin sahralar безкрайні пустелі. Engin має відтінок
книжності, на зразок українських: безкрайній, безмежний, широченний.
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Синонімом geniş у прототипових контекстах у четвертому типі вживання – топологічний тип “отвори” – виступає прикметник bol: bol paça широкі/вільні штанини, bol
üstlük giysi/manto вільний верхній одяг, bol hırka широка куртка (така, що не облягає,
завелика), bol pantolon‘широкі штани (завеликі/вільні).
Синонімом geniş у третьому та четвертому типах уживання – “внутрішні” простори
та “отвори” – виступає прикметник ferah: ferah bahçe просторий сад, ferah yer просторе
місце, ferah banyo простора ванна, ferah oda простора/містка кімната, ferah ayakkabıları
широке/вільне взуття. Уживання цього прикметника обмежується книжною сферою.
Також синонімом geniş у прототипових предметних контекстах у всіх типах уживаннь виступає прикметник büyük: büyük panelleri великі панелі/плити, büyük battaniye
велика ковдра, büyük köy велике село, büyük kapı великі двері, büyük koltuk великий фотель/крісло, büyük delik велика діра/нора. Однак у цих випадках büyük описує відразу всі
просторові протяжності об’єкта.
У наведених словосполучення спостерігаємо відмінності за функціональністю
внутрішнього простору об’єктів. Так, büyük великий у словосполученні büyük delik великий отвір/нора описує протяжність об’єкта в довжину, глибину, ширину порівняно
з нормальними уявленнями мовця про величину стандартних нір. Geniş широкий
у словосполученні geniş delik широкий отвір /нора описує лише її діаметр. Ferah просторий у словосполученні ferah delik просторий отвір/нора описує достатність/недостатність
кількості внутрішнього простору нори для якісного її функціонування (можливо й не
надто великої та зовсім не широкої). Geniş bahçe широкий сад займає багато місця по
обидва боки уявного центру, уявної середини, місця перебування мовця. Ferah bahçe
просторий сад має багато внутрішнього простору для розміщення та функціонування
в ньому усього потрібного в конкретній комунікативній ситуації.
Антонімом до geniş у прототипових предметних контекстах виступає прикметник
dar вузький: dar tahta вузька дошка, dar şerit вузька стрічка/смужка, dar yol вузька дорога, dar yapraklı з вузьким листям, dar çıkıntı вузький виступ (на будинку), dar halı/yolluk
вузький килимок/доріжка, dar taban вузька основа, dar yapı вузька будівля, kısa, dar perde
коротка, вузька завіса, dar ayak вузька нога, dar demir yolu вузькоколійка (перший тип
уживань); dar oda вузька\тісна кімната, dar banyo вузька ванна, dar mutfak вузька кухня
(третій тип уживань); dar geçit вузький/тісний прохід, dar ve kısa pantolon вузькі і короткі
штани, dar boyunlu вузька шийка/горло (посуду), dar paça вузька/тісна штанина, dar ve
uzun kürk вузька і довга шуба (для шиї), uzun ve dar silindir вузький і довгий циліндр, dar
göz вузьке око, dar ağız вузький отвір (четвертий тип уживань).
Об’єкти, описувані прикметником geniş в другому типі уживань – “необмежені” простори через обмеження у власній семантиці щодо невеликої протяжності поперек погляду глядача (пор. неприродні сполучення вузьке море, вузьке поле) антонімів не мають.
Синонімом dar виступає прикметник sıkı тісний, який описує достатність/недостатність внутрішнього простору об’єкта для якісного функціонування: sıkı ayakkabı вузьке/
тісне взуття, sıkı elbise вузький/тісний одяг/сукня, sıkı kalça вузькі стегна, sıkı yüz вузьке
лице, sıkı yer вузьке/тісне місце.
Синонімом dar у прототипових контекстах у першому типі уживаннь – топологічний
тип «поверхні» – виступає суфіксальний прикметник ensiz вузький/з недостатньою шириною: ensiz yassı bağ вузька плаский шнур, ensiz şerit вузька стрічка, ensiz tahta вузька
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дошка, ensiz kumaş вузька тканина, ensiz yapraklı з вузьким листям, ensiz kılıç вузький
меч, ensiz bıçak вузький ніж.
Розширені контексти. У розширених непредметних контекстах зі словом geniş
представлено:
один тип прототипових предметних інтерпретацій – “отвори”: geniş kuçaklama широкі обійми, geniş adım широкий крок, (вимірюється відстань від однієї точки простору до
іншої, у даному випадку – відстань між ногами);
а також уживання з актуалізованим кількісним компонентом, пор.:geniş takım широка група/коло людей, geniş halk topluluk широкі народні маси/суспільство, mağaza geniş
zinciri широка мережа магазинів, geniş kelime dizisi широкий ряд слів (у прикладах наголошено на великій кількості та різноманітності об’єктів, що входять в уявні межі).
Антонімом до geniş у розширених непредметних контекстах може виступати прикметник dar: dar gelir низький дохід/прибуток, dar açi гострий кут (мат.); а також прикметник sıkı: sıkı perhiz строга дієта, sıkı düzen строгий порядок, sıkı denetim посилений
контроль. Перший тип уживання широкий узагалі не має антонімів.
Метафоричні контексти. Усі порушення сполучуваності прикметника geniş діють
за аналогією з прототиповими предметними контекстами, представлено наступні типи
предметних уживань:
“безмежні” простори: geniş gönüllü з широкою душею/великодушний, geniş yürekli
з широким серцем/безтурботний, geniş hayal широка уява/фантазія, geniş halk hareketi
широкий народний рух, слава, широкий жест, успіх (явища уподібнюються таким, що
розповсюджуються на велику відстань та не мають видимих меж);
“отвори”: genis ufuklu з широким горизонтом, geniş tarım alanları широка сільськогосподарська сфера, geniş katılım широка участь, geniş yetki широкі повноваження, geniş
görüş широке бачення (явища та ситуації уподібнюються внутрішньому протору між
двома точками, в якому може розташуватися багато потрібного).
Антонімом до geniş у метафоричних контекстах може виступати прикметник dar:
dar görüşlü з вузьким баченням/світоглядом, dar bir alan вузька зона/сфера/галузь, dar
çevre вузьке середовище, dar bir anlamda у вузькому значенні, dar bir sınır içinde у вузьких межах, dar zaman скрутний, dar durum вузьке положення/стан, dar ufuk вузький горизонт / світогляд, час; а також антонімом може виступати й прикметник sıkı тісний: sıkı
dostluk тісна/міцна дружба, sıkı işbirlik тісна співпраця, sıkı çalışma напружена робота.
Всередині немає багато простору для чогось.
Таким чином, на основі викладеного матеріалу зроблена спроба відтворити фрагмент функціональної типології просторово-кількісної семантики турецької мови. На
відміну від традиційних структурних методик відтворення семантики описаний фрагмент відповідає трьом важливим критеріям:
1) на перший план виходить представлення класів слів, об’єднаних за однією або
кількома ознаками;
2) поруч із поданням змісту смислових та лексичних одиниць мови представлено
семантичні зв’язки між ними;
3) вказано на умови реалізації даної форми, коли за певним значенням ми можемо
побудувати відповідну йому форму та певній формі приписати її значення.
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НА ОБОЗНАЧЕНИЕ «ШИРИНЫ» В СОВРЕМЕННОМ ТУРЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

Рассмотрено семантическую сочетаемость пространственно-количественных имён
прилагательных на обозначение «ширины» с топологическими типами имён. Исследовано
функционирование данной группы имён прилагательных в прототипных предметных контекстах, а также расширенных непредметных и метафорических контекстах.
Ключевые слова: семантика, прилагательные, топологические типы, турецкий
язык.
Kovalenko T., assistant professor
Ivan Franko national university of Lviv, Lviv
SPACE-GUANTITATIVE ABJECTIVES FOR DESIGNATION OF “WIDTH”
IN MODERN TURKISH LANGUAGE
We consider semantic compatibility of space-quantitative adjectives to describe “width” of
topological types of names. The functioning of the group of adjectives in prototype substantive
contexts, expanded contexts and metaphoric contexts is under consideration.
Keywords: semantics, adjective, topological types, Turkish.
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ІННОВАЦІЙНА АКТУАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ VISUAL ART НА МАТЕРІАЛІ
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Дана стаття присвячена вивченню інноваційної актуалізації концепту VISUAL
ART на матеріалі англійської мови. Увага приділяється особливостям змін, зафіксованих у мові з урахуванням тенденцій, характерних для сучасної культури. У статті
розглядається феномен поняття «концепт» у рамках субєктивного закріплення смислу
за лексичними одиницями – неологізмами, та проводиться аналіз вербалізації концепту
VISUAL ART.
Ключові слова: концепт, неологізм, актуалізація, VISUAL ART, мистецтво.
Дана стаття присвячена дослідженню концепту VISUAL ART у традиційній картині
світу сучасних носіїв англійської мови. Проблема людського фактору у мові з’явилася
на рубіжі XX-XXI ст. та стала однією з найважливіших у лінгвістиці. До процесів, що
відбуваються у ній, можна віднести послідовні зміни мовної парадигми, які зумовлюються усвідомленням того, що неможливо осягнути мову без урахування її користувачів.
Матеріалом нашого дослідження слугують мовні одиниці відібрані зі спеціалізованих
словників неологізмів та газетних статей.
Велика кількість сучасних робіт (Дж. Лакофф, Е. С. Кубрякова, А. Н. Приходько,
Р. К. Махачашвілі, В. І. Карасик, М. Шварц та ін.) присвячена когнітивному аналізу
систем людського мислення та мови, які розглядають концепти закріплені у свідомості
людини. Відомий когнітолог Моніка Шварц надає визначення поняттю «концепт», яке
стало майже класичним «елементарно організована одиниця, що виконує функцію зберігання знання про світ у абстрактному форматі» [3: 49].
Протягом дослідження постає проблема – якщо мова відображає особливе бачення
світу, то виникає суб’єктивне закріплення смислу: одне і те ж явище може бути використано по-різному з допомогою різноманітних мовних засобів, що у свою чергу передбачає
наявність різних деталей, нюансів, ознак, які допомагають накопичувати знання. Це може
слугувати причиною того, що феномен поняття «концепт» до цього часу так і не знайшов
свого однозначного визначення. «Великий тлумачний словник сучасної української мови»
визначає концепт як «формулювання, загальне поняття, думка» [1: 79], «Короткий словник
когнітивних термінів» також надає доволі неоднозначну дефініцію «оперативна змістовна
одиниця пам’яті, ментального лексикону, концептуальної системи та мови мозку (lingua
mentalis), всієї картини світу, що відбивається у людській психіці» [2: 35].
Англійська мова, як і інші мови, не може не відреагувати на зміни у різних сферах
життя носіїв, що виникають через нові реалії XXI сторіччя, які стосуються як повсякденного життя, так і духовних та культурних надбань. Проблема поповнення словникового
складу представлена в багатьох роботах Ю. А. Зацного, Р. А. Будагова, Е. А. Ульмана,
Ю. К. Волошина.
© Калашникова М., 2015
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Сьогодні одним із найпродуктивніших шляхів збагачення словникового складу є
формування нових понять – неологізмів. Ю. А. Зацний вважає, що «визначення неологізмів як слів або зворотів, що створені для позначення нового (раніше невідомого) предмета або для вираження нового поняття, не можна вважати вичерпним, оскільки таке
визначення включає далеко не всі різновиди інновацій» [5: 12].
Згідно з висновками роботи Ю. А. Зацного «Спільні неологізми початку 21 століття»,
закріплюються в мові насамперед ті одиниці, що передають поняття, пов’язані з важливими проблемами сучасності [4: 25].
Концепт VISUAL ART постійно знаходить своє відображення у сучасній англійській
мові. У ході нашого дослідження було виявлено, що у сучасній мові поступово слабшає
грань між поняттям класичного мистецтва та повсякденними реаліями. «Великий тлумачний словник сучасної української мови» надає цьому поняттю наступне визначення:
«Образотворче мистецтво – мистецтво, що втілює художні образи на площині та в просторі (живопис, графіка, скульптура т. ін.)» [1: 119].
Окремо потрібно виділити слово art, яке приймає участь у створенні таких фразеологізмів: birth art – вид мистецтва, який описує пологи та материнство; slow art – вид
мистецтва, що передбачає поступове вивчення витвору мистецтва, сутність якого відкривається тільки через значний проміжок часу; glop art – експериментальний напрям
мистецтва у якому використовується жувальна гумка, яка кріпиться до поверхні плакату; latte art – декоративне зображення, що створюється шляхом додавання молока до
еспресо; неологізм verbo-visual art позначає будь-який витвір мистецтва, який включає
у себе і візуальну поезію, та котрий базується як на словесних (текстових), так і на
візуальних ефектах. Tradigital Art (digital – цифровий) – звичайно під цим терміном
мається на увазі техніка, яка включає в себе традиційні та «машинні» засоби, які застосовуються для створення зображення. Воно дуже тісно пов’язане за традиційним,
інтерактивним відео, інформаційним та цифровим мистецтвами. Вислів «bad debt»
може перекладатися як безнадійний або сумнівний борг. Воно торкнулося і мистецтва.
Bad-debt art – до цього терміну відносяться витвори мистецтва, які були продані або
пожертвувані через борги власника. Коли витвір мистецтва досягає цього статусу, його
ринкова вартість, як правило,стає набагато нижчою, ніж це було нещодавно. Цей термін був помічений в американських і у британських публікаціях починаючи з його
першого відомого використання в статтях про відмову японської економіки, що швидко розвивається. Ці події мали місце у в 1991. Контекст, у якому найбільш частіше використовується цей термін найчастіше використовувався у розповідях про японського
бізнесмена Санто, який придбав портрет Вінсента ван Гога доктора Пола Гечета за 82,5
мільйона доларів США. Але через короткий проміжок часу він був вимушений продати
цю картину через фінансові труднощі:
But when the economic bubble burst, many paintings lost their value dramatically. Loans
were called in, and a new phrase entered the art market — Bad Debt Art. The portrait of Dr
Gachet came into the possession of a bank. No one knows precisely where it is now. (Express
& Echo, July 24, 2003)
Твори образотворчого мистецтва можуть бути як самостійними об’єктами, що
не мають побутової цінності (фотомистецтво, живопис, скульптура), так і естетично організувати інформаційні масиви та об’єкти утилітарного призначення (дизайн,
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декоративно-прикладне мистецтво). Концепт VISUAL ART виступає результатом сприйняття предметного оточення.
Статус твору образотворчого мистецтва набуває витвір образність якого сприймається шляхом зорового сприйняття. Перешкодою не є безпредметність чи нематеріальність твору (гарнітура книжкової шафи, заставка на екрані), проте, незалежно від
цього, твори образотворчого мистецтва мають риси об’єкта – обмежуються у просторі
та мають часову стабільність [6: 83]. Так вуличне мистецтво залишило свій відбиток
на лексичному складі англійської мови. Слово графіті (походить від іт. grafficare – дряпати, дослівно «надряпані») спершу позначало одну з технік настінного малярства.
Урбанізація та поява хмарочосів наклали свій відбиток на термін, що спричинило появу неологізму giraffiti (вуличні малюнки на будівлях, які виконуються «вуличними
художниками» на значній висоті)
Графіті включає в себе не тільки техніки, в яких можуть застосовуватися фарби,
а «полотно» не тільки стіни будівель. З’явився новий спосіб зображення, а з ним й новий
термін: scratchiti «вицарапування» – вид мистецтва, в якому за допомогою твердих предметів (залізяки, абразивні бруски, або ж прості камінці) на вікнах, на глянцевій пофарбованій, чи на будь-якій скляній поверхні наносяться лінії:
«Some call it scratchiti, a word that lends it an air of near-dignity it hardly deserves. It
is the etching of nicknames into subway-car windows and walls, usually by teen-agers armed
with keys, coins, razor blades and, if you can believe this, super-sharp rocks formed from lava,
to be found in many hardware stores.» (The New York Times, January 26, 1999)
Малюнки графіті поступово розповзаються по будівлям усього світу. Але з’явився
вид графіті, який в прямому сенсі потребує пильної уваги та спеціальне обладнання.
Chip graffiti – малюнок, який можна побачити тільки через мікроскоп.
Після хвилі появ загадкових кіл на полях, з’явилася нова професія, яка має дослідити та дізнатися сутність явища. Cereologist – «дослідник малюнків на полях» – людина,
що присвячую своє життя вивчанню цього феномена, і та, що допускає його неземне
походження. При цьому виникає такий напрямок у мистецтві, як crop art «нанесення
малюнків на полях» – цей термін попадає відразу під декілька категорій, для всіх них
використовується земля, або що росте на ній (зазвичай зернові культури), для нанесення
специфічного зображення. Також це мистецтво має іншу назву – sed art.
Загалом лексико-фразеологічні й семантичні інновації, що пов’язані з Інтернетом,
характеризують, насамперед, вплив глобальної комп’ютерної мережі і новітньої техніки
на різні аспекти громадського життя, розкривають вигоди інтернетизації. Останнім часом в «Інтернеті» з’явився новий художній рух, який має назву sleeveface. Суть його полягає в тому, що люди «наповнюють життям» обкладинки вінілових альбомів. Постійний
рух людини та прискорення темпу життя мають своє відображення у сучасному дизайні,
що послугувало причиною виникнення неологізму blobject (blob+object) – продукт дизайну, для якого характерні гладкі, плавні контури, яскраві кольори та відсутність гострих країв. Lightscape – це передовий інструмент візуалізації і моделювання освітлення
для професійних дизайнерів, які хочуть отримувати точніше та реалістичніше уявлення
про те, як виглядатимуть їх проекти в освітленні від реальних світильників і з реальними
матеріалами. Lightscape також використовується художниками цифрової графіки для полегшення процесу освітлення. Не так давно виникла тенденція до зображення підводних
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пейзажів і використовування їх у дизайнерських проектах. Цей напрямок отримав назву
aquascape, а людина, котра захоплюється підводним життям – aquassentialist.
Окрему увагу ми маємо приділити фотомистецтву. Сьогодні через технічний прогрес з’являються все нові і нові фобії у людей, так страх людини бути сфотографованим
зненацька позначається неологізмом photo-phobia. Слово smartphoneography позначає
фотографію, яка була зроблена на камеру встроєну у смартфон. Допустиме ще й таке
написання: smartphone-ography, smartphonography.
Через вплив нових технологій і на фотографію, тепер перебування будь-якої людини
може бути зафіксоване у будь-якому місці. Sha-mail це фотографування за допомогою
мобільного телефону. Фотографи-аматори, які переслідують знаменитостей аби зробити
світлину, тепер також позначаються неологізмом snaparazzi:
Celebrities could be the biggest target of phonecam photographers. A service called
CelebSnapper is already dedicated to receiving phonecam shots of celebrities from mobile
phone users and transmitting them to its paid subscribers. It has coined a term for its would-be
photo-newshounds: the snaparazzi. (The New York Times, July 3, 2003)
Неологізм fauxtographer позначає людину, що створює фальшиві фотографії за допомогою комп’ютерних технологій; процес створення таких фотографій отримав назву
fauxtography. Фотографування когось або чогось, особливо, коли це справа рук папараці,
отримав назву pap, неологізм peoplerazzi позначає людну, що фотографує знаменитостей
за шокуючих обставин, що заслуговують на висвітлення у новинах. Незаконний процес
знімання фотографій з даху отримав назву rooftopping, а людина, що робить такі фотографії називається rooftopper. Існують люди, що хочуть заробити славу доволі дивним
шляхом velcroid, вони намагаються знаходитися поблизу важливої особи під час фотозйомки, аби бути на світлинах поруч із ним або нею. Є й інший тип людей, що цілеспрямовано або випадково потрапляють у кадр, такі фото називаються photobomb. Частіше за
все на задньому плані людина робить дивне лице.
Instagram це улюблений засіб молоді надати знімкам більш олдскульного, ретро,
вінтажного вигляду. Selfie це автопортрет, який потім буде використаний при реєстрації
у соціальній мережі. Такі фото частіше за все робляться для того, щоб їх виклали у соціальну мережу. Неологізм photolurker позначає людину, що постійно передивляється фото
викладені на спеціальних сайтах.
Сьогодні приділяється багато уваги психологічним проблемам. За для комфорту сім’ї
роздруковується збільшена фотографія матері, яка позначається неологізмом flat mommy.
Збільшена фотографія батька для заспокоєння та психологічного комфорту членів сім’ї
(сам він відсутній тому, що, приміром, виконує військову місію) називається flat daddy:
Існує техніка ретушування фотографії для придання обличчям і тілам молодшого,
стрункішого вигляду, вона має назву digital diet. За допомогою зрощення слів digital та
camera був утворений неологізм digicam – цифровий фотоапарат або відеокамера. Водій,
який уповільнився для того, щоб зробити
фотографію на цифрову камеру і став причиною ДТП отримав назву digi-necker. Неологізм був утворений за допомогою зрощення слів digital та rubbernecker.
Окремо маємо розглянути неологізми, що пов’язані зі сферою «архітектура». Існує
цікава тенденція до ознайомлення з культурою різних народів, неологізм architourist
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позначає туриста, що відвідує інші країни і міста здебільшого для того, щоб ознайомитися з тамтешньою архітектурою.
Взагалі неологізм populuxe позначає дешеві товари широкого вжитку, що сприймаються як достатньо модні, але він має й друге значення – архітектурний стиль і дизайн,
що нагадує стиль п’ятдесятих років ХХ століття. Ландшафт, особливо такий, що має естетичну цінність і відкривається з певної географічної точки позначається неологізмом
viewshed. Цьому слово можна протиставити словосполучення vinyl village – місто або
район з невиразною архітектурою та дешевими будівлями:
Other opponents called it a “vinyl village,” a pejorative term opponents of building
projects often use, implying that homes with vinyl siding are built with substandard materials
and would eventually blight the landscape. (Indianapolis Star , Mar. 17, 2005).
За допомогою зрощення слів biological та architecture утворився неологізм biotecture.
Він позначає органічне поєднання архітектурних проектів з біологічними елементами: з
деревами, квітами на поверхах, на даху. Спотворення екстер’єру будівель та естетичного
вигляду міста загалом різноманітними рекламними щитами позначається неологізмом
brandalism. Воно утворилося шляхом зрощення слів brand та vandalism.
Не так давно з’явився рух представники якого не проти того, щоб поруч з їх помешканням було побудовано щось небезпечне або потворне. Такий рух отримав назву
YIMBYism, представник цього руху називається YIMBYist. Взагалі YIMBY це абревіатура
фрази Yes In My Back Yard, цей акронім було створено за аналогією до неологізму попередніх років NIMBY “Not In My Back Yard”:
The YIMBY movement in Toronto is considered a positive antidote to the negative image
that stalks many neighbourhood activist and resident groups better known for what they oppose
than the ideas. (The Toronto Star, Febr. 14, 2009)
У даній статті нами були розглянуті особливості актуалізації концепту VISAL ART.
Він являє собою важливий ментальний «згусток», і за його допомогою людина визначає
себе та своє місце в сучасному світі. Вивчення концепту VISUAL ART дозволяє дослідити особливості механізмів пізнання світу та відображення позамовної дійсності за допомогою лексичних та фразеологічних одиниць. Результатом нашого дослідження стало
виділення основних сфер, що репрезентують сучасні особливості вербалізації концепту
VISAL ART: фотомистецтво та архітектура. Особливу увагу маємо приділити впливу сучасних технологій та Інтернету, які мають вплив на кожну з вказаних сфер.
Проаналізувавши неологізми сфери образотворчого мистецтва ми зіткнулися з цікавим
явищем – людське сприйняття культури поступово змінюється, майже не зустрічаються лексичні новоутворення, що б репрезентували класичне мистецтво, але при цьому відкриваються нові напрямки, які взагалі можуть бути незрозумілими для передуючого покоління.
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ИННОВАЦИОННАЯ АКТУАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПТА VISUAL ART
НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Данная статья посвящена изучению инновационной актуализации концепта VISUAL ART на материале английского языка. Внимание уделяется особенностям изменений
словарного состава с учетом тенденций, характерных для современной культуры.
В статье рассматривается феномен понятия «концепт» в рамках субьективного
закрепления смысла за лексическими единицами – неологизмами, а также проводится
анализ вербализации концепта VISUAL ART.
Ключевые слова: концепт, неологизм, актуализация, VISUAL ART, искусство.
Kalashnikova M., teacher
Zaporozhye state medical university, Zaporizhzhya
INNOVATIVE ACTUALIZATION OF VISUAL ART CONCEPT
IN THE ENGLISH LANGUAGE
The present article is concerned with the study of innovative actualization of VISUAL ART
concept in the English language. The article deals with peculiarities of innovations in the vocabulary with a glance to typical for contemporary culture characteristics. This paper presents
phenomenon of the “concept” notion as a part of subjective meaning demonstration. VISUAL
ART concept is analyzed on the basis of neologisms picked from specialized vocabularies.
Key words: concept, neologism, actualization, VISUAL ART, art.
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Єщенко Н. О., Го Хао, Київ
ЕТИКЕТНІ ФОРМУЛИ СПІЛКУВАННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ
І КИТАЙСЬКІЙ МОВАХ
У статті здійснено порівняльний аналіз етикетних формул спілкування
в українській і китайській мовах. Проаналізовано етикетні формули звертання, знайомства, вітання, привітання, побажання, запрошення, компліменту. У системах етикету української та китайської мов можна знайти багато подібного (універсального).
Їхня головна вимога – ввічливість, дружелюбність, повага до співрозмовників. Серед
національних відмінностей – властиві для українського спілкування доброзичливість,
безпосередність, емоційність, сердечність. Китайські етикетні формули засвідчують
більшу формальність, стриманість спілкування, передусім сигналізучи про соціальні
відношення, що встановлюються в рамках комунікативного акту.
Ключові слова: етикетні формули спілкування, соціальна поведінка, комунікативний
акт, культура.
Норми і правила поведінки, вироблені певною національною спільнотою, які прийнято називати етикетом, відтворюють ментальність і світогляд цієї національної спільноти. Норми взаємин між людьми детермінуються характером суспільних відносин.
«Феномен людського спілкування є явищем складним, синкретичним. У ньому міцно
переплетені соціальні, психологічні та мовні чинники» [1: 91].
Інтерес до мовного етикету глибоко науковий, пов’язаний із проблемою спілкування,
викликаний як досягненнями теоретичної лінгвістики, так і суміжних із нею наук:
психолінгвістикою, соціолінгвістикою, етнолінгвістикою, паралінгвістикою. Зарубіжні
та вітчизняні мовознавці й психологи вивчали структуру, національну специфіку і
функції етикетних формул, а також психологічні проблеми компетентності у спілкуванні
(М. Білоус, С. Богдан, В. Гольдін, А. Єгідес, М. Зьолковська, В. Левкович, О. Миронюк,
С. Мое, В. М’ясищев, М. Ночевнік, Л. Петровська, Е. П’єткевич, Я. Радевич-Винницький, К. Смолька, М. Стельмахович, Н. Формановська, М. Шанський та ін.).
Різні мови світу виробили спеціальні (лексичні, морфологічні, синтаксичні,
просодичні) засоби вираження ввічливості, спеціальні етикетні мовні формули, які
утворюють у кожній конкретній мові цілу систему – мовний етикет. Мовний етикет виконує у мові ряд функцій: контактну, ввічливості, регулюючу, впливу, звертальну. Провідна вимога мовного етикету як в українській, так і в китайській культурах – ввічливість, уважність і чемність співрозмовників. У народній практиці живого
спілкування вироблені чіткі правила мовної етики. Відбором етикетних мовних формул
у кожній ланці мовного контакту (зав’язування контакту, підтримання контакту, припинення контакту) створюється та чи інша тональність спілкування, тобто така соціальна
якість ситуації спілкування, яку можна визначити як ступінь дотримання етичних норм
взаємодії комунікантів, як показник культурності, інтелігентності співрозмовників.
© Єщенко Н. О., Го Хао, 2015
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Український мовний етикет виражає такі етнопсихологічні риси українців, як
доброзичливість, шанобливе ставлення до співбесідників, особливо старших, почуття
власної гідності, емоційність, характеризується розмаїттям повторюваних етикетних
виразів з подібною семантикою. Китайці надають великого значення етикету, оскільки,
на їхню думку, це основний компонент соціально необхідної поведінки. Дружелюбність,
готовність прийти на допомогу, терплячість, такт і чемність багато в чому сприяють
утвердженню гармонійних відносин і наближають китайців до конфуціанського ідеалу
«створення раю на Землі одне для одного».
Традиції культури Китаю проявляються в жорстко фіксованих стереотипах і нормах
поведінки, детермінують структуру китайського етикету. Вони є непорушними цінностями
для усього суспільства з давніх часів, визначають принципи людських взаємовідносин.
У китайській культурі образ успішної людини випливає з конфуціанського вчення про
ідеал особистості. Специфіка китайської культури пов’язується з церемоніалом, який заснований на конфуціанській етико-ритуальній традиції, закріпленій у відповідних принципах і нормах поведінки. Стратагемність є одним з елементів ядра культури Китаю.
У формальному плані це функціонування соціально заохочуваних і культурно трансльованих моделей поведінки.
Формули звертання в українському та китайському етикетах мають певні відмінності.
Нормативні звертання в українському середовищі: по імені та по батькові (Олексію Петровичу!), по імені (Олексію!), за словами-індексами (Дівчино! Юначе! Жіночко! Бабусю! Дідусю! Пане! Пані!) тощо. Звертання по імені та по батькові зовсім не властиве
китайському етикету. У китайців прийнято звертатися до людини більш формально за
формулами: прізвище + ім’я (Ден Сяопін), прізвище + титул (пан Лі – „Лі сяньшен”; пані
Лі – „Лі тайтай”), прізвище + посада (Чжан Цзінло!).
Повні форми особових імен (Ольга, Тетяна) і т. д. в українському спілкуванні мають
відтінок суворості в той час, як у китайському етикеті таке звертання цілком прийнятне
у сімейному і дружньому спілкуванні. Зменшувальні ж імена, якщо вони є, прийняті
між дітьми, їхніми батьками, рідними та знайомими. У навчальних закладах Китаю до
учнів звертаються на прізвище та ім’я: 徐明 (Хюй Мін),马晓燕 (Ма Сяо-янь), учні між
собою звертаються також на прізвище та ім’я. Такі звертання, як – Молодий чоловіче! –
Дівчино!, звичайні для носія української мови, в китайському спілкуванні дуже рідкісні,
хоча мають відповідники. Китайське мовлення вирізняється великою кількістю назв
спорідненості, які використовуються у звертаннях у сімейному середовищі: Бабуся –
奶奶 (祖母) – найнай (цзуму) (мати батька), 姥姥 (外祖母) – лаолао (вайцзуму) (мати
матері); Дідусь – 爷爷 (祖父) – її (цзуфу) (батько батька), 姥爷 (外祖父) -лаое (вайц)
(батько матері); Дядя – 叔叔 – шушу (молодший брат батька), 伯伯 (大爷) – бобо (дае)
(старший брат батька), 舅舅 – цзюцзю (брат матері), 姨夫 – іфу (чоловік сестри матері),
姑父 – гуфу (чоловік сестри батька) тощо.
Український етикет має більш розмаїту гаму формул знайомства. В українській мові
при знайомстві можна вибрати більше варіантів кліше, ніж у китайській. Наприклад,
можна назвати ім’я, по батькові та прізвище, назватися по імені – по батькові, а також
просто по імені. Короткі варіанти знайомства – Іван (замість – мене звати Іван) також
можливі тільки в українському етикеті. У китайців людину рекомендують досить формально і стримано. У китайській розмовній мові вельми поширений варіант – 让 + ім’я
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та прізвище. При офіційному знайомстві китайці зазвичай називають посаду і всі свої
професійні титули.
В українському та китайському етикеті існують найрізноманітніші форми вітання.
Завдяки їм носії мови вітають не тільки знайомих і незнайомих людей в різний час, на
роботі і вдома, але й одночасно проявляють інтерес, підтримують встановлені стосунки
і контакти. У будь-якому суспільстві прийнято вітатися, приходячи в установу, в будинок
до незнайомих або знайомих людей. За найбільш вживаним і нейтральним вітанням Доброго дня! часто йде звертання, а також питання, прохання і т. д.
Традиційні українські вітання: Добрий день! Здрастуйте! Доброго здоров’я! Здоров
був! Вітаю! Загальноприйняте китайське вітання «Ні хао ма? означає «Чи добре Вам?».
Ще один з поширених варіантів звучить «Ні чіфань ла ма?», що дослівно означає питання про те, чи ви вже пообідали, і походить від важливості їжі у китайській культурі.
В цілому таке явище, як трапеза має більш виражене соціальне значення у Китаї, ніж
в Україні. Семантичним центром багатьох висловів українського етикету є слова з коренем добр-, здоров-, ласк- (Доброго ранку! Доброго здоров’я! Добривечір! Здрастуйте!
Здоровенькі були! Будь ласка! Будьте ласкаві! Ласкаво просимо!). Функцію привітань
може виконувати і дієслово вітати (в першій особі однини теперішнього часу): Вітаю!
Слова привіт і вітання етимологічно пов’язані зі словами віть, вітка – «гілка»:
вітати – «прибути з символічною гілкою» [2:383]. У мові інтелігенції можна почути
«Моє вітання!», яке звучить піднесено, урочисто. В офіційній ситуації, зокрема у звертаннях до великої аудиторії, використовують вирази: «Дозвольте привітати Вас!», «Радий вітати Вас!», «Вітаю Вас!». У китайській мові як стилістично підвищені вітання
можуть розглядатися такі відповідні репліки: -欢迎您！-Хуаньіннінь! (Вітаю Вас!), -请允
许问候您！ – Цін’юньсюй веньхоунінь! (Дозвольте Вас вітати!).
Українські та китайські привітання побудовані аналогічно. Найбільш прийнятий такий стереотип: Вітаю тебе (вас) з + іменник оруд. відм. – 祝贺您(你) -Чжухенінь (ні) ... —
恭喜您(你) – Унсінінь (ні). – З днем народження! -生日快乐！- Шенже куайле! -З
іменинами! -命名日快乐！ – Мінмінжі куайле! Українці, як і китайці, вітають один одного з загальноприйнятими національними святами, з святами особистого характеру –
днем народження, річницею весілля, народженням дитини, підвищенням на посаді, захистом диплома, з першою зарплатою, з виграшем і т. д. І по-українськи і по-китайськи
прийнято вітати: – З прибуттям (приїздом)! – 恭喜平安到来! – Гунсі пін’ань даолай!
-З поверненням! -恭喜回来! – Гунсі хуйлай! Поздоровлення можуть містити дієслова
хотіти – 想 (сян), дозволити – 允许 (юньсюй). Наприклад: – Я хочу привітати Вас –
我想 祝贺你(您). — Восян чжухе ні (нінь), – Дозвольте привітати Вас – 请允许我祝贺
您... —Цін’юньсюйво чжухе нінь ...
При вираженні побажання український і китайський етикет використовує дієслово
бажати – 祝愿 (чжуюань). Залежно від конкретної ситуації мовцем використовуються
загальні або особисті побажання: – Бажаю (вам) тобі всього хорошого – 祝(您)一切都
好 – Чжу (нінь) і це доухао! -Бажаю тобі скласти іспит. – 祝你考试顺利 – Чжуні каоші
шуньлі! Неодмінними елементами українських побажань є слова «вітати», «поздоровляти», «зичити», «віншувати». Дієслова «віншувати», «зичити» надають привітанню
урочистості і святковості. Відсутність згаданих слів може компенсуватися частками
«хай», «нехай»: «Хай Новий рік ввійде до вашої хати добром і щедрістю!».
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При запрошенні співрозмовника піти або поїхати куди-небудь зазвичай вживають дієслово запрошувати разом з дієсловом хотіти (останньому у китайській мові
відповідають 想 і 愿意). У китайській та українській мовах переважно використовується
питальна форма запрошення з дієсловом могти, яка не містить, природно, елемента категоричності: – Можна запросити вас ...? -我可以邀请.. 吗? – Вокеі яоціннінь
... ма? Поряд із запрошенням в питальній формі з дієсловом могти 可以 (кеі) широко
використовується дієслово хотіти 想 (сян), 愿意 (юаньі), а запрошення конкретизується
дієсловами прийти, поїхати, сходити і т. д. Такого роду запрошення-спонукання припускають односпрямоване або спільне здійснення бажаної дії: – Я хочу запросити вас ... -我
想邀请您 ... – Восян яоціннінь .. Дієслово йти 去 (цюй) припускає пропозицію зробити
що-небудь спільно: – Я хочу, щоб ми з вами сходили в театр. -我希望咱们 一起去看剧 –
Восіван цзаньмен іціцюй кань цзюй. У запрошенні часто використовують дієслова руху. Побажання побачитися зі співрозмовником у себе вдома або в іншому місці також виражається
за допомогою дієслів руху в імперативі в обох мовах; у китайській вживання імперативу
супроводжується такими формулами ввічливості, як 如果 有空 (жуго юкун ...): – Приходь (-те)! -(如果有空) (请)再来! – (Жуго юкун) (цин) цзайлай! Якщо співрозмовники
підтримують тісні дружні стосунки, українці використовують дієслова руху з префіксом
за-, китайці фразеологізм, поширений в розмовній мові, 方便 的 话 (фан-бяньдехуа), 顺便
(шуньбянь): -Заходь (-те)! – (您)方便常来! – (Нінь) фанбянь чанлай!
Компліменти часто стосуються зовнішнього вигляду співрозмовника, і тому кожне
з висловлювань-компліментів містить позитивноцінний прикметник – добрий, прекрасний, чудовий до іменника вигляд. Китайський етикет передає оцінність прикметниками
好 (хао), 美 (мей), 帅 (шуай), 酷 (ку):
- У Вас (тебе) добрий (прекрасний, чудовий, молодий) вигляд. – 您(你)看上去很 好
(很美,很帅, 很年轻). -Нінь (ні) кань шанцюй хень хао (хеньмей, хеньшуай, хеньняньцін).
Об’єктом компліменту є часто – якась з позитивних рис співрозмовника, що позначається
прикметником в українському спілкуванні. У китайському етикеті ці компліменти виражаються прикметниками або, якщо необхідно особливо виділити якусь якість, іменником
з прикметником оцінки, наприклад: -Ви (ти) розумні (-а, розумний)! – (你)真聪明! -Нінь
(ні) чжень цунмін!
В українських і китайських етикетних формулах спілкування можна виділити стильові
регістри, які маркують спілкування: найтральний, високий, розмовний. Наприклад,
найбільш уживані нейтральні форми вибачення – Вибач (-те)! – 请原谅! (Цін’юаньлян!),
подяки – Дякую! – 谢谢! (Сесе!), прощання – До побачення! – 再见! – Цзайцзянь!
Виділяємо формули офіційного знайомства („Дозвольте відрекомендуватися.” – «Жанвомень цзіво! цзешао іся!» У китайській мові 让 (жан) „дозвольте” досить нейтральне.),
офіційного вітання („Дозвольте привітати вас!” – „Цін’юньсюй веньхоунінь!”, „Вітаю
Вас!” – „Хуаньіннінь!” ), офіційного запрошення („Запрошуємо...” – „Цін’юньсюйво
яоціннінь (ні) ...”), урочистого привітання („Дозвольте привітати вас!”- „Цін’юньсюйво
чжухе нінь ...” ) тощо. З другого боку, існують неофіційно-побутові формули вітання
(„Здорові!”, „Привіт!”, „Салют!” „Моє шанування!” – „Ніхана (ва)!”), товариськофамільярні формули прощання („Пока!”, „Чао!”, „Прощавай!”, „Бувай!” – «Хуйцзянь!») і запрошення („Ти не забув про суботу? Чекаю...” – „(Нінь) фанбянь чанлай!”).
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І в українському і в китайському мовленні етикетні формули спілкування можуть
характеризуватися емоційним підсиленням. Наприклад, багато привітань емоційні і
містять такі прислівники, як від усієї душі, від усього серця, сердечно, гаряче: Від (усієї)
душі, від (усього) серця бажаю ...! – Чжунсінь чжуюань ...!; – Від душі дякую вам
(тобі) за…- Чжунсінь ганьсу нінь (ні). Привітання нерідко містять прикметники, що характеризують позитивне ставлення того, хто говорить, до співрозмовника: Прийміть мої
щирі (сердечні, гарячі, теплі ) поздоровлення! – 请接受我最衷心 (由衷,热烈,热诚) 的祝
贺! – Цінцзешоу під цзуйчжунсінь (юйчжун, желе, жеченд)ечжухе!
Етикетні формули спілкування – це ті елементи мовного етикету, які передусім
сигналізують про соціальні відношення, що встановлюються в рамках комунікативного
акту. Вибір комунікативних формул може залежати від статусу учасників спілкування.
Так, в українському етикеті під час знайомства першим представляють молодшого
старшому, чоловіка жінці. Вітається першим молодший з старшим, чоловік з жінкою.
Китайці вітаються спочатку із старшим за віком.
Українська і китайська культури та мови виробили свої системи етикетних мовних
формул, що визначають взаємодію та спілкування індивідуумів у соціумі. У цих системах
можна знайти багато подібного (універсального), про що свідчить аналіз структури і семантики етикетних формул привітань, побажань, запрошень, компліментів тощо. Головна вимога мовного етикету як в українській, так і в китайській культурах – ввічливість,
уважність, чемність, дружелюбність співрозмовників, повага до співбесідників, особливо старших. Разом з тим українські та китайські етикетні формули мають суттєві
відмінності, що відображають відмінності національних культур. Так, для українського
спілкування властиві доброзичливість, безпосередність, емоційність, сердечність.
Китайські етикетні формули (особливо звертання, знайомства) засвідчують більшу
формальність, стриманість спілкування, а з другого боку, детальнішу категоризацію осіб
за родовою спорідненістю, обов’язковою вказівкою на професійні титули, що зумовлено жорстко фіксованими стереотипами і нормами поведінки у традиційній культурі Китаю, які визначаються соціальними відносинами. Про велику роль їжі у культурі Китаю
свідчить одне з поширених вітань «Ні чіфань ла ма?», що дослівно означає питання про
те, чи ви вже пообідали.
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Ещенко Н. О., Го Хао, Киев
ЭТИКЕТНЫЕ ФОРМУЛЫ ОБЩЕНИЯ В УКРАИНСКОМ
И КИТАЙСКОМ ЯЗЫКАХ
В статье проведен сравнительный анализ этикетных формул общения в украинском
и китайском языках. Проанализированы этикетные формулы обращения, знакомства,
приветствия, поздравления, пожелания, приглашения, комплимента. В системах этикета украинского и китайского языков можно найти много похожего (универсального).
Их главное требование – вежливость, дружелюбие, уважение к собеседникам. Среди
национальных отличий – характерные для украинского общения доброжелательность,
непосредственность, эмоциональность, сердечность. Китайские этикетные формулы
свидетельствуют о большей формальности, сдержанности общения, прежде всего сигнализируя о социальных отношениях, которые устанавливаются в рамках коммуникативного акта.
Ключевые слова: этикетные формулы общения, социальное поведение, коммуникативный акт, культура.
Eshchenko N. O., Go Khao, Kiev
ETIQUETTE FORMULAE OF COMMUNICATION IN UKRAINIAN
AND CHINESE LANGUAGES
This article is devoted to the comparative analysis of etiquette formulae of communication in the Ukrainian and Chinese languages. Etiquette formulae of forms of address, greetings, congratulations, wishes, invitations, compliments are analyzed. There are many similar
(universal) features in etiquette systems of the Ukrainian and Chinese languages. Their main
demand is politeness, friendliness, respect for interlocutors. Kindness, spontaneity, emotion
and warmth are the typical national features of Ukrainian communication. Chinese etiquette
formulae prove more formality and abstinence of communication, especially pointing to the
social relationships between participants of communication.
Key words: etiquette formulas of communication, social behavior, communicative act, culture.
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НЕОЛОГІЗМИ ПОЛІТИЧНОЇ СФЕРИ У СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІЙ ЛЕКСИЦІ
НА МАТЕРІАЛІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
У статті розглядаються основні положення неології як науки та неологізми політичної сфери у суспільно-політичній лексиці на матеріалі англійської мови. Особлива
увага приділяється екстралінгвальним джерелам поповнення словникового складу сучасної англійської мови, до яких входять культурно-історичні й соціально-політичні умови
життя й діяльності мовної спільноти. Політика завжди була продуктивною сферою
для поповнення лексичного складу мови. Основні джерела поповнення саме суспільно-політичної лексики також розглянуто у межах статті.
Ключові слова: неологізм, суспільно-політична сфера, політика, лексичний склад
мови, фразеологія.
Динаміка розвитку словникового складу сучасної англійської мови була і залишається однією з ключових та актуальних проблем лінгвістичної науки. Питанню еволюційних процесів у мові присвячено багато наукових праць, у яких проведено грунтовне
дослідження різних аспектів неології як науки. Тим не менш, з погляду теорії неології,
процеси утворення нових слів, причини та передумови їх виникнення досліджено в мовознавстві ще не достатньо [16: 4]. Врешті, вченні не дійшли згоди щодо визначення самого поняття „неологізм». На думку Ю. А. Зацного „визначення неологізмів як слів або
зворотів, що створені для позначення нового (раніше невідомого) предмета або для вираження нового поняття, не можна вважати вичерпним, оскільки таке визначення включає далеко не всі різновиди інновацій. Використання інших критеріїв (денотативного,
стилістичного, лексикографічного) також не охоплює всіх неологізмів” [16: 4].
Говорячи про підвищений інтерес до проблеми неології в контексті американських
реалій, варто зазначити, що саме американські неолгізми демонструють пристосування
мови до умов, що змінюються під впливом зовнішніх факторів, тобто до умов функціонування. Відправною ланкою процесу лексичної інновації є практика, оскільки на лексико-номінативну діяльність впливають культурно-історичні й соціально-політичні умови
життя й діяльності мовної спільноти. З огляду на той факт, що більшість номінативних
стимулів поставляють соціальна, політична, науково-технічна, культурна сфери діяльності людини, на сучасному етапі розвитку науки про мову дедалі очевиднішою стає
необхідність комплексного вивчення мовних і соціокультурних процесів у їхній функціональній взаємодії. Доцільність подібного підходу стає ще більш очевидною у зв’язку з
глобалізацією культури, яку розуміють як прискорення інтеграції націй у світову систему,
що супроводжується глобальною інформатизацією світового співтовариства. Оскільки
саме в США відбулася нова “електронна революція”, американський варіант англійської
мови сильно впливає на поширення англійської мови у світі, причому це поширення
здійснюється без якого-небудь насильницького натиску ззовні [30: 15]
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Важливою проблемою неолгії залишається виявлення лінгвістичних передумов, які
забезпечують виникнення новотворів. Чільне місце серед них посідають загальнолінгвістичні процеси економії та аналогії. Ці процеси є потужними діючими явищами, що
стимулюють зміни в системі мови [36: 17]. Відбувається також взаємодія закону економії
лінгвістичних зусиль і закону мовної економії, що пов’язуються з іншим внутрішнім
стимулом збагачення мови – тенденцією до регулярності відносин у системі мови. Ця
тенденція у формальному плані виражається в прагненні комунікантів до скорочення
складних і складених найменувань, форма яких вступає в протиріччя з цілісністю та
єдністю їхньої номінативної функції [36: 17].
А. Е. Левицький виділяє декілька когнітивних передумов, що спричинюють виникнення неологізмів. Вони залежать від отримання, аналізу, збереження і передачі отриманої інформації індивідом, а також особливостей та характерних рис його комунікативної
діяльності.
Дані фактори нерозривно зв’язані зі змінами у суспільному житті її носіїв. Насиченість другої половини ХХ та початку ХХІ століття значними політичними та геополітичними зрушеннями не могла не відбитись на лексичному складі англійської мови, як
найбільш «універсальної» та загальновживаної мови сучасності.
Основними джерелами поповнення суспільно-політичної лексики стали такі актуальні
соціальні чинники, як „інформаційна революція, економічні перетворення, міжнародний
тероризм і боротьба з ним, проблеми охорони навколишнього середовища, дискримінації в
суспільстві” [16: 1]. Саме цим зумовлено зростання темпу збагачення словникового складу англійської мови на початку нового сторіччя. Про це свідчить поява великої кількості
неологізмів в англомовних виданнях та словниках [Collins Gem English Pocket Dictionary].
Щодо політики, то ця сфера суспільно-політичного життя англомовного світу завжди
була продуктивною сферою для поповнення лексичного складу мови. У останні роки
було утворено безліч лексичних та фразеологічних одиниць, що характеризують діяльність політичних партій, політиків, виборчі кампанії, та політичні процеси у цілому.
Так, набули популярності інновації stature gap, яка позначає розрив у статусі двох
кандидатів, що виникає внаслідок їх різного політичного досвіду і досягнень. На основі
одиниці bipartisanship, було утворено лексему tripartisanship, тобто трипартійна система,
співпраця між трьома політичними партіями. Абревіатура TMPMITW („the most powerful man in the world”) набула популярності у якості номінації президент Сполучених
Штатів Америки. Закордонна подорож політика з метою засвідчення дружнього ставлення до певної країни отримала номінацію vacation diplomacy. Людина, яка сповідує
комуністичну ідеологію, проте маскується під активного захисника довкілля отримала
номінацію watermelon (зелений зовні, червоний усередині). Стан політичної стабільності отримав номінацію bottom.
Для позначення „чорної” політичної кампанії, що вражає не тільки політичного опонента, але й самого автора кампанії, почали використовувати неологізм murder-suicide.
Політичний ділок, який спеціалізується на чорному піарі, компрометуючих матеріалах
проти політичних опонентів має назву oppo guy. Пошук скандально-компроментуючої
інформації про політичних опонентів отримав номінацію oppo research. Фразеологічна
одиниця dirty tricks Thursday позначає останній четвер перед виборами, у який кандидати
звинувачують опонентів у непристойній поведінці, знаючи, що заголовки газет, в такому
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випадку, „зроблять своє діло”, а у опонента майже не буде часу аби виправдатись. Аби
„завдати такий удар”, нерідко використовують повідомлення-факс („attack fax”), яке надсилається представникам масс-медіа attack fax. Одиниця electoral cleansing позначає
застосування силових методів для залякування виборців, які можуть голосувати проти
існуючого політичного режиму. Дієслово parachute отримало значення підбору кандидатури для балотування в іншому виборчому окрузі. Одиниця pork, позначає корупцію та
розбазарювання державних ресурсів, коштів.
Аби здобути голоси робітників на виборах політики вдаються до різних заходів. Одним з цих заходів є plantgating, тобто вітання робітників (потискання руки) на головному вході заводу або фабрики. Новотвором overvoting називається обирання виборцем
більш ніж одного кандидата у бюлетені. Відома у США політична передача The Colbert
Report,допомагає політикам, що на ній з’являються, здобути більшу популярність і отримати більше голосів. Це явище отримало назву Colbert bump. Людина, відповідальна за
«супроводження» партійних з’їздів у вигляді плакатів, лозунгів, скандування тощо отримала номінацію visibility whip.
На основі неологізма NASCAR dad („зайнятий працею одружений чоловік європейської раси”) виникає одиниця NASCAR Democrats, оскільки саме категорія виборців, яку
описує поняття NASCAR dad великою мірою вплинула на хід президентських виборів
у США 2004 року. Можна згадати, що представники цієї категорії – прихильники Демократичної партії США: Candidates in recent years have coveted the votes of so-called soccer
moms, but pollsters recently have begun extolling a group dubbed NASCAR dads -- the political demographic du jour (The Dallas Morning News, Sept. 16, 2002).
Навмисно організоване свято, зазвичай на честь якогось політика, з метою підлабузництва, незаслуженого прославляння має німецьку назву schmaltzfest. Гроші, які використовуються для підкупу чиновників отримали номінацію cashola, (cash + payola)
гроші, які використовуються для підкупу чиновників. З метою “обійти” закони фінансування політичних кампаній, одна політична організація може перевести грошову суму зі
свого рахунку на рахунок іншої. Цей процес отримав назву wheeling.
Для номінації самих політиків було утворено цілу низку неологізмів. Так, одиницю
bandwaggoner утворено для номінації особи, яка спочатку приєднується до перспективної групи, партії, а потім зраджує її, стає ренегатом, коли ця партія зазнає невдач чи
програє і підтримує нових перемагаючи; hopemonger „політичний діяч, який активно
проповідує оптимістичній настрій, сподівання на краще майбутнє. Уповноважена особа,
яка підписує важливий документ не читаючи та не зрозумівши його змісту отримала назву robo-signer. Неологізмом upstander номінується людина, яка починає активно діяти
у ситуації, коли варто просто чекати. Новотвором overvoting називається обирання виборецем більш ніж одного кандидата у бюлетні. Той, хто переходить з однієї політичної
партії в іншу – crosstitute (зрощення слів cross + prostitute). Політик, який виражає інтереси певного кола ділків має назву businesscrat. Такі фразеологізми, як Lexus liberal, SUV
Democrat служать для презирливо-іронічної характеристики політичних діячів: стійке
словосполучення Lexus liberal вводить поняття політика, що на словах відстоює інтереси
робітничого класу, проте веде розкішне життя (Lexus – марка дорогого автомобіля). Словосполучення SUV Democrat позначає діяча, який виступає за економію енергії і у той же
час користується коштовним і неекономічним спортивним автомобілем (SUV).
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Морально-етичні риси державних, політичних діячів, як завжди, перебувають у центрі
уваги громадськості. Це можна ілюструвати, зокрема, словосполученням ethics deficit, що
позначає ступінь невідповідності дій або принципів політика морально-етичним нормам:
With four state energy officials facing stiff fines because they did not require consultants to divulge their ties to power companies, Secretary of State Bill Jones charged that Gov. Gray Davis
administration has an «ethics deficit» (The San Francisco Chronicle, Jan. 8,2002).
Роль релігії в політиці завжди була дуже важливою для більшості країн світу. Подальше зростання цієї ролі характеризується неологізмом theocon (скорочення слів
theological + conservative), що вводить поняття консерватора, який проповідує ідеї важливості релігії в політиці країни. Схожою одиницею є неологізм theocrazi, який номінує
політиків, які намагаються через законодавство та уряд впроваджувати релігійні догми,
або тих, хто свідомо чи несвідомо сприяє руйнуванню демократії, перетворюючи її поступово на теократію.
Евфемістична назва політичного лицемірства домінується словосполученням wide
stance: You can easily win any argument with a rightwinger now simply by accusing them of
“taking the Republican Wide Stance” on any issue when they spew the talking points. The best
thing about this counter propoganda is, they handed it to the left on a silver platter (Daily Kos,
Oct. 5, 2007).
Для номінації великої, густонаселеної країни, особливо такої, що має розвинуту економіку, культурний та політичний вплив у світі було утворено словосполучення monster
country. Своєрідним „антиподом” таких держав виступають країни, які знаходяться під
контролем диктатора або правлячої еліти, що „висмоктують” з держави усі кошти та
ресурси, тому для їх номінації використовують фразеологічну одиницю vampire state.
Парламенти деяких країн складаються з великої кількості партій, кожна з яких має
невелику кількість представників. За аналогією з піцою, що складається з великої кількості інгредієнтів у невеликій кількості, такий парламент назівають одиницею pizza parliament.
На словотворчі процеси англійської мови доволі помітний вплив має явище глобалізації. Оскільки на політичній арені світу одним з лідерів є США, процеси глобалізації
багато в чому ототожнюють із процесами американізації.
Недивно, що таке явище як глобалізація викликає негативну реакцію багатьох людей. Так, зародився рух «антиглобалізації» (antiglobalization). Кількість людей, що протестують проти негативних наслідків цієї тенденції розвитку економіки, постійно
зростає. Для їх позначення широко вживалися такі слова, як antiglobalist, globophobe,
globoprotester, globalifobico. Іншими синонімами даного руху є такі одиниці, як, наприклад, de-globalisation та earth democracy. В умовах глобалізації особливо важливими стають поняття «супердержава», «країна, що має значний вплив на світові процеси». Так,
для позначення «супердержави» створюється неологізм hyperpower, який нерідко заміняє
слово superpower. Частковим синонімом цього слова виступає і нове словосполучення
monster country, яке позначає величезну за територією і населенням країну, особливо
таку, що має суттєвий економічний, політичний і культурний вплив на інші держави.
Загроза світового тероризму спричинила виникнення понять «англо- сфери» (Anglosphere), «англосферизму» (Anglospherism). Ці поняття відображають уявлення про те, що
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всі країни повинні об’єднатися навколо США й інших англомовних країн для боротьби
з тероризмом.
Акронім BRIC (Brazil, Russia, India and China) було створено для відображення такої
реалії сучасного світу, як зростання економічної і політичної ролі Бразилії, Росії, Індії і
Китаю.
Вплив глобалізації особливо відчутний і у сфері лінгвістики.
Говорячи про політику, варто згадати и цілу групу неологізмів з префіксом euro-, який
у своєму новому семантичному варіанті бере участь у створенні похідних, пов’язаних з
Європейським Союзом, з єдиною валютою «євро» (euro): euroarmy, eurobill, euro class,
euro-dissident, euro-land, euromember- ship. Наприклад, неологізм euromembership позначає приєднання певної країни до «єврозони», тобто до єдиної валюти; проблему інтеграції Великобританії в Європейський Союз відображає нова одиниця euro class «заняття
з проблеми інтеграції в Європейський Союз»; новотвір euro poll вводить поняття референдуму, проведеного в країнах ЄС; інновація euro vote створена для позначення голосування з питання введення єдиної валюти «євро» у Великобританії; неологізм euroarmy
позначає єдину армію країн-членів ЄС.
Велика Британія, як відомо, не ввела на своїй території єдиної європейської валюти,
у той же час складне слово Еиrосrеер позначає побоювання британських «євроскептиків» (Eurosceptic), що єдина валюта «євро» проникне в економіку Великобританії.
Можна сказати, що суспільно-політична сфера англійської мови становить великий
інтерес для науковців, оскільки зміни у її лексико-семантичній системі говорять про постійне оновлення словотворчих моделей та засобів формування нових лексичних одиниць, а також функціонування нових ширших лексико-семантичних парадигм, які виникають на базі ключових понять, актуальних для англомовного середовища.
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НЕОЛОГИЗМЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СФЕРЫ В ОБЩЕСТВЕННОПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКЕ НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
В статье рассматриваются основные положения неологии как науки, а также
неологизмы политической сферы в общественно-политической лексике на материале
английского языка. Особое внимание уделяется экстралингвальным источникам пополнения словарного состава современного английского языка, которые включают в себя
культурно-исторические и социально-исторические условия жизни и деятельность языкового общества. Политика всегда была продуктивной сферой пополнения лексического
состава языка. Основные источники пополнения общественно-политической лексики
также рассматриваются в данной статье.
Ключевые слова: неологизм, общественно-политическая сфера, политика, лексический состав языка, фразеология.
Gonchar N., teacher
Zaporozhye state medical university, Zaporizhzhya
NEOLOGISMS OF THE POLITICAL SPHERE IN SOCIO-POLITICAL LEXIS
ON THE BASIS OF THE ENGLISH LANGUAGE
The article deals with the key points of neology as a science and neologisms of political
sphere in socio-political lexis on the basis of the English language. Much attention is paid to
the extralingual sources of word stock update of the modern English language which include
cultural-historical and socio-historical factors and the activity of linguistic society. Politics has
always been a productive sphere of new words for the word stock. The main sources of sociopolitical lexis update are also considered in the article.
Key words: neologism, socio-political sphere, politics, word stock, phraseology.
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СИСТЕМНОЕ ФОРМАЛИЗОВАННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРНЫХ
ПРОЦЕССОВ В ОПИСАНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГРАММАТИКЕ
Системные
представления
являются
медиаторами
взаимодействия
естественнонаучной и гуманитарной исследовательских традиций и в таком качестве
необходимы как инструменты человековедческого дискурса. Разрабатываемый
авторами способ системного формализованного представления культурных процессов
обладает, на наш взгляд, высокой степенью универсальности, создаёт предпосылки
для повышения логической ясности человековедческих дискурсов и совершенствования
исследовательских методов. В работе показано, как этот способ может быть
применён, в частности, к описанию внесения изменений в грамматику.
Ключевые слова: модус культуры, культурный процесс, множество, отображение,
грамматика.
Системные представления, в том числе формализованные, приобретают всё бóльшую
роль в изучении разных областей культуры, являясь медиаторами взаимодействия
естественнонаучной и гуманитарной исследовательских традиций (см. [1]). В ряде
публикаций [2; 3; 4] нами предложен способ формализованного системного описания
культурных процессов, обладающий, на наш взгляд, высокой степенью универсальности
и создающий предпосылки для повышения логической ясности человековедческих
научных дискурсов и совершенствования исследовательских методов. В настоящем
сообщении этот способ применён к сфере социо- и психолингвистики, конкретно –
к описанию внесения изменений в грамматику.
Основополагающим для предлагаемого описания является понятие «модус
культуры» (см. [2]). Различаем модусы культуры идеальные (абстрагированные от
материального субстрата) и материальные (все прочие). Среди последних выделяем
материализованные (функционирование которых мало зависит от особенностей
субстрата) – ср. «материализованную форму действия» у П. Я. Гальперина. Кроме
того, различаем: всеобщий модус, охватывающий человеческую культуру в целом;
особенные модусы (в частности, этнические, суперэтнические, субэтнические,
а также присущие профессиональным, возрастным и иным компонентам социума);
индивидуальные (личные) модусы. Используем также понятие «активный модус
культуры» («агент культуры»). Агент культуры обладает возможностями по
использованию и изменению модусов культуры. Им, в частности, является
социализированный человеческий индивид (лицо).
Культурные процессы (отождествляемые с изменениями в культуре) рассматриваем
как часть изменений феноменов бытия. Для формализованного описания последних
используем отображения множеств (алгебраические структуры, по Н. Бурбаки), в общем
виде представляемые как
Функции : Прообразы → Образы,
© Балл Г.А., Мединцев В. А., 2015
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где символ « : » использован для обозначения отношения функциональных
и предметных компонентов отображения.
Например, запись математической функции y=x2 в форме отображения будет такой:
Возведение числа в квадрат : (Множество чисел 1) → (Множество чисел 2).
Как отображения можно записать и нематематические преобразования, например:
Таблица сопоставления символов : (Текст на языке 1) → (Текст на языке 1 в транслите)
или:
Словари и грамматики языков : (Текст на языке 1) → (Текст на языке 2).
Изменения любых феноменов бытия описываем диахроническими отображениями вида
Ф : ФТ1 → ФТ2
где Ф, ФТ1, ФТ2 – множества феноменов бытия; Т1, Т2 – моменты времени, Т2 > Т1.
Сосредоточим теперь основное внимание на изменениях, обусловленных
активностью агентов культуры (в том числе целенаправленных изменениях). При этом
выделим два типа феноменов бытия, участвующих в этих изменениях:
а) идеальные модусы культуры (личные и особенные), представленные в психике
рассматриваемого агента, — ниже будем называть их психическими модусами
и обозначать символом «Пси»;
б) прочие феномены (в том числе материальные модусы культуры, феномены
внекультурного бытия) – ниже будем условно называть их феноменальными модусами
и именно к ним применять символ «Ф».
В результате культурных процессов происходят изменения их компонентов. Каждое
такое изменение представляем через изменения феноменальных (Ф) и психических
(Пси) модусов по законам, источником которых служат те же модусы. Эти изменения
описываем по единой форме (различиями в начертании символов отмечены различия
одноимённых модусов, в зависимости от их положения в записи отображения):
{Ф; Пси} : {Ф; Пси} → {Ф; Пси}
При алгебраической детализации этой записи можно получить 8 записей простых
отображений. Их также можно представить в трёхмерном графе (Рисунок 1).

Рисунок 1.
Точки 1–8 на Рисунок 1. соответствуют восьми видам отображений. Например, точка
(1) соответствует отображению вида Пси : Пси → Пси.
Приложение этого подхода для описания лингвистических явлений рассмотрим на
примере формализованного представления целенаправленных культурных процессов,
приводящих к изменениям грамматики того или иного языка. При этом под грамматикой
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понимаем «раздел лингвистики, содержащий учение о формах словоизменения,
о строении слов, видах словосочетаний и типах предложений» [5, с. 50], вместе с его
нормативными приложениями.
Выбирать модусы культуры (при необходимости – и внекультурные феномены),
которые следует учесть в конкретном исследовании, должен исследователь – специалист
в своем предмете. Мы, исключительно для иллюстрации метода, учтём следующие модусы.
Феноменальные:
Ф = {Т; ТН; ТГ; Тг; П; С}, где
Т – тексты, рассматриваемые как объекты грамматических знаний и/или объекты
приложения грамматических норм;
ТН – тексты по лингвистике и смежным с ней наукам;
ТГ – тексты по грамматике данного языка;
Тг – тексты по грамматикам других языков;
П – феномены повседневной жизни (экономические, технические, климатические
и др.), воздействующие на агента изменения грамматики;
С – социально-психологические феномены, в которых выражается активность иных
агентов ( проявления с их стороны поддержки, одобрения, осуждения, требований и др.).
Психические:
Пси = {ПсиКог; ПсиЛ}, где
ПсиКог – модусы когнитивного опыта агента изменения грамматики;
ПсиЛ – другие компоненты его личности.
В структуре модуса, рассматриваемого нами как результирующий (образ в записи
отображения) для ряда культурных процессов, будут учтены следующие компоненты:
ТГ = {ТГП; ТГС; ТГТГ; ТГТг; ТТ; ТН; ТПсиЛ; ТГКог}, где
ТГП = образ в отображении с прообразом П;
ТГС = образ в отображении с прообразом С
и т. д.
Процессы изменений в грамматике и их компоненты
Как было отмечено, процессы изменений в грамматике мы описываем как ряд
отображений модусов культуры, которые принимаем за существенные в рамках
данного предмета исследования. Согласно нашему методу формализованного описания
культурных процессов, каждый компонент процесса, описываемого как отображение
модусов культуры, может занимать в последнем любую позицию: функции, прообраза,
образа. Применительно к анализу процессов изменений в грамматике выбранные (см.
выше) модусы мы трактуем следующим образом (см. Табл. 1).
Таблица 1. Модусы как компоненты отображений
Модус

Т

Как прообраз
тексты, созданные за
определённый период
времени, содержат
элементы, которые
не соответствуют
современной грамматике

Как компонент образа ТГ

Как функция

элементы, которые ранее
не соответствовали
современной грамматике,
учитываются в её новой
версии

в текстах проявляются
закономерности, которые
выделяются лингвистами
и учитываются ими при
изменении грамматики
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научные тексты содержат
варианты научного
описания культурного
бытия, в том числе
языковых феноменов

элементы научного
описания культурного
бытия, в том числе
языковых феноменов,
становятся компонентами
измененной грамматики
и её научных
интерпретаций

элементы педагогических,
экономических,
политологических и др.
научных дискурсов
могут быть регуляторами
изменения грамматики

грамматика данного
языка по её состоянию до
изменения

грамматика данного языка
после изменения

тексты вариантов
изменений грамматики
и устанавливающих такие
изменения документов
написаны в соответствии
с действующей
грамматикой

Тг

грамматики других языков
являются примерами
возможных способов
регламентированного
описания языков

элементы грамматик
других языков могут стать
компонентами грамматики
данного языка

один из видов регуляторов
коммуникации участников
изменения грамматики
данного языка

П

феномены повседневной
жизни могут быть
рассмотрены как
источники новой
лексики, речевых жанров,
синтаксиса и др.

компоненты нового
синтаксиса, морфологии,
орфоэпии…

могут быть рассмотрены
как объективные
регуляторы процесса
изменения грамматики

дополнения/изъятия
в лексике, орфографии,
синтаксисе

один из регуляторов
изменения грамматики

С

социальнопсихологические
воздействия других
агентов (близких, друзей,
знакомых) могут стать
фактором изменения
грамматики
знания и стереотипы
мышления агентов
изменения грамматики

воплощение в измененной
грамматике знаний
и стереотипов мышления
агентов процесса

знания и стереотипы
мышления агентов
как регуляторы всех
процессов, составляющих
процесс изменения

компоненты личности
агентов изменения
грамматики

сочетания ценностных,
волевых и др.
компонентов личностей
коллективного агента
изменения в какой-то
мере воплощаются в
изменённой грамматике

являются регуляторами
совместной
и индивидуальной
активности агентов
изменения; благодаря
этому оказываются
и регуляторами процесса
изменения

ТН

ТГ

ПсиКог

ПсиЛ
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Примеры процессов формирования ТГ
Как указано выше, каждый компонент процесса, описываемого как отображение,
может занимать в последнем любую позицию: функции, прообраза, образа.
Учитывая многосоставность каждого компонента (см. выше состав феноменальных
и психических модусов), теоретически, полное описание процесса изменения
грамматики (отображений с образом ТГ) будет представлять собой 64 отображения
(8 прообразов × 8 функций). В исследовательской практике возможно использование
меньшего числа отображений, например следующих (Табл. 2):
Таблица 2. Примеры процессов
ПсиКог : П1 → ТГ1

на основе своих знаний, способов оперирования с ними, их пополнения
и воплощения в творческих продуктах, агенты вводят в структуру
измененной грамматики новые компоненты, связанные с феноменами
повседневной жизни

П2 : П3 → ТГ2

в соответствии с закономерностями в повседневной жизни (напр.,
развитием технологий) агенты вводят в структуру измененной грамматики
новые компоненты, связанные с феноменами повседневной жизни

Т1 : Т2 → ТГ3

в соответствии с лексическими, орфографическими, синтаксическими
и др. закономерностями изученных текстов агенты вводят в структуру
измененной грамматики новые компоненты, связанные с лексическими,
орфографическими, синтаксическими и др. свойствами этих текстов

Числовые подстрочные индексы использованы для различения модусов одного типа.
Если исследователь рассматривает только три приведенные отображения, то
в структуре модуса изменённой грамматики будет три компонента: ТГ = {ТГ1; ТГ2; ТГ3}.
Выводы
В науке о языке сформированы дисциплины и научные направления, одним из
центральных предметов которых является грамматика языка (трактуемая как часть
языковой системы, как лингвистическая дисциплина, как жанр лингвистического
описания языка и др). Поскольку язык и его научные описания составляют важнейшую
часть человеческой культуры, то наиболее полное его описание с необходимостью
связано с описанием других её компонентов, в том числе носителей языка. Системные
представления как основа общенаучной методологии широко используют в науках
о языке и в культурологии, при этом развиваются и сами. В статье представлен один из
вариантов развития системных представлений – способ системного формализованного
описания культурных процессов;, он применён к описанию процессов, приводящих
к изменениям в грамматике.
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СИСТЕМНЕ ФОРМАЛІЗОВАНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ
КУЛЬТУРНИХ ПРОЦЕСІВ В ОПИСІ ЗМІН У ГРАМАТИЦІ
Системні уявлення є медіаторами взаємодії природничо-наукової та гуманітарної
дослідницьких традицій і тому є необхідними інструментами людинознавчого дискурсу.
Розроблюваний авторами спосіб системного формалізованого представлення культурних процесів має, на наш погляд, високий ступінь універсальності, створює передумови
для підвищення логічної ясності людинознавчих дискурсів і вдосконалення дослідницьких
методів. В роботі показано, як цей спосіб може бути застосований, зокрема, до опису
внесення змін до граматики.
Ключові слова: модус культури, культурний процес, множина, відображення, граматика.
Ball G. A,
Medintsev V. A.
Kyiv
SYSTEMATIC FORMALIZED REPRESENTATION OF CULTURAL PROCESSES
IN THE DESCRIPTION OF CHANGES IN GRAMMAR
The authors have developed a method of systematic formalized representation of cultural
processes, which has, in our view, a high degree of universality and creates the preconditions
for increasing logical clarity of human sciences’ discourses and improving research methods.
It is shown how this method can be applied in particular to the description of modification to
grammar.
Keywords: modus of culture, cultural process, functions of sets, grammar.
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ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНО-СТРУКТУРНИХ ФАКТОРІВ НА РОЗВИТОК
ФОКУСУЮЧИХ АДВЕРБІВ У СЕРЕДНЬОАНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
У статті висвітлені головні положення сучасної теорії інформаційної структури
речення, проаналізовані витоки середньоанглійського адверба only; використовуючи
прагматичний, синтаксичний та фонологічний методи, досліджена ІС речень з означеним прислівником, а також висунута гіпотеза про набуття ним ексклюзивної фокусуючої функції в англійській мові XIV ст.
Ключові слова: інформаційна структура речення, фокусуючий адверб, методика
Е. Прінс, формула Л. Ріцці, Т-модель.
Сучасний етап розвитку лінгвістичних студій позначений посиленим інтересом до
діахронного вивчення мовних одиниць та явищ. Це у повній мірі стосується англійського
адверба only, становлення якого у давньоанглійський період та подальша еволюція
в середньоанглійській мові й досі викликають суперечності серед науковців.
Діахронні дослідження прислівника only є актуальними як в історичній площині,
так і для сучасної англійської мови, оскільки прияють поясненню суперечностей, витоки
яких знаходяться в минулому та уможливлюють зробити припущення щодо наступного
розвитку цієї мовної одиниці.
Метою нашої роботи є вивчення впливу інформаційно-структурних факторів на
еволюцію адверба only в англійській мові XIV ст. Досягти цього можливо, розв’язавши
низку завдань: виявити приклади вживання only у пам’ятках ХІІІ-XV ст., проаналізувати
інформаційну структуру (ІС) таких речень; за допомогою комплексних методик (прагматичних, синтаксичних, просодичних) окреслити елементи ІС; визначити взаємозв’язок
only із головними складниками структури (фокус, топік).
Отже, об’єктом дослідження є адверб only, а предметом – процес еволюції цього
прислівника під впливом інформаційно-структурних чинників у середньоанглійській мові.
В останні десятиліття діахронне дослідження означеного адверба привертало увагу
низки зарубіжних науковців [7; 8; 9; 17]. За однією з гіпотез, середньоанглійський адверб
only був успадкований з давньоанглійської мови, в якій фіксується спорадично. Напр.:
(1а) Ðú ðe ǽnlic eart Godes bearn (only, single)
(1б) Ǽnlic (unicus) and ðearfa ic eom (alone, solitary)
Проте відсутність only у пам’ятках ХІІ і у першій пол. ХІІІ ст. наштовхнуло науковців
на думку, що, можливо, у середньоанглійського адверба було зовсім відмінне джерело.
Цікавими видаються розвідки Л. Брінтон [1], яка дослідивши розвиток only починаючи з
давньоанглійського періоду, пов’язує його появу з числівником один (2):
(2) числівник one > полісемантичний прикм./присл. only > ексклюзивний фокусуючий присл. only [1: 26].
Це підтверджують і данні М. Ріссанена [11:255]:
© Андрушенко О., 2015
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(3) Ane þurh þet þu luuest þe God þet is in an oþer wiþ þe ruininge of þi luuve þu makes
wiþ uten oþer swink hire god tin ahne (Ancrene Riwle 151 за: Rissanen 1985).
У цьому контексті, нами було висунуто гіпотезу про те, що, незважаючи на свою
полісемантичність, середньоанглійський адверб only маркує фокус речення, а отже,
інформаційна структура речення сприяла його перетворенню на ексклюзивний фокусуючий адверб уже в ХІV ст. Матеріалом для дослідження слугували писемні уривки,
виокремленні із текстів Corpus of Middle English Prose and Verse, загальною кількістю
4 746 365 слів, що містять 802 приклади вживань окресленого прислівника.
Як показує матеріал корпусу, адверб only зафіксований лише у двох прикладах творів
другої половини ХІІІ ст.. (Layamon’s Brut), що становить 0,00158% від загального числа слів у тексті. Твори першої половини ХІV ст. також характеризуються незначною
кількістю використання only (0,002205% (поезія), 0,01338% (проза) від загального числа
слів у тексті). Варто зазначити, що твори другої половини XIV ст. демонструють зростаючий відсоток вживання only, особливо у прозі (0,04412%), в той час як в поезії означений адверб зустрічається рідше. Виключення становлять твори Дж. Чосера, в яких
адверб становить 0,14934% від загальної кількості слів.
Досліджуваний матеріал дає можливість стверджувати, що адверб only в усіх
пам’ятках писемності вживається у характерному для сучасної англійської значенні
(Oonly the body and nat the soule greve…); проте для нього властива й полісемантичність,
оскільки він використовується у значенні сучасних except (And hoom they they goon in
joye and in solas, save oonly wrecche aurelius, allas!), simply (These lords … wole me destroyed oonly for youre sake), alone (Oonly the judges shul venge the vileynyes and injuries),
just for (That is whan they take no reward in hire assemblynge but oonly to hire fleshly delit),
all (Ye, blessed be alwey a lewed man that noght but oonly his bileve kan).
Методика нашого дослідження побудована на послідовному застосуванні при
аналізі ІС речення генеративних прагматичних, синтаксичних та фонологічних методів
дослідженя та ґрунтується на диференціації таких характеристик як нова :: стара
інформація у дискурсі, топік :: коментар, фокус :: фон у реченні [3; 4; 6; 13; 16].
Аналіз структурування дискурсу за критерієм «старої/нової» інформації E. Прінс
[10] пропонує здійснювати з урахуванням таксономії «передбаченої обізнаності»: викликана > невикористана > передбачувана > така, що містить передбачуване > нова
фіксована > абсолютно нова. Відповідно, інформацію у висловленні можна представити
у вигляді таксономії двох взаємопов’язаних відмінностей (Табл.1).
Табл. 1. Різновиди інформації у висловленні
Інформація

Відома для слухача

Нова для слухача

Відома для дискурсу

Викликана

(не зустрічається)

Нова для дискурсу

Невикористана

абсолютно нова

Як видно з Табл.1 (матриці E. Прінс), головними факторами, що визначають структурування інформації, є її статус у дискурсі, а також особливості сприйняття слухачем. Статус інформації нової як для дискурсу, так і для слухача, передбачає, що вона
не була попередньо згадана. Окрім того, мовець припускає, що ця інформація невідома
слухачеві. Напр.:
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(4) Two thingus onli ne do thou to me; and thanne fro thi face I shal not ben hid. [verse
21] (The Holy Bible…)
Мовець говорить, що готовий прийняти покарання, проте він наголошує на тому,
щоб з ним не робили лише двох речей.
Статус інформації старої для слухача та нової для дискурсу стосується суті речей, про
які, на думку мовця, слухач знає, проте, про неї не йшла мова у попередньому дискурсі.
(5) Bot witte þou wele, him thristis noght after pyment ne wyne / ne after oþer liquore:
bot aneli after þe lufe of man / þat he so dere boght. think þen / when þou dose ani thinge
agayn his wille: þou dose as þe Iues did / birles him galle to drinke, as a vnkinde wreche (Rolle,
Richard, of Hampole).
В епізоді розповідається про розп’яття Христа; інформація, як можна припустити, є
відомою для читача, проте у контексті after þe lufe of man є новою для дискурсу.
Статус інформації старої як для слухача, так і для дискурсу, передбачає наявність
інформації, про яку йшла мова в попередньому дискурсі.
(6) Except þe fest of Innocentis, þey schul chaunge at þe chapitre of þe sonday or of þe fest
or of þe vtas; wherfor þat þe seruise of sonday is lefte, & þey schul make memori of þe fest biforne, but ȝif it be a dobel fest, þey schul make only memori of þe sonday (The Rewle of Sustris
Menouresses enclosid…)
Іменник memori згадувався у попередньому реченні, тому інформація є відомою для
дискурсу і для слухача.
Інформація відома для дискурсу, але нова для слухача не зустрічається, оскільки мовець припускає, що слухач слідкує за дискурсом, тому інформація, відома для дискурсу,
відома і для слухача.
Спроби формалізувати приписування ІС характеристик елементам речення призвели
до появи низки синтаксичних генеративних моделей. Серед останніх найбільш відомою
є модель Л. Ріцці [12]. Вона передбачає виявлення у компонентів речення наступних ознак: Foc – фокус, Top – топік, Ground – фон. Речення представлене наступною формулою:
(7) [ForceP[TopP[FocP[FinP[TP…]]]]], де ForceP (силова фраза) встановлює відношення
речення до контексту, включаючи інформацію про тип речення; TopP (топік) презентує стару інформацію в контексті; FocP (фокус) експлікує нову інформацію; FinP (фінітна група)
містить такі елементи як час, спосіб, стан тощо. Отже, топік і фокус є «сендвічами» між
ForceP та FinP.
Наведемо приклад використання ознакової моделі Ріцці:
(8) Оnli Mardoche bow|ede not kne*. (The Holy Bible…)

Рис. 1 Дериваційна ознакова модель інформаційної структури речення
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Отже, відповідно до Рис. 1, Mardoche є фокусом речення. Автор наголошує у попередньому реченні, що усі слуги, як побачили короля, встали на коліна за виключенням
означеного героя.
Як показує дослідження, усі елементи, що маркує адверб only, представляють фокус
речення. У зв’язку з цим, розглянемо детальну класифікацію типів фокусу. Формальні
методики для різних типів фокусу представлені П. Куліковером та М. Рочмонтом [13].
Вчені розрізняють три його типи: контрастний (9), інформаційний (10) та презентаційний
(не зареєстрований). Варто зазначити, що Foc (F(t)) описує F-структуру, в якій Foc є конституентом фокусу, t та Foc є коіндексами, F(t) є S-структурою з t, що замінює конституент фокусу:
(а) Загальне правило для контрастного фокусу: у Foc1(F(t)) елемент Foc1
визначається як контрастний тільки тоді, коли F(t/Foc2) (Foc2≠Foc1) є с-інтерпретованим.
С-інтерпретацію визначають як таку, що є зрозумілою з дискурсу. Окрім того, контрастний фокус повинен завжди бути наголошеним.
(9) And after vnder Schithie & fro the see of Caspie vnto the flom of Thamy is AMAZOYNE þat is the lond of FEMYNYE, where þat noman is butonly aƚƚ wommen (Mandeville’s travels, 1:195)
(б) Інформаційний фокус: у Foc1(F(t)) елемент Foc1 є інформаційним фокусом
тільки тоді, коли S вважає, що Н хоче S уточнити Foc2 таким чином, щоб F(t/Foc2). Поняття інформаційного фокусу використовують для визначення фокусів у контексті
«питання-відповідь». Інформаційний фокус може підпадати під визначення загального
контрастного фокусу, оскільки в обох випадках висловлення потребує фокусу Foc1(F(t)),
де S-структура F(t/Foc2) є с-інтерпретованою для певного Foc2.
(10) This bawme groweth in no place but only þere (Mandeville’s travels, 1:32)
(в) Презентаційний фокус: у Foc1(F(t)) елемент Foc є загальним презентаційним
фокусом тільки тоді, коли F2(t/Foc) не є с-інтерпретованим для усіх F2. Поняття
презентаційного фокусу стосується речень, в яких представлено новий елемент для дискурсу. Конституент фокусу не є с-інтерпретованим у S-структурі.
Розглянувши прагматичні та синтаксичні методи аналізу ІС, звернемося до розгляду
просодичних методів вивчення ІС в діахронному аспекті. Нові генеративні фонологічні
теорії представляють потужний інструмент для аналізу ІС у сучасних мовах. Постає питання щодо можливості їх використання у давніх мовах. Порівнявши давні та сучані
англійську та німецьку мови, А. Шпейер [15] наголошує, що у давніх мовах нуклеарний
наголос прямо корелює з фокусом речення. Відсутність прямих даних відносно інтонації
у реченні дає нам можливість здійснити лише гіпотетичну реконструкцію, спираючись
на Т-модель Холле [5], теорію метричного наголосу [5], а також методики, що доповнюють цю теорію [2; 3; 18]. Таким чином, інтонація речення (8) має наступний вигляд:

Рис. 2 Схема реконструкції інтонації у середньоанглійському реченні
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З Рис. 2 слідує, що thingus містить нуклеарний наголос, а отже означнений іменник
виступає фокусом речення.
Аналіз даних вказує на те, що у 81,1% прикладів only модифікує інформацію стару для дискурсу та слухача, що, як правило, зазначається у попередньому реченні (див.
Табл. 2). Нечисленними є приклади маркування інформації нової для дискурсу і старої
для слухача – 2,4%. Інформація нова для дискурсу і для слухача представлена у 16,5%
прикладів. Найчастіше така інформація є передбачуваною.
Табл. 2 Інформаційно-структурний статус only в середньоанглійській
Тип
інформації

Стара для дискурсу і
слухача

Нова для дискурсу,
стара для слухача

Нова для дискурсу і
слухача

К-ть (%)

650 (81,1%)

19 (2,4%)

132 (16,5%)

Тип
фокусу

контрастний

інформаційний

контрастний

інформаційний

контрастний

інформаційний

К-ть (%)

174 (36,55%)

476 (63,75%)

8 (42,11%)

11 (57,89%)

27 (20,45%)

105 (79,55%)

Загальна кількість

802 од.

Матеріал показує, що у 100% прикладів адверб only позначає фокус речення. Серед окреслених вище видів фокус зафіксовані такі типи: контрасний 26,6% та
інформаційний – 73,4%.
Висновки. Аналіз середньоанглійських пам’яток XIII-XV ст. показав, що адверб only
найчастіше зустрічається у другій половині XIV ст. і пізніше. З метою пояснити означений вище феномен, нами була запропонована гіпотеза, що ІС сприяє появі цього феномена, а only виступає у якості маркера фокусу. Застосування прагматичного, синтаксичного
і фонологічного методів аналізу речення показало, що only у 100% випадків модифікує
фокус речення (інформаційний у 67% прикладів), позначаючи у переважній більшості
прикладів інформацію стару для дискурсу і для слухача (81,1%). Протягом усього
середньоанглійського періоду досліджуваний адверб демонструє тенденцію до зниження
лексичного значення, збільшуючи при цьому інформаційно-структурне навантаження.

1.
2.
3.
4.
5.
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ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-СТРУКТУРНЫХ ФАКТОРОВ НА РАЗВИТИЕ
ФОКУСИРУЮЩИХ АДВЕРБОВ В СРЕДНЕАНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
В статье освещены основные положения современной теории информационной
структуры предложения, проанализированы истоки среднеанглийского адверба “only”;
применяя прагматический, синтаксический и фонологический методы, изучена ИС
предложений с данным наречием, а также выдвинута гипотеза касательно приобретения им эксклюзивной фокусирующей функции в английском языке XIV в.
Ключевые слова: информационная структура предложения, фокусирующий адверб,
методика Э. Принс, формула Рицци, Т-модель.
230

Andrushenko O., PhD, assoc. prof.
Ivan Franko Zhytomyr state university, Zhytomyr
INFORMATION-STRUCTURAL FACTOR IMPACT ON THE FOCUSING ADVERB
EVOLUTION IN MIDDLE ENGLISH
The article deals with the main principles of modern sentence information structure theory,
it analyses the sources for Middle English adverb only; application of pragmatic, syntactic and
phonological methods allows investigating sentence IS with the aforesaid adverb, as well as,
suggesting a hypothesis related to the acquisition of adverbial exclusive focusing function in
the XIV cen. English.
Key words: sentence information structure, focusing adverb, methods of E. Prince,
L. Rizzi’s formula, T-model.

УДК 811.111.81
Хмара В., аспірант
Київський національний університет імені Т. Шевченка, Київ
ОСОБЛИВОСТІ СЕМАНТИКИ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ
З СОМАТИЧНИМ КОМПОНЕНТОМ "ВОЛОССЯ" В СХІДНОСЛОВ’ЯНСЬКИХ
ТА ЗАХІДНОГЕРМАНСЬКИХ МОВАХ: ЗІСТАВНИЙ АСПЕКТ
У статті пропонується зіставний аналіз соматичних фразеологічних одиниць з
компонентом "волосся" на базі російської, української, німецької та англійської мов,
з метою показати семантичні особливості, ізоморфні та аломорфні риси в чотирьох
лінгвокультурах.
Ключові слова: зіставний аналіз, культура, фразеологізм.
Дослідження фразеологічних одиниць з антропним компонентом з позицій лінгвокульторологічних студій є актуальним для зіставного напряму дослідження. Цим пояснюється увага дослідників до вивчення взаємозв’язку мови та культури (В. Гумбольдта,
Е. М. Верещагіна, В. І. Кононенка, Р. Я. Кіся, О. П. Левченко, В. А. Маслової, О. О. Потебні, В. М. Телії).
Мета статті – розкрити семантичні та структурні особливості фразеологізмів з соматичним компонентом в українській, російській, німецькій та англійській мовах. Матеріал
дослідження становлять фразеологічні одиниці (ФО), дібрані з лексикографічних джерел. Вибірка складає 100 ФО з соматичним компонентом вухо, з яких 25 – англійських,
33 – німецьких, 29 – українських і 13 – російських.
Назви частин тіла – якнайдавніший пласт лексики, що безпосередньо пов’язаний з
функціонально-тілесними сторонами людського буття і відображає культурно-антропологічні особливості індивідів, що належать до тих або інших мовних співтовариств [1:
© Хмара В., 2015

231

20]. Така лексика називається соматичною, тобто позначає частини тіла людини і прояви її організму, і є однією з цікавих лексико-семантичних груп. Ця група відноситься
до основного словникового фонду, який складався протягом багатьох тисячоліть і який
відображає не тільки знання носіїв мови про навколишній світ, але і їх уявлення про себе
і про свій організм [2: 39].
Причиною постійної уваги до соматизмів є той факт, що процес усвідомлення себе
серед навколишньої дійсності і визначення себе як особи людина почала з відчуттів,
що виникають безпосередньо через органи чуття і частини власного тіла. Людське тіло
виявилося одним з найдоступніших для спостереження і вивчення об’єктом, і слова, що
позначають частини тіла людини, так само древні, як і сама людська свідомість. За допомогою цих «інструментів» пізнання людина почала орієнтуватися в просторі і в часі,
виражаючи своє відношення до світу [3: 57].
Фразеологічні одиниці з соматичним компонентом відображають довготривалий
процес розвитку культури народу, фіксують та передають від покоління до покоління
культурні настанови та стереотипи, кодують культурну інформацію та накопичують знання як про саму людину, її ставлення до навколишнього світу, так і про сам навколишній
світ [4: 129].
Популярності фразеологізмів з соматичним компонентом сприяють актуальність
змісту, експресивність, народність, нескладність граматичного оформлення та стилістична різноманітність [5: 27], про що свідчать лінгвістичні дослідження останніх років.
На сучасному етапі, зіставлено соматичну лексику романську та слов’янську групи
мов [6]; виявлено спільні риси та національні відмінності соматизмів російської та німецької мов [7]; досліджено соматичну лексику російської та чуваської мов [8].
Враховуючи результати попередніх досліджень зазначимо, зіставний аспект використовують для вивчення ізоморфних та аломорфних явищ, тобто виокремлення спільних та відмінних рис у різноструктурних мовах [9: 7], що базується на специфіці культурних традицій, національної психології, відмінностях в соціальному та історичному
розвитку країн, географічному положенні, побуті. Такі дослідження допомагають виявити взаємозв’язок мови і культури, який відображається через ФО певного етносу [4: 125].
Отже, ми можемо зробити висновок, що симбіоз зіставного та лінгвокультурологічного аналізу дозволив підняти дослідження фразеології на якісно новий рівень і зробив
можливим виявлення культурних домінант та відмінностей у житті окремих лінгвокультурних спільнот, що допомагає краще осягнути власну культуру і менталітет.
Аналіз ФО в англійських, німецькій, українській та російській мовах мають антропоцентричне спрямування, тобто використовуються для номінації станів людини, рис її
характеру, явищ дійсності, видів діяльності, інтелекту, фізичної праці, життя, стосунками з іншими людьми, що дозволяє категоризувати реальність.
Фразеологічні одиниці з соматичним компонентом haіr/Haare/волосся/ волосы розподілено за оцінним критерієм на такі, що наділені позитивною конотацією та негативною
конотацією.
Виокремлено такі групи ФО з негативним вектором оцінки на позначення:
1.
розпач:
Анг.: to tear one’s haіr out; pull one’s hair out, get in (someone’s) hair.
Нім.: sich (D) die Haare (aus)raufen.
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Укр.: рвати на собі волосся.
Рос.: рвать на себе волосы.
2.
Страх:
Анг.: one`s hair stands on end.
Нім.: die Haare sträuben sich j-m in die Höhe; die Haare stehen (das Haar steht j-m) zu
Berge.
Укр.: волосся встало дибки (дибом,дубом); волос в’я́не (зав’я́в).
Рос.: волосы встают дыбом.
3.
Ризик:
Анг.: hang by a hair.
Нім.: an einem Haar hängen; an einem (dünnen, seidenen) Faden hängen; hängt (schwebt)
an einem Haar.
Укр.: висіти (повиснути) на волосинці.
Рос.: висеть на волоске.
4.
Розумова нездатність:
Анг.: to have more hair than roit.
Нім.: lange Haare, kurzer Verstand; graue Haare und Weisheitszähne kommen nicht immer miteinander.
Укр.: розумна голова багато волосся не держить.
Рос: волос довгий, та ум короткий.
5.
Побої:
Анг.: harm a hair on somebody’s head;.
Нім.: sich (einander) in die Haare beraten (kommen, fahren, kriegen).
Укр.: учепитися в волосся.
Рос: трепать (дергать) за волосы.
Статистична репрезентація цієї групи ФО показана у таблиці 1.
Таблиця 1.
Значення/мова
розпач
страх
ризик
побої
розумова нездатність

Англ.
12%
4%
4%
4%
4%

Нім.
3%
6%
15%
12%
6%

Укр.
3%
17%
7%
3%
3%

Рос.
8%
8%
8%
15%
8%

Зона відсоткового збігу в німецькій і українській мовах: розпач – 3%. Всі інші мови
знаходяться в відсотковій зоні розходження.
Виділимо, такі групи ФО з нейтральним вектором оцінки на позначення:
1) Старість:
Анг.: gray ( grey) hairs.
Нім.: graue Haare wegen einer Sache (G) (über etw.) bekommen.
Укр.: волосся побіліло (посиділо); дожити до сивого (до білого) волосу; убитися в сивий волос.
Рос: волосы побелели; дожить до седых волос.
Статистична репрезентація цієї групи ФО показана у таблиці 2.
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Таблиця 2.
Значення/мова
старість

Англ.
4%

Нім.
3%

Укр.
17%

Рос.
15%

Всі мови знаходяться в відсотковій зоні розходження.
Групи ФО з позитивним вектором оцінки не виявлено.
Для німецької, української та російської лінгвокультурних спільнот характерне (негативне) значення ФО з компонентом Haare / волосся / волосы: ні в якій мірі, анітрохи: нім.:
nicht um ein Haar; укр.: і (а, ні) на волос; і (ні) на волосин; рос.: ни на волос; використовувати що-небудь невиправдано, випадково або без достатніх підстав: нім.: etw. an (bei) den
Haaren herbeiziehen; укр.: притягати (приволокти) за волосся; рос.: притянуть за волосы.
Так і позитивний вектор: дбайливо доглядати, оберігати кого-небудь, піклуватися про
когось: нім.: j-m kein Haar krümmen; укр.: не давати (не да́ти (і)) волоску (волосу,волосині)
впасти з голови; не займе й волосинки (й волоска); на волос не скривдить; нікого на волос
не скривдив; рос.: и волос не упадет с головы.
До специфічної групи, ми відносимо ФО з соматизми haіr/Haare в англійській та
німецькій мовах мають негативний вектор: сваритися, ворогувати: анг.: split hairs; нім.:
sich (einander) in den Haaren liegen; sich bei den Haaren haben; виявляти незадоволення:
анг.: a hair in one’s soup; нім.: ein Haar ( Haare) in der Suppe (in etw.) finden; нещадна
критика: анг.: in the cross hairs; нім.: kein gutes Haar an j-m, etw. lassen.
В німецькій та українській лінгвокультурі ФО з компонентом Haare / волосся асоціюється з людьми, які схожі між собою не тільки за зовнішністю, а й за характером і внутрішніми якостями(позитивна конотація ): нім.: aufs Haar gleichen; укр.: волос у волос; з
подією, яка ніколи не відбудеться (негативна конотація): нім.: Wenn mir in dеr Hand Haar
wächst; укр.: як на долоні волосся проросте.
ФО з соматичним компонентом haіr/волосся в англійській та українській мовних
спільнотах вважали, що одружена жінка повинна ходити з зав’язаною хусткою, саме
тому відсутність хустки засуджувалась (негативна конотація): анг.: in one’s hair, укр.:
світити волоссям.
Лексема волосся / волосы в українській та російській мовах мають такі негативні
значення: сором: укр.: почервоніти по саме волосся; рос.: покраснеть до корней волос;
запізніле каяття: укр.: стявши голову, за волоссям не плачуть; снявши голову, рос.: по
волосам не плачут .
Аломорфіні значення ФО з соматизмом haіr в англійській мові з позитивною конотацією: спокій і виваженість важливі при прийняті рішень: анг.: keep your hair on; поводитися вільно і природно: анг.: let one’s hair down; стримувати емоції: анг.:not turn a hair;
пильний контроль: анг.: get (have или take) by the short hairs; з негативною конотацією:
невміння поводитись, невихованість: анг.: hair about the heels; сердитися: анг.:get one’s
hair off; pull/tear your hair out; діяти комусь на нерви: анг.:get in smb.’s hair; lose one’s
hair; несправність побутової техніки: анг.: have a bad hair day; залишки чогось: анг.:
hair and hide, horns and tallow.
В німецькій культурі ФО з компонентом Haare мають такі аломорфні негативі значення: людина, яка немає жодної позитивної риси: нім.: kein gutes Haar an j-m finden;
результат діла залежить від дрібниці: нім.: es fehlte nur ein Haar; відсутність роботи:
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нім.: kurze Haare sind bald gekämmt (gebürstet); розплата: нім.: Haare bei etw. lassen (müssen); велика кількість боргів: нім.: mehr Schulden als Haare auf dem Kopf haben; дотепна,
влучна або дошкульна мова: нім.: Haare auf den Zähnen haben; об’їдати кого-н. нім.: : j-m
die Haare vom Kopf fressen
Аломорфні риси ФО з лексемою волосся з негативною конотацією в україномовному суспільстві: відсутніть чогось: укр.: як у лисого волосся.
Аналіз лінгвокультурних особливостей ФО з соматичним компонентом на базі англійської, німецької, російської та української мов показав, що ФО виявляють ізоморфні
та різні аломорфні риси. Таким чином, ФО з компонентом haіr / Haare / волосся / волосы
мають такі значення: розпач, страх, ризик, побої, розумова нездатність, старість.
Для німецької, української та російської мови мають такий негативний вектор: анітрохи, невиправдано і позитивний: піклування.
Спільні негативні значення в англійській та німецькій мовах: сваритися, ворогувати,
нещадна критика.
В німецькій та українській мовах ізоморфні значення ФО з компонентом Haare/волосся: люди, які схожі за зовнішністю і характером (позитивний вектор), подія, що не
відбудеться (негативна конотація).
Ізоморфна риса ФО з соматичним компонентом haіr/волосся в англійській та українській мовах: жінка без зав’язаної хустки (негативний вектор).
Лексема волосся/волосы в українській та російській мовах мають такі негативні значення: сором; пізнє каяття.
Аломорфіні значення ФО з соматизмом haіr в англійській мові з позитивним вектором: спокій і виваженість важливі при прийняті рішень, поводитися вільно і природно,
пильний контроль. Негативний вектор: невміння поводитись, невихованість, сердитися,
діяти комусь на нерви, несправність побутової техніки, залишки чогось.
В німецькій культурі ФО з компонентом Haare мають такі аломорфні негативі значення: людина, яка немає жодної позитивної риси, результат діла залежить від дрібниці,
розплата, велика кількість боргів, дотепна, влучна або дошкульна мова.
Аломорфні риси ФО з лексемою волосся з негативною конотацією в україномовному суспільстві: відсутність чогось.
Подальші перспективи дослідження пов’язані з аналізом ФО з іншими соматичними
компонентами на матеріалі західно-германських і східнослов’янських мов.
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ОСОБЕННОСТИ СЕМАНТИКИ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ С СОМАТИЧНЫМ
КОМПОНЕНТОМ "ВОЛОСЫ" В СЕВЕРНОСЛОВЯНСКИХ
И ЗАПАДНОГЕРМАНСКИХ ЯЗЫКАХ: СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ
В настоящей статье предлагается сопоставительный анализ соматических фразеологических единиц с компонентом "волосы" на базе русского, украинского, немецкого
и английского языков,с целью показать семантические особенности, изоморфные и алломорфные черты в четырёх лингвокультурах.
Ключевые слова: сопоставительный анализ, культура, фразеологизм.
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РECULIARITIES OF SEMANTICS OF PHRASEOLOGICAL UNITS WITH
SOMATIC ELEMENT “HAIR” IN EAST SLAVIC AND WEST GERMANIC
LANGUAGES
This article offers comparative analysis of phraseological units with the somatic element
“hair” based on Russian, Ukrainian, German and English. The purpose of this article is to
show semantic features, isomorphic and allomorphic traits in four linguistic cultures.
Keywords : a comparative analysis, culture, phraseological units.
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Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля, Сєвєродонецьк
ДО ПИТАННЯ ПОХОДЖЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ СПОРТИВНОГО
ТЕРМІНУ „ТХЕКВОНДО” ТА ЙОГО АДАПТАЦІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ
ТА РОСІЙСЬКІЙ МОВАХ
У статті розглянуто та проаналізовано питання походження та використання
спортивного терміну „тхеквондо” в українській та російській мовах з залученням даних тлумачних лексикографічних джерел обох мов та відповідних словників спортивних
термінів.
Ключові слова: термін, термінознавство, тхеквондо, спортивний термін, лексикографія.
Спорт та спортивні досягнення з давніх-давен та до теперішнього часу були пріоритетними для багатьох народів; спортивні майстерність відточувалась тисячоліттями.
Це притаманно як представникам західної, так і східної культур та цивілізацій. Широко
відомі Олімпійські Ігри, вподовж яких відмінялись всі війни того часу, є яскравим прикладом пошани, яку люди віддавали спортивним заняттям та змаганням.
Але бурхливий розвиток отримав спорт наприкінці XIX століття завдяки формуванню спортивних федерацій, систематизації правил того чи іншого виду спорту, відбувався
розвиток спортивних тренувань як окремої науки.
Олімпійські ігри активно практикують і сьогодні, до того ж, вони активно поповнюються новими перспективними видами спорту. Метою даної статті є дослідження
деталей виникнення такого олімпійського виду спорту як тхеквондо та саме визначення,
наскільки цей термін увійшов в українську спортивну термінологічну систему, та як поєднуються східні та західні традиції у лінгвістичному контексті, що і є актуальним для
нашого дослідження.
© Тараненко О. Г., 2015
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Спочатку розглянемо суто лінгвістичні поняття. Терминознавство як наука пов’язана
з іменами австрійського вченого Ойгена Вюстера та Д. Лотте, які започаткували цей перспективний напрямок лексикології у 30х роках минулого століття. Наразі ці проблеми
входять до кола наукових інтересів О. Ахманової, С. Гриньова, Г. Винокура, Б. Головіна,
О. Загоровської, Н. Лантюхової, В. Татаринові, С. Шелова та ін. В українській науковій
традиції термінологія розглядалась приблизно з XVII століття (І. Величковський), та продовжилась у середини XIX століття у роботах М. Левченка, І. Верхратського, М. Мельника та ін. У XX столітті термінами опікувались О. Курило, М. Галин, І. Шелудько,
Я. Лепченко та інші, які складали термінологічні словники з різних галузей знань. За
часів другої світової війни термінологічні праці М. Пежанського, А. Вовка, М. Данилюка та ін. було видано в США.
Для нашого дослідження нас цікавить саме галузеве термінознавство, яке описує
та вивчає спеціальну лексику та поняття окремих галузей знання, зокрема, у нашому
випадку, спортивної лексики. Проблемою вивчення саме спортивної термінології займались Ф. Суслов, Д. Тишлер, К. Трофимук та ін. Ґрунтовні дослідження спортивної
термінології, зокрема її формування, становлення та розвитку, належать М. Паночкові.
Історико-методологічний аналіз досліджував І. Янків, визначенням основних спортивних термінів займалися В. Осінчук, І. Попеску, співвідношення національних та
інтернаціональних спортивних термінів визначала О. Боровська [1].
Треба визначити, наскільки термін „тхеквондо” інтегрувався у лексичну систему
української мови і чи має він ознаки терміну чи терміноїду.
Спочатку треба надати визначення терміну, враховуючи різні наукові погляди та
визначити його основні ознаки. Більшість дослідників пов’язують термін із поняттям.
Основними вимогами до терміну на сучасному етапі дослідження виявлено: однозначність, точність, співвіднесеність нормам літературної мови, короткість, відсутність емоційності та експресивності, вмотивованість, системність та ін. [2:42]. Звісно, що тим
вимогам відповідають не усі терміни, а тому з точки зору дослідниці Н. Лантюхової,
спірним виявляється те, що „точність терміну має бути досягнута насамперед точністю
вживання цього терміну. Вочевидь, що неточність, розмаїтість значення буває характерною для термінів у період їх становлення та переосмислювання” [2:42]. З цього виходить
таке визначення терміну, на яке ми й будемо спиратись у нашій роботі: співвіднесеність
з певним науковим поняттям, точність на системність. [2:44].
Стосовно визначення терміноїда, дослідниця Т. Борщевська надає такі його знаки,
як „номінації, що наближені до термінів, які мають неоднозначні, семантично „розмаїті”
визначення, містять семи оцінності, експресії, образності, одиниці бутової лексики, жаргону,....виконують номінативну та прагматичну функції ...мають дефініцію, що зближує
їх з термінами” [3:1].
Ознайомимося трохи з історією виникнення саме тхеквондо як силового виду східних єдиноборств. Його батьківщиною вважається Корея, де після Корейської війни 19501953 р. р. у суспільстві виникла ідея створення єдиного бойового мистецтва, що б суцільно відображало дух нації. Реалізував цю ідею генерал Чой Хон Хи у 1955 році. Нове
бойове мистецтво було засноване на базі національних корейських бойових мистецтв –
теккен і субак з використанням елементів карате, яке Чой Хон Хи вивчав в Японії. Нове
бойове мистецтво отримало назву тхеквондо» [4]. У листопаді 1972 року був відкритий
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центр розвитку і популяризації тхеквондо Куккивон в Сеулі. З 1973 року там знаходиться штаб-квартира Всесвітньої Федерації тхеквондо (WTF) на чолі з Ким Ун Еном. Саме
WTF має свої філіали в 118 країнах світу . Із самого початку було визначено розвивати
тхеквондо як сучасний вид спорту з метою включення його до програми Оліпійськіх
ігор. З моменту створення вся діяльність ВТФ була підпорядкована тому, щоб тхеквондо відповідав всім критеріям Олімпійської хартії. Міжнародна організація спортивних
федерацій (GAISF ) визнала ВТФ як організацію, представляючу тхеквондо в світі. (Корея). Перший олімпійський турнір з тхеквондо проходив з 27-30 вересня 2000р. у Сіднеї,
де змагалось близько сотні учасників. Головними принципами тхеквондо за доктриною
його засновників виступають наступні: взаємоповага, відсутність поганих звичок, бути
вихованим та підтримувати навколо себе атмосферу гуманізму та поваги; бути чесним,
відкритим; дотримуватись правил етикету. [4].
Все це має підтвердження у спеціалізованих словниках спортивних термінів, дефініцію ми вважаємо за потрібне привести нижче.
У „Тлумачному словнику спортивных терминів” під редакцією Ф. Суслова та
С. Войцехівського від 1993 р. ми знаходимо: „Тхеквондо – різновид боротьби, яка культивується Всесвітньою федерацією ВТФ. Змагання в основному проводяться по спарингу у повний контакт: 90% технічних прийомів виконуються ногами, всі удари нижче
поясу заборонено, а також удари руками у голову. Для захисту спортсмени надягають
спеціальні жилети на тулуб, щитки на голінь та передпліччя, мушлі, шолом на голову.
Перемога присуджується за оцінками суддів чи нокаутом. Олімпійський вод спорту.
Тхеквондо – корейський різновид карате. У спарингах спортсменам дозволено удари руками та ногами, кидки. Перемога може бути нокаутом, технічними прийомами та
рішенням суддів. Спортивна форма – кімоно, нагрудник, боксерський шолом, мушля,
кисті рук бинтують у еластичний бинт. Розрізнюють північно-корейський та південнокорейський різновиди . тхеквондо” [5:308]. Тобто, зазначений термін вже зафіксовано
у словнику спортивних термінів ігор. до того моменту, як тхеквондо офіційно увійшло
до програми Олімпійських У дефініції зроблено акцент на головних правилах та зафіксовано важливі факти про історію виникнення цього виду спорту, який вважався значною
мірою екзотичним, не дуже відомими широкому загалу .
Для порівняння наведемо дефініцію тхеквондо з більш пізніх джерел – „Терминології спорту„– тлумачного словника Ф. Суслова та Д. Тишлера від 2001 р.: „Таеквондо. Вид спорту, заснований генералом Чой Хонг Хі, що означає „п’ять ударів
руками та ногами”. Існує декілька федерацій, що займається розвитком цього єдиноборства, розбіжності між якими – у змісті змагальної діяльності спортсменів,
у правилах проведення та екіпіровці....У корейській та англійській транскрипції
усі різновиди цього виду спорту означені як один термін – taekwondo. Таеквондо –
це різновид боротьби, що культивується міжнародною федерацією ІТФ. Змагання
проводяться по чотирьох видах: силове розбивання предметів, спеціальна техніка
(розбивання дошок у стрибках), технічні комплекси і спаринг, який проходить за
правилами дозованого (неповного) контакту. Спортсмени надягають захисні пристосування на ноги – фути та на руки – рукавиці рукавички. Заборонено удари
нижче поясу. Перемога присуджується тільки за умови оцінок виконання технічних
прийомів та рішенню суддів” [6:401-402].
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У наведених дефініціях вже присутні дані про засновника, надано переклад терміну,
а також зазначено розбіжності у написанні та вимові – вже зафіксовано не тільки варіант „тхеквондо”, але й „таеквондо” також. Ці терміні вважаються цілком рівнозначними.
У англійській традиції ми маємо один варіант – taekwondo, що відмічено у словниковій
статті. Зазначимо, що вже у 2000 році цей вид спорту було визнано олімпійським, тому
дещо змінився й зміст словникової статті, що описує тхеквондо, став більш детальним, з
лінгвістичними коментарем.
В українських тлумачних лінгвістичних словниках цьому терміну не було приділено
багато уваги, його зафіксовано пізніше, у 2007-20012 р. р. та головним чином зазначено
його віднесеність до спортивної термінології на надано коротку етимологічну довідку з
корейської мови, як, наприклад, у
„Словнику української мови” за редакцією В. Жайворонка від 2012 р.:
„Тейквондо і тайквондо і тхеквондо – невідм. [з корейської мови – мистецтво руки і
ноги], спорт. Різновид східних єдиноборств // В Кореї – національний вид спорту; тейквондист, спорт. — той, хто займається тейквондо. [7:1140]; тхеквондо – див. Тейквондо” [7:1181].
Цікаво, що вже термін адаптувався в українській мові, і ми вже маємо зафіксовану
форму „тейквондист”, тобто той, хто практикує тхеквондо. Надано також варіативність
цього терміну, і ми бачимо декілька словникових статей, які посилаються одна на одну
на різних сторінках словника. Майже таку саму ситуацію ми спостерігаємо у „Великому тлумачному словнику сучасної української мови В. Бусел від 2005р. : „Таеквондист,
тайквондист-а, — спортсмен, який займається Таеквондо”; „таеквондистка – жін. до таеквондист”; таеквондо, тайквондо – незм. і невідм. Те саме, що й Теквондо”. [8:1426-1427].
„Теквондо, тхеквондо – невідм. Корейське національне єдиноборство без зброї, традиційний вид спорту та бойового самозахисту” [8:1435]. „Тхеквондо – див. Теквондо” [8:1487].
У цьому словнику вже зафіксовано жіночу форму – „таеквондистка”, що ще раз підтверджує адаптацію терміну „тхеквондо” в українській мові.
У російських словниках ситуація дуже подібна. У „Новітньому словнику іноземних
слів та виразів від 2007 знаходимо:
„Теквондо [топтати + бити кулаком] корейське єдиноборство без зброї, що практикує удари у вразливі місця, викручування суглобів та кидки суперника; традиційний вид
спорту та бойового самозахисту, споріднений одній зі шкіл джиу-джитсу” [9:1823]. Треба відмітити, що ми знаходимо це слово у словнику іншомовних слів та фіксуємо форму
„теквондо” без варіантів та маємо посилання на корейське походження слова.
Враховуючи все вищесказане, маємо констатувати, що термін „тхеквондо” органічно вписався як спортивний у структуру як української, так й російської мов, а також
має ознаки терміну, який вже вийшов за рамки спеціалізованого і достатньо відомий
широкому колу людей, посилаючись на дані тлумачних лексикографічних джерел вище
означених мов. Залишається цікавим питання про структуру самого терміну у рамках
семантики, але це тема більш поглиблено вивчення.
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К ВОПРОСУ ПРОИСХОЖДЕНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СПОРТИВНОГО
ТЕРМИНА „ТХЕКВОНДО” И ЕГО АДАПТАЦИИ В УКРАИНСКОМ
И РУССКОМ ЯЗЫКАХ
В данной статье проанализирован и рассмотрен вопрос происхождения и использования спортивного термина „тхеквондо” в украинском и русском языках с привлечением данных толковых лексикографических источников обоих языков и соответственных
словарей спортивных терминов.
Ключевые слова: термин, терминоведение, тхеквондо, спортивный термин, лексикография.
Taranenko O. G., Ph.D (Linguistics)
Eastern-Ukrainian national Volodymyr Dal’ university, Severodonetsk
SPORT TERM ‘’TAEKWONDO”: ITS ORIGIN AND ADAPTATION IN UKRAINIAN
AND RUSSIAN LANGUAGES
In the given article the question of sport term “taekwondo” was considered and analyzed.
The investigation was held on the basis of Ukrainian and Russian explanatory dictionaries and
sport terms dictionaries as well.
Key words: term, terminology, taekwondo, sport term, Lexicography.
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СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОМПАРАТИВНИХ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ
ОДИНИЦЬ НА ПОЗНАЧЕННЯ ВОЛЬОВИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЛЮДИНИ
(НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ, НІМЕЦЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ)
У статті розглядаються семантичні особливості компаративних фразеологічних
одиниць на позначення вольових рис людини в українській, німецькій та англійській мовах. Проаналізовано спільну та відмінну мотивацію формування фразеологічного значення та лінгвокультурні особливості образних порівнянь.
Ключові слова: фразеологічна одиниця, компаратив/порівняльний зворот, семантична структура, структурно-семантичний аналіз.
Порівняння як універсальна властивість відіграє виняткову роль у пізнавальній діяльності людини. Процес порівняння реалізується як певна логічна операція, в процесі
якої встановлюються зв’язки між явищами близькими і віддаленими. Спосіб відображення об’єктивних реалій через мовні образи заснований на спільних для всіх людей
логіко-психологічних і лінгвістичних законах. Сталі порівняння з цієї точки зору входять
в структуру фразеологічних універсалій.
Основним у дослідженні фразеологічного порівняння залишається структурно-семантичний аспект, вивченню якого присвячено значну кількість робіт [1; 2; 3 та ін].
Об’єктом нашого дослідження виступають українські, німецькі та англійські компаративні фразеологізми на позначення вольових рис людини. Предметом дослідження є семантичні особливості цих фразеологічних одиниць. Метою даної роботи є опис семантичних
характеристик зазначених порівняльних зворотів, а також виявлення на основі зіставного
аналізу їх спільних та відмінних рис в українській, німецькій та англійській мовах.
Вивчення фразеологічного порівняння як відображення особливостей національного мислення висвітлює особливу роль окремих компонентів порівняльних конструкцій
у створенні його образності. Так, основою порівняння компаративних зворотів на позначення вольових рис людини можуть виступати:
“Людина”. Людина як об’єкт порівняння може позначатися як апелятивними, так і
пропріальними лексемами. Хоча, переосмислюючись, онім “розчиняється” у загальному значенні фраземи, формальна оболонка імені стає однією з найхарактерніших національних рис плану вираження фраземи [4: 30]; те саме стосується і його змісту, зокрема
пов’язуваних із ним конотацій. Фразеотворчим елементом фразем укр. як Марко проклятий або як пекельний Марко “про неспокійну, непосидючу людину” [5: 89] є ім’я популярного героя українських легенд, на основі яких виникла й приповідка Товчеться, як Марко
по пеклу. Основою є легенда про зрадника Марка, який вдарив Христа залізною рукавицею
перед його хресною смертю, за що Господом був покараний вічно ходити під землею навколо стовпа. Марко українських переказів закохався в рідну сестру, потім убив її разом
із матір’ю, за що був проклятий Богом на вічні блукання (на основі фольклорних джерел
© Сошко О. Г., 2015
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О. Стороженко написав повість-поему “Марко Проклятий”, образ інтерпретований Л. Костенко у вірші “Маркова скрипка” та І. Кочергою у драмі “Марко в пеклі”) [6].
Сімейні відносини – це складний феномен, складна психічна реальність, що включає і
міфологічні, і сучасні рівні свідомості. Поняття сімейних відносин як стан приналежності
індивіда до загального сімейного цілого охоплює, крім суб’єктивного часу та особистісної
життєдіяльності, національну культуру й традиції [7: 9]. Українська сім’я – це родове і свояцьке об’єднання українців, що складається з чоловіка, дружини, дітей та інших близьких
родичів, які мешкають разом. Переосмислення назв спорідненості і свояцтва в контексті
компаративів на позначення вольових характеристик мотивується стереотипним уявленням про поведінку родичів з боку чоловіка або дружини за різних обставин: сидить наче
сваха в гостях [5: 131], горнеться як свекор до пелюшки [тж.], збирається як свекор пелюшки прать [тж.] – про людину, яка не має бажання робити будь-що (нехіть до активних
вчинків підкреслює абсурдністю зв’язку понять “свекор” – “дії з пелюшками”).
Надмірну послідовність і заповзятливість виражають компаративи, які приписують
суб’єкту порівняння ступінь виявлення певної ознаки, що є більшим, ніж у її “легітимного” носія, напр., надмірна вимогливість людини характеризується через порівняння із
Римським Папою: нім. розм. päpstlicher sein als der Papst, тобто бути більшим католиком,
ніж сам папа [8 (2: 95)] (досл. “бути більш папським ніж сам папа”) (пор.: фр. être plus
royaliste que le roi même (досл. “бути більшим роялістом ніж сам король”)).
Така вольова якість, як схильність виконувати важку працю, може характеризуватися
порівнянням із особами певної професії або роду діяльності, які за визначенням тяжко працюють чи здатні до інтенсивної діяльності: нім. wie ein Berserker arbeiten “дуже напружено
працювати” [9: 28] (досл. “працювати як берсерк”), arbeiten wie ein Galeerensklave “працювати як каторжник” [9: 65] (досл. “працювати як галерний раб”) (м’язи рабів довгий час
залишалися двигунами військових кораблів; раба, який через втому, або за станом здоров’я
не міг більше гребти, нещадно викидали за борт і замінювали іншим).
“Артефакт”. Об’єктом порівняння на позначення різних вольових характеристик
можуть виступати предмети побуту. При порівнянні до уваги беруться функціональноопераційні особливості цих предметів. Так, мотовило (“знаряддя, пристосування для
змотування пряжі, шовку” [10 (2: 231)]), веретено (“ручне знаряддя для прядіння, що
становить собою тонку паличку з видовженими загостреними кінцями і потовщеннями
посередині [10 (1: 179)]” уособлюють швидкий або постійний рух: укр. жарт. як мотовило 1. “дуже жвавий, неспокійний, енергійний, метушливий”; 2. (мотатися, крутитися)
“неспокійно, метушливо, швидко” [11: 410], крутиться як бабське веретено “перебуває
у постійних клопотах” [5: 21]. Також енергійність, жвавість передається порівнянням із
віником, дзиґою, м’ячем: укр. мотається як віник або мотається як віник перед празником “дуже бідовий, беручкий до роботи” [5: 25], бігає (крутиться) як дзиґа або верткий
(моторний) як дзиґа “т.с.” [5: 45]; нім. aufgedreht sein wie ein Brummkreisel “бути дуже
жвавим; моторний як дзиґа” [9: 40] (досл. “крутитися як дзиґа”); англ. bounce like a ball
“бути енергійним” [12: 62] (досл. “стрибати як м’яч”) – в останньому прикладі відзначимо й наявність алітерації.
Порівняння із статичним і, до того ж, важким предметом передає такі якості, як бездіяльність, лінощі: укр. лежить як дубова колода “про бездіяльну, ліниву людину” [5:
73], лежить як колода 1. “т.с.”; 2. “про хвору людину” [тж.].
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При порівнянні з предметами, виготовленими із тканини, її м’якість, легка зміна
форми переосмислюється як слабовольність, безхарактерність: укр. як тряпка “про нерішучу, безвольну людину” [5: 153] нім. розм. schlapp wie ein nasses Handtuch sein “бути
м’якою, слабовільною, безхарактерною людиною” [8 (1: 309); 9: 75] (досл. “знесилений
як мокрий рушник”).
“Матеріал”. Матеріал або речовина в ролі об’єкта порівняння передає суб’єкту свої
переосмислені фізичні властивості. М’яка людина порівнюється із воском: укр. м’який
як віск [5: 26], нім. weich wie Wachs/wie weiches Wachs [8 (2: 296)] (досл. “м’який як віск/як
м’який віск”); людина залізної волі – з кременем, залізом, залізобетоном: укр. твердий як
кремінь “непоступливий, принциповий” [5: 77]; нім. j-d ist wie von (wie aus) Eisen “хто-н.
залізна людина, у кого-н. залізний характер, залізна воля” [8 (1: 175)] (досл. “хтось як із
заліза”), ein Mann wie von/aus Eisen 1. “людина залізної волі/характеру”; 2. “людина залізного здоров’я” [9: 54] (досл. “людина як із заліза”), einen Willen fest wie Eisen haben “мати
залізну волю” [тж.] (досл. “мати волю тверду як залізо”), stur wie Eisenbeton “впертий;
непохитний; норовистий” [тж.] (досл. “впертий як залізобетон”).
Якості шкіри як “матеріалу, одержаного шляхом хімічної й механічної обробки шкури убитої тварини” [10 (3: 811)], її міцність, переосмислюються як впертість, непоступливість: нім. zäh wie Hosenleder [9: 83] (досл. “жорсткий як шкіра для штанів”), zäh wie
Leder 1. “впертий, неподатливий”; 2. “дуже важкий для розкушування/розгризання” [9:
108] (досл. “жорсткий як шкіра”).
“Тварина”. Джерелами значень зооморфного компоненту у фразеологічних зворотах
на позначення вольових характеристик є спостереження людини за тваринами. Працьовитість уособлюють переважно свійські тварини, яким властиво виконувати важку роботу.
В українській фразеології це – віл, кінь, верблюд: укр. працює (робить) як віл або працює
(робить) як чорний віл “тяжко, безвідмовно працює” [5: 25], ґарує як віл у ярмі або ґарує
як чорний віл “т.с.” [5: 24], як віл 1. (здоровий) уживається для підсилення ознаки; дуже; 2.
(працювати, робити) “дуже важко і надмірно” [11: 109], працює як кінь “важко, виснажливо
працює” [5: 67], працює як верблюд “безвідмовно виконує важку роботу” [5: 21]. “Працьовиті” свійські тварини німецької мови – кінь, мул та віл: нім. arbeiten wie ein Pferd “важко
працювати” [9: 135] (досл. “працювати як кінь”), wie ein Muli rackern “невтомно працювати; хто-н. працює як кінь” [9: 122] (досл. “тяжко працювати як мул”), arbeiten wie ein Stier
“працювати як віл” [9: 174]. На матеріалі англійської мови нами зафіксована фразема із
зооморфним компонентом-свійською твариною у лексикографічних джерелах: work like a
horse “дуже тяжко працювати” [13: 394] (досл. “працювати як кінь”).
Порівняння з іншими дикими або свійськими тваринами може характеризувати різні вольові якості, наприклад, лінощі: укр. сидить як бабак у балці “нічого не робить,
ледарює” [5: 11], як бабак свистить “байдикує” [тж.], лежить як байбак “т.с.” [5: 12];
працює як кіт на печі “ледарює, вилежується” [5: 69], примостився як кіт на сонці “т.с.”
[тж.], ледачий як пес “дуже ледача людина” [5: 114]; англ. (as) busy as a beaver “дуже зайнятий; надзвичайно працьовитий” [12: 117] (досл. “зайнятий як бобер”) (пор.: вже згадане an eager beaver [12: 73]). Якщо в українських фраземах кіт не працює, а вилежується на печі, німецька мова навпаки надає кішці властивостей спритної, верткої тварини:
нім. flink wie eine Katze “спритний як кішка” [9: 93], geschmeidig wie eine Katze “спритний,
верткий” [тж.] (досл. “гнучкий як кішка”). Крім того, моторна людина порівнюється з
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білкою, ящіркою або мишею: укр. ладна як вивірка “про моторну дівчину” [5: 22], нім.
(flink) wie ein Eichhörnchen “моторний як білочка” [9: 52], укр. вертка як ящірка “про
жваву, моторну дівчину” [5: 171], нім. flink wie eine Maus “дуже прудкий” [9: 117] (досл.
“моторний як миша”).
Вперту людину зазвичай порівнюють з ослом: укр. впертий як осел “про затяту, вперту людину” [5: 107], нім. розм. störrisch wie ein Esel “дуже впертий” [8 (1: 187); 9: 57]
(досл. “впертий як осел”), або з іншими свійськими тваринами: нім. розм. фам. stur wie
ein Bock/ein sturer Bock “дуже упертий” [9: 114; 9: 34] (досл. “упертий як козел/впертий
козел”), розм. фам. stur wie ein Ochse “дуже упертий” [8 (2: 86)] (досл. “впертий як віл”),
bockig wie ein Maulesel “упертий (як кінь)” [9: 116] (досл. “впертий як лошак”), dickköpfig
störrisch wie ein Muli “непохитний, непоступливий” [9: 122] (досл. “впертий як мул”).
Поодинокими є порівняння з такими тваринами, як слон: укр. впертий як слон “дуже
впертий, затятий” [5: 139] та свиня: нім. sich benehmen wie eine wildgewordene Sau “поводити
себе нестримано, зухвало, задирливо” [9: 154] (досл. “поводити себе як здичавіла свиня”).
Окремо слід зупинитися на фраземах, в яких об’єктами порівняння виступають комахи. Найбільше компаративів даної групи виділено на позначення працьовитості, при
цьому універсальним образом-еталоном виступає бджола: укр. роботяща як бджілка
“про працьовиту дівчину, жінку” [5: 14], (трудитись, працювати) як [Божа] бджола
“дуже напружено, посилено” [11: 26]; нім. emsig (fleißіg) wie eine Biene “працьовитий,
як бджола” [8 (1: 101)], англ. (as) brisk as a bee “моторна, працелюбна людина” [12: 74]
(досл. “жвава/метка як бджола”), (as) busy as a bee/busy as a beehive “дуже зайнятий,
працьовитий” [12: 117] (досл. “зайнята як бджола / зайнятий як вулик”). Також працелюбність позначають порівняння із іншими комахами: в українській і німецькій мовах
це – муха/комашка і мурашка: укр. жарт. як (мов, наче) муха (мухи) в окропі 1. “хтось постійно зайнятий роботою, перебуває весь час у турботах; проворний, швидкий”; 2. (проворний, швидкий) уживається для підсилення зазначених слів; “дуже, надто, надзвичайно
(проворний, швидкий)”; 3) з дієсл. на позначення руху. “проворно, швидко, невтомно;
неспокійно, нервово” [11: 412], працює як мурашка “тяжко, наполегливо працює” [5: 97],
роботящий як мурашка “про дуже працьовиту людину” [тж.], працьовитий як комашка
“т.с.” [5: 74], працювати як жуки [власне спостереження] “т.с.” (особливо щодо праці на
землі); нім. emsig wie eine Ameise “працьовитий як мурашка” [8 (1: 29)] (досл. “зайнятий
як мурашка”), fleissig/emsig wie eine Ameise “т.с.” [9: 17]. Вольові характеристики людини
можуть мотивуватися поведінкою комахи за певних умов перебування: укр. повертається як муха в окропі “про моторну, беручку господарку” [5: 98], як мокра муха “про мляву,
бездіяльну людину” [5: 99], ірон. як (мов, ніби) сонна муха “млявий, інертний, байдужий”
[11: 413]. Працьовита людина в американському варіанті англійській мові може порівнюватися із тарганом на розпеченій плиті: busy as a cockroach on a hot stove “дуже зайнятий,
працьовитий” [12: 117] (досл. “зайнятий як тарган на розпеченій плиті”).
“Рослинний світ”. Рослина у всіх культурах вважається основним символом живої
землі та циклічної природи народження, смерті й відродження [14]. Компоненти-дендроніми у складі компаративних фразеологізмів на позначення вольових якостей можна
умовно поділити на плоди (овочі) та гриби. Гриби та овочі, що ростуть у землі, символізують малорухливість та, як наслідок, бездіяльність: укр. сидить як гриб “про бездіяльну
людину, що нічим себе не виявляє” [5: 41], сидить як гриб при дорозі “т.с.” [тж.], сидить
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як гриб у траві “т.с.” [тж.], сидить як печериця “т.с.” [5: 115]; сидить як морква в гнізді
“нічого не робить” [5: 95].
Переосмислюватися може і характер використання плоду або його температурні характеристики. Так, відсутність сил, виснаженість характеризуються порівнянням із лимоном, вичавлюючи який отримують сік: укр. як вичавлений лимон [5: 82], а повністю
незворушна, спокійна, холоднокровна людина жартівливо порівнюється з холодним на
дотик огірком: англ. (as) cool as a cucumber [12: 188] (досл. “прохолодний як огірок”).
“Природні явища”. Символом непереборної дії стихії є вітер. Дж. Тресиддер трактує його як символ ожилого духу, дію якого можна побачити й почути, але який сам залишається невидимим [14]. Порівняння із вітром характеризує людину швидку та моторну:
укр. носиться як вітер [5: 27], проворний/швидкий як вітер [тж.]. Поєднання вітру з
простором символізує свободу: укр. як вітер в полі “незалежний, вільний” [тж.].
Уособленням непостійності, мінливості у картині світу носіїв німецької мови виступає погода: нім. j-d ist veränderlich wie das Wetter “у кого-н. сім п’ятниць на тиждень” [8
(2: 318)] (досл. “хтось мінливий як погода”).
“Назви міфічних істот”. Біс або чорт у релігійно-міфологічних уявленнях – злий,
ворожий людям дух. Найбільш звичний образ біса у народній фантазії та в іконографічних традиціях православного і католицького середньовіччя поєднує антропоморфні й
зооморфні риси, наближуючись до язичницького образу сатира або фавна: він темний,
рогатий, хвостатий, його ноги закінчуються ратицями [15 (1: 171)]. В українському фольклорі існує багато приповідок про чорта. Згадки про нього збереглися і в українській
топоніміці: Чортова гора, Чортиця, Чортова печера, річка Чортовець тощо [16]. Українці вірили, що біс або чорт водиться у безлюдних місцях, може жити у греблі, в очереті,
в пустелі, у пустках, руїнах і що він може перекидатися на людину, тварину та в різні
речі. Вважалося, що згадувати його по імені небезпечно, тому замість слова “чорт” вживали різні назви: дідько, “той, що греблі рве”, “той, що не при хаті згадуючи”. В українській фразеології біс може уособлювати образ неспокійної, баламутної людини: вередує
як у греблі біс [5: 41], мутить як під греблею біс [тж.], або, згідно з народними уявленнями про активний нічний спосіб існування цієї надприродної сили, енергійність, жвавість:
жвавий як біс уночі [5: 15].
Матеріал дослідження показав, що образна структура порівнянь передає специфіку національної мовної картини світу. Слід зазначити, що компаративні фразеологізми
на позначення вольових рис людини виявляють подібність до метафоричних ідіом цієї
групи як у плані логіко-предметної віднесеності об’єктів порівняння (людина, артефакт,
матеріал/речовина, тварина, рослинний світ, природні явища, міфічні істоти), так і, ширше, у плані змісту їхньої внутрішньої форми.
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СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОМПАРАТИВНЫХ
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ВОЛЕВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЧЕЛОВЕКА
(НА МАТЕРИАЛЕ УКРАИНСКОГО, НЕМЕЦКОГО
И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ)
В статье рассматриваются семантические особенности компаративных фразеологических единиц, означающих волевые характеристики человека в украинском, немецком и английском языках. Проанализирована общая и различная мотивация формирования фразеологического значения и лингвокультурные особенности образных сравнений.
Ключевые слова: фразеологическая единица, компаратив/сравнительный оборот,
семантическая структура, структурно-семантический анализ.
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ГРАММАТИЧЕСКАЯ ВАРИАТИВНОСТЬ
АБСТРАКТНЫХ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ
В ИСТОРИИ РУССКОГО И БЕЛОРУССКОГО ЯЗЫКОВ (ХI – ХVII ВВ.)
Старорусские и старобелорусские тексты отражают многочисленные грамматические варианты (в том числе и среди абстрактной лексики), изучив особенности
употребления которых, можно говорить о направлениях развития словарного состава
восточнославянских языков. Вариативность лексических единиц может объясняться
различными причинами. Процесс становления языковой нормы, тесно связанный с проблемой вариативности средств выражения понятий (в том числе и абстрактных)
и с проблемой заимствования лексики (отношение к заимствованиям в обществе), отражает процесс становления общественного сознания как путь к всё большему абстрагированию знаний.
Ключевые слова: старорусские, старобелорусские тексты, вариативность средств
выражений понятий, языковая норма.
В рамках проблемы исторических изменений в фонетической, лексической, грамматической системах языка, а следовательно, проблемы становления языковой нормы,
рассматриваются вопросы вариативности средств выражения определённого понятия. «Наличие значительного количества лексических вариантов в памятниках, передающих одно и то же греческое слово, надо полагать, в какой-то степени объясняется
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приспособлением текста церковных книг к языку той славянской страны, где так или
иначе проводилась переводческая и редакторская работа» [1: 15]. Старорусские и старобелорусские тексты (особенно переводные) отражают многочисленные грамматические
и фонетические варианты (в том числе и среди абстрактной лексики), изучив особенности употребления которых, можно говорить о направлениях развития словарного состава
восточнославянских языков.
Проблему синонимии, вариантности и дублетности лексических единиц в русском
языке ХVΙ в. подробно рассмотрела В. Н. Рогова [2]. Среди однокоренных слообразовательных параллелей можно выделить несколько специфических групп: 1) однокоренные соответствия со своеобразными семантическими оттенками – синонимы (напр.,
достоинство – достояние); 2) параллели, принадлежащие к разным стилистическим
сферам, – стилистические варианты (напр., упокой – упокоение, россуд – рассуждение);
3) однокоренные параллели, тождественные и в семантическом, и в стилистическом отношении, – дублеты (напр., помысл – помышление, понос – поношение). С развитием
языка как дублеты, так и стилистические варианты подвергаются значительному изменению. В древнерусском языке, по данным словаря Срезн., было значительное количество
дублетов, чего нельзя сказать о языке ХVΙ века: так, в публицистических произведениях
той эпохи былые дублеты чаще уже различаются определёнными семантическими оттенками, позволяющими в разных сочетаниях выразить мысль точнее и эмоциональнее
(напр., завещальная, посыльная, раздельная, поручная, крепостная, меновая, духовная
запись – покупная, таможен(н)ая, вотчинная, кабальная, межевая, рыбная записка).
В ХVΙ веке появляется большое количество стилистических вариантов, что связано со
становлением в тот период стилистической системы языка. Однако для нормированного
национального литературного языка дублеты и варианты становятся нетипичными: из
семантических оттенков оформляются значения, лишние элементы устраняются, из конкурирующих компонентов чаще утверждаются те, которые являются принадлежностью
разговорного стиля. В меньшей степени изменения касаются групп синонимов. Они
обычно продолжают существовать в языке, их использование в каком-либо произведении может служить свидетельством богатых языковых возможностей автора. В монографии В. Н. Роговой приводится 272 группы однокоренных слов-одинаковых частей
речи, зафиксированных в Посланиях Ивана Грозного. По нашим подсчётам, отмечено
127 групп существительных, из которых 38 групп конкретных и 89 групп (32, 7 % от
общего числа групп и 70, 1 % от групп существительных) абстрем.
Вариативность лексических единиц может объясняться различными причинами
(в примерах первым указывается более употребительный вариант, а также отмечается
тот хронологический срез, на котором функционируют оба варианта): 1) процесс заимствования: а) лексем (напр., ст.-русск./ ст.-бел. *вражда (старославянизм) – *врожбование (полонизм), ст.-русск. наданье (сравн. польск. nadanie) – надаяние); б) фонетических реализаций (напр., утрата вторичного L при губном в неначальном слоге
(влияние чешского языка): ст.-русск. (не)зыбание – (не)зыбление «непоколебимость»,
недоразум(ě)ние – недоразумл(ě)нье «взаимное непонимание и конфликт на этой почве»,
ст.-бел. благославение – благославление, кормление – кормение, обновение – обновление;
-trat-/ -torot-/ -trot- – лексемы: др.-русск./ ст.-русск., ст.-бел. голодъ – гладъ, здоровие –
здравие, полонъ – пленъ, ст.-русск. награждение – нагорода «вознаграждение», ст.-бел.
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оборона – обрана (восточнославянизм – церковнославянизм), нагрода – награда, оброна –
оборона; южно-/ западно-/ восточнославянская реализации праславянских сочетаний *tj, *dj,
*slj, *stj, *gti: др.-русск./ ст.-русск. наваждение – наважение «клевета, наговор, козни», надежда – надежа, др.-русск./ ст.-русск., ст.-бел. лесть – лща, мысление – мышление, ст.-бел.
жадость – жажда, знахожение – знахождение, немоцъ – немочъ(ь) – немощь(ъ), обецанье –
обещание, осужение – осуждение); в) морфем (напр., ст.-бел. ведение – ведене; название –
назвиско); 2) действие фонетических, графических и орфоэпических законов восточнославянских языков: ст.-бел. удатность – вдатность, укоризна – вкоризна, укушение – вкушение,
упование – впование, учение – вчение ([в] > [ў]), вокомгнение – окомгнение, ильстивость, др.русск./ ст.-русск., ст.-бел. неиспание – неспание «бодрствование, бдение»/ «адсутнасць сну»,
неисправедливость «неправда, несправедливость»/ «няпраўда, несправядлiвасць» (появление протетических гласных), ст.-бел. ганение – гонение, гардыня – гордость, покланение –
поклонение («акание», отражённое в графике), грехъ – хрехъ (фрикативность [г], возможно
влияние чешского языка), грызение – гризение, закрытие – закритие, корысть – користь,
крыкъ – крикъ (затвердение [р]), ведене – ведзене ([д’] > [дз’]), ст.-русск. наплавание – напловение «наплыв» (чередование в корнях), др.-русск./ ст.-русск. напраснствие, напрасньство, напрасство, напраство – напразднствие, напраздньство, напразньство «суровость,
строгость», напраснина – напраслина (результат графического отражения непроизносимых
согласных и фонетико-орфоэпических процессов ассимиляции и диссимиляции согласных);
3) особенности словообразовательной структуры абстрем: а) различия в производящих базах
(напр., образование грамматических вариантов на -ниj-, -ениj- от глаголов, соответственно,
несовершенного и совершенного вида: др.-русск. напов(ě)щ(шт)ание – напов(ě)щ(шт)ение
«утверждение»; др.-русск./ ст.-русск. нападание – нападение, насла(ж, жд)ание – насла(ж,
жд)ение, нерассужда(я)ние – нерассу(ж, жд)ение «опрометчивость, безрассудство, неразумие»; ст.-русск. наступание – наступление); б) различия в деривационных средствах (напр.,
др.-русск. неначаяние – нечая(а)ни(ь)е «отчаяние», недостижство – недостижие «непостижимость», немощство –немощье, (ě)дь – (ě)да – (ě)дение – (ě)дера; др.-русск/ ст.-русск. напрасньство – напраснствие – напрасние «вспыльчивость, суровость», браченье – брачество,
недомыслъ – недомыслие, гладость – гладота «гладкость»; др.-русск/ ст.-русск., ст.-бел. не(ě)
дение – ненаядение «голодание»/ «стан без ежы, голад», неплодие – неплодство, погонка –
погоня, недугъ – недугование, ненавид(ě)ние – ненавидость – ненависть, нездоровие – нездоровость, н(ě)мость – н(ě)мота, ворожба – ворожение; ст.-русск. доволие – довольствие –
довольство «богатство, ценности; достаток», насора – насорка «навет, оговор», недос(ě)
въ – недос(ě)вка, недопашка – недопашня – недопашь, непашка – непахота, опаска – опась,
недосмотръ – недосмотр(ě)ние, мелитба – меление; ст.-бел. долгота – долгость, оспалостьоспалство «вяласць, лянiвасць»); 4) своеобразие морфологических показателей абстрактных
существительных (прежде всего разная родовая принадлежность лексем): напр., др.-русск.
зъло – зъль; др.-русск./ ст.-русск. обирка – обирокъ «сбор; остаток», погонъ – погоня(а), нерестъ – нересть «икрометание», мутъ – муто «муть, грязь, осадок; мглистость, мрак, непрозрачность (в воздухе)», начало – началъ, налогъ – налога; др.-русск./ ст.-русск., ст.-бел.
непогодье – непогодь, наука – наукъ; ст.-русск. непоживка – непоживокъ «отсутствие
дохода, прибыли», поворотъ – поворота «возврат к прежнему положению», подводъ –
подвода, нападка – нападокъ; ст.-бел. привилей – привилье, диво – дивъ.
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С течением времени как следствие различий в средствах выражения определённого
понятия зачастую происходили изменения и в семантической структуре абстрем-вариантов. Так, в древнерусских отглагольных существительных получание и получение поразному реализовались аспекты исходной семы: соответственно, предметная сема («счастье») – и предметная сема, и сема действия, состояния («получение, наличие чего-л.»);
вследствие действия закона экономии языковых средств лексема получание и её единичные производные (неполучание «несчастье») ограничили своё функционирование древнерусским периодом, а слово получение продолжило своё существование в старорусском
и старобелорусском языках (сравн. ст.-русск. неполучение «лишение, отсутствие чего-л.;
неудача, неуспех, несчастье; неисполнение»/ ст.-бел. неполученье «няўдача»); как видим,
старобелорусский дериват имел гораздо менее разветвлённую семантическую структуру,
а в современном белорусском литературном языке соответствующее понятие обозначается лексемой с иным корнем.
В старорусском и старобелорусском языках функционировали грамматические варианты нев(о, ъ)згода и незгода, семантическая структура которых состояла из двух взаимообусловленных значений: «беда, несчастье» ↔ «несогласие, распря»/ «неадпаведнасць, несупадзенне; супярэчнасць», «нязгода, сварка, разлад» (СлРЯ ХΙ – ХVΙΙ вв., ГСлБМ). Если в первом
значении эти абстремы можно рассматривать как исконные образования, основы которых
состоят из единого корня не(в)згод-, то семантика «несогласие, распря» появилась, вероятнее
всего, в результате заимствования из западнославянских языков (сравн. польск. niezgoda),
а в морфемной структуре лексем стало возможным выделение префикса не-. Показательно,
что в старорусском языке функционировали аффиксальные производные невзгодие и незгодие со значением «беда, несчастье» (значение «непогода» можно считать омонимичным),
а во втором значении абстремы невзгода, незгода, подобно малоосвоенным заимствованиям,
не имели родственных слов (кроме ст.-бел. незгодность «адсутнасць адзiнства»). С течением
времени семантическая структура вышеуказанных слов подверглась процессу дивергенции:
значение «беда, несчастье» закрепилось за русской лексемой невзгода, употребляющейся
чаще всего в форме множественного числа (явление лексикализации), а сема «согласие/ несогласие» – за белорусскими существительными згода – нязгода.
Др.-русск./ ст.-русск., ст.-бел. *-trat-/ *-torot- – абстремы небр(ě)жение – небережение
имели достаточно разветвлённую семантическую структуру, в которой реализовывались
две взаимосвязанные семы – «не сохранять» и «презирать». По всей вероятности, первая
из них была исходной (сравн. др.-русск. небр(ě)жение «нерадение; отказ от чего-л.; запущенность, заброшенность»), а другая появилась в результате метафорического переноса по модели «состояние неодушевлённого предмета → состояние живого существа»
(сравн. ст.-русск. небрежение, небережение – «неуважение, непочтительность»). На современном этапе развития восточнославянских языков сема «не сохранять» закрепилась
за *-torot- – дериватами (см. соврем. русск. и бел. глаголы беречь/ берагчы и их производные), а русские *-trat- – лексемы отражают сему «презирать», причём, в их морфологической структуре наблюдается процесс переразложения/ опрощения, начавшийся уже
в ХΙV – ХVΙΙ вв. (дериваты без не- не фиксируются в исторических словарях); в современном белорусском литературном языке, который *-trat- – лексемы наследует непоследовательно, эта сема выражается словами с иным корнем (сравн. пагарджаць, грэбаваць,
занядбаць и производные от них).
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В целом, процесс становления языковой нормы, тесно связанный с проблемой вариативности средств выражения понятий (в том числе и абстрактных) и с проблемой
заимствования лексики (отношение к заимствованиям в обществе), отражает процесс
становления общественного сознания как путь к всё большему абстрагированию знаний.
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2.
3.
4.
5.
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ГРАМАТИЧНА ВАРІАТИВНІСТЬ АБСТРАКТНИХ ІМЕННИКІВ В ІСТОРІЇ
РОСІЙСЬКОЇ Й БІЛОРУСЬКОЇ МОВ (ХI – ХVII СТ.)
Староруські та старобiлоруськi тексти вiдображають численнi граматичнi
варiанти (в тому числi i серед абстрактноï лексики), вивчивши особливостi вживання
яких, можна говорити про напрямки розвитку словникового складу схiднословянських
мов. Варiативнiсть лексичних одиниць може пояснюватися рiзними причинами. Процесс становлення мовноï норми, тiсно повязаний з проблемою варiативностi засобiв
вираження понять (в тому числi i абстрактних) i з проблемою запозичення лексики
(ставлення до запозичень у суспiльствi), вiдображає процесс становлення суспiльноï
свiдомостi як шлях до все бiльшого абстрагування знань.
Ключові слова: староруські, старобілоруські тексти, варіативність засобів вираження понять, мовна норма.
Portnova-Shahovskaya A.V., candidate of Philology
Gomel state medical university, Gomel, Belorussia
THE GRAMMAR VARIABILITY OF ABSTRACT NOUNS IN THE HISTORY
OF THE RUSSIAN AND BELARUSSIAN LANGUAGES
Old Russian and old Belarussian texts represent numerous grammatical options (including
abstract vocabulary), examining the specific usage of which, it is possible to speak about the
development of the vocabulary of East Slavic languages. The variability of lexical units may
be due to various reasons. The process of formation of linguistic norms, closely connected with
the problem of variability of expression of concepts (including abstract nouns) and with the
challenge of acquiring vocabulary (with respect to borrowings in society), reflects the process
of formation of social consciousness as a path to ever greater abstraction of knowledge.
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ФУНКЦІОНУВАННЯ АНТРОПОНІМІВ У ФРАЗЕОЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ
У статті розглядаються типи антропонімів, специфіка та особливості їх функціонування у фразеологічному дискурсі. Пропонується класифікація, порівняльний аналіз
та відображення основних лінгвокогнітивних властивостей антропонімів. У процесі
функціонування у фразеологічному дискурсі антропоніми накопичують усі непрямі номінації свого референта (які можна розглядати як їхні нові лексико-семантичні варіанти),
що формують семантичну структуру власного імені в конкретному дискурсі.
Ключові слова: особове ім’я, антропонім, етнокартина світу, ономастикон, фразеологічна одиниця, конотонім, система, структура.
Загальна постановка проблеми. З розвитком когнітивної лінгвістики ономастичні
дослідження набувають нового дихання. У центрі уваги сучасних дослідників знаходяться проблеми концептуалізації семантичного простору за допомогою антропонімів та визначення їх лінгвокогнітивних та лінгвокультурологічних характеристик [1, 5, 12]. Розкриття специфіки взаємодії концептів “людина” та “особистість” у смисловій структурі
антропоніма, розробка концептуальної моделі антропонімічної номінації, обґрунтування
лінгвістичного статусу антропоніма як згорнутого національно-культурного тексту, а також
аналіз особливості прояву структурно-семантичних характеристик, вияв лінгвокогнітивного
та культурного потенціалу антропонімів є перспективними науковими напрямами.
Нові шляхи розвитку зазначеної проблеми представлені в монографії О.Ю. Карпенко
“Проблематика когнітивної ономастики” [12: 220]. Дослідниця розглядає власні назви як
концепти певного ментального лексикону, які є результатом когнітивної обробки та переробки інформації, описує механізми профілювання онімів. Кожний омонімічний розряд
структурований нею в окремий фрейм. Коректність теоретичних посилок підтверджена
результатами асоціативного експерименту. Разом з тим поза увагою О.Ю. Карпенко залишилася ономастика у складі фразеологічних одиниць, що дає цікавий матеріал для
розуміння процесів концептуалізації передусім антропонімів.
Отже, метою цієї статті є вивчення особливостей функціонування антропонімів у
фразеологічному дискурсі з лінгвокогнітивних та комунікативно-прагматичних позицій.
Розв’язання поставленої мети передбачає:
1) проаналізувати новітні концепції сучасної лінгвістики щодо розуміння власного
імені у функції конотоніма;
2) визначити основні лінгвокогнітивні властивості антропонімів у певному етноментальному просторі;
3) проаналізувати та визначити типи антронімікону фразеологічних систем;
4) дослідити проблеми переходу загальних назв у власні і навпаки.
Матеріалом для нашої наукової розвідки слугували фразеологічні одиниці з антропонімічним компонентом, вилучені шляхом суцільної вибірки із таких словників:
© Алексєєва О.М., 2015
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Баранцев К.Т. Англо-український фразеологічний словник, 1969; Вартаньян Э.А. Словарь крылатых слов и выражений, 2001.
Аналіз попередніх досліджень. Виходячи з положення про те, що онім у мовній картині світу тієї чи іншої мовної спільноти набуває символічного значення через проміжний
етап – конотонім, – погоджуємося з думкою про те, що “ономастична система і відповідний ономастичний простір мови – невід’ємна частина лінгвокультурного досвіду, і знання
відповідної мережі онімного позначення в кожний історичний період скеровує номінативну
діяльність, регламентуючи вибір зон денотації” [3: 21].
Дослідники дійшли висновку, що “власні назви стали кодами певної суми фонових
знань, специфічними видами згорнутих національно-культурних текстів, що зберігають
у своїй семантичній пам’яті культурно-історичні сюжети, вписані в сучасну суспільну
свідомість” [10: 4].
Антропоніми у складі фразеологізмів, за результатами дослідження Т. Шутковськи,
представлені в таких групах:
1) людина за національністю, територією, місцем проживання, місцем перебування;
2) людина за інтелектуально-емоційно-фізичним станом, за властивостями, якостями
і їх виявленням;
3) людина за соціальним становищем, дією, функцією, за особистими та суспільними відносинами, зв’язками;
4) людина за професією, спеціальністю, родом занять, характером діяльності й
пов’язаними з ними діями, відносинами;
5) людина за фізичними, фізіологічним, психічним станом, властивістю, дією;
6) людина за оказіональним станом, зумовленим ситуацією, обставинами, подією.
До фразеологічних одиниць, на думку Т. Шутковськи, належать: Джон Булль – “жартівливе прізвисько англійця чи назва Англії”; Иван Грозный – “про росіян, Росію як
країну і народ, що викликають страх і перестороги за кордоном”; Иван Сусанин – “про
людину, яка навмисно заманює кого-небудь куди-небудь (з метою збити зі шляху, спокусити і т. ін.)”; Иудушка Головлёв – “про лицеміра й ханжу, який прикриває жорстокі й
підлі вчинки маскою доброчесності” та ін.
Метафоричне використання власного імені для позначення особи, наділеної властивостями широковідомого з літератури чи з історії носія цього імені, називають антономазією [11].
Інколи розмежовують оніми у складі фразеологічних одиниць та явище антономазії,
тобто прецедентні імена, які вживаються самостійно. Під прецедентним іменем (ПІ) розуміють “індивідуальне ім’я, пов’язане чи з широко відомим текстом, як правило, прецедентним (наприклад, Печорін, Тьоркін), чи з прецедентною ситуацією (наприклад, Іван
Сусанін); це свого роду складний знак, під час уживання якого в комунікації відбувається
апеляція не до власне денотата (референта), а до набору диференційних ознак цього ПІ;
може складатися з одного (наприклад, Ломоносов) чи більше елементів (наприклад, Куликове поле, Летючий голландець), позначаючи при цьому одне поняття”
Російський дослідник Д. Б. Гудков розглядає цей тип імен “як індивідуальне ім’я,
пов’язане або з широко відомим текстом (прецедентним текстом), або з ситуацією, широко відомою носіям мови (прецедентною ситуацією). Такі імена, як Мерилін Монро, Гітлер, Тарас Бульба – це імена-символи, що мають у свідомості носіїв певної мови деякі
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асоціації, частіше такі імена існують лише всередині однієї культури і не актуалізуються
у свідомості представників іншого соціуму” [4: 45].
Є. А. Нахімова зазначає: “Прецедентні імена – це широко відомі власні імена, що використовуються в тексті не стільки для позначення конкретної людини (ситуації, міста тощо),
скільки як свого роду культурний знак, символ певних якостей, подій, доль” [9: 207].
Н. А. Максимчук стверджує: “власна назва, яка функціонує у складі фразеологізму,
набуває певних особливостей, що дають змогу виокремлювати її з ряду інших власних
назв. На основі взаємодії фразеологізму з його компонентом формується особлива ономастична одиниця, яку можна позначити терміном фразеонім” [8: 67]. Авторка пропонує
таке визначення: “Фразеонім – комплексна ономастична одиниця в складі фразеологізму,
яка суміщає у своїй семантиці й виражає в асоціативно-культурному тлі ознаки оніма
і фразеологізму” [8: 45]. На нашу думку, терміном фразеонім варто було би позначати
онім, який у певній мові на сучасному етапі вживається лише у складі фразеологізмів.
На думку Е. Солодухо, “антична історія, література, міфологія, представлені двома гілками – грецькою та римською, а також Біблія стали важливими літературними
джерелами інтернаціональної фразеології…” [11: 133]. Цей дослідник доходить висновку, що фразеологічні інтернаціоналізми, зокрема ті, які сягають своїми коренями Біблії, можна розподілити на дві основні групи. Перша група – це утворення, початкову
форму яких можна встановити за текстом. До другої групи належать ФО, утворені на
основі змісту цього тексту, але такі, що не мають у ньому прямих відповідників (прототипів) [11: 134]. Саме одиниці другої групи цікаві з погляду виявлення значущості
інформації для певної лінгвоспільноти, міжмовне зіставлення саме таких одиниць ілюструє специфіку способів опрацювання однакової вихідної інформації в мовних картинах світу різних лінгвоспільнот.
Ономасти присвятили низку досліджень проблемі переходу загальних назв у власні
і навпаки. Цей процес Т. С. Олійник описує так: “Потенційно перехід у загальні назви
властивий усім ВІ із широкою популярністю. Популярним стає спочатку носій імені –
реальна особа, літературний герой, географічне місце, предмет або явище – через свою
унікальність (певну визначну рису, особливість, вчинок тощо). Тоді, коли таке широко
відоме ім’я (назва) переживає епоху свого носія, воно стає символом завдяки приєднанню асоціативної семи, що позначає характерну рису або характеристику (власне ім’я +
асоціативна сема = символічне власне ім’я). Отже, коли ВІ стає популярним і набуває
асоціативної семи, відбувається його перехід у загальну назву і породжується відповідний символ, відомий пересічному громадянину або певній групі людей” [ 10: 4].
Окрім того, значну проблему становить проблема ідентифікації онімної фразеології [6: 155], іншими словами, визначення належності одного з компонентів до онімної
лексики. А. Івченко доходить висновку, що, наприклад, компонент Май у відповідній
фразеологічній серії (укр. набрався як Май груш, наївся як Май груш, допався як Май до
груш та ін.) позначає людину, але не є антропонімом, бо не зафіксований у традиційних
ономастиконах етносів, які проживають на території України. Дослідник висуває гіпотезу, що компонент Май має значення ‘дурень’, оскільки слово Май етимологічно може
бути пов’язане з лексемою змайóвіти – “здуріти, очманіти” [6:155]. Дослідник наводить
також цікавий приклад міжкультурної взаємодії, коли в межах однієї лінгвокультури слово, відоме як апелятив, під час запозичення набуває статусу антропоніма.
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Однією з властивостей людської думки, зазначає А. А. Лучик, “є її здатність до аналізу вимірювань. Це зрозуміло, якщо згадати, яку роль відіграють вимірювання в життєдіяльності особи. Надмірність, як і, власне, недостатність, мають негативний вплив на
органи відчуття в акті взаємодії людини з навколишньою дійсністю” [7: 106].
У ході дослідження було встановлено, що за походженням більша частина
фразеологізмів містить у складі антропонім-біблеїзм: (англ.) Adam’s ale, Adam’s apple,
Adam’s clay, Adam’s nature, Adam’s race, Adam’s son.
У семантичному аспекті антропонім Адам набуває у складі фразеологічної одиниці
значення “людина”. У цьому імені віддзеркалюються ті людські характеристики, які
пов’язані або безпосередньо з чоловіком (Adam’s apple), або з плотською природою людини. Для нас Адам – це не тільки перша людина, але й людина, яку вигнали із раю за
гріхи, тому конотація або нейтральна, або негативна.
У російськомовній фразеологічній системі таких виразів також достатньо кількість.
Однак, як правило, ці вирази переважно книжного характеру, наприклад, Аредовы
веки (прожить) означає “виключне довголіття”. У словнику зазначений фразеологізм
позиціонується як споконвічно російський.
Другою за поширенням групою власних імен є міфологізми, які у свою чергу
поділяються на дві групи: 1) греко-римського походження (Achille’s heel, Achille’s spear)
та 2) з міфів інших народів (Alladin’s lamp).
У цих випадках в основу значення зазначених фразеологічних одиниць покладено
той смисл, який пов’язаний безпосередньо із самим міфом або сюжетом казки або легенди. Наприклад, Achille’s heel означає “вразливе місце”, оскільки за переказом, коли матибогиня занурювала Ахілла в чарівну річку, щоб він набув безсмертя, вона тримала його
за п’яту, тому він був не уражений скрізь, окрім п’яти. Як бачимо, відбулося розширення
значення в процесі генералізації.
Достатньо міфологізмів і в російській мові. Наприклад, Аннибалова (Ганнибалова)
клятва, який має фонетичні варіанти, Двуликий Янус, Эзопов язык, Панугрово стадо,
Сизифов труд, слава Герострата та ін.
Третю групу складають фразеологізми, антропонімічний компонент яких є власне
національний за походженням. Наприклад, фразеологічний вираз как Мамай прошел
пов’язаний із давньоруською історією, з реальним татарським ханом часів Золотої орди,
про навали якого розповідається в давніх літописах. Цей вираз означає повне безладдя,
розгром. Так само у виразах метать Перуны, Шемякин суд, Тришкин кафтан.
Четверта група наближається до попередньої тим, що містить антропоніми іншої культури. Як правило, цей фразеологізм є калькою із запозиченої мови. Наприклад, секрет
Полишинеля означає таємницю, яка відома всім. Це калька з французької secret de polichinelle. Полішинель – це комічний персонаж французького народного театру. Це образ бешкетника, балагура, веселуна, який з великою таємницею повідомляє всі секрети глядачам.
Отже, антропомікон фразеологічних систем у досліджуваних нами мовах, як згорнутий текст базується на таких джерелах, як Біблія, міфи народів світу, зокрема Давньої
Греції та Давнього Риму, національних історичних реаліях, а також культурологічних
реаліях інших народів. В основу лексичного значення, як правило, покладене те значення, що пов’язано із антропонімом. Подальші семантичні значення відбуваються в бік
генералізації фразеологічного значення. У процесі функціонування у фразеологічному
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дискурсі антропоніми накопичують усі непрямі номінації свого референта (які можна
розглядати як їхні нові лексико-семантичні варіанти), що формують семантичну структуру власного імені в конкретному дискурсі.
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В статье рассматриваются типы антропонимов, их специфика и особенности функционирования во фразеологическом дискурсе. Предлагается классификация, сравнительный анализ и определение основных лингвокогнитивных особенностей антропонимов.
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THE PECULARITIES OF ANTHROPONYMS’ FUNCTIONING
IN PHRASEOLOGICAL DISCOURSE
The article outlines a new approach to the classification of anthropym’s types and functions in phraseological discourse. Proper names (anthroponyms) get special sense load in
phraseological discourse because of the specific character of those ones leads to transparence,
allusionism and presence of internal form.
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Актуальність обраної теми визначається загальною спрямованістю сучасних лінгвістичних досліджень на вивчення характеру впливу екстралінгвістичного фактору статі
мовця на смислову організацію англомовного дискурсу.
Метою дослідження є встановлення особливостей інформаційної та просодичної
організації тексту шляхом визначення основних закономірностей структурування англомовного дискурсу представниками різної статі.
Об’єктом дослідження є усні реалізації англомовних текстів у виконанні представників чоловічої та жіночої статі.
У сучасній лінгвістиці пріоритетним все більше стає дослідження комунікативної
компетентності людини, а в цілому – мовної особистості. На думку психологів, поведінка
людини має природні передумови, але в її основі лежить соціально обумовлена, опосередкована мовою та іншими знаково-смисловими системами діяльність [1:502]. Мовна особистість – сукупність індивідуально-особистісних характеристик психофізіологічного і соціального плану, що накладають відбиток на мовленнєву поведінку людини, відображаючи
при цьому її бачення навколишнього світу [2:170]. Мовленнєва поведінка, як характерне
використання особистістю мови в процесі взаємодії, обумовлена не тільки особливостями
даної особистості, але і ситуацією, учасниками та іншим компонентами спілкування.
Проілюструємо характер прояву психофізіологічного та соціального компонентів на
прикладі мовленнєвої поведінки лекторів чоловічої та жіночої статі.
У сучасному світі сферою діяльності жінок-викладачів найчастіше є початкова та
середня школа, проведення практичних занять у вищих навчальних закладах. Значно
рідше жінки-викладачі зустрічаються на рівні лекторського та професорського складу.
Престижність знань та високий статус викладача, який проявляється у роботі лектора,
асоціюється з «чоловічими знаннями» [3:29], що має історичне підґрунтя, адже саме
чоловіки – представники середньої та вищої верств суспільства – були першими письменниками, прем’єр-міністрами, політичними діячами і, зрештою, лекторами в університетах. Те, що за останнє століття в провідних країнах світу жінки все більше почали
брати участь у суспільному житті, не означає, що соціальний статус жінки і стереотип
її мовленнєвої поведінки, який формувався тисячоліттями, повністю змінено. Тому при
виконанні жінкою соціальних ролей, що традиційно не співвідносяться з «жіночими»,
вона намагається «відповідати» тій посаді, яку займає, стереотипу мовленнєвої поведінки, якого від неї очікують. Нестабільність соціального статусу жінки проявляється в
намаганні зберегти соціокультурну тенденцію у різних соціальних ситуаціях і неминуче
призводить до наслідування чоловічого стереотипу мовленнєвої поведінки в сферах суспільної діяльності, що традиційно вважаються чоловічими.
Згідно проведеного дослідження квазіспонтанних лекцій з дидактичної сфери у виконанні 4 лекторів-чоловіків та 4 лекторів-жінок встановлено, що при презентації лекційного матеріалу мовленнєва поведінка лекторів різної статі має певні особливості, порівняно з рисами, характерними для спонтанного мовлення [3:70-74]. Зберігається тенденція до частого вживання лекторами-жінками цитат, у той час, як їх колеги-чоловіки
схильні до перефразування чужої думки. Тривалість речень у жінок більша, але думка
часто залишається незавершеною. Розділові і риторичні питання, вживання слів з модальним значенням та слів-інтенсифікаторів (наприклад, so, very) також є більш характерними для жіночого мовлення при квазіспонтанній презентації матеріалу.
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Встановлено, що в основі ієрархії комунікативно-прагматичних програм, які реалізуються в мовленні, лежить дихотомія основної та другорядних комунікативних програм.
Ці програми реалізуються у рематичних інформаційних блоках – носіях основної ідеї
лекції, нової, як правило, невідомої реципієнтові інформації; та тематичних інформаційних блоках, що базуються на вже відомих фактах, подіях, слугують своєрідним фоном
основної інформації. При спонтанному мовленні для чоловіків властиве вживання рематичних інформаційних блоків перед тематичними при зворотній тенденції у непідготовленому мовленні жінок.
Аналіз інформаційної архітектоніки квазіспонтанних лекцій виявив їх специфіку:
розбіжність в інформаційній побудові тексту лекцій дикторів різної статі. Дикторам-чоловікам властиве переважне вживання тематичного блоку (або блоків) інформації перед
рематичним блоком. Тобто диктори чоловічої статі намагаються поступово «підвести»
слухача до головної інформації, заздалегідь пояснити те, що потім буде постулюватися в
рематичному блоці як головна інформація, або головна ідея лекції.
Крім того, саме в чоловічих реалізаціях лекцій зафіксовано більшу кількість «ліричних відступів» від теми повідомлення, наприклад, у вигляді жартів, що зовсім не властиве жіночим реалізаціям. Це свідчить про те, що чоловіки досить вільно почувають себе у
ролі лекторів, у їхньому мовленні більше виявляється індивідуальність.
Для інформаційної архітектоніки квазіспонтанних лекцій у жіночому виконанні характерною є схема, за якою спочатку констатується факт , а потім дається його пояснення,
розшифрування у тематичному інформаційному блоці. Смислове розгортання теми у жіночому виконанні іде від тези до тези, від постулату до постулату. Складається враження, що
лектори-жінки більше «прив’язані» до теми повідомлення, ніж їх колеги-чоловіки.
Вживання заповнених та незаповнених пауз хезитації є характерним явищем для діалогічного мовлення. Поява цього виду пауз в квазіспонтанній лекції пояснюється квазімонологічною природою лекції як жанру. З одного боку, лекція – це монолог, з іншого, – при її презентації обов’язково має місце невербальний діалог лектора з аудиторією:
мовець бачить реакцію слухача на інформацію, яку повідомляє, і сам реагує відповідним
чином, як при вербальному діалозі.
При квазіспонтанній презентації лекції більша кількість пауз хезитації має місце в
мовленні лекторів-чоловіків, що суперечить поширеній думці стосовно схильності представниць жіночої статі до вживання сигналів невпевненості як загальної стратегії, а не
як пристосування в межах конкретного епізоду спілкування або індивідуальної невпевненості [4:19]. Паузи хезитації в мовленні дикторів-жінок виникають частіше на межі
смислових єдностей (синтагм, фраз), тоді як у чоловічих реалізаціях – усередині їх. Єдиним заповнювачем пауз хезитації в мовленні дикторів-жінок є звук-заповнювач. Чоловічому мовленню при квазіспонтанній презентації матеріалу властиве заповнення пауз
хезитації звуками, хезитації-повтори та самоперебивання.
Таким чином, результати проведеного дослідження лекцій у вищій школі свідчать
про існування чоловічого та жіночого варіантів інваріантної моделі лекційного дискурсу.
Інформаційна та просодична організація лекційного дискурсу жінок помітно відрізняється від норми спонтанного мовлення представниць жіночої статі і наближається до
характеристик спонтанного мовлення чоловіків. Ми вважаємо, що це свідчить на ко260

ристь висунутої раніше гіпотези про «наслідування чоловічої моделі оформлення мовлення» лекторами-жінками.
Перспективний напрямок подальших досліджень вбачається у комплексному вивченні ізоморфних та аломорфних характеристик мовлення чоловіків та жінок у науковій сфері з метою розробки оптимальних стратегій перекладу текстів лекцій у виконанні
представників різної статі.
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ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ И КОММУНИКАТИВНАЯ СТРУКТУРА
АНГЛОЯЗЫЧНОГО ДИСКУРСА
В статье рассматриваются основные социокультурные факторы вариативности
смысловой организации англоязычного дискурса; в частности, в работе пранализирован ряд вариантных лексико-синтаксических и просодических характеристик речи представителей мужского и женского пола, обусловленных влиянием таких социолингвистических признаков: гендерная принадлежность и социальный статус говорящего.
Ключевые слова: дискурс, гендер, речевая ситуация, информационная структура,
вариативность.
Petrenko I., PhD, assistant professor
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LANGUAGE PERSONALITY AND ENGLISH DISCOURSE
COMMUNICATIVE STRUCTURE
The article focuses on the analysis of text sense structure variability socio-cultural factors
in English discourse. The paper considers variant lexico-grammatical and prosodic male and
female speech characteristics determined by such sociolinguistic factors as gender and social
status of a speaker.
Key words: discourse, gender, speech situation, informative structure, variability.
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ИМИДЖ ЖЕНЩИНЫ В ЖУРНАЛЕ «COSMOPOLITAN»:
ЛИНГВОПРАГМАТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
В статье описывается имидж современной женщины, создаваемый на страницах
глянцевого журнала «Cosmopolitan». Отмечается, что идеал молодой женщины, которая стремится преуспеть в разных сферах, – активный стиль жизни, демонстрирующий новую социальную роль представителей «слабого» пола. Делается вывод о том,
что воздействующий потенциал облика женщины формируется как тематическим содержанием журнала, так и лингвостилистическими особенностями публикуемых в нем
материалов.
Ключевые слова: воздействие, гендерный, глянцевый, имидж, журнал, мода, речевое поведение, стиль, успех.
Решительный поворот от имманентной лингвистики к лингвистике коммуникативной,
произошедший в русистике на рубеже столетий, привел к интенсивному развитию «сдвоенных» дисциплин, отличающихся междисциплинарностью методологических установок.
Так, в начале третьего тысячелетия высокую актуальность получает гендерная лингвистика, выдвигающая в центр своего интереса взаимосвязь языка и пола его носителей,
а также речевое поведение индивидов, отражающее гендерную асимметрию (А. В. Кирилина, Е. И. Горошко, В. В. Потапов, Э. Р. Каюмова, И. Н. Дубовская, А. В. Беликова и др.).
Исследования, проводимые на стыке языкознания и гендерологии, «позволяют по-новому
взглянуть на многие языковые явления и процессы, дать им более разностороннюю оценку» [1:138]; кроме того, включение гендера в лингвистический анализ «расширяет представление о языке как средстве конструирования социального мира» [2:.6].
Предмет нашего исследования – имидж женщины в глянцевом журнале «Cosmopolitan», который формируется с учетом многих факторов, в том числе гендерных стереотипов – представлениях о социальной роли мужчин и женщин. «Гендер конструируется через определенную систему социализации, разделение труда и принятые в обществе
культурные нормы, роли и стереотипы» [3:127]. Выбор материала исследования обусловлен тем, что глянцевые журналы, репрезентирующие коммуникативное пространство массовой культуры, считаются гендерно ориентированными периодическими изданиями.
Будучи продуктами массмедиа, глянцевые журналы выступают не только проводниками философии гламура, но и трансляторами гендерной культуры общества на том
или ином этапе его развития. «Мужские и женские журналы являются дискурсом, в центре которого стоят вопросы, связанные с тем, что значит быть женщиной или мужчиной
© Шхумишхова А., 2015
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в данном обществе, какой стиль (образ жизни) приемлем для женщины или мужчины.
Необходимым условием коммерческого успеха является соответствие транслируемых
журналом гендерных смыслов представлениям о мужественности и женственности, разделяемым читательской аудиторией» [4: 10].
Термин «имидж», введенный в научный оборот разных наук (философии, культурологии, психологии, социологии, лингвистики), интерпретируется по-разному. Во многих
исследованиях имидж определяется как сознательно сконструированный образ извне,
в частности, средствами массовой коммуникации. Понятие имиджа, основанного на восприятии (и нередко эмоциональном), таким образом, рассматривается как эквивалент
понятия образа. Учитывая особенность формирования имиджа, Д. И. Тер-Минасова
предлагает объяснять значение этого термина через другое русское слово – «облик»
[5:69], что, на наш взгляд, более целесообразно, поскольку имидж, действительно, тесно
сближается с обликом, который также складывается в результате восприятия.
Создаваемый в глянцевом издании имидж женщины оказывает большое влияние на
ценностную ориентацию, жизненные установки и нормы поведения целевой аудитории,
и поэтому при изучении заявленной проблемы необходимо выяснить, как имидж соотносится с ожиданиями адресата, на которого направлено воздействие, и с помощью каких
средств происходит формирование прагматического потенциала конструируемого облика.
Основные тематические направления женского глянцевого журнала «Cosmopolitan»
имеют прямое отношение к временным циклам и касаются моды, красоты, ухода за
своей внешностью, заботы о здоровье, взаимоотношений с мужчинами, семьи, путешествий, досуга и, безусловно, профессии и карьеры. Женский облик, конструируемый на
страницах журнала с помощью вербальных и невербальных средств, свидетельствует
о новой социальной роли женщины в обществе: современная молодая женщина может
преуспевать в профессиональной и личной жизни, отдыхе и развлечениях. Например:
планы на вечер: поезд в Воронеж. В будни я работаю в Москве, а выходные еду
заниматься своим агентством.
планы на неделю: мероприятие Microsoft и купить машину.
планы на лето: конечно, виндсерфинг. И агентство.
планы на жизнь: купить квартиру. Выйти замуж и родить троих детей.
Журнал «Cosmopolitan», особенно популярный среди молодых женщин, пропагандирует установку на самостоятельность и независимость, помогая быть уверенной в себе
и своих возможностях: женщина – хозяйка своей судьбы, но для того, чтобы достичь
желаемого, надо все сделать по плану:
Желание женщины – закон. У нашей героини было несколько желаний: построить
карьеру, стать хорошей женой и отличной матерью. Ей все удалось. И свои рабочие
амбиции она реализовала как раз в области права!
По всей видимости, благодаря демократичной имиджевой концепции журнал собирает огромную читательскую аудиторию. Создаваемый журналом «Cosmopolitan» идеал
современной женщины – активный и в то же время легкий стиль жизни:
Наша героиня руководит финансовыми потоками медиахолдинга, от ее решений часто зависит судьба компании. И умудряется сохранить легкий взгляд на жизнь и женственность.
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Важнейшим ценностным ориентиром активной женщины становится успех, о чем
могут свидетельствовать названия постоянных рубрик, а также заглавия многих публикаций, имеющих в своем составе ключевое слово дискурса глянцевой периодики:
Путь к успеху; История успеха; Правила успеха; Рецепт успеха от Елены Путилиной; Выбор Cosmo: Успех и знания; Успех приходит... к стройным.
Тематический анализ материалов журнала «Cosmopolitan» позволяет представить
типичный образ, к которому обязана стремиться женщина, относящаяся к «глянцевой»
референтной группе. Основные оставляющие этого образа – активность, успех, мода,
красота. Мода для глянцевого журнала – выигрышное направление, весьма значимая для
преуспевающего человека тема. Не случайно лексико-тематическая группа «мода и красота» – одна из самых многочисленных в издании, читательскую аудиторию которого
составляют, с одной стороны, те, кто живет красиво, а с другой стороны, те, кто пока еще
только мечтает о красивой и обеспеченной жизни.
Доминирующие тематические группы слов, обозначающие различные предметы
одежды, украшений, декоративной косметики, парфюмерии и т. п., выполняют контактноустанавливающую функцию. В материалах глянцевого журнала они относятся к концептуальным языковым единицам, которые способны оказать воздействие на женщин,
расценивающих умение быть всегда модной как визитную карточку материального достатка и соответствующих ему стандартов потребления. Воплощая идеологию гламура
через тему моды, красоты, заботы о себе и своей внешности, журнал «Cosmopolitan»
внедряет в сознание своих читателей нормы определенного образа жизни.
Потребность целевой аудитории в успехе находит отражение в языке глянцевой журналистики, и в первую очередь на лексическом уровне материалов, создающих представление об интересах современной женщины. И хотя женские журналы по сравнению
с мужскими изданиями в меньшей степени насыщены неологизмами, тем не менее следует отметить активное использование героинями публикаций неологизмов, обозначающих тот или иной вид деятельности, какое-либо хобби и т. д. Согласно представлениям
журнала «Cosmo», женщина способна быстро реагировать на все новое: она может заняться буккроссингом, мобилографией, скрапбукингом, спитингом и др.
Читательница «Cosmo» может подарить себе праздник: посетить бьюти – бары или
же brow &nail бары, сделать spa- маникюр экзотическими рыбками Garra Rufa, побывать на презентации beauty – новинок и т. п. Иноязычные вкрапления, будучи типичной
особенностью языка глянцевого журнала «Cosmopolitan», привлекают внимание своих
читателей к занятиям, которые соответствуют потребностям новой элиты. С помощью
иноязычной лексики позиционируется высокий статус людей, которые ориентированы
на соблюдение норм потребительского поведения, присущих гламурному образу жизни.
В конструировании имиджа современной женщины участвует не только иноязычная
лексика, которая, следует заметить, нередко дается без перевода, (это служит сигналом
образованности адресата), но и разговорная, также соответствующая манере речевого
поведения героинь журнала.
Марина Крапивина, основатель пекарни «Хлеб с маслом»: Еще 10 лет назад я была
трудоголиком, карьеристкой, задвинувшей личную жизнь на третий план. Работала
управляющей торговой сети, пахала с утра до ночи....
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Доступная и удобная для быстрого восприятия манера изложения обеспечивается
и на синтаксическом уровне, где часто используются вопросно-ответные конструкции,
простые и/ или сложные, но небольшие по объему предложения и т. д.:
Думаешь, тренды не для тебя? А вот и нет! Телеведущая и модель Катя Жаркова
знает, как быть модной, если ты не худышка; Читай это руководство к действию.
Большинство трендов легко адаптировать под женщину с формами.
Таким образом, материал исследования позволяет сделать вывод о том, что воздействующий потенциал имиджа современной женщины, делающей шаги к успеху, формируется как содержательно-тематическим направлением журнала «Cosmopolitan», так
и его характерными лингвостилистическими особенностями.
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ІМІДЖ ЖІНКИ В ЖУРНАЛІ «COSMOPOLITAN»:
ЛІНГВОПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТ
У статті описується імідж сучасної жінки, створюваний на сторінках глянцевого журналу «Cosmopolitan». Відзначається, що ідеал молодої жінки, яка прагне досягти успіху в різних сферах, – активний стиль життя, що демонструє нову соціальну
роль представників «слабкої» статі. Робиться висновок, що потенціал вигляду жінки
формується завдяки тематичному змісту журналу, а також і мовностилістичними
особливостями опублікованих у ньому матеріалів.
Ключові слова: вплив, гендерний, глянцевий, імідж, журнал, мода, мовна поведінка,
стиль, успіх.
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THE IMAGE OF A WOMAN IN THE JOURNAL «COSMOPOLITAN»:
LINGUO-PRAGMATIC ASPECT
The article describes the image of a modern woman created on the pages of the glossy
magazine «Cosmopolitan». It is pointed out that the ideal of a young woman who aspires to
succeed in different areas – an active lifestyle demonstrating a new social role of the representatives of the “weaker” sex. It is concluded that the potential impact of the appearance of
a woman is formed by both the thematic content of the magazine and the linguo-pragmatic
features of the materials published there.
Keywords: impact, gender, glossy, image, magazine, fashion, verbal behavior, style, success.
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ВЕРБАЛЬНАЯ АГРЕССИЯ ПРОТИВ ПОЛИТКОРРЕКТНОСТИ – СЧЕТ 1:0
Статья посвящена проблеме языка вражды и тому, насколько политкорректность
может противостоять ему. В работе приводятся примеры вербальной агрессии из
выступлений политиков, журналистов, общества в целом. Политическая ситуация
в Украине настолько беспрецедентна, что политкорректность отвергнута, как искусственный и несвойственный нашему менталитету механизм на данном этапе.
Ключевые слова: язык вражды, политкорректность, новые реалии, неологизмы, негативная коннотация.
Агрессия все чаще пронизывает все сферы жизни современного человека. Можно
сказать, что она стала неотъемлемой составляющей современной культуры. Агрессия
мыслей, поведения и поступков находит свое выражение в языке. Революция, аннексия,
гибридная война, смена власти, экономический кризис, попытки люстрации и борьбы
с коррупцией – такова новая реальность Украины и мира в 2014 – 2015 годах. Новая
реальность нашей страны породила новый язык. Следует признать правоту известного
филолога Е. В. Шляхтиной, что «лексика реагирует на происходящие в обществе перемены весьма чутко и быстро» [1]. «Слова отражают события и настроения времени»
отметил М. Эпштейн, лингвист и куратор конкурса «Слово года» в России в 2014 [2].
Не вызывает сомнений актуальность описания и анализа нового языка и его влияния на общество. Цель данной статьи – попытаться представить новые слова и клише
языка вражды, показать их влияние на формирование образа врага в современном обществе и, как механизм политкорректности может быть противопоставлен ему. Предметом
© Попова Е. Н., 2015
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настоящего исследования являются способы выражения речевой агрессии в современном украинском и российском дискурсе.
В англоязычной литературе существует термин (hate speech), который переводится
исследователями, как язык вражды. Язык вражды – коммуникация, основанная на предубеждениях и дискриминации. Это негативное явление, поэтому во многих государствах
существуют законодательные ограничения на его употребление. «В любом демократическом обществе недопустимы подстрекательство к ненависти и оскорбительные формы
выражения в адрес определенных групп людей на религиозной, расовой, гендерной или
иной основе», — указывает лингвист и писатель А. Гладилин [3].
Следует сказать, что сейчас наблюдается падение общего уровня языковой культуры. И это объясняется не только появлением большого количество неологизмов с негативной коннотацией, жаргонизмов, но вульгаризацией и огрублением языка в целом,
нередко и мат воспринимается терпимо. В настоящее время телевидение и интернет задают тон в вопросах культуры речи, представляют эталон этических и моральных ценностей. Большинство людей ориентируется на эти нормы. Использование языка вражды
не только удел журналистов, но и политиков, и простых людей. Журналисты цитируют
и тиражируют высказывания политиков. Многократно воспроизведенные на ТВ, в интернете, газетах и других СМИ, агрессивные клише и выражения начинают активно
использоваться обычными людьми, которые, в свою очередь, проявляя языковую активность и смекалку, развивают, дополняют и создают новые языковые формы. Язык
вражды начинает активно употребляться в повседневном общении, и поэтому касается
любого человека. Проходит время, выражения вражды укореняются и становятся рядовым языковым явлением. Но при этом очень опасным, так как он порождает агрессию.
Российский центр «СОВА» проводил мониторинг публикаций СМИ, касающихся языка вражды, довольно длительное время и публикует результаты исследований в сборниках. Очевиден вывод Г. Кожевниковой, одного из авторов этого сборника, что «язык
вражды искажает реальные проблемы и порождает, прямо или косвенно, агрессию. Он
разрушителен для общества» [4]. Она внесла существенный вклад в изучение этого явления. В своей статье «Язык вражды после Кондопоги» ею были выделены виды языка
вражды. Это – призывы к насилию и дискриминации, создание негативного образа этнической или религиозной группы, оправдание исторических случаев насилия и дискриминации, публикации и высказывания, подвергающие сомнению общепризнанные
исторические факты насилия и дискриминации, обвинение группы в попытках захвата
власти или в территориальной экспансии, утверждения о неполноценности той или
иной этнической или религиозной группы и другие. Язык вражды был условно разделен по степени жесткости или, как указывает автор, степени общественной опасности
на жесткий, средний и мягкий.
Нельзя не согласиться с Г. Кожевниковой, что ксенофобная позиция, выраженная
представителем власти, по своим последствиям, гораздо более опасна, нежели высказывания писателя, журналиста или рядового гражданина. И особенно, когда эти позиции озвучиваются в самых авторитетных программах, которые смотрит большая часть
населения страны. В качестве наиболее наглядных примеров, на наш взгляд, следует
привести высказывания известных публичных людей в программах некоторых российских каналов.
267

Выдержки из программы «Структура момента» 1 канала РФ.
1.
Программа от 23.12. 2014. Тема: внеблоковый статус Украины.
«…подтягивание Украины в НАТО…», «…втягивание Украины в НАТО…», «…если
Украина чего-то и добилась, то лишь того, что стала беднее Молдовы…», «…правящая
группировка Украины…» (В. Никонов, председатель комитета по образованию).
2.
Программа от 26.12. 2014. Тема: суть взаимоотношений России и Запада.
«…мировое сообщество якобы осуждает Россию…», «…Запад всегда ненавидел
Россию», «…перевороты украинской модели…», «квази-либеральная оранжевая тусовка
и ударная сила, которая на Грушевского могла бесчинствовать, выкалывать глаза, отрубать
руки правоохранителям…» (С. Кургинян, политолог, лидер движения «Суть времени»).
3.
Программа от 28.10. 2014. Тема: круглый стол.
«…украинский кризис затевался, чтобы создать максимум проблем для России, а не
максимум счастья для Украины…», «…американская гегемония…», «…жесточайший
украинский кризис…», «…одна из задач Украины – прорыть глубокий ров между Россией и Европой…» (В. Никонов, председатель комитета по образованию), «…эти люди
(правительство) являются преступниками, которые развязали гражданскую войну, ввергли украинскую армию в тяжелейшее военное положение…», «…нацисты и олигархи,
которые пришли к власти в Киеве, — беспомощные негодяи» (М. Шевченко, журналист).
Выдержки из программы «Политика» 1 канала РФ.
1. Программа от 04.02. 2015. Тема: последние заявления президента США Б. Обамы
и их возможные последствия.
«…ни одной военной победы со стороны украинских вооруженных сил мы не видим…», «…единственное, что они умеют, это уничтожать ракетными и артиллерийскими системами мирные города и объекты инфраструктуры…», «…украинский народ – это
пушечное мясо для Запада и США…», «…украинское государство и армия недееспособны…» (И. Хисамов, публицист, политолог), «…Украине мир не нужен…».
2. Программа от 11.02. 2015. Тема: принесут ли мир на Украину итоги переговоров
лидеров России Германии, Франции и Украины.
«…причина переговоров и их фон – не гибель мирных жителей, а поражение украинской армии под Дебальцево и заявление США о поставках летального оружия на Украину…» (П. Толстой, журналист), «…очередное унизительное поражение Украины и не
способность киевского режима проводить операцию по зачистке Дебальцево и личный
крах президента Порошенко…» (И. Коротченко, главный редактор журнала «Национальная оборона»), «…поставят Украину на грань военно-политической катастрофы…»
(И. Коротченко, главный редактор журнала «Национальная оборона»).
Выдержки из программы «Человек и закон» от 23.01.2015 Тема: тайные игры секретных служб.
«…действительно ли в Германии до сих пор действуют послевоенные оккупационные законы? Даже канцлера утверждает Вашингтон? ... Когда в Вашингтоне начали давить санкциями…», «…вряд ли Яценюк до такой степени невежественен … Яценюк на
сумасшедшего явно непохож… Уж очень ему хотелось выслужиться …», «США давно
хотят переписать историю и выставить себя победителями…», «…в Германии все прямо
или косвенно находится в подчинении Штатов…», «…согласно канцлер-акту Германия
весь двадцатый век будет находится под властью США… Скажет США, что Америка
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победила во второй мировой войне и Меркель, склонив голову, согласится… (А. Пиманов, журналист).
Все это примеры языка вражды, которые можно отнести к жесткому и среднему
типу. Некоторые являются прямыми обвинениями и оскорблениями, у других «отрицательная оценка оказывается не в фокусе внимания, а подается как нечто само собой
разумеющееся, что вытекает из самой сути дела и не может быть оспорено» [5]. Ярче
всего язык вражды проявляется при использовании слов и выражений, в самом своем
значении содержащих отрицательную оценку. Резкие слова, оскорбительные замечания,
критика, повторяющиеся уничижительные высказывания. Все они направлены на определенную группу людей, отдельных политических деятелей, страну, в данном случае
Украину и США, и высказаны известными людьми, к которым прислушиваются в обществе. Многократно тиражируемые, эти клише создают образ врага. Широко известны
своими агрессивными выпадами такие одиозные политики как В. Жириновский в России и О. Ляшко в Украине. Невзирая на свое высокое положение в государстве, в борьбе
с политическими противниками они не стесняются в выражениях: «уроды», «политические ворюги и шестерки», «подонки», «твари», «коммуняки – брехуны». Прямая речевая
агрессия, т. е. поношение или оскорбление кого-либо – самый жесткий вид агрессии. Заявления, доходящие до хамства, в адрес политических противников, всегда направлены
на переключение внимания социума на образ врага. Кроме того, это нарушение языковых и этических норм. Массовая аудитория получает примеры агрессивного употребления языка, формируется речевая агрессия как способ коммуникации и создается образ
врага. Применение подобных клише и выражений формирует в общественном сознании
негативный фон, препятствующий диалогу и взаимопониманию, отмечают многие исследователи. Можно утверждать, что язык вражды, пропаганды, лжи, ненависти и насилия в наше время одержал победу в общественном сознании. Характерно, что это наносит непоправимый ущерб межкультурному диалогу между народами России, Украины.
В украино-российском дискурсе наиболее часто встречаются такие клише как украинский режим, оккупированные территории, хунта, так называемое правительство, киевские сатанисты, приспешники Обамы, пиндосы, майдан, антимайдан, антимайданить,
майданутые, сепаратисты, сепары, сепаратюги, ватники, вата, укрофашисты, фашисты,
рашисты, вышеватники, ленинопад, укропы, крымнашевцы, крымнаш – намкрыш, пятая
колона, нацпредатели, титушки, государственный переворот, москали, хохлы, хохляцкая
граница, бандеры, бандерлоги, лугандоны, лугандония, даунбасс, отдонбасить, гейропа, госдура, правосеки, нацики, нацгады, яйценюх, пукин, путлер, кремлевский карлик,
кривосудие, каратели, полицаи, колорады и другие. Все это типичные примеры языка
вражды. Такие клише, как украинский режим, оккупированные территории, киевская
хунта, гражданская война, так называемое правительство, киевские сатанисты, каратели,
приспешники Обамы, можно отнести к средней степени языка вражды. Они активно
используются в средствах массовой информации и политических кругах. Все производные от слова майдан (майданить, антимайдан, антимайданить, майданутые и другие),
титушки, бандеры, бандерлоги, лугандоны, лугандония, даунбасс, правосеки, нацики,
нацгады выражают противостояние между различными группами людей в современном
украинском обществе и являются неологизмами, созданными народом.
269

Хотя все они звучат презрительно и обидно, многие четко и однозначно определяют
суть явлений и называют вещи своими именами. И хотя в целом, негативное содержание
этих сочетаний нагнетает взаимную враждебность и ненависть, нельзя не отметить точность попадания и остроту многих из них. Например, до того, как Верховной Радой официально Россия была признана страной агрессором, президент этой страны уже получил
насмешливые и хлесткие прозвища (пукин, путлер, кремлевский карлик), созданными
в порыве народного гнева и возмущения. Не менее меткие прозвища получают и украинские политики (яйценюх, порох, вождь сладкое перо, кровавый пастор). Они являются
яркими примерами народного творчества и созданы простыми людьми, вовлеченными
в конфликт, пострадавшими в нем, глубоко обиженными и возмущенными коварством,
ложью и подлостью врага-агрессора, на языке политкорректности называемом политическим противником. В России уже несколько лет проходит конкурс «Слово года», где
в номинации «Антиязык» в 2014 году победили слова «крымнаш», «вежливые люди»
и «пятая колонна», отразившие конкретные реалии жизни российского общества. Любопытно, что слово «вежливый» приобрело противоположное отрицательное значение:
«грозный, опасный, вооруженный».
В данное время в Украине взрыв языковой активности в социуме является отражением политических процессов и помогает осознать людям реальное положение вещей. Враг
должен быть назван врагом, агрессор агрессором, война войной. Но не с целью оскорбить
оппонента, а с целью назвать его тем, кто он есть. На подсознательном уровне в социуме
так и происходит. На поверхность выходит голая, неприглядная, грубая правда.
Языку вражды может быть противопоставлена идея политкорректности. Существует
огромное количество взглядов и определений на эту тему. Она является неоднозначным
феноменом, имеющим и ярых сторонников, и противников. Идея политической корректности (political correctness) появилась в США в конце ХХ века. Сейчас она превратилась
в отлаженный механизм поведения в различных ситуациях. Убедительно звучит мысль
Е. В. Шляхтиной, что «политическая корректность стала одним из элементов образа
жизни в западноевропейских странах и диктует определённые стандарты социального,
культурного и языкового поведения» [1]. Политкорректность это отказ от использования языка вражды, отказ от оскорблений оппонента, отказ от лексики дикости. По сути,
это языковая толерантность. Во многих странах язык вражды преследуется по закону.
Политическая корректность в языке базируется на лингвистической гипотезе СепираУорфа о зависимости типа мышления и поведения членов языкового коллектива от типа
языка. По ней предлагается находить нейтральные и даже положительные заменители
обидных и табуированных выражений, которые задевают чувства и достоинства людей
и ущемляют их права. Украинский политолог В. Беляминов отмечает, что политкорректность является признаком того, что общество живёт с нормами демократии. «Политкорректность нужна и возможна, она признак цивилизованности и достоинства» признает
политолог и публицист С. Черняховский [6]. Как пишет Е. В. Шляхтина, основным средством осуществления политкорректности является эвфемия. Эту же точку зрения разделяет израильский политолог Д. Эйдельман и утверждает, что политически корректный
термин – это всегда эвфемизм, введённый с целью избежать того или иного оскорбления
какой-либо группы населения.
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Многие заявляют, что это явление еще не прижилось на постсоветском пространстве. На это есть определенные причины. Так некоторые лингвисты считают, что политкорректность приводит к искусственному выхолащиванию языка, насаждению противоестественных норм, искажающих развитие языка. Некоторые, в частности российский
ученый и мыслитель, занимавшийся системным анализом, С. Г. Кара-Мурза, считают,
что это всего лишь один из манипулятивных приемов, заключающихся в маскировке, затуманивании истинного смысла явлений [7]. Свою мысль он иллюстрирует следующим
примером: «вторжение вражеских войск на территорию другого государства может называться «миротворческой операцией», «гуманитарной интервенцией», «установлением
демократии»». Известный социолог Л. Г. Ионин также скептически относится к политкорректности и считает, что она подрывает традиционные институты демократии [8].
Вопрос политкорректности вполне актуален и насущен сегодня. Это связано с определенной сменой парадигм и этапов развития современного общества. Сейчас больше
внимания уделяется защите прав человека, ограничению проявлений языковой агрессии,
демократии в целом. Нет другого средства противостоять вербальной агрессии и сохранения дружеских отношений и взаимопонимания между политическими противниками.
Есть некоторое движение в этом направлении и намечается незначительное изменение
общественного мнения.
К сожалению, приходиться констатировать, что политкорректность в Украине плохо
приживается, нет общественных дискуссий по этому вопросу, нет словаря политически
корректной лексики, нет даже попыток лингвистов или политологов остановить лавину
языка вражды или противостоять ей. Крайности политкорректности нередко дискредитируют саму идею. Можно утверждать, что пункт 1 статьи 161 УК Украины о разжигании национальной вражды, не действует и остается неэффективным [9]. Не проводиться
мониторинг использования и анализ ксенофобных высказываний в СМИ и речах политиков в украинском дискурсе.
Политическая ситуация в Украине, обусловленная внешней и внутренней агрессией,
является настолько беспрецедентной и напряженной, что политкорректность, и без того
не прижившаяся на украинской почве, естественным образом, отвергнута, как искусственный, ненужный и несвойственный нашему менталитету пока механизм. И, к сожалению, приходится признать, что на смену ей пришел неконтролируемый спонтанный
язык выражения чувств неприятия, обиды, ненависти и вражды. На этом этапе именно он
захватил общественное сознание и пространство, и одержал победу. Странам и людям,
подвергнувшимся агрессии и дискриминации, не нужна политкорректность, когда им
угрожает опасность. Хочется подчеркнуть слово «пока несвойственный», так как вряд
ли есть другой механизм кроме языка политкорректности, способный стать барьером
на пути вражды и эффективно заменить его, формируя идеи толерантности и терпимости. Победа политкорректности в западноевропейском обществе не была легкой и заняла
несколько десятилетий. Любопытно, что литовский ученый-лингвист Элеонора Лассан,
системно занимающаяся анализом публичных текстов, доказывает, что лингвистика может предупреждать об опасностях раньше, чем это делают политологи. Эта мысль заслуживает пристального внимания, так как агрессивные слова способны впоследствии
вылиться в агрессивные действия.
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Очевидно, что эта проблема не исчерпывается рамками одной статьи, требует постоянного внимания и изучения. Ведь от того, каким будет наш язык, зависит наше будущее.
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ВЕРБАЛЬНА АГРЕСІЯ ПРОТИ ПОЛІТКОРЕКТНОСТІ – РАХУНОК 1:0
Стаття присвячена проблемі мови ворожнечі і тому, наскільки політкоректність
може протистояти їй. У роботі наводяться приклади вербальної агресії з виступів
політиків, журналістів, суспільства в цілому. Політична ситуація в Україні настільки
безпрецедентна, що політкоректність відкинута, як штучний і невластивий нашому
менталітету механізм на даному етапі.
Ключові слова: мова ворожнечі, політкоректність, нові реалії, неологізми, негативна конотація.
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VERBAL AGGRESSION AGAINST POLITICAL CORRECTNESS – SCORE 1:0
The article deals with the problem of hate speech and how political correctness can
resist it. The paper provides examples of verbal aggression from the speeches of politicians,
journalists and the general public. The political situation in Ukraine is so unprecedented
that political correctness is rejected, as an artificial and alien mechanism to our mentality
at the present moment.
Кey words: hate speech, political correctness, new reality, neologisms, negative connotation.
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ОТ «ТРАГЕДИИ» ДО «КОМЕДИИ»
(О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ МЕТАФОРИЧЕСКОГО ОТОБРАЖЕНИЯ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ В «НОВОЙ ГАЗЕТЕ»)
В статье описывается фрагмент метафорической картины мира, создаваемый популярным периодическим изданием, которое представляет российскую качественную
прессу. Отмечается, что морбиальные и театральные метафоры, сохраняющие высокую актуальность, активно способствуют реализации манипулятивной функции. Наличие коррелирующих метафорических образов трагедии и комедии свидетельствует о значительной роли эмоциональной составляющей в сознании как авторов, так и читателей.
Ключевые слова: интеллектуализация, интерпретация, манипулирование, метафора, суггестивный, прагматический, эффект.
Исследование политической метафоры считается одним из самых перспективных
направлений современной лингвистики, рассматривающей метафору как основную ментальную операцию, как способ познания, структурирования и оценки мира. Метафорическая картина мира, создаваемая средствами массовой информации, является своего
рода зеркалом, в котором отражается национальное сознание. Поэтому изучение «базисных метафор – это своего рода ключ к выявлению его особенностей на том или ином
этапе развития общества» [1:54].
На протяжении двух последних десятилетий в российской качественной прессе высокую активность проявляют метафоры с исходными понятийными сферами «болезнь»,
«война», «театр», «криминал» и др., свидетельствующие об актуальности и продуктивности традиционных источников экспансии в СМИ метафорической лексики. Предметом нашего внимания являются медицинские (морбиальные) и театральные метафоры,
© Ляпун С., 2015
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одни из которых отражают социальные представления об отклонении от нормы, естественного порядка вещей, а другие – о неправдоподобии.
Медицинская метафора, использование которой вызвано непрекращающейся «болезнью» общества, «оказалась естественной для современной лингвокультурной ситуации»
[2:82]. Поскольку общество находится в состоянии кризиса, средства массовой информации
сосредоточены на «потрясениях, проблемах и катаклизмах». В начале XXI века кризис рассматривается как медиаобраз, то есть «образ социального мира, включающий не только модель самого понятия, но и оценки, метафорические интерпретации» [3:83].
Среди социально оценочных языковых единиц, создающих медиаобраз кризиса,
большое место занимают морбиальные метафоры, прагматический смысл которых («тяжелое состояние, требующее незамедлительного вмешательства») помогает создать впечатление нездоровья, неблагополучия. Стремление авторов оказать сильное воздействие,
а точнее психологическое давление на адресата обусловливает употребление таких метафорических номинаций, которые способны вызвать резкое эмоциональное неприятие:
атрофия, зараза, гангрена, нарыв и т. п.:
Большая часть прибавки социальных расходов будет съедена социальной бюрократией. То есть снова старое увеличение финансирования способствует деградации –
распространению гниения с головы власти к ее конечностям (Нов. газета. 05.2009);
Академик РАМН и РАН М. Давыдов поставил точный диагноз болезни, эпидемически поразившей наше общество: дистрофия дальновидения (Нов. газ. 02.04.2007).
Анализ свидетельствует о том, что в начале нового столетия общество продолжает
страдать от инфекционных заболеваний, причиной которых является вирус:
Вирус обмана
В Росси искусственно нагнетается гриппозная истерия, увеличивающая продажи
лекарств (Нов. газ.15.02.2011)
Если ранее в российских периодических изданиях преимущественно использовались метафоры, обозначающие физические заболевания, то теперь нередко встречаются
метафоры, указывающие на психические расстройства:
Экономика безумия
Почему и как Россия сможет позволить себе чемпионат с бюджетом миллиард
долларов (Нов.газ. во Владивостоке. № 289)
Политические метафоры выполняют не только прагматическую функцию, но и эвфемистическую, которая считается разновидностью коммуникативной функции. Особенно
ярко взаимодействие вышеназванных функций проявляется в базисной метафоре диагноз,
намекающей на какую-либо острую проблему, требующую повышенного внимания:
Кризис ожиданий
Попытка диагноза сложившейся ситуации накануне очередного выступления тех,
кто ею недоволен (Нов. газета.03.02.2012)
Тенденция к интеллектуализации обусловливает метафорическое использование узкоспециальных терминов:
Пандемия лоббизма?
На чем основаны обвинения Геннадия Онищенко в адрес Всемирной ассоциации
здравоохранения и при чем тут бывший министр обороны США
Конечно, лоббизм «Тамифлю» – это скандальная версия. Понятно, ВОЗ важнее справиться с болезнью, чем оглядываться на предсказуемые обвинения в ангажированности,
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а фармацевтическая компания не может не воспользоваться угрозой пандемии для продвижения своего лекарства (Нов. газета. 08.05.2009).
Востребованность медицинских метафор в интерпретации событий, явлений или
фактов объясняется, прежде всего, тем, что они успешно используются в качестве орудия манипулирования, поскольку вызывают чувство тревоги, страха, крайней обеспокоенности. Таким же высоким суггестивным потенциалом обладают театральные метафоры, имеющие прагматический смысл лицедейства, имитации, неискренности:
Агентство «Франс – пресс», по информации радиостанции «Эхо Москвы», считает, что все происходящее в Таманском заливе напоминало шоу. Погружение на дно и обнаружение амфор агентство называет «постановкой на высоком уровне».
Театральная метафора часто бывает развернутой, при этом метафорическая цепочка
обнаруживается в сильных позициях текста – заголовке и подзаголовке:
Лицедеятели
Политические партии декорируют свои избирательные списки популярными артистами и спортсменами. Как всегда
в лидерах – «Единая Россия» (Нов. газ.12.10.2011)
Во время кризиса на первый план выходят креативные метафоры, поскольку в этот
период «важно не уже столько количество, сколько качество – нужны новые идеи, облегчающие поиск нестандартных решений проблемной ситуации» [4:139]. Так, при освещении политической жизни общества на страницах «Новой газеты», широко использующей образы «театра», встречаются не только узуальные метафоры, но и окказиональные,
в оригинальной форме выражающие авторскую интенцию:
Комедия дельмарте
На предвыборной сцене – Панталоне, Дотторе, Арлекин, Бригелла, Капитано. Без
Пьеро ( Нов. газета. 27.01. 2012)
Включение метафоры в интертекстуальный контекст, актуальный для мировой культуры, является стилистическим приемом, характерным для качественной прессы. Аллюзия в заглавии, отсылающая к итальянской комедии масок дель арте, где действует
принцип fissi (одни и те же персонажи участвуют в разных по содержанию сценариях),
требует от читателя фоновых знаний, позволяющих включиться в интерпретацию интертекстуальной игры, построенной с участием театральной лексики.
Таким образом, наличие в метафорической картине мира коррелирующих образов
трагедии и комедии позволяет сделать вывод о том, что в сознании как авторов, так и читателей качественной прессы значительную роль играет эмоциональная составляющая.
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ВІД «ТРАГЕДІЇ» ДО «КОМЕДІЇ»
(ПРО ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ МЕТАФОРИЧНОГО
ВІДТВОРЕННЯ ДІЙСНОСТІ В «НОВІЙ ГАЗЕТІ»)
У статті описується фрагмент метафоричної картини світу, створюваний популярним періодичним виданням, яке репрезентує російську якісну пресу. Відзначається,
що морбіальні і театральні метафори, що зберігають високу актуальність, активно
сприяють реалізації маніпулятивної функції. Наявність корелюючих метафоричних
образів трагедії і комедії свідчить про значну роль емоційної складової у свідомості як
авторів, так і читачів.
Ключові слова: інелектуалізхація, інтерпретація, маніпулювання, метафора, сугестивний, прагматичний ефект.
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FROM «TRAGEDY» TO «COMEDY “
(SOME FEATURES OF METAPHORICAL REPRESENTATION
OF REALITY IN THE NEWSPAPER “NOVAYA GAZETA”)
The article describes a piece of the metaphorical worldview created by a popular periodical which is the Russian quality press. It is pointed out that medical and theatrical metaphors
preserving high significance actively contribute to the achievement of the manipulative function. The presence of correlating metaphorical images of tragedy and comedy shows the considerable role of the emotional component in the mind of both authors and readers.
Keywords: intellectualization, interpretation, manipulation, metaphor, suggestive, pragmatic effect.
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НОВІ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ВИЯВИ ІНШОМОВНОЇ ЛЕКСИКИ
НА ПОЗНАЧЕННЯ НЕГАТИВНИХ ДІЙ ТА ПРОЦЕСІВ
(НА МАТЕРІАЛІ МОВИ УКРАЇНСЬКОЇ ПЕРІОДИКИ)
У статті проаналізовано слова іншомовного походження, які надають текстам
української періодики негативних відтінків, охарактеризовано їх за тематичними групами, виокремлено нові лексико-семантичні вияви іншомовних лексем, що активізувались під дією позамовних чинників.
Ключові слова: слова іншомовного походження, негативне значення, мова української періодики, позамовні чинники.
Мова друкованих засобів масової інформації є одним із найдинамічніших підстилів публіцистичного стилю: у ній доволі яскраво й швидко відзеркалюються зміни, що відбуваються в
суспільстві. Українська періодика перебуває в постійному пошуку різних засобів суб’єктивного
увиразнення мовлення. Газети в мовному плані прагнуть наблизитись до читача, зацікавити
його, зокрема засобами емоційно-оцінної лексики. Оцінність у масовокомунікаційному дискурсі має особливий характер, оскільки оцінка в засобах масової інформації – це не просто
оцінка індивідуальна, що відображає точку зору конкретного журналіста, а оцінка певних ідеологічних груп суспільства, відображена автором-медіатором у своїх текстах.
Оцінність – найважливіша інтенціональна категорія публіцистичного дискурсу, за допомогою якої адресант переконує адресата в певних заданих цілях. Ця категорія оцінки привертає увагу багатьох українських та зарубіжних мовознавців, її
розглядають у логіко-семантичному (Н.Д. Арутюнова “Предложение и его смысл:
Логико-семантические проблемы” [1]), семантико-прагматичному (Ф.С. Бацевич
“Очерки по функциональной лексикологи” [2], Т.В. Маркелова “Семантика оценки
и средства ее выражения в русском языке” [9]) та комунікативному (Н.В. Гуйванюк
“Антропоцентричний підхід до вивчення мовних явищ” (на матеріалі авторизованих конструкцій сучасної української мови) [5], Н.Л. Іваницька [12]), текстотворчому
(У.В. Соловій “Оцінно-образна номінація у структурі художнього тексту” [14]) аспектах. Проблеми негативної оцінки торкались у своїх роботах дослідники мови засобів масової інформації: С.П. Бибик [4], І.Я. Заліпська [6], І.Я. Мислива-Бунько [10],
Б.О. Коваленко [8], М.І. Навальна [11], О.А. Стишов [15] та ін.
У статті ставимо за мету проаналізувати слова іншомовного походження, які надають
текстам періодики негативних відтінків, спробуємо охарактеризувати їх за тематичними
групами, виокремити нові лексико-семантичні вияви іншомовних лексем, що активізувались під дією позамовних чинників.
На початку ХХІ ст. у мові українських друкованих засобів масової інформації фіксуємо активне вживання іншомовних слів, що мають виразне негативне значення. У мові
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сучасних українських мас-медіа в постійному вжитку перебувають інновації іншомовного походження, що сприяють поповненню словникових ресурсів літературної мови і
які є найвиразнішим явищем мовно-літературного розвитку [11]. Особливо часто вони
надаються в матеріалах на міжнародну та суспільну тематику, напр.: зомбі, фанатик.
За словником іншомовних слів С.П. Бибик, зомбі “1) в африканській міфології покійник, який виконує волю того, хто викликав його дух”; 2) перен. “безвольна людина, яка
бездумно виконує накази, беззастережно підпорядковується волі інших, той, хто діє під
впливом чужої, як правило злої, волі” [3, 235]. У текстах періодики натрапляємо на прикметник зомбований. Лексема фанатик “надзвичайно релігійна людина, що нетерпимо
ставиться до інших вірувань, іновірців” [3, 562], у мові преси здебільшого використовують у переносному значенні “людина, пристрасно віддана якій-небудь справі, захоплена
якоюсь ідеєю, почуттями, що нерідко робить таку людину однобічно, обмеженою”[3,
562], напр.: “Тому на Заході це одиничні фанатики, а у нас зомбована армія “вати”
(“Високий замок”, 26.10.2014).
Здебільшого такі лексеми дають негативну оцінку діям певних груп людей у тому чи
іншому суспільстві. У даному випадку йдеться про жителів Донбасу, що беззаперечно
виконують накази Кремля, про тих, хто сліпо йде за “визволителями” їхніх земель.
На позначення негативних процесів, що склалися на сході України та негативних
дій певних груп осіб, у мові української періодики вживають лексему поліцаї “1) у дореволюційній Росії та в деяких капіталістичних країнах – особа, що служить у поліції,
нижчий чин поліції; 2) під час Великої Вітчизняної війни – особа, завербована з місцевого населення тимчасово окупованих фашистами районів на службу в поліції” [13, VII,
84)], поліція “1) система особливих органів державного управління для охорони безпеки
існуючого ладу і встановленого порядку; 2) збірн. особи, які служать у таких органах,
поліцаї” [3, 437 ], напр..: “Затримані громадяни України “Г” (1979 р.н.) та “М” (1968
р.н.) під час окупації м. Слов᾿янськ чергували з вогнепальною зброєю на блокпостах та
виконували роль “поліцаїв” – допомагаючи терористам виявляти місцевих мешканців,
які засуджували дії так званої “ДНР” (“Високий замок”, 10.11.2014). У даному випадку
лексема “поліцаї” вжита в значенні “особи, які служать терористам та сепаратистам”.
Безумовно, що це негативно характеризує окрему частину населення, яка діє на сході
України, зокрема на окупованих територіях.
Нерідко в мові сучасних газет використовують відомі та часто вживані іншомовні
слова, але у певному контексті вони мають негативний відтінок, бо подані в переносному значенні (режисирувати “здійснювати постановку спектаклю, кінофільму, естрадно-концертної програми, циркової вистави” [3, 464]), напр.: “Скандал з африканським
вугіллям зрежисерували у Кремлі” (заг.) (“Високий замок”, 13.11.2014). Відомі словники
не подають переносного значення цієї лексеми, а в мові преси її вжито в значенні “здійснювати зумисне сплановані негативні дії стосовно чогось, когось”. Тут йдеться про плани Росії щодо міжнародної спільноти; більше того, вжито в негативному значенні для
позначення нечесних, непрозорих, підлих дій з боку Кремля.
Актуалізувалися в мові друкованих засобів масової інформації негативні іншомовні
лексеми на позначення осіб (ньюсмейкер “людина, яка з ти чи інших причин викликає
інтерес публіки та засобів масової інформації; журналіст, що працює в галузі створення нових інформаційних програм” [3, 395], архітектор “фахівець в галузі архітектури,
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будівничий” [13, I, 65)], куратор “особа, якій доручено наглядати за якою-небудь роботою; опікун” [13, IV, 406)]), напр..: “Головний “ньюсмейкер” – Родослав Сікорський”
(“Вільна Україна”, 31.10.2014); “Москаль назвав головного “архітектора” псевдореспублік Донбасу” (заг.) (“Високий замок”, 03.11.2014); “…або лінію розмежування терористи разом із їхніми кураторами з Кремля бажають проводити вже з урахуванням нових
територій…” [про стан справ на Донбасі] (“Україна молода”, 07.11.2014).
Слово ньюсмейкер “особа, яка подає нову інформацію чи ідеї з негативним значенням” та “особа, яка бере участь у створенні чогось нового, негативного для більшості”
має оцінне значення, бо йдеться про неперевірені, або зумисні негативні чутки про нашу
державу, а саме про можливий поділ України між Польщею та Україною.
Лексема архітектор у мові періодики негативно характеризує тих, хто вибудовує політику дій на сході України не на користь держави, а на користь сепаратистів. Переносне
значення цих іншомовних лексем засвідчують лапки.
Лексема куратор хоч і вжита у прямому значенні, але йдеться про осіб з Кремля,
котрі керують окупантами на Донбасі, а їхні дії є негативними щодо цілісності української держави.
Слова іншомовного походження в негативному значенні в мові періодики активно
використовують не тільки збірно щодо дій Кремля, але й особисто до Президента Росії Володимира Путіна (фашизація “впровадження режиму терористичної диктатури,
спрямованого на знищення демократичних прав і свобод” [3, 565], інтервенція “насильне збройне втручання однієї або кількох держав у внутрішні справи іншої держави, агресія; фін. втручання держави, банків чи підприємств в операції на фондовій
біржі з метою штучного впливу на курси національної валюти, цінних паперів тощо”
[3, 255], репресія “захід державного примусу, покарання” [3, 470], шантаж “залякування погрозою викрити або розголосити факти, відомості, що можуть скомпрометувати, зганьбити кого-небудь, з метою одержання будь-яких вигод; злочин, що полягає
у використанні таких дій” [3, 608]) напр.: “…що було використано і використовується
Кремлем як спосіб очорнити протест в очах росіян і всього світу через його “фашизацію” (“Дзеркало тижня”, 05.11.2014); “Зрозуміло, що не під час війни, і не тоді, коли
під боком Путін, який здійснює інтервенцію” (“Високий замок”, 13.11.2014); “Інтервенція Росії” (заг.) (“День”, 08.12.14); “У Росії можуть почати репресії за причетність до “Правого сектору” (заг.) (“Українська правда”, 18.11.2014); “Путін, схоже,
має намір взятися до великого шантажу, що базується на допомозі Росії в боротьбі
проти ісламської держави”. (“День”, 14.01.15). Лексема фашизація вже має негативне
значення, та в цьому випадку стає ще більш емоційно-забарвленою, адже йдеться про
маніпуляцію росіянами, спробу осквернити волевиявлення українського народу, через
використання ним символіки під час подій на майдані. Інші лексеми наголошують на
негативних діях Росії та їхнього президента щодо втручання в державні справи України, про деспотичний намір російської влади щодо осіб, які мали відношення до українського визвольного руху під час війни на Донбасі.
Щодо діяльності Москви та президента Путіна використовуються іншомовні слова
з переносним значенням. Лексема експлуатувати має значення “привласнювати одними
людьми продуктів праці інших людей, що ґрунтується на приватній власності на засоби виробництва”, “систематично використовувати людиною продуктивних сил” [3, 204],
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напр.: “На будівництво Керченського мосту хочуть “експлуатувати” студентів із Москви” (заг.) (“Газета по-українськи”, 31.10.2014). Фактично ж йдеться про безкоштовну
робочу силу в особі московських студентів.
Часто в мові друкованих засобів масової інформації іншомовні слова вживаються
для позначення дій міжнародної спільноти у ставленні до Президента Росії Володимира
Путіна (ізоляція “відокремлення когось чи чогось, позбавлення зв᾿язку з навколишнім
середовищем” [3, 240], санкції “1) юр. затвердження чого-небудь вищою інстанцією, визнання законності чогось; 2) юр. заходи впливу, покарання за порушення закону; 3) у
міжнародному праві – заходи впливу щодо держави, яка порушила міжнародну угоду”
[3, 482], маргіналізація “тенденція до злиття соціальної групи” [3, 355], саботаж “1)
навмисний зрив роботи, який виявляється у прямій відмові від неї або у недбалому, несумлінному її виконанні; 2) прихована протидія здійснення чого-небудь” [3, 480]), напр..:
“Обама попередив Путіна про ізоляцію та нові санкції” (заг.) (“Українська правда”,
16.11.2014); “Міжнародна маргіналізація Путіна” (заг.) (“Голос України”, 18.11.2014);
“Саме хазяїна Кремля країни посадили в “залізну клітку” дипломатичного саботажу”
(“Голос України”, 18.11.2014);
Лексеми набувають особливого негативно-експресивного забарвлення, коли вживаються на позначення дій проти Володимира Путіна. Використання таких лексем вказує
на чітке негативне відношення міжнародної спільноти щодо політики Путіна на сході
України та інших окупованих територіях.
На початку XXI ст. під дією позамовних факторів у зв᾿язку з напруженою ситуацією
на теренах нашої держави, значно актуалізувалось вживання іншомовних слів із негативною оцінкою, що торкаються суспільно-політичної сфери життя (імпічмент “процедура притягнення до суду парламенту вищих посадових осіб держави у випадку порушення ними законів цих країн” [3, 244], резервація “у певні періоди історії США, ПАР,
Австралії, Канади, Бразилії – місце примусового поселення корінних жителів” [3, 464],
пікетувати “охороняти що-небудь, перебуваючи в пікеті; установлювати пікет” [3, 428],
одіозний “який викликає украй негативне ставлення до себе, заслуговує на осуд; небажаний, неприйнятний” [3, 397], імітатор “людина, яка вміло імітує кого-, що-небудь”
[3, 243], узурпація “незаконне захоплення влади в країні або привласнення чужих прав
на що-небудь” [3, 553], контрабандист “той, хто здійснює незаконні, таємні перевезення, займається контрабандою” [3, 312]), напр.: “Закон про імпічмент Президента – це
процедура зняття недоторканості” (заг.) (“Урядовий кур᾿єр”, 11.11.2014), “Севастополь: життя в резервації” (заг.) (Українська правда, 12.15.2014), “Цього тижня жидачівці пікетували міську раду, районну і обласну ради, писали звернення до керівника
облдержадміністрації, глави уряду і президента” (“Високий замок”, 20.11.2014), “Крім
самих одіозних фігур режиму Януковича, органами прокуратури вже направлено до
суду обвинувальні акти у відношенні цілого ряду регіональних діячів” (“Дзеркало тижня”,
15.11.2014); “Когорта Героїв України може поповнитись “гідним” представником –
талановитим імітатором патріотичної діяльності на Донбасі Володимиром Семистягою” (“Україна молода”, 16.01.15); “У справі узурпації влади Януковичем було відкрито близько 700 кримінальних проваджень – ГПУ” (заг.) (“Сегодня”, 16.01.15); “Прикордонний Херсон став справжнім перевалочним пунктом для контрабандистів з Росії
та анексованого Криму” (“Україна молода”, 18.12.14).
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Аналізовані лексеми передають негативні процеси як на материковій Україні, так
і в Криму, а також характеризують негативні соціальні процеси в суспільстві та щодо
державних осіб.
Окрім того, все частіше натрапляємо на використання іншомовних слів у переносному
значенні, що стосуються суспільно-політичного життя (пасьянс “гральні карти, розкладені особливим чином, за певними правилами; розкладання карт за такими правилами” [3,
420], камікадзе “1) назва японського льотчика-смертника, який діяв проти кораблів противника під час Другої світової війни; 2) перен. той, хто жертвує собою заради високої мети”
[3, 270], люструвати “1) релігійні обряди, пов᾿язані з уявленням про очищувальну силу
магічних дій; 2) заборона функціонерам високих чинів забороненої в певній країні політичної партії протягом певного терміну обіймати посади в державному апараті, обиратися
у представницькі органи, бути суддями” [3, 347]), напр..: “Губернаторський пасьянс” (заг.)
(“Високий замок”, 07.11.2014), “Ось тоді Арсеній Яценюк буде справжнім “камікадзе””
(“Українська правда”, 05.11.2014), “Рада “люструватиме” всіх міністрів та інших посадовців, яких призначає” (заг.) (“Українська правда”, 12.11.2014).
Лексему пасьянс вжито в переносному значенні “розкладання губернаторських посад у зручному варіанті для влади”, вона має негативний відтінок, адже йдеться про розподіл крісел для задоволення інтересів перш за все високопосадовців, не заважаючи на
вподобання простих українців.
Лексема камікадзе передає можливу жертовність політика, але оскільки слово надано в лапках, то йдеться про дуже показну жертовність і, якщо така і буде мати місце, то
аж ніяк не з благородною метою для людей, а винятково у власних інтересах.
Лексема люструвати в даному контексті засвідчує процес люстрації, що може бути
несправедливим.
Дуже незвичним, але доволі емоційним видається вживання медичної термінології у
переносному значенні для позначення процесів та станів у політичному житті (колапс “1)
раптове зниження кров᾿яного тиску й різке погіршення серцевої діяльності, що супроводжується загальною слабкістю або втратою свідомості і загрожує життю; 2) спадання
уражених ділянок легені при пневмотораксі; 3) перен. тяжка криза в економіці і соціальному житті країни; повний крах” [3, 296], дальтонізм “один із видів часткової колірної
сліпоти, розлад нормального колірного зору, що виявляється в нездатності розрізняти
кольори, здебільшого червоний і зелений” [3, 158], реанімація “1) штучне відновлення
деяких життєво важливих функцій організму, який перебуває в стані клінічної смерті; 2)
перен. відродження, відновлення чогось; 3) розм. відділення лікарні для тяжкохворих і
післяопераційних хворих, реанімаційне відділення” [3, 460]), напр.: “Від колапсу СРСР
до завоювання Криму” (“День”, 14.11.2014); “Яценюк просить світ не страждати на
“дальтонізм” і допомогти Україні” (заголовок) (“Українська правда”, 12.11.2014р.);
“НАТО: реанімація Україною” (“Українська правда”,11.11.2014).
Вживання подібних лексем вказує на акцентування вкрай поганого стану справ на
півострові, в даному випадку повернення до умов проживання як у СРСР. Лексема дальтонізм виражає переносне значення “нездатність політиків чітко бачити ситуацію, що
склалася в Україні, політична сліпота”. А лексема реанімація хоч і має позитивне значення “штучне відновлення деяких життєво важливих функцій організму, який перебуває
в стані клінічної смерті”, але поєднання даної лексеми з воєнною Україною надає їй
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особливого забарвлення. Йдеться про використання проблемної ситуації в державі для
підняття авторитету НАТО.
У мові газетної періодики зберігається тенденція до активного вживання слів іншомовного походження на позначення нових понять спорту [11] та нерідко натрапляємо
на вживання іншомовних слів, що мають негативне значення, напр., інсинуації “книжн.
злісна вигадка, щоб дискредитувати, знеславити кого-небудь, наклеп” [3, 252], расизм
“сукупність концепцій, що мають на меті обґрунтувати і виправдати поділ людей на так
звані “вищі” і “нижчі” раси, а також політика, пов᾿язана з такими поглядами” [3, 458],
дискваліфікація “1) позбавлення кваліфікації на підставі визнання кого-небудь незданим
або негідним обіймати якусь посаду, виконувати певні функції, роботу тощо; 2) позбавлення спортсмена права брати участь у змаганнях, постійне чи тимчасове позбавлення спортсмена спортивного звання”, напр..: “Ці інсинуації вже викривав генеральний
директор клубу Сергій Палкін, але публікації все одно продовжують тиражуватись”
(“Високий замок”, 08.11.2014); “Збірну Хорватії можуть покарати за расизм з боку вболівальників” (заг.) (“Сегодня”, 18.11.2014), Балотеллі дискваліфікований на один матч
за расизм і оштрафований на 25 тис. фунтів” (“Сегодня”, 18.12.14); “Дискваліфікацію
за допінг збільшили до 4 років” (заг.) (“Урядовий кур᾿єр”, 17.01.15).
Посилення тенденції до префіксального вираження оцінного значення у сучасній
українській пресі активізувало їхню здатність характеризувати певні процеси та явища
[7]. Її виконують запозичені нео-, анти-, квазі-, псевдо-. “Основа нео- вживається здебільшого як термін, позначаючи нові політичні, філософські та інші напрямки теорії,
тенденції суспільного розвитку” [7]. “Путін і неоцаризм” (заг.) (“День”, 14.11.2014).
Використання лексеми свідчить про впровадження нової політичної теорії президентом
Путіним, з огляду на уявлення про царські родини та традиції в Росії.
У поле оцінної лексики, що виражає негативне ставлення до явищ, осіб і підкреслює
їхню несправжність, входять слова з похідними квазі- (у складних словах означає “позірний, несправжній, фальшивий”) та псевдо- (“несправжній, неправильний”). Напр.:
“Причина: організація та проведення квазівиборів на Донбасі 2 листопада, що стало
“грубим порушенням Мінського протоколу від 5 вересня і поставило під загрозу зриву
весь мирний процес” (“Україна молода”, 5.11.2014); “Раніше повідомлялось про те, що в
селі Медвежанка та селищі Володарськ 29 жовтня прихильники ЛНР організували виїзні “псевдовибори” (“Дзеркало тижня”, 30.10.2014). Вживання таких лексем підкреслює
негативні процеси, що відбуваються на Сході України, а також вказує на неправдивість,
несправжність та неправильність цих заходів.
Емоційно-оцінну лексику активно поповнюють слова зі значенням неприйняття чогось, спротиву або протидії чомусь з префіксом анти- (протилежність, протидія, ворожість). У мові друкованої періодики лексеми з таким префіксом мають виразне негативне значення: “Тому дуже важливо, щоб за це покарання, і держава звертала увагу не
тільки на реальні прояви антисемітизму, але й на безвідповідальне використання цих
термінів” (“Дзеркало тижня”, 10.11.2014); “Черговий антирекорд: курс долара впав до
16 гривень” (tsn.ua, 12.11.2014).
В орбіту негативно забарвлених одиниць залучено деякі лексеми із суфіксом -ад(а),
що первісно не мав оцінного значення. Традиційно його використовували для позначення періоду тривання чогось [7]. У слові коаліціада, що активно вживалось у мові ЗМІ
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після виборів у 2014 році, цей суфікс підкреслює тривалий, спеціально затягуваний процес формування нової коаліції: “Коаліціада у новому парламенті обіцяє бути затяжню”
(“Високий замок”, 27.10.2014).
Для мови сучасної української періодики характерним є вживання іменників із іншомовним суфіксом -фоб, що позначає неприйняття чогось (гомофобський, українофобський), напр.: “Першою можливою версією знищення кінотеатру стала думка про
гомофобську акцію, адже часом для підпалу було обрано демонстрацію фільму, який
зачіпає тему ЛГБТ-спільноти” (“Україна молода”. 31.10.2014); “Такі дії ще раз свідчать
про українофобський характер інспірованих РФ подій на Донбасі” (“Україна молода”,
12.11.2014).
На початку ХХІ ст. у мові української періодики активізувалися слова іншомовного походження на позначення негативних процесів, дій та станів. Під дією позамовних
чинників, зокрема через складні стосунки України з Росією, військовими діями на сході
країни тощо, ці лексеми набули відкритого негативного значення. Слова іншомовного
походження надаються авторами як в прямому, так і в переносному значенні. Залучають
також автори до словотворення іншомовні афікси.
Стаття не вичерпує всіх аспектів тематики, тому потребує подальших досліджень.
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НОВЫЕ ЛЕКСИКО–СЕМАНТИЧЕСКИЕ ВЫЯВЛЕНИЯ ИНОСТРАННОЙ
ЛЕКСИКИ ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИ НЕГАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ И ПРОЦЕССОВ
(НА МАТЕРИАЛЕ УКРАИНСКОЙ ПЕРИОДИКИ)
В статье проанализированы слова иноязычного происхождения, которые предают
текстам украинской прессы негативный оттенок, они охарактеризованы по тематическим группам, выделены новые лексико-семантические проявления иностранных лексем, которые активизировались под действием внеязыковых факторов.
Ключевые слова: слова иноязычного происхождения, негативное значение, язык
украинской прессы, внеязыковые факторы.
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NEW LEXICAL-SEMANTIC PHENOMENA OF FOREIGN LANGUAGE
VOCABULARY FOR DESIGNATION OF NEGATIVE PROCESSES AND ACTIONS
(ON THE BASIS OF UKRAINIAN PERIODICALS)
The words of foreign origin that provide texts of Ukrainian periodicals with negative
connotation are analyzed in the article, and characterized according to thematic groups, new
lexical-semantic expressions of foreign tokens that have activated under the influence of extralinguistic factors are singled out.
Key words: words of foreign origin, a negative value, language of Ukrainian periodicals,
extra-linguistic factors.
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ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА В КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРИ
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Мусий В., проф., д. филол. н.
Одес. нац. ун-т имени И. И. Мечникова, Одесса
ДВОЙНИЧЕСТВО В РОМАНЕ МЮРИЭЛ СПАРК
«ПОСОБНИКИ И ПОДСТРЕКАТЕЛИ»
В статье на основе определения архетипической основы мотива двойничества,
а также изучения его функций и способов реализации на уровнях системы персонажей,
сюжетных мотивов и композиции в романе современной английской писательницы Мюриэл Спарк устанавливается роль двойничества в создании автором сатирической художественной картины действительности.
Ключевые слова: роман, жанр, сатира, инверсия, мотив, двойничество, Мюриэл
Спарк.
Английская писательница Мюриэл Спарк (1918 – 2006), автор более двадцати романов, значительного числа рассказов и эссе, является признанным мастером прозы. Одной
из особенностей ее произведений является художественное решение в них экзистенциальных проблем. Среди них – место в современном обществе таких нравственных категорий, как вина, совесть, ответственность. Из этого, в частности, вытекает и их сатирическая направленность, поскольку внимание писательницы сосредоточено на отступлении
ее персонажей от нравственных норм. В числе доминант прозы М. Спарк, как правило,
называют такие: «религиозная проблематика, сатирический пафос и постмодернистская
игра». Учитывая это, Е. В. Ушакова задается целью выяснить, как в «Пособниках и подстрекателях» предстает «сложный сплав тенденций»: размывание жанровых границ,
усиление мотивов игры, многотекстуальность и т. д. Исследовательница обращает внимание на переплетение в романе религиозно-нравственной и социально-сатирической
линий, позволяющее «избежать дидактизма и позволить читателю поразмышлять над
нравственными проблемами и состоянием современного общества» [1]. Цель предлагаемой статьи – установить связь между феноменом двойничества в «Пособниках и подстрекателях» (2000) и жанровой природой этого романа. Двойничество в «Пособниках
и подстрекателях» проявляется на нескольких уровнях: системы персонажей, сюжетных
мотивов и композиции. На уровне персонажей это наличие героев-двойников, а также
зеркальное отражение характеристик Лукана и Хильдергард.
Двойниками в романе являются Лукан и Уокер. Судя по справке, которая приводится
автором в начале повествования, в его основе – реальное преступление. Опираясь на
реальные факты (покушение, убийство, исчезновение преступника), М. Спарк предлагает читателю собственную версию, своего рода виртуальный вариант того, как могла
© Мусий В., 2015
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сложиться судьба убийцы, так и не обнаруженного полицией. В частности – использование им двойника. Им становится Уокер, который еще до их встречи, пытаясь играть
роль джентльмена, старательно изучал Лукана, те идеи, которые могли им руководить.
Знакомство их состоялось в Мексике, на ранчо человека, который предоставил Лукану
очередное убежище. Уокер служил дворецким, лакеем и грумом мексиканца, который передал его скрывающемуся от закона англичанину, как «серебряное блюдо» [2: 327]. Они
и в самом деле были похожи. Хотя, чтобы добиться абсолютно совершенного результата, Уокеру пришлось все же обратиться к услугам пластического хирурга. Они были
одного роста, у каждого была странная, похожая на дыню, голова. Оба были смуглыми.
Безусловно, некоторые различия все же были. К примеру, Лукан «…обладал определенным шармом, не столь большим, но достаточным, чтобы нравиться и считаться обаятельным». Уокер «был этого лишен и постоянно пребывал в растерянности, как этого
достигнуть» [2: 327]. Их сотрудничество было выгодно обоим: одному оно помогало
скрываться, а другому давало заработок, а также возможность пребывать в роли аристократа. Но к моменту завязки действия в романе двойники уже с трудом подавляли
в себе агрессию, когда находились рядом. Лукан «ненавидел Уокера», но сознавал, что
избавиться от него было невозможно. Но и Уокер, со своей стороны, «уже с трудом мог
выносить вид дынеобразной головы Лукана, точно такой же, как и у него». Наконец,
Лукан все чаще стал думать об убийстве Уокера, который представлялся ему «картой,
которую следовало разыграть» [2: 330].
Если попытаться определить, какая архетипическая ситуация положена писательницей в основу «Пособников и подстрекателей», то, скорее всего, стоит остановиться на
так называемых близнечных мифах. Не случайно психотерапевт предполагает, что Лаки
Лукан и Уокер «могли быть братьями» [2: 324]. Описывая различные варианты темы
двойника в фольклоре и литературе, Чезаре Сегре относительно произведений, в центре
которых два индивида, стремящиеся «совпасть и уподобиться друг другу через внешнее и внутреннее сходство, параллельные поступки», предлагает применение формулы
2→1. «Часто, – пишет исследователь, – оба индивида становятся целиком взаимозаменяемы как в глазах других, так и в собственных, ‹…›. “Близнечество” их носит даже
физический характер – внешнее сходство не позволяет их различить». Подчеркнув, что
сходство таких «близнецов» – «это на самом деле зеркальное отражение», он обращает
внимание на частотность мотива заблуждений окружающих относительно того, кто же
перед ними: «случается, собеседник, встретив сначала одного, а потом второго из них,
полагает, будто перед ним тот же человек…»[3: 189 - 190]. В романе М. Спарк оно необходимо, в первую очередь, для поддержания интриги. И у повстречавшейся с ними
Хильдегард, и у читателя возникает целый ряд версий в решении вопроса: кто же из
явившихся к ней пациентов настоящий Лукан? Одна из таких версий основывается на
показаниях свидетельницы, последней видевшей Лукана после убийства, и заключается в том, что на самом деле убийство совершил не Лукан, а другой человек, похожий
на него. Женщина привела слова обвиняемого о том, что «какой-то проникший в дом
неизвестный напал на его жену и, по-видимому, убил няню, а сам он в этот момент
случайно проходил мимо и бросился на помощь» [2: 323]. С такой же степенью вероятности можно предположить, что ни один из двух мужчин не является лордом Луканом.
Так думает и Хильдегард, которая после появления в ее кабинете Лаки говорит своему
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другу Жан-Пьеру Роже: «Вообще-то, я думаю, он не Лукан. Так же как, по всей вероятности, и тот, другой» [2: 239]. Подобное разнообразие версий возможно, поскольку
прошли годы, изменившие Лукана (если он вообще еще был жив) внешне. В результате
даже хорошо знавшие его люди не могли с уверенностью сказать, кто на самом деле
перед ними. А поэтому любой мог выступать в его роли.
Ситуация с обнаружением, кто из объявивших себя лордом Луканом лжет, усложняется противоречивым поведением «близнецов». Впервые Лаки Лукан является к доктору
Хильдегард, чтобы сообщить, что он и есть тот самый преступник. «- Во-первых, начал
он, – я должен вам сказать, что меня разыскивает полиция в связи с двумя обвинениями.
(…) Перед вами – пропавший без вести лорд Лукан» [2: 235]. Появившись во второй
раз, он отказывается назвать свою настоящую фамилию и сообщает, что он священник,
лишенный духовного сана из-за женитьбы. На слова доктора о том, что он Лукан, Лаки
заявляет: «Вы ошибаетесь» [2: 271].
Свое двойничество, а вместе с ним и всю жизнь Лукан и Уокер превращают в игру,
своего рода фокус (престиж). «Это его, – сообщается читателю об Уокере, – принимая за
Лукана, видели в прибрежных кафе многих стран мира. Он был секретарем спортивного
клуба в Сиднее, и там его заметили. Потом стал инструктором по верховой езде в Лозанне – ему вновь пришлось бежать. Интерпол никогда за ним не успевал, а если бы и успел,
ничего страшного не произошло бы, он, в конце концов, действительно был Уокером,
с паспортом и свидетельством о рождении на имя Уокера, с группой крови, отличной от
группы крови Лукана. Граф же тем временем находился где-то еще, то разъезжая по экзотическим местам, то проводя время в парках при гостиницах. Он, к великому своему сожалению, обходил стороной казино, где, он знал, его непременно будут искать» [2: 328].
Именно как фокусников воспринимают Лукана и Уокера втянутые их шантажом в их
игру окружающие. «Они, мой друг, – замечает приятель Хильдерагрд, – пользовались
таким фокусом вплоть до последних двух лет» [2: 349].
Основой же успеха подобного спектакля-фокуса оказывается абсолютная безликость
реального Лукана. Ничто играть гораздо проще, поскольку образ можно лепить из всего,
что угодно. К такому выводу приходит наблюдающая шантажирующих ее двойников
психотерапевт. Она решает, что их «методы подражания были довольно просты по той
элементарной причине, что реальный Лукан был абсолютным занудой, неким шаблоном джентльмена с множеством воспоминаний, очень и очень похожих на воспоминания
любого другого человека его происхождения и образования. Он ни разу не высказал ни
одной оригинальной мысли. Все, на что он оказался способен, – так это разработать
план и попытаться убить жену. Это был чрезвычайно средний по уму человек, каких
множество...» [2: 325]. Однако и сама доктор Хильдегард, как оказывается, сродни играющим свои роли Лаки и Уокеру. И здесь обнаруживается следующий уровень феномена
двойничества в романе М. Спарк – зеркальное отражение персонажей, превращающее
их в двойников при их абсолютном внешнем несходстве.
Психотерапевт доктор Хильдегард Вольф на самом деле оказывается Беатой Паппенхейм, игравшей когда-то роль стигматика и обиравшей людей. После разоблачения она
вынуждена была, как и убийца Лукан, скрываться от закона, сменить имя и место жительства. Итак, психотерапевт – ее вторая роль, второе «я». Похожими их делает не только то, что оба преступили закон, но то, что они не свободны от памяти о преступлении.
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Поэтому стараются оправдать себя. Лукан называет убийство няни своих детей досадным недоразумением. Беата-Хильдегард пытается убедить себя в том, что облегчение
участи некоторых доверившихся ей искупает ее мошенничество. Отсюда и ее кажущиеся
бесцеремонными африканцу доктору Джекобсу расспросы о колдунах вуду. Как он позже
обнаруживает, она «проявляла самый неподдельный интерес к вудуистам, к культам, связанным с кровопролитием, и всяким мошенническим мистификациям» в связи с тем, что
«в этом было … что-то личное…» [2: 337]. О превращающем их в двойников зеркальном
отражении образов Лукана и Хильдегард есть основания судить в связи с тем, что а) репутация обоих запятнана совершенным преступлением; б) оба преступника скрываются
от правосудия; в) оба пытаются, оправдав себя, освободиться от внутренних противоречий. Jan Bild обращает внимание на то, что в связи с тем, что преступникам нужны
помощники, которые будут помогать им скрываться от правосудия, есть также основания
считать Уокера, пособника Лукана, и Жан-Пьера, приятеля Хильдегард, двойниками [4].
Двойничество на уровне образной системы дополняется в романе и тем, что у персонажей есть роли, своего рода оболочки, в которых они предстают перед другими. Они
присваивают себе характеристики, которых сами по себе лишены. В результате становятся двойниками избранных ролей. Так, в частности, Лукан становится частью своей игры
в аристократа: «от первого и до последнего дня» он «изображал графа, превосходя в этом
занятии всех других графов, существовавших во всей истории Англии». Избранная роль,
и соответствующая ей «маска высокомерия, хоть это и странно, была у Лукана любимым
способом самовыражения…» [2: 326]. Показательно, что и Уокер, копируя Лукана, усваивал не его идеи, а те, что были распространены в кругу аристократии и которым было, по
меньшей мере, сто лет [2: 326]. Это позволяет предположить, что оригинальных идей сам
Лукан не имел. В то же время, как сообщается в романе, во второй половине двадцатого
века сам по себе титул, за который так держался Лукан, уже не имел веса, он сохранялся
лишь как символ, «особенно в случае Лукана, когда семейная собственность была невелика, отсутствовали дом и земля, а также деньги». Таким образом, претензии Лукана «на принадлежность к высшему сословию» не соответствовали его реальному статусу человека
«среднего класса» [2: 319]. Однако именно на сословном факторе основывалась его убежденность в невиновности в убийстве няни его детей, то есть прислуги. И хотя члены рода
Луканов старались представить его как достойного человека, утверждая, что «главными
чертами их беглого родственника были «доблесть и честь», на самом деле, как сообщается
читателю, «ни то ни другое никак не соответствовало его истинным качествам».
Избирает для себя роль и Беата, девушка из многодетной семьи, попытавшаяся утвердиться в жизни, обманывая других. Вначале это роль стигмата, а позже – психотерапевта. Но в случае с Хильдергард все же есть основания верить в испытываемое ею
чувство страха за ложь. Так, к примеру, во время своего побега в Лондон она заходит
в магазин, в котором бывала раньше. Здесь она останавливается в отделе парфюмерии
и косметики. Заметив внимательный взгляд продавщицы, Хильдегард внезапно вспоминает, что именно здесь она впервые подумала о стигматах. Мысль о них ей подсказала
косметичка Урсула, умевшая совершенно преображать обычные лица людей. И вдруг
Хильдергард решает, что перед ней ее старая знакомая. «Узнала ли она меня?» – думала
Хильдергард». И только через какое-то время понимает, «насколько нелепым было ее
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предположение»[2: 341]. Это страх быть узнанной выдает в мистификаторе укоры внутреннего двойника, совести.
Как уже было отмечено выше, зеркальность в романе М. Спарк наблюдается также на
уровне сюжетных мотивов. Начнем с того, что преступления и Лукана и Хильдергард были
связаны с кровью. В то же время симметрия здесь не абсолютная, поскольку один пролил
чужую кровь, своей жертвы, а другая, используя собственную кровь, не посягала на чью
бы то ни было безопасность. По существу, ничего противоестественного в обмане, с помощью которого Беата Паппенхейм обирала людей, не было, она использовала естественные
процессы физиологии. Такое же сочетание симметрии и асимметрии наблюдается, если
обратиться к еще одному сюжетному мотиву, позволяющему судить о зеркальности в романе. Оба, и Лукан, и играющая роль стигмата Беата Паппенхейм, преследуя собственные
интересы, вмешиваются в чужую жизнь. Однако при этом ведут себя по-разному. Лукан
убивает, а Беата обманывает. Лукан совершает насилие, которому сопротивляются жертвы,
а Паппенхейм насилия не применяет: жертвы ее мошенничества сами давали ей деньги,
а некоторым (благодаря самовнушению) встреча со стигматом даже помогла.
На подобные «интригующие» параллели между поступками Лукана и Хильдергард
обращает внимание и Jan Bild, когда пишет об их попытке избежать наказания, уверенности в том, что они могут оказывать друг на друга влияние, а также об утрате ими контроля над собой в результате выхода за пределы собственного круга: «Both are fugitives
from justice, both believe they have a hold on the other, and both reinvent themselves as they
disappear from their original milieus» [4].
Наконец, зеркальность в романе М. Спарк наблюдается на композиционном уровне.
С ее помощью писательница замыкает в кольцо тему преступления и наказания. Роман
начинается с изложения фактов дела, а также описания картины убийства, совершенного
Луканом. «В ночь на 7 ноября 1974 года в подвале дома его жены было темно. Электрическая лампочка оказалась вывинчена. По лестнице спускалась женщина. Лукан нанес
удар, но это была не жена, а няня. (…) Сандра была зверски забита насмерть, и ее тело
засунули в мешок. Избита была и леди Лукан, когда она спустилась в подвал, решив
посмотреть, что там происходит. Избита и окровавлена…» [2: 237]. Обращает на себя
внимание, что, во-первых, в результате ошибки был убит не тот человек, на которого покушались, а, во-вторых, преступление было совершено особенно жестоко. Лукан и сам
в дальнейшем признавался, насколько его поразило обилие пролитой им крови. Наказание же заключалось в том, что ничего не ведавшие о возмездии аборигены пролили
кровь Лукана, по ошибке приняв его за Уокера. «Ночью – рассказывает Джекобс, – в засаду были посланы двое крепких парней. Они должны были поджидать, когда после
прогулки Уокер будет возвращаться в главный дворец ‹…›. Так вот, эти парни забили его
насмерть дубинками. Только это оказался не Уокер, а Лукан. Как говорит мой дедушка,
разлилось море крови… Эти лорды были почти неотличимы, только Лукан как учитель
был лучше». В добавок ко всему Лукан не был погребен. Верящие в тождество внешнего
и внутреннего (то, что ты в себя вобрал в виде пищи, становится качеством тебя самого),
сыновья вождя поджарили и съели его. «После такого пиршества некоторым стало плохо,
но зато теперь они все наполовину маленькие лорды Луканы», – заканчивает повествование о том, каким образом убийце удалось стать абсолютно недоступным для его преследователей, доктор Джекобс [2: 365]. Таким ироническим, даже фантасмагорический
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пуантом завершается история, представляющая собой один из множества возможных
вариантов развития судьбы так и не представшего перед судом преступника.
Мотив двойничества, являющийся структурообразующим в романе М. Спарк «Пособники и подстрекатели», выполняет в нем ряд функций.
Начнем с того, что одна из составляющих жанра этого произведения – детективная.
В романе идет речь об убийстве, и совершивший его преступник вынужден скрываться
от правосудия свыше двадцати пяти лет. Для Лукана двойник – способ удобнее уходить
от преследования, а для автора детектива – мотивировки невозможности обнаружить
преступника.
Кроме этого, введение в повествование двойников помогает создать эффект неожиданности, усилить напряжение. На разгадывании, кто является настоящим Луканом,
в первой половине произведения строится интрига. При этом важную роль в произведении играет такой композиционный прием, как инверсия. Его суть – в нарушении хронологической последовательности в изложении событий. В романе «Пособники и подстрекатели» сначала сообщается о появлении в кабинете психотерапевта Лаки. Он сообщает,
что утратил душевный покой из-за того, что двадцать пять лет назад «продал душу
дьяволу» [2: 231]. Потом Лаки признается, что он и есть разыскиваемый за убийство
служанки и покушение на убийство собственной жены лорд Лукан. Далее приводится
история преступления, которое произошло двадцать пять лет назад. Позже обнаруживается, что еще один пациент, претендующий на роль Лукана, еще ранее Лаки приходил
к тому же психотерапевту доктору Хильдегард Вольф. Объясняется же, откуда взялись
двойники и кто из них реальный преступник, уже после того, как персонажи, а с ними
и читатель предприняли несколько попыток дать объяснение сложившейся ситуации.
Но в еще большей степени, чем развитию детективной интриги, заключающейся
в том, что двойник может запутать следствие или же заменить преступника при аресте,
мотив двойничества нужен автору романа для того, чтобы выразить мысль о том, что
нельзя исключить возможность для любого человека оказаться или преступником, или
же его пособником. В первую очередь, «Пособники и подстрекатели» – роман сатирический, и на первом плане в нем – всеобщее несоответствие нравственной норме. На
этой разоблачительной стороне романа М. Спарк сосредоточил внимание Ричард Эдер,
автор статьи «Побег с убийцей» («Getting Away With Murder”) [5]. По его мнению, сатира
в романе М. Спарк имеет преимущественно социальный характер, ее цель – круг аристократов, именуемых писательницей пособниками и подстрекателями преступника Лукана
(«Underthe distractions, there is an anger directed against Lucan’s aristocratic cicle”).
Мотив двойничества в романе обусловлен также постмодернистской установкой на
призрачность, относительность происходящего. Это своего рода игровая стратегия. Причем, не только самой писательницы, но и большинства ее героев. По замечанию Ф. Апостолоу, герои Спарк попеременно дурачат друг друга и не только создают друг о друге
вымышленные истории, но и легко проникают в пространство этих историй сами. Опираясь на положения, высказанные этим автором, М. В. Шляпникова также пишет о феномене маски, непрестанной смене лиц, положений и характеров, о наличии множества
дискурсов в одном тексте как характерных признаках не только «Пособников и подстрекателей», но и постмодернистской литературы в целом [6].
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Выводы. Двойничество, которое в романе М. Спарк, основано на группе так называемых близнечных мифов, имеет в нем структурообразующее значение. Оно прослеживается на ряде уровней: системы персонажей, сюжетных мотивов, композиции. Его
место в произведении обусловлено несколькими факторами: одна из составляющих жанра
романа – детективная, и использование преступником двойника вызвано его стремлением
скрыться от закона; кроме мотивировки успешности действий убийцы, избегающего правосудия, двойничество придает интриге остроту, заставляет персонажей и читателя искать
версии загадочных поступков преступника; двойничество связано и с другой составляющей
жанра романа М. Спарк – сатирической, оно помогает автору сосредоточить внимание на
том, что в ее персонажах не соответствует нравственной норме; наконец, двойничество –
одна из постмодернистских игровых стратегий автора «Пособников и подстрекателей».
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ДВІЙНИЦТВО У РОМАНІ МЮРІЕЛ СПАРК
«ПОСІБНИКИ ТА ПІДБУРЮВАЧІ»
У статті на основі визначення архетипової основи феномену двійництва, а також
вивчення його функцій і способів реалізації на рівнях системи персонажів, сюжетних
мотивів і композиції в романі сучасної англійської письменниці Мюриел Спарк встановлюється зв’язок двійництва та жанрової природи роману, роль двійництва у створенні
авторкою сатиричної художньої картини дійсності.
Ключові слова: роман, жанр, сатира, інверсія, мотив, двійництво, Мюриел Спарк.
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THE DUALITY IN MURIEL SPARK’S NOVEL “AIDING AND ABETTING”
The article is devoted to the investigation of such phenomenon as duality: its archetype
model and its artistic sense in the novel by the modern writer Muriel Spark. The constructive
function of duality in the novel “Aiding and Abetting” was studied on several levels: system
of heroes, plot motives, composition etc. Among the main reasons for the double appearing in
Spark’s novel are its detective part of genre and postmodern picture of society in which anybody is capable of committing a crime.
Key words: novel, genre, satire, inversion, motive, duality, Muriel Spark
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ПАРОДІЯ МАКСА БІРБОМА ЯК ІНСТРУМЕНТ
НЕПРЯМОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ КРИТИКИ
(НА МАТЕРІАЛІ ЕСЕ «SCRUTS, ARN*LD B*NN*TT»)
У статті розглядається пародія Макса Бірбома на Арнольда Беннетта як інструмент багатоаспектної літературно-художньої критики та аналізу стилістики, тематики творів, а також філософських та соціокультурних ідей та поглядів письменника.
Ключові слова: літературна пародія, карикатура, критика, гумор, іронія, амбівалентність, Макс Бірбом, Арнольд Беннетт.
Літературна пародія за своєю суттю є амбівалентним художнім явищем, оскільки
має два основні різновекторні прагматичні фокуси. З одного боку, пародійний твір наслідує, кумедно імітує свій об’єкт (тобто має, так би мовити, «позитивний» вектор дії),
а з іншого боку, шаржує, перебільшує, доводить до абсурду і навіть дискредитує його
(тобто реалізує свій «негативний» прагматичний потенціал). Переважання одного з цих
векторів дії призводить до розмежування, поділу пародій на гумористичні та сатиричні.
В історії художньої літератури є лише невелика кількість пародійних текстів, у яких
вміло поєднуються ці вектори, оскільки вони одночасно діють у двох художніх площинах – серйозній та розважальній. Такі пародії вже ніяк не можна кваліфікувати як другорядний жанр чи тестову форму, що базується на принципі «вторинності» образотворення.
Вони набувають автономну художню цінність і стають не просто засобом карикатурного
висміювання окремих явищ, а інструментом тонкого літературно-художнього аналізу,
поданого у незвичній – пародійній – формі. Це робота для віртуоза, оскільки пародист
тут виступає у декількох іпостасях, головною з яких є роль проникливого літературного
© Лотоцька К., 2015
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критика, який здатний у створеному ним самим тексті не стільки натякнути на певні риси
об’єкта пародії, скільки експлікувати, розкрити та оцінити всі його основні, суттєві прояви. Для автора літературно-художньої пародії такими основними компонентами, окрім
творчого методу, мови, стилю, тематики, є загальні світоглядні позиції письменника,
його ідеї та переконання.
До саме таких явищ у літературному англомовному просторі належать Макс Бірбом
(Sir Henry Maximilian «Max» Beerbohm (1872 – 1956)) та його пародії на відомих англійських письменників (тепер класиків, а для Бірбома – сучасників та колег по літературному цеху). «Незрівняний Макс» (як називав його Б. Шоу) був унікальною постаттю,
оскільки поєднував талант карикатуриста-художника, гумориста, пародиста, письменника, есеїста, літературного критика та філософа. Збірка «Різдвяна гірлянда» (“A Christmas
Garland”, 1912) [1] є цілісним художнім творінням такого роду непрямої літературної
критики, де Бірбом використовує типовий прийом – написання циклу творів (17 пародій
на різних письменників) навколо одної теми – Різдва. Мініатюрні пародії Бірбома розкривають усі грані творчості тих, на кого вони написані. Як справедливо зауважує Джон
Гросс, навіть ті письменники, які можуть бути невідомі читачеві, постають у невеличких
пародіях Бірбома так чітко та яскраво, що у читача виникає відчуття, що він вже знайомий з їх творчістю у всіх її проявах [2]. Є ще одна особливість літературно-критичного
таланту Макса Бірбома, яку Джон Гросс характеризує як здатність Бірбома-пародиста
та стилізатора проникнути у глибинні структури творчої особистості письменника, його
«дух», його душу (“enters deep into the spirit of his authors”) [ibid.]. Він не тільки вміє зімітувати ці потаємні душевні бажання та прагнення письменників, що відображені у їхній
творчості, але й делікатно підштовхнути їх до само-пародії (“pushes them in the direction
of self-parody”), тобто до освідомлення ними певних своїх вад та недоліків [ibid.].
З метою ілюстрації майстерності Макса Бірбома проаналізуємо у даній статті його
пародію (із зазначеної вище збірки) на англійського письменника з неоднозначною
(внаслідок неоднорідності його багатої літературної спадщини) репутацією. Ставлення
критиків до творчості цього автора варіюються від зневаги до захоплення. Загалом, він
вважається одним з видатних класиків англійської літератури, його часто порівнюють із
такими визначними представниками реалістичної школи ХІХ – ХХ століть, як Г. Флобер
та Л. Толстой. Цей не до кінця розгаданий та несправедливо «забутий» письменник –
Арнольд Беннетт (Enoch Arnold Bennett, 1867 – 1931). М. Бірбом присвячує йому невеличку пародію під назвою “Scruts”, яка є однією з найкумедніших у збірці та, водночас,
точним «спектральним зрізом» творчої манери, загальної поетики та ідейно-тематичної
спрямованості як власне творів А. Беннета, так й соціально-історичного контексту його
літературної діяльності у цілому.
У даній мініатюрі М. Бірбом майстерно схоплює багатовимірну тональність творів
А. Беннетта. Бірбом вловлює та невимушено обігрує ідейно-тематичні, морально-етичні,
соціально-психологічні мотиви прози письменника, а також структурно-композиційні особливості (у тому числі просторово-часові), тобто передає всю специфіку творчого методу та художньої манери Арнольда Беннета. Читач, знайомий зі стилістикою та тематикою
Беннеттовського тексту, миттєво помічає та відмічає основні риси, що притаманні творчості цього письменника. Імітуючи та водночас шаржуючи стиль та мовно-мовленнєві преференції, «манерізми» Беннета, Бірбом так само непомітно, невимушено, віртуозно передає
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у мінімалістичному форматі та пародійній формі індивідуально-авторське світобачення,
що, як відомо, знаходить відображення у художніх текстах письменників та проявляється
у специфічному відборі змістових, мовних та образних засобів вираження.
Певні константи жанрово-композиційного та ідейно-тематичного рівнів, що відразу ж виявляються у пародії Бірбома, вказують на два основні філософські та художні
принципи, на яких базується реалізм Беннета – амбівалентність та детермінізм. Ці парадигми реалізуються у ментальній та матеріальній площинах у створенні та зображенні
його героїв-типажів. Щодо амбівалентності, то вона також закладена і у загальній прагматиці творів Беннета, який одночасно був представником серйозної та масової, розважальної літератури [див. 3]. Своєрідна гумористична модальність його творів, його
іронія та самоіронія просвічують крізь рядки пародії Бірбома. Цей гумор у пародійному
тексті Бірбома є цілком Беннеттовським, тому що комічна ситуація, що тут описується,
виглядає абсурдною та, разом з тим, реальною у створеному Беннеттом художньому світі
з його специфічним хронотопом. Бірбом кладе в основу свого пародійного оповідання
нібито існуючу у Беннеттовських П’яти Містах традицію додавати шматочки відбракованих гончарних виробів (“scruts”) до різдвяного пудингу (“These fragments, which are
put to various uses, are called scruts; and one of the uses they are put to is a sentimental one.
/…/ A Christmas pudding in the Five Towns contains nothing but suet, flour, lemon-peel, cinnamon, brandy, almonds, raisins—and two or three scruts. There is a world of poetry, beauty,
romance, in scruts—though you have to have been brought up on them to appreciate it.” [1]). І
подальший опис нехитрих подій крутиться навколо цього пудингу та ролі “scruts” у розвитку міжособистісних стосунків персонажів – Емілі, її брата та Альберта Граппа, потенційного жениха Емілі. За допомогою цієї простої, але дуже кумедної ситуації Бірбом
вміло експлікує одну з центральних тем Беннетта – письменника та психолога, а саме:
розгляд чоловічого та жіночого типу мислення та поведінки, психології міжособистісних
стосунків у їхній нескінченій боротьбі та взаємотяжінні. Улюблений типаж Беннетта –
волевої, стійкої жінки – репрезентує у пародії власне образ Емілі Рекгарт. Обставини
керують її світом та долею (“Emily knew that she herself as a baby had been carried into
this very kitchen to stir the Christmas pudding. Year after year, as she grew up, she had been
allowed to stir it “for luck.” And those, she reflected, were the only cookery lessons she ever
got. How like Mother! Mrs. Wrackgarth had died in the past year, of a complication of ailments.
/…/ Her father had died in the year previous to that, of a still more curious and enthralling
complication of ailments. Jos, his son, carried on the Wrackgarth Works, and Emily kept house
for Jos.”)[1]. Так Бірбом натякає на згаданий вище принцип матеріального детермінізму,
який простежується як головний у художньому світобачення письменника. Герої живуть
теперішнім, сьогохвилинним, повністю занурюючись у нього, що влучно, з м’яким гумором, тобто у типовій манері А. Беннетта, передається Бірбомом також через надмірну деталізацію – як у описі приготування Емілі різдвяного пудингу (“Emily Wrackgarth
stirred the Christmas pudding till her right arm began to ache. But she did not cease for that.
She stirred on till her right arm grew so numb that it might have been the right arm of some
girl at the other end of Bursley”. [1]), так і у описовому контексті у цілому (інтер’єр та
зовнішній простір, де на перший план висувається географічна деталь – відома константа стилю прози письменника: “Visible from the window of the Wrackgarths’ parlour was
that colossal statue of Commerce which rears itself aloft at the point where Oodge Lane is
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intersected by Blackstead Street. Commerce, executed in glossy Doultonware by some sculptor or sculptors unknown, stands pointing her thumb over her shoulder towards the chimneys
of far Hanbridge.”[1]). Найбільш вираженим та деталізованим для поетики Беннетта є
художній простір дому та рідного міста [3]. Це також підмічає та передає Бірбом у своїй
пародії. Дім у широкому розумінні слова набуває символічного значення і означає упорядкованість життя його героїв та одночасно їх протест (або покірність та рішучість)
дотримуватись існуючих правил та традицій (“In the matter of dealing with scruts there are
two schools—the old and the new. /…/ Albert noticed that Emily was of the new school.”[1]).
Бірбомовська Емілі дійсно водночас покірна і рішуча. Вона вимішує тісто для пудингу
із незрівняною наполегливістю та завзятістю: Бірбом гіперболізує процес, витримуючи
опис у легкій комічній тональності (“She was now stirring the pudding with her left hand.
The ingredients had already been mingled indistinguishably in that rich, undulating mass of
tawniness which proclaims perfection. But Emily was determined to give her left hand, not
less than her right, what she called «a doing.» Emily was like that.” [1]). Але виводить вже
на рівень гротеску протест Емілі проти намірів брата в черговий раз спробувати видати
її заміж, тобто вдало «пристроїти» (“to see his sister ‘settled’”[1]): отже замість двох або
трьох вона кидає у пудинг три дюжини “scruts”. Протест Емілі є прозорим натяком на
приховані почуття та, можливо, на не повністю усвідомлене нею прагнення свободи вибору, якої в неї немає. Цей мотив у творах А. Беннетта Бірбом чудово передає у пародії
не тільки на змістовому рівні – через влучні деталі опису та характеризації (хоча і гумористично-карикатурно) (“«Don’t think,” she said, “I don’t know what you’ve been after, just
of late. Cracking up one young sawny and then another on the chance of me marrying him! I
never heard of such goings on. But here I am, and here I’ll stay, as sure as my name’s Emily
Wrackgarth, Jos Wrackgarth!» She was the incarnation of the adorably feminine. She was exquisitely vital. She exuded at every pore the pathos of her young undirected force. It is difficult
to write calmly about her. For her, in another age, ships would have been launched and cities
besieged. But brothers are a race apart, and blind.”[1]), але і на мовленнєвому та образному
рівнях. Бірбом показує, як це відбувається у Беннетта через вживання прийомів, типових
для поетики та стилістики письменника, який керується, як вже зазначалося, принципом амбівалентності психологічного сприйняття, боротьби двох протилежних сутностей усередині людини. Ключовими у передачі даної характерної риси творчої манери та
художнього методу А. Беннетта є надзвичайне широке використання ним стилістичних
засобів, що базуються на контрасті, опозиції та парадоксі (“/…/ the statue is one of the
prime glories of Bursley. There were times when Emily Wrackgarth seemed to herself as vast
and as lustrously impressive as it. There were other times when she seemed to herself as trivial
and slavish as one of those performing fleas she had seen at the Annual Ladies’ Evening Fête
organised by the Bursley Mutual Burial Club. Extremist!”)[1].
Саме іронія та парадокс часто об’єднуються у чудово зімітованих Бірбомом описових контекстах пародії, де вживаються домінантні для ідіостилю Беннетта антитези,
оксиморонні конструкції, часто підкріплені синтаксичним паралелізмом із тенденцією
до градації. Серед частотних фігур виділяються епітети, які також часто антитетичні та/
або оксиморонні за своєю семантикою (“She flung her arms forward on the table and buried
her face in them. It was a gesture wild and meek. It was the gesture foreseen and yet incredible. It was recondite, inexplicable, and yet obvious. It was the only thing to be done—and
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yet, by gum, she had done it.”[1]). Відзначимо також вміле використання у пародії типових для стилію письменника перелічень, ізольованих конструкцій та парантез, останні
з яких створюють другий план у передачі мовленнєвих партій персонажів: внутрішня
мова героїв та реально вимовлені слова або дії часто контрастують (“This a Christmas
pudding? The litter of fractured earthenware was hardly held together by the suet and raisins.
All his pride of manhood—and there was plenty of pride mixed up with Albert Grapp’s humility—dictated a refusal to touch that pudding. Yet he soon found himself touching it, though
gingerly, with his spoon and fork.”[1]). Отже Бірбом змальовує потенційного нареченого
Емілі Альберта Граппа у такій гротескно-абсурдній манері «двоїстості»: антитеза превалює у описі самої натури персонажа та його сприйняття тими, хто його оточує (“Albert
Grapp, ladies’ man though he was, was humble of heart. Nobody knew this but himself. Not
one of his fellow clerks in Clither’s Bank knew it. The general theory in Hanbridge was «Him’s
got a stiff opinion o’ hisself.» But this arose from what was really a sign of humility in him.
He made the most of himself.”[1]). Портрет Граппа перенасичений дрібними деталями та,
як це притаманне Беннетту, пронизаний легким гумором (“His collar was of the highest,
secured in front with an aluminium stud, to which was attached by a patent loop a natty bow
of dove-coloured sateen. He had two caps, one of blue serge, the other of shepherd’s plaid.
These he wore on alternate days.”[1]). Тут знову задіяні властиві для письменника тропи
та фігури – метафора (часто упредметнення або персоніфікація, наприклад: “… there was
a yawning gap between the back of his collar and the collar of his coat. Whenever he shook
his head, the peak of his cap had the look of a live thing trying to investigate this abyss.”[1]),
парні або три підряд епітети, які, знову ж таки, можуть бути поєднані із прийомом нарощування (градації) (“Calmly, systematically, with gradually diminishing crackles, he reduced
that scrut to powder, and washed the powder down with a sip of beer.”[1]).
Крім цих основних, Бірбом вміло підсилює та використовує низку інших характерних для прози письменника фігур та прийомів, а саме тих, що базуються на повторі:
частковий та повний повтор (на рівні цілого речення), полісиндетон, синонімічний та
контекстуально-синонімічний види повтору, а також анафору та анадиплосис – улюблені
фігури Беннетта – оповідача (“And yet something deep down in her whispered “It is your
right arm! And you can do what you like with it!» She did what she liked with it. Relentlessly
she kept it moving” [1]).
Бірбом обігрує та шаржує пристрасть Беннетта занадто деталізувати описи та портрети ще і за рахунок такої риси індивідуальної манери письменника, як змішування стилістично маркованих лексичних одиниць у мініконтексті, тобто у одному наративному або
описовому відрізку тексту вживати поряд слова зі зниженим/нейтральним та піднесеним
стилістичним забарвленням (“She gathered up all the scruts and let them fall in a rattling
shower on the exiguous pudding.”[1]). Ця риса у Беннетта простежується і на текстовому
рівні у цілому: Макс Бірбом підмічає та чудово передає манеру письменника змішувати
у вузькому контексті показ чогось тривіального, приземленого та духовного, філософського у парадоксальній єдності сприйняття (“The small servant who opened the door gave him
another verbal message from Miss Wrackgarth. It was that he must wipe his feet «well» on the
mat. In obeying this order he experienced a thrill of satisfaction he could not account for. He
must have stood shuffling his boots vigorously for a full minute. This, he told himself, was life.
He, Albert Grapp, was alive. And the world was full of other men, all alive; and yet, because
they were not doing Miss Wrackgarth’s bidding, none of them really lived. He was filled with a
vague melancholy. But his melancholy pleased him.”[1]). Ця риса як раз і свідчить про дію
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принципу загальної амбівалентності, про парадоксальность та діалектичность художньої
картини світу письменника. Бірбом, звичайно, цей прийом гіперболізує, але його карикатура не є злою. Ось як, наприклад, розмірковує про себе головна героїня Емілі: “ She would
not try to explain, to reconcile. She abandoned herself to the exquisite mysteries of existence. And
yet in her abandonment she kept a sharp look-out on herself, trying fiercely to make head or tail
of her nature. She thought herself a fool. But the fact that she thought so was for her a proof of
adult sapience. Odd! She gave herself up. And yet it was just by giving herself up that she seemed
to glimpse sometimes her own inwardness. And these bleak revelations saddened her. But she savoured her sadness. It was the wine of life to her. And for her sadness she scorned herself, and in
her conscious scorn she recovered her self-respect.”[1]. Пародія, як бачимо, скоріше, проникнута симпатією та прозоро віддзеркалює Беннеттовський погляд на світ – «песимістичний,
але й не зовсім сумний», як зауважує Д. Холл [цит. за 3].
На рівні архітектоніки та композиційно-мовленнєвої структури тексту пародії відзначаємо чудово зімітовані та трохи шаржовані домінанти наративної манери Беннета,
а саме: відкрите закінчення з явною імплікацією, достатньо великі вкраплення-коментарі
всезнаючого автора, з чим пов’язане вже зазначене нами широке використання КМФ
«внутрішня мова персонажів» (думки героїв зазвичай відомі авторові) (“He had nodded
to her, Five Towns fashion, and she had nodded back at him, but with a look that seemed to
say “You needn’t nod next time you see me. I can get along well enough without your nods.» A
frightening girl! And yet her brother had since told him she seemed «a bit gone, like» on him.
Impossible! He, Albert Grapp, make an impression on the brilliant Miss Wrackgarth! Yet she
had sent him a verbal invite to spend Christmas in her own home. And the time had come. He
was on his way. Incredible that he should arrive! The tram must surely overturn, or be struck
by lightning. And yet no! He arrived safely.”[1]). Яскраво простежується у пародії і специфіка Беннеттовського синтаксису – емоційного, нерівного, з чергуванням довгих деталізованих конструкцій та коротких речень, серед яких помітними є риторичні питання та
окличні речення у роздумах персонажів (“Fantastic! Utterly incredible! And yet so it was.
She was grown-up. She was mistress of the house. She could make or unmake puddings at will.
And yet she was Emily Wrackgarth. Which was absurd.”[1]).
Ця емоційність викладу пародії, а також її однозначне звучання у стилі типового
Беннеттовського тексту відтворюється Бірбомом і за допомогою вкраплення у діалоги
лексем або зворотів із відчутною ідіолектною забарвленістю, тобто імітацією реальних
або псевдореальних особливостей «місцевого говору» жителів П’яти Міст, а також місцевого мовного етикету (“Scruts have passed into the proverbial philosophy of the district.
“Him’s a pudden with more scruts than raisins to ‘m” is a criticism not infrequently heard. It
implies respect, even admiration.” /…/ ““So you’re here, are you?” said the host, using the
Five Towns formula.” /…/ ““I hope she’s tol-lol-ish?” asked Albert.“[1]).
Макс Бірбом, таким чином, зміг на всіх рівнях тексту показати основні тенденції
творчої манери Беннета – стиліста та Беннета – прозаїка, у романах якого відображена
ідеологія, психологія та естетика його епохи – часової та літературно-художньої. Бірбом
відчув та схопив «двоїстість» натури письменника, його життя, його творчості та його
художнього світобачення, в основі якого є загально-філософський принцип амбівалентності, що проявляється у характерному для представника реалістичного літературного
напряму тонкому аналізі та мотивованому співставленні – не зіткненні (як у романтизмі),
а саме співставленні протилежних засад людського життя та духа, коли звичайні смисли
понять та явищ ніби перевертаються та виводяться на рівень парадокса.
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Таким чином, у цій тільки на перший погляд простенькій, хоча і кумедній пародії
Макс Бірбом зміг майстерно відтворити не тільки ідіостиль Беннетта, особливий гумор
та іронічність його реалістичної прози, але і виявити цю центральну, на наш погляд,
прагматичну складову усієї творчості письменника, цей головний принцип його світосприйняття, тим самим показав, що він, можливо, і є основою самоіронії Арнольда Беннетта – людини, художника, психолога і філософа.
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ПАРОДІЯ МАКСА БІРБОМА ЯК ІНСТРУМЕНТ
НЕПРЯМОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ КРИТИКИ
(НА МАТЕРІАЛІ ЕСЕ «SCRUTS, ARN*LD B*NN*TT»)
В статье рассматривается пародия М. Бирбома на Арнольда Беннетта как инструмент многоаспектной литературной критики и анализа стилистики, тематики
произведений, а также философских и социально-культурных идей и взглядов писателя.
Ключевые слова: литературная пародия, карикатура, критика, юмор, ирония, амбивалентность, Макс Бирбом, Арнольд Беннетт.
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MAX BEERBOHM’S PARODY AS AN INSTRUMENT
OF INDIRECT LITERARY CRITICISM
(BASED ON THE ESSAY “SCRUTS, ARN*LD B*NN*TT»)
In the present article M. Beerbohm’s parody of Arnold Bennett is viewed as an instrument
of multi-aspectual literary critical analysis of linguostylistic and thematic components of the
writer’s prose as well as his philosophical and socio-cultural ideas and concepts.
Key words: literary parody, caricature, criticism, humor, irony, ambivalence, Max Beerbohm, Arnold Bennett.
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ПОСЛЕВОЕННЫЙ КИЕВ В ПОВЕСТИ В. КОРОТКЕВИЧА
«ЛИСТЬЯ КАШТАНОВ»
(КРАЕВЕДЧЕСКИЙ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ)
В статье рассматривается образ послевоенного Киева в повести белорусского
писателя В. Короткевича «Листья каштанов». С точки зрения краеведения отмечаются
особенности киевской топонимики, послевоенного быта и архитектуры. Сквозь призму
литературоведческой поэтики рассматривается художественный образ Киева – города,
разрушенного войной, и города древности, красоты и развитой филологической культуры.
Ключевые слова: творчество Владимира Короткевича, послевоенный Киев,
амбивалентность, художественный образ, топонимика, краеведение, мифологизированная
история города.
Повесть «Листья каштанов» была написана В. Короткевичем в 1972 г. Сам писатель
отмечал, что: «Гэта адна з нешматлікіх маіх рэчаў, якія на дзевяноста пяць працэнтаў –
праўда, да дробных рэалій, якія могуць засведчыць усе кіяўляне, што былі ў той час
у горадзе» [1: 260], «Урэшце, што гэта я кажу аб тым Кіеве. Аб ім мая аповесць “Лісце
каштанаў”, і там усё голая праўда, за выключэннем пары нязначных адступленняў ад
яе, зробленых дзеля праўды літаратурнай» [2].
В 1944 г. В. Короткевич, будучи подростком, вместе с матерью ненадолго переехал
в уже освобожденный советскими войсками Киев. Этот «киевский» период жизни писателя нашел свое художественное отражение в повести «Листья каштанов».
Главный герой повести пятнадцатилетний Василь Стасевич – несомненно, прототип
автора. По сюжету Василь приезжает в Киев из Беларуси и заводит дружбу с компанией
подростков, у которых появляются общие цели и мечты: подорвать штаб-пещеру своих
врагов и обидчиков – подростков с улиц Подвальная и Чкалова, а потом сбежать,
вооружившись, в Западную Украину и сражаться с фашистами.
Действие разворачивается на фоне послевоенного Киева, который в художественном
пространстве текста выступает не просто фоном, а полноценном героем произведения.
Поскольку повесть «Листья каштанов» во многом является биографической, образ Киева в ней
представляет интерес не только с литературоведческой, но и с краеведческой точки зрения.
Литературоведческий аспект
Каштаны как киевская «визитка» – образ, художественно осмысленный не только
В. Короткевичем: так, сборник украинского поэта Терентия Масенко имеет название
«Київські каштани» (1954 г.), сборник армянской поэтессы Сильвы Капутикян – «Под
киевскими каштанами» (1964 г.). У повесть В. Короткевича кольцевая композиция: образ
осенней листвы, опадающей с каштанов, начинает и завершает произведение. Наиболее
очевидная расшифровка этого символического образа, в котором соединяются красота
и увядание, — напоминание о «забітым вайной, знявечаным юнацтве».
© Лаппо М. С., 2015
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Амбивалентность, характерная для образа листьев каштанов, характерна и для образа Киева. В описаниях города сталкиваются две противоречащие друг другу тенденции:
с одной стороны, стремление писателя идеализировать город своей юности («Мы ішлі на
сонца. Золата каштанаў, прыгажосць дзівосных запушчаных дамоў, увесь воблік гэтага
ледзь не самага прыгожага ў свеце горада» [3: 378]), с другой, — сильный антивоенный
пафос, неизменно представляющий киевские руины как живое воплощение трагедии
войны и военных потерь («Трамвай крануў з месца. і паплылі, паплыі, паплылі перад намі
віды, адзін жахлівей за другі…» [3: 324]).
Идеализации образа города способствует романтический дискурс произведения:
главные герои повести, которым по 15-16 лет, переживают первую влюбленность,
и ночной Киев, который предстает перед ними, — это город-космос, город вечности
(«старажытны, зачараваны ноччу горад, і вечныя зоры над ім» [3: 357]). Однако эти
описания становятся только штрихами в дополнение к центральному образу Киева,
который создает автор, — Киева, «не таго, што зараз, багатага, люднага, звонкага ад
галасоў і смеху, ад шолаху фантанаў і гулу машын, а ціхага, нібы прыглушанага, які ледзь
ачухаўся ад страшнага сну, зразумеў, што ўсё мінула, і пацягнуўся насустрач сонцу, але
яшчэ не смяецца, бо не можа да канца паверыць у радасць, і толькі нясмелай усмешкай
сустракае неба, і сінь Дняпра, і цвіценне белай акацыі» [3: 311-312].
Описывая противоречивый вид города, автор часто прибегает к антитезе: «Золата
каштанаў прыкрывала і прыкрашвала ўбогасць і пачварнасць руін» [3: 378], «дамы,
яшчэ зусім нядаўна жывыя і цёплыя, а цяпер – мёртвыя шкілеты былога дабрабыту,
радасці, любові да дзяцей» [3: 324]. В эссе «Мой се градок!» антитезы отражают не только
противопоставление довоенной красоты и послевоенной разрухи, но и смешанность,
двойственность человеческих чувств, которые вызывает вид руин: так, несмотря на
то что Крещатик открывал «знявечанае, абвугленае, узарванае, прастрэленае сэрца»
города, «у гэтых руінах было і вялікае абяцанне шчасця» освобождения – прежде всего,
для родной автору Беларуси [4: 115].
Краеведческий аспект
Киевская топонимика 40-х гг. В повести встречается большое количество киевских
топонимов, значительная часть которых уже изменилась. Так, опасная для главных
героев территория, которую контролируют «враги», включала улицы Подвальную,
Пироговскую, Чкалова. Сегодня улица Подвальная носит название Малая Подвальная,
Чкалова – Олеся Гончара. Упомянутая в повести Площадь Богдана Хмельницкого
с 1993 года переименована в Софийскую площадь.
Топонимы определяются политической динамикой города: например, в Киеве
есть Европейская площадь, историческое название которой – Конная, так как на ней
проводились конные ярмарки. После строительства в городе театра площадь стала
называться Театральная, а после строительства гостиницы «Европейская» получила
название, одноименное с гостиницей. В советское время площадь сменила названия
Третьего Интернационала, Сталина и Ленинского Комсомола, пока наконец ей не было
возвращено одно из исторических названий.
В. Короткевич положительно оценивал возвращение улицам бывших исторических
названий, в эссе «Мой се градок!» он писал: «Памятаеш, як называўся Яраславаў вал
раней (ул. Ворошилова – примечание Лаппо М.), і радуешся, што людзі паразумнелі
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і даюць імёны сучаснікаў вуліцам, пабудаваным сёння, а не старым, гістарычным
вуліцам, якім многія стагоддзі» [4: 120].
В повести «Листья каштанов» упоминается также Евбаз, или Еврейский базар:
«Па нядзелях на яўбазе можна было купіць усё – ад рыбалоўнага кручка і ледзь не да
буйнакалібернай гарматы» [3: 337]. Как вспоминают киевляне, Евбаз действительно был
известным местом, где, по народным представлениям, можно было купить что угодно.
Украинский литератор и журналист Виталий Баканов пишет в своей книге «Забытые
страницы киевского быта», что «В послевоенное голодное время «Евбаз» позволял киевлянам выжить! Здесь всегда можно было подзаработать или обменять вещи на продукты. Удивительно, что даже в тяжелые времена люди шли сюда, как на праздник:
кто-то играл на гармошке, кто-то шутил и рассказывал последние новости, а кто-то
приходил за общением» [5]. Еврейский базар был закрыт и снесен в конце 50-х годов.
Киев после войны. Киев в повести «Листья каштанов» полнится следами недавней
войны: писатель фиксирует внимание читателя на немецкоязычной вывеске «Kaffee»;
«кватэр было ў горадзе – хоць носам жары» [3: 338]; «рэдка-рэдка сустракаліся на
вуліцах людзі» [3: 312].
Послеоккупационный Киев – еще “голодный” город. Василий Стасевич говорит: «нам
па картачках належала 400 г хлеба на дзень» [3: 321], «дужа хацелася хлеба. Урэшце і яго
ў горадзе было не шмат болей за каву» [3: 312]. В этих условиях героям бросается в глаза
реклама на стеклянных дверях хлебного магазина – два пекаря, которые «прытанцоўвалі,
і раты іхнія былі расцягнутыя ў ідыёцкай ўсмешцы» [3: 332] над надписью «Пополнеть
скорее чтобы, надо есть побольше сдобы». Возмущенные подростки бросают кирпичи
в дверное стекло, и прохожий, который становится свидетелем этого, не «выдает»
подростков пекарю: непроизвольную глумливость рекламного плаката почувствовали
не только дети, но и взрослые. В послевоенном Киеве взрослые вообще позволяют
детям больше, чем обычно: так, в повести кондукторы часто закрывают глаза на то, что
молодежь ездит без билетов, так как «ім (кандуктарам – заўвага Лаппо М.) проста было
прыемна, што падлеткі ў горадзе з’явіліся, горад, значыцца, ажыве» [3: 320].
Пение бандуриста возле развалин Успенского собора становится квинтэссенцией
народной скорби в послевоенном Киеве. Разрушенный в 1941 году Успенский собор –
главный соборный храм Киево-Печерской лавры и прообраз храмов Древней Руси – по
сути, символизировал послевоенные потери не только украинского народа, но и всего
славянства. «Як расказаць пра гэтыя руіны?! … Пра пыл, які кожны моцны вецер
уздымаў з руін Успенскага сабора ў лаўры. І трапезная лаўрская была пустая, і дзіўна
жывыя твары святых на сценах былі струмянямі, плынямі – і гэта значыць незнарок –
залітыя нейкай абрыдлівай фіялетава-бардовай вадкасцю. Як сумессю марганцоўкі з
крывёй. Я не ведаю, ці здолелі рэстаўрыраваць работу Іжакевіча. Бо я ніколі з таго часу
не набраўся мужнасці пайсці туды» [3: 114]. Стоит отметить, что основательные работы
по восстановлению собора начались только в 1995 году.
Историческое и мифологизированное пространство Киева. Определяющим
фактом в истории Киева является то, что в IX – первой трети XII в. город был столицей
Киевской Руси – раннефеодального государства восточнославянских и некоторых
неславянских племен. Столица и в историческом, и в политическом аспектах понимаются
как символически насыщенное пространство, где сконцентрировано большое количество
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представляющих мифологизированную историю города памятников и построек. Идеалом
города и городской среды жители городов, как правило, считают старинный центр, место
и пространство древности, так как именно здесь сосредоточены образцы традиционной
культуры [6: 16]. В своей эссеистеке Владимир Короткевич говорит о «физическом»
ощущении древности в Киеве: «Швэндаючыся гэтымі вуліцамі, … я адчуваю падэшвамі
жар вялікай маці-гісторыі, якой не тысяча, не паўтары і не дзве тысячы гадоў, а болей,
і кіеўскі вецер, вецер часу, уладна і мякка штурхае мяне ў твар» [4: 113].
В повести «Листья каштанов» автор часто обращает внимание на памятники
выдающимся украинским личностям, которые в поэтике художественного произведения
становятся не только своеобразными звеньями между прошлым и настоящим, но и одушевленными героями: «…У густых шатах кронаў стаўя пахмуры бронзавы Тарас і
глядзеў на чырвоную каробку ўніверсітэта» [3: 319]. , «Ачуўся я на плошчы Хмяльніцкага.
Конны Багдан паказваў булавою на бязважкі сілуэт Сафіі, што ўзносіўся ў зоры» [3: 375].
Также писателем включена в текст киевская городская легенда, связанная
с памятниками Владимиру Великому на Владимирской горке (киевский парк, заложенный
в середине XIX в.) и Богдану Хмельницкому (на нынешней Софийской площади): «...
Кіяўляне са смешачкамі перадавалі такую, нібыта «праўдзівую», гісторыю. Уладзімір
са сваёй горкі крычыць Хмяльніцкаму: – Багдане, гоў! – Чаго табе? – Кінь сваю булаву. —
Нашто? – Пары. Такую корчму, такі шалман развялі, што я вжэ більшэ дывытыся не
можу. А крыжам іх ганяць нязручна» [3: 375–376].
Обобщая, можем отметить, что художественный образ послевоенного Киева
в повести Владимира Короткевича «Лісце каштанаў» характеризуется амбивалентностью:
безобразной разрушенности города противостоит «древняя» красота Киева, а также
молчаливая радость горожан освобождению от оккупантов и надежда на молодежь.
Рассматривая образ Киева в краеведческом аспекте, стоит обратить внимание на то,
что в повести широко представлена киевская топонимика 40-х гг., значительная часть
которой уже изменилась, зафиксированы особенности послевоенного киевского быта
и культуры, одна городская легенда.
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ПОВОЄННИЙ КИЇВ У ПОВІСТІ В. КОРОТКЕВИЧА «ЛИСТЯ КАШТАНІВ»
(КРАЄЗНАЧНИЙ І ЛИТЕРАТУРОЗНАВЧИЙ АСПЕКТИ)
У статті розглядається образ повоєнного Києва в повісті білоруського письменника
В. Короткевича «Листя каштанів». З погляду краєзнавства виділяються особливості
київської топоніміки, післявоєнного побуту та архітектури. Крізь призму літературознавчої
поетики розглядається художній образ Києва – міста, зруйнованого війною, і міста давнини,
краси і розвиненої філологічної культури.
Ключові слова: творчість Володимира Короткевича, післявоєнний Київ, амбівалентність, художній образ, топоніміка, краєзнавство, міфологізована історія міста.
Lappo M.S., postgraduate student
Belarusian state university, Minsk, Belarus
POST-WAR KIEV IMAGE IN THE NOVEL
«LEAVES OF CHESTNUTS» BY U. KARATKIEVICH
The article is devoted to the post-war Kiev image in the novel «Leaves of chestnuts» by
Belarusian writer U. Karatkievich. From the standpoint of local history the Kiev toponymy
features, the post-war life and architecture are considered. Through the prism of literary poetics the artistic image of Kiev (the city destroyed by the war, and the city of antiquity, beauty and
well-developed philological culture) is analyzed.
Key words: Uladzimir Karatkievich, postwar Kiev, ambivalent image, toponymy, mythologized history of the city.
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СТРУКТУРА ХУДОЖНЬОГО КОНФЛІКТУ
В ДРАМІ МИХАЙЛА СТАРИЦЬКОГО
“ОЙ НЕ ХОДИ, ГРИЦЮ, ТА Й НА ВЕЧОРНИЦІ”
У статті подається аналіз драми М. Старицького “Ой не ходи, Грицю, та й на
вечорниці”, яка є переробкою п’єси В. Александрова. Зіставляючи ці твори, авторка
робить спробу виявити особливості структури художнього конфлікту та окреслити
функції персонажа-медіатора.
Ключові слова: художній конфлікт, драматургія, персонаж-медіатор, п’єсапереробка.
Поява наукових розвідок С. Ковпік [1], Т. Вірченко [2], О. Семак [3] та ін. засвідчує
увагу сучасного літературознавства до поетики драми, зокрема до структури художнього конфлікту, та спонукає до подальшого розгляду крізь конфліктологічну призму творів
української драматургії другої половини ХІХ століття – одного з найбільш значущих етапів
її розвитку, періоду оновлення вітчизняної театральної традиції, пов’язаного зі становленням професійного театру. Дослідження художнього конфлікту – обов’язкового елементу
п’єси, “який знаходиться в тісних взаєминах з образним, сюжетним, проблемно-тематичним та ідейним рівнями твору” [2: 53], — сприятиме поглибленому розумінню новацій
у творчості українських драматургів окресленого періоду, зокрема й М. Старицького.
Його п’єси за запозиченими сюжетами становлять не менш значущу частину
драматургічного доробку, ніж оригінальні твори. Мабуть, не можна дати однозначної
відповіді на запитання про те, які п’єси М. Старицького набули більшої популярності:
оригінальні чи переробки та інсценізації. Зауважимо, що саме останні неодноразово
ставали предметом творчих зацікавлень українських кінематографістів. Серед екранних версій драматургічних творів М. Старицького відомі передусім фільми, створені
на основі його п’єс-переробок: кінострічка В. Іванова “За двома зайцями” за однойменною комедією – переробкою п’єси І. Нечуя-Левицького “На Кожум’яках”, фільм
Р. Синька “Ой не ходи, Грицю, та й на вечорниці” – екранізація однойменної драми,
створеної за сюжетом п’єси В. Александрова, а також кінострічка Г. Кохана “Циганка Аза” за мотивами однойменного твору, що є інсценізацією повісті Ю. І. Крашевського “Хата за селом”. Однак твори М. Старицького за запозиченими сюжетами стають
об’єктом аналізу лише в поодиноких розвідках, зокрема в дослідженні Т. Джурбій [4],
яка здійснює порівняльний аналіз інсценізацій та їх першоджерел. Поза увагою все ж
залишаються випадки транспозиції сюжету в межах одного й того самого жанру, тобто
п’єси-переробки, однією з яких є драма “Ой не ходи, Грицю, та й на вечорниці”. Автори
найбільш ґрунтовних розвідок про творчість М. Старицького (В. Коломієць [5], М. Комишанченко [6], З. Мороз [7], Л. Сокирко [8]) розглядають цей твір, на нашу думку, дещо
однобічно, акцентуючи передусім соціальний аспект драматичного конфлікту. М. Дах
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[9] досліджує драму у порівнянні з іншими п’єсами, спорідненими за своєю фольклорною першоосновою – народною баладою “Ой не ходи, Грицю”, однак не ставить за мету
включити таке зіставлення в контекст розвитку української драматургії ХІХ ст. Отже,
мета нашої роботи – виявити особливості художнього конфлікту драми М. Старицького
“Ой не ходи, Грицю, та й на вечорниці”, досліджуючи окремі його аспекти у зіставленні з
твором В. Александрова, який є джерелом фабули. Художній конфлікт аналізованої п’єси
розглядатимемо передусім як “спосіб мотиваційного й причинно-наслідкового пояснення
подієвого ланцюга через протиставні відношення між носіями протилежних ідей” [2: 19].
З міркувань цензури М. Старицький частково використав фабулу п’єси В. Александрова “Не ходи, Грицю, на вечорниці”, проте внесені ним зміни мають концептуальний
характер, що дозволяє говорити про високу художню вартість і самобутність його твору. Щоправда, ця думка утвердилась не відразу, і драматургові навіть довелося спростовувати звинувачення у плагіаті [10: 28]. Створюючи драму “Ой не ходи, Грицю, та й на
вечорниці”, М. Старицький запозичує з п’єси В. Александрова сюжетотворчий прийом
“нашарування” любовних “трикутників”, що існують в реальності або тільки в уяві
персонажів, мотив божевілля героїні у фіналі твору, а також медіатора-злотворця –
мелодраматичний образ підступного інтригана, який прагне розлучити закоханих,
маніпулюючи свідомістю персонажів. Проте, хоча й у п’єсі діє персонаж, за своєю
сюжетною функцією дуже схожий на Ігната з твору В. Александрова, М. Старицький
пише не драму інтриг, а драму характерів. Обоє центральних персонажів, і Гриць, і
Маруся, є натурами однаково гордими і в чомусь егоїстичними. Для обох приниження
гірше, ніж смерть (Маруся: “Тільки й дати посміятися над собою, то краще мені живій
у сиру землю лягти!” [11: 430]; Грицько: “Не на такого напала! Надо мною не погордує,
не потішить пихи! Хто мені раз наступив на ногу – другий раз не підставлю…” [11:
442]). Дівчина не хоче розуміти, що стиль її спілкування з іншими дає Грицькові привід
сумніватися у глибині її почуття, а відтак спричинює муки ревнощів. Варто згадати
хоча б її відповідь на зауваження Грицевої сестри Дарини: “Себто мені для вашого спокою у черниці пошитись, чи що? …Так ні з ким би то й слова не промовити? Я не така!”
[11: 429]. Марусі, не схильній до компромісів там, де йдеться про її індивідуальність,
навіть не спадає на думку, що Гриць виявиться не здатним зрозуміти її вдачу та осягнути глибину її почуття (“Ні, сестрице, Грицько мене зна: коли я полюбила кого, то до
смерті не викину з серця… а то, що я весела, жартівлива, то така моя вдача” [11: 429]).
Згадані якості створюють психологічні передумови конфлікту, що може розгорітися від
найменшої іскри. Отже, на драматичне напруження, яке вже існує у взаєминах закоханих, лише нашаровується дія зовнішньої сили – прагнення Хоми розлучити Марусю й
Грицька, що й спричинює центральне протистояння у п’єсі.
Хома, персонаж М. Старицького, впливає на хід подій по-іншому, ніж його прототип у п’єсі В. Александрова, веде більш складну й тонку гру. Якщо Ігнат повністю
контролює поведінку персонажів, без його втручання не обходиться жоден їх крок, то
дії Хоми стають лише необхідним імпульсом, а далі свою справу роблять розбурхані
пристрасті Марусі й Гриця. У драмі М. Старицького трагічний розлад взаємин закоханих великою мірою спричинює своєрідна “герметичність” їх свідомості стосовно одне
одного. Засліплення уявною образою робить персонажів не здатними чинити опір спробам інших маніпулювати ними. Плітки, якими Хома оточує закоханих, змушують їх
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інтерпретувати вчинки одне одного крізь призму ображеної гордості й ревнощів. Відтак
у їх діалогах виникає психологічний підтекст, який вказує на те, що витворена уявою
модель поведінки іншого заважає осягнути справжній стан речей. Не здатні опанувати
власні емоції, Маруся й Гриць утягують у вир своїх ревнощів інших персонажів, що
створює нові любовні “трикутники”, провокує нові ревнощі (Гриць виказує симпатію до
Галини, Маруся відповідає йому увагою до Потапа і при цьому егоїстично забуває про
те, що обіцяла закоханій в нього Дарині обминати парубка, а отже змушує страждати
подругу). Своїм втручанням у їх стосунки Хома тільки дає поштовх новим виткам протистояння. Любовні “трикутники” вже не лише уявні, але й “удавані”, герої драми самі
“розігрують” ситуацію зради, у реальності якої кожного з них прагне переконати Хома.
Таким чином, конфлікт п’єси набуває кумулятивного характеру.
М. Старицький ускладнює зображений психологічний конфлікт соціальними аспектами. Вони присутні й у п’єсі В. Александрова (однією з перешкод до шлюбу центральних персонажів стає зубожіння Олени після пожежі, яка знищила усе майно), однак
у драмі “Ой не ходи, Грицю, та й на вечорниці” набагато виразніші. Уже в переліку
дійових осіб М. Старицький акцентує їх соціальний статус: Грицько – “з козаківпідпанків”, Галина – “з багатої сім’ї дівчина” [11: 422]. Заможність останньої постійно
протиставляється зубожінню Марусі після пограбування, ймовірно, організованого, а то
й здійсненого Хомою. Завойовуючи довір’я інших, він підкріплює свій вплив “золотом”
(своїм коштом будує хату для Марусі та її матері, обіцяє озолотити Степаниду, яка має
реалізувати частину плану Хоми – звести наклеп на Марусю та привернути увагу Гриця до іншої дівчини). Характер Хоми дослідники творчості М. Старицького прагнули
пов’язати з відображенням соціальних процесів, що відбувались в українському селі
другої половини ХІХ ст. [6; 7]. Однак виклик, який він кидає світу (“Невже розум і гроші
не можуть поборотись з красою?!” [11: 428]), слід розглядати в контексті психологічної
передісторії персонажа (переживання власної потворності, жорстоке ставлення рідних,
озлоблення, відчуженість, ізольованість від інших). У такому прочитанні артикульована Хомою мотивація власних дій є нічим іншим як бажанням самоствердитись. Отже,
й інтерпретувати цей образ, на наш погляд, необхідно не стільки в соціальній, скільки
в морально-етичній, психологічній площині.
І у В. Александрова, і в М. Старицького драматичний конфлікт моделюється
за схожою схемою, в основі якої подвійна функція однієї з центральних дійових
осіб (Ігнат у творі В. Александрова, Хома у п’єсі М. Старицького), що виступає
ініціатором зіткнення і водночас медіатором-злотворцем, прихованим під маскою
доброзичливого посередника, який прагне примирити закоханих. Якщо у п’єсі
В. Александрова імпульсами до подальшого розгортання подій стають виключно
інтриги цього персонажа, то у драмі М. Старицького рушійною силою конфлікту є
не лише підступи Хоми, але й суперечності у взаєминах Марусі й Гриця, зумовлені
їх індивідуальними характерами. Ускладнення структури конфлікту, набуття ним ознак багатовимірності й кумулятивності, а також модифікація образу медіатора у п’єсі
М. Старицького свідчать про оновлення вітчизняної театральної традиції у другій
половині ХІХ століття.
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СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО КОНФЛИКТА В ДРАМЕ МИХАИЛА
СТАРИЦКОГО “ОЙ НЕ ХОДИ, ГРИЦЮ, ТАЙ НА ВЕЧОРНИЦІ”
В статье подается анализ пьесы М. Старицкого “Ой не ходи, Грицю, та й на
вечорниці”, которая является переработкой пьесы В. Александрова. Сопоставляя эти
произведения, автор предпринимает попытку выявить особенности структуры художественного конфликта и описать функции персонажа-медиатора.
Ключевые слова: художественный конфликт, персонаж-медиатор, пьеса-переработка, драматургия.
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THE STRUCTURE OF ARTISTIC CONFLICT IN M. STARYTSKY’S DRAMA
“OH, DON’T GO, HRYTS... ”
The article presents the analysis of M. Starytsky’s drama “Oh, don’t go, Hryts... ”, created on the basis of V. Aleksandrov’s play. The author compares this literary works and makes
an attempt to reveal the peculiarities of artistic conflict structure and describe the function of
character-mediator.
Keywords: artistic conflict, play-processing, character-mediator, drama.
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РУСТИЧНИЙ РОМАН Ш.-Ф. РАМЮЗА
Стаття є спробою дослідити особливості та головні етапи розвитку рустичного
роману у творчості Ш.-Ф.Рамюза. Письменник став творцем нового рустичного роману, відмовився від “мальовничo-фольклорного” опису життя Швейцарії у традиції
письменників-регіоналістів, а заглибився у проблеми сільського життя, розвинув концепт “малої батьківщини” в європейському культурному контексті.
Ключові слова: батьківщина, реалізм, рустичний роман.
На жаль, ім’я Ш.-Ф. Рамюза (1878 – 1947), франкомовного швейцарського письменника, не є дуже відомим в Україні. Проте своєю творчістю він сприяв подоланню
провінційної замкнутості швейцарської літератури, її виходу на рівень світової класики.
У вітчизняному літературознавстві присвячено небагато розвідок дослідженню творчості цього письменника. Можна згадати, зокрема, статті нашого авторства “Тематика
“той самий” та “інший” як основа бачення світу у творчості Ш.-Ф. Рамюза” (Вісник ЛНУ.
Серія іноз. мови. Вип. 11. — Львів, 2003) та “Гармонія між людиною та її батьківщиною
(за романом Ш.-Ф. Рамюза “Краса на землі”) (Питання літературознавства. Наук. зб. Випуск № 13 (70). — Чернівці). Метою розвідки є прослідкувати особливості та етапи розвитку рустичного роману у творчості Ш.-Ф. Рамюза, об’єктом дослідження стали його
головні романи та есе.
Французькийдослідник П. Вернуа пов’язує розквіт рустичного роману саме із творчістю Ш.-Ф. Рамюза. Це важливий етап у розвитку жанру сільського роману, починаючи від традиції Ж. Санд, яка зобразила селянина у традиції романтизму ХІХ ст. Земля
в усіх її виявах описана у творах швейцарського письменника надзвичайно лірично. Рустичний роман у творчій спадщині Ш.-Ф. Рамюза сягнув вершин метафізичної епопеї
© Кушнір І. Б., 2015
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і демонструє вічний міф зіткнення людини і світу. “Le roman rustique avec lui devenait
un poème métaphysique, les tableaux de la vie campagnarde laissaient paraître une inquiétude panique: le sentiment d’une menace pesant sur le monde s’allait à une joie qui tenait au
dévoilement de l’Être et au mystère de la Présence” [2: 322]. Сільське життя розкриває свою
таємницю, залишаючись зразком для наслідування.
Вперше спробував класифікувати романи Ш.-Ф. Рамюза Рене де Век у “Mercure de
France” 15 грудня 1925 р. Дослідник виділив чотири категорії опублікованих на той час
творів письменника: початкові романи “dans la forme traditionnelle d'une histoire racontée”;
ліричні звіряння та поеми у прозі; епічні та містичні романи; романи на тему “où le véritable personnage est tout un groupe” [3: 410].
На основі рамюзівської проблематики можемо виділити два типи романів: перший,
що розповідає історії з життя франкомовного кантону на прикладі долі одного персонажа, та другий, що тяжіє до широкого узагальнення та більш поетичний, де група персонажів переважає над героєм-індивідом.
У романах першого типу події відбувається у селічи малому містечку, де живуть
садівники, рибалки, винороби. Великемісто, наступаючи своєю “цивілізацією”, хоче
його поглинути. Село знаходиться у мальовничому куточку природи на березі озера чи
біля підніжжя гори, персонажі зображені на фоні ідилійного пейзажу. Їхнє життя тече
спокійно. Це мікрокосмос, де пристрасті та мрії мають повну свободу дії. Монотонність
порушує щось“нове”, “чуже”, що намагається зруйнувати стабільність існування.
Перехідний період у творчості письменника називають “періодом надії” (M. P. Tissot,
“C. F. Ramuz”) [3: 413], після якого автор звертається до рустичного біблійного роману, що
ґрунтується на символах всезагальної гармонії, тяжіє до універсальних проблем. Такий
рустичний роман показує повернення людини до землі у філософсько-містичному ключі.
Роль селянина не зводиться до власника землі, як у “Селянах” Бальзака. Ритм розміреного
сільського життя, пасторальні горизонти із щирими людськими почуттями нагадують
біблійні оповіді (“Царство Злого Духа”, “Знаки поміж нас”, “Одужання від хвороби”).
Монотонне сільське життя приховує глибокі драматичні конфлікти, які там розгортаються.
У романах другого типу події відвуваються у віддаленому селі у горах, що є окремим закритим світом, де йде боротьба за виживання, але сааме у ньому збереглася прадавня чистота, традиції та віра. Це “власне сільське життя” зі своїми таємницями та
прихованим символізмом. Персонажі шукають істину на вищому метафізичному рівні.
Особливістю таких романів є те, що герої не хочуть інтегруватися в існуючу систему, бо
вона не задовільняє їхню потребу у величі духа [1: 185]. Ш.-Ф. Рамюз відмовляється від
погляду збоку, оповідач присутній у творі не як зовнішня моральна інстанція, а як загальний настрій, елемент стильової єдності [1: 186].
З 1925 р. містичний рустичний роман Ш.-Ф. Рамюза набув епічного розмаху. Письменник ретельно змальовує природні явища, що несуть загрозу людині, наприклад, нерівний
двобій між Людиною і Горою (трансформація тієї ж проблеми Людина – Земля). Гора виявляє свою магічну силу, коли впродовж землетрусу її уламки ніби навмисне завалюють гірське селище (“Дерборанс”). Селяни – маріонетки Духа Зла, що живе в Горі. Вони змушені
визнати свою слабкість. Так могутні сили природи виявляють свою перевагу над людиною
(“Страх у Горі”). У рустичному романі Ш.-Ф. Рамюза останнього періоду демонічні і
космічні сили домінують над людиною, тому ці романи називають містичними.
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Шанувальник Г. Флобера та Ґі де Мопассана, Ш.-Ф. Рамюз був зваблений чарами
сільської тематики. Як і його співвітчизник Ж.-Ж. Руссо, він має постійну потребу жити
в ритмі патріархального життя. Ш.-Ф. Рамюз розуміє, що драма індивіда потребує відповідного фону, тому природа у його романах є психологічним тлом зображуваного. Звідси
таке звіряння: “Je suis las aussi des choses paysannes où je ne puis m’étendre et me désabiller
tout entier” [3:412]. “Мандрівник, дитина полів та лісів, він оспівує небо і землю, дерево
і кущик [...], викидаючи як непотріб таку літературу, що зневажає життя, і де селяни, зображені педантами, висміюються”, — так характеризує П. Вернуа Ш.-Ф. Рамюза[3: 413].
Насправді, письменник шукає “saraisond’être”, хоче стати особистістю всотавши традиції рідної землі та спосіб життя співвітчизників. Есей “Причини буття”пояснює його
вибір: “il prône le réaffrontement à une réalité première”, “le recours au fait brut à la chose perçue sans intermédiaire” [3: 413]. Ш.-Ф. Рамюз пише про те, що добре знає з дитинства: про
кантон Во та селян, які там проживають. У творі “Причини буття”Ш.-Ф. Рамюз зазначив: “Ila fallu d’abord qu’on descend îtensoi jusqu’à l’élément, de tout” [3: 413]. Вінвиявляє,
що є “riche de son appauvrissement même, parce que tout au fond de lui, il y avait toujours la
terre, et que de descente en descente il avait fini par y toucher” [3: 413].
Літературознавець Е. Буензод характеризує творчий метод письменника так: “Чим
більше наближаємося до землі, тим чутливішими стаємо до її порухів, що живлять життя, наповнюючи його барвами. Так і Ш.-Ф. Рамюз у своїх творах є найближчим до Землі,
покорений її чеснотами та первісною містичною силою”[3: 421].
У“Присутності смерті” (1922) Ш.-Ф. Рамюз написав, що він безмежно любив
батьківщину: “Quandj’aicherché à imaginerplusloinquelui, c’estencoreluiquej’aiimaginé.
Quandj’aicherché à alleraudelà d’où ilestjel’yairetrouvé encore. J’ai tâché defermerles yeux
pourvoirle ciel. C’était la terre et le ciel n’a été le ciel que quand il est redevenu la terre. Quand
on a commencé à y souffrir, à s’y plaindre, à s’y interroger” [3: 415].
Гірське селище – своєрідний оберіг традиційного патріархального життя. Селянин –
ніби голос рідної землі, символ гармонії людини та її оточення, що прославляє красу життя
за прадавніми звичаями, складеними самою природою, чужинцеві тут неможливо прижитися. Тому Фірмін, геройроману “Поділ рас” помирає через невдалу спробу жити окремо
від своєї батьківщини та її вічних вартостей: “une séparation d’avec une certaine espèce de
terre et dechoses qui sont aussi des mères”, тому що “la terre est encore une mère” [3: 423].
Французький дослідник М. П. Тіссо так пояснює світоглядну позицію письменника:
“Він зображатиме тільки мешканців гір, виноробів, рибалок, самітників [...], тобто, людей , що живуть “у” лоні природи. Вони відокремлені від будь-якої соціальної групи, від
цивілізації” [3: 417]. Людина стаєлюдиноюсаме через постійний контакт з природою, з
рідною землею. Землю і Людину розділяє Місто (символ роз’єднаності зв’язку людини
і природи) – саме цього побоюється Ш.-Ф. Рамюз. Звідси прославлення “вічного селянина”, що знаходить прихисток у далеких горах від нищівного впливу “культури” міста.
Всі романи Ш.-Ф. Рамюза відображають конфлікт “земля – людина”, звичайно, з його
специфічною модифікацією.
Мета Ш.-Ф. Рамюза – розповісти про свою батьківщину. Письменник мріє про те,
щоб читач оселився на його рідній землі, побачив її його очима, які ніколи не втомляться
відкривати у ній щось нове. Пейзажі завжди живі; кольори змінюються: озеро рухається
під подихом свіжого вітру, сонце сходить чи сідає, небо вкрите дощовими хмарами чи
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тішить спокійною блакиттю, гора мовчазно споглядає здалека за подіями біля підніжжя.
Гора, озеро часто стають головними героями. Деколи природа виявляється жорстокою
і загадковою (“Страх у Горі”, “Дерборанс”, “Якщо сонце не зійде”). Вона впливає на
мешканців, які призвичаюються до клімату місцевості, природних умов. Виникає глибокий і дивовижний зв’язок між землею і селянами, озером і рибалками, горою і пастухами, виноградниками і виноробами.
Мешканці франкомовної провінції Во є протагоністами романів Ш.-Ф. Рамюза, передусім селяни, що зберегли зв’язок з рідною землею, рідше – адвокати, священики чи
службовці. Водуазці, інколи трохи повільні та хитруваті, зображені автором з глибокою
симпатією. Такими є, скажімо, батечко Грік (“Одужання від хвороби”) чи Борша (“Війна
з документами”). У романах письменника такі персонажі з народу преживають драми та
трагедії буденного життя.
У творчості франкомовного митця порушені важливі для визначення національної ідентичності питання: прийняття чи неприйняття “іншого”, підпорядкування чи
протистояння йому, збереження “свого” і опанування “чужого”, що сприяє кращому
розумінню концепту “малої батьківщини” в європейському культурному контексті.
В особі Ш.-Ф. Рамюзамаємо творця нового рустичного роману, який відмовився від
“мальовничo-фольклорного” опису життя Швейцаріїу традиції письменників-регіоналістів, а заглибився у проблеми сільського життя.
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РУСТИЧЕСКИЙ РОМАН Ш.-Ф. РАМЮЗА
Статья является попыткой изучить особенности и главные этапы развития рустического романа в творчестве Ш.-Ф.Рамюза. Писатель создал новый рустический
роман, отказавшись от фольклорного описания быта крестьян Швейцарии в традиции
писателей-регионалистов. Он углубился в изучение проблем крестьянской жизни, утвердил концепт «малой родины» в европейском культурном контексте.
Ключевые слова: родина, реализм, рустический роман.
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RUSTIC NOVEL BY CH.-F. RAMUZ
Сh.-F.Ramuz is a Swiss French-speaking writer whose creativity by far extends the limits
of the local literature. This article presents the study of peculiarities of Сh.-F.Ramuz rustic
novel and of the main periods of its development in his works including novels and essays.
This writer is considered as a creator of a new rustic novel because he rejected the traditional
folkloric description of Swiss peasants’ life as it was done by regionalist writers. Сh.-F.Ramuz
studied Swiss peasants’ life and developed the concept of “small motherland” in the European
cultural context.
Key words: motherland, realism, rustic novel.
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ВОЗМОЖНЫЕ УПОМИНАНИЯ ВОРОВСКОГО ЗАКОНА
В «ПОХОЖДЕНИЯХ БРАВОГО СОЛДАТА ШВЕЙКА»
В представленной статье анализируется возможность упоминания "воровского закона" в романе Я. Гашека. Предпринимается попытка доказать универсальность модели,
используемой для анализа русского уголовного дискурса, на основе иноязычного источника.
Ключевые слова: "воровской закон", стереотип, криптосистема.
Существование словоупотреблений «гашековед» и «швейкология» свидетельствуют не только о повышенном интересе к роману, но также о возникновении одной из
лингвистических дисциплин и необозримости всей литературы по предмету на разных
языках. В представленной статье автор не входит в дискуссию о том, кто стоит за персонажами романа, насколько роман автобиографичен, применяемых литературных приемах и т. д. Предметом исследования являются два возможных упоминания о Воровском
Законе в тексте романа. Отсутствие необходимости дискуссии по огромному количеству
спорных моментов избавляет нас от излишнего повторения общеизвестной информации и позволяет сосредоточиться лишь напредмете исследования. Вызвано это тем, что
в представленной статье роман исследуется с совершенно новой точки зрения, т. е. с точки зрения Воровского Закона и возможного отношения к анализируемым фрагментам
респондентов, посвященных в смысл «Воровской Идеи».
В представленной статье под Воровским Законом понимается свод правил поведения, обязывающий профессиональных преступников, также сообщество таких преступников. На основе модели синтеза взглядов Л. Н. Гумилева, У. Эко, и О. В. Лещака
© Зубков Е. А., 2015
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было доказано, что Воровской Закон (с разделением на Старый и Новый в различных
материальных формах существования) является «(...) синтезом представлений о Старом
римском праве до кодификации Юстиниана (Законы XII таблиц, Институции Гая, Салическая правда), Устной Традиции (с элементами Гемары и Каббалы), восточной ветви
митраизма (Законы Ману и черный бон модифицированный тантраяной), Кодексе Хаммурапи и воззрениях иудео-христиан (ессеев, мандеев, тибетских вариантов шиизма)»
[1]. Иными словами, в достаточно большом упрощении, мы можем говорить о ряде
апокрифов для Старого Воровского Закона и «криптосистеме с открытым ключом» для
Нового Воровского Закона [2: 285-303] . Добавление черного бона, модифицированного
тантраян(м)ой, Кодекса Хаммурапи и воззрений иудео-христиан (обобщающее название
для элементов мировоззрений различных временных отрезков, заимствованных от ессеев, мандеев, из тибетских вариантов шиизма) к Старому Воровскому Закону на основе
компатибильности (комплиментарности) ряда системных зависимостей с рефлексивной
точки зрения адептов исследуемой философемы называется «Воровской Идеей». На синтез этих представлений влияют интенции (т. е. «Понятия») в зависимости от прагматического отношения участника коммуникации [3].
С точки зрения правохранительных органов, (Новый) Воровской Закон как свод правил существует в форме текста объемом в страницу, поскольку иных вещественных доказательств не имеется [4: 106-130]. Интересующая информация с указанием авторства
но без указания источника доступна в Интернете [5]. Такие тексты объемом в страницу
в узкой среде лиц, активно вовлеченных в преступную деятельность, принято называть
«Рамками» и «Воровскими Наказами» [2: 248-265], хотя в массовом сознании большинства граждан, заинтересованных темой, наиболее фреквентно «воровской закон» и «тюремный закон» [6]. К теме текста объемом в страницу мы возвращаемся ниже, теперь же
несколько подробнее остановимся на том, почему в названии представленной статьи
мы говорим о возможности.
Используемая для анализа русского уголовного дискурса модель предусматривает
применение следующих «степеней приближения», согласно концепции этногенеза,
т. е. проблематик: географической, культурологической, этнологической, политикоисторической, этнографической, биографической и филологической при учете «скрупулюсов». Наиболее полно такой подход может проиллюстрировать взгляд самого
Л. Н. Гумилева, с которым автор представленного исследования как филолог согласен
не полностью: «Для обобщения язык источника вообще безразличен, ибо важен только
смысл: война, мир, договор, поход – попросту говоря, событие (...). Тут другой первичный материал и другая методика, которую в отличие от ‘филологической’ можно назвать ‘криминалистической’. Подобно тому, как хороший сыщик использует не только
рассказы свидетелей, но и состояние погоды в момент преступления, мотивы и черты
характера преступника и жертвы и, главное, вспоминает примеры аналогичных поступков, стремясь уловить отклонения от закономерности, так и этнолог вправе учитывать
географию, этническую и личную психологию, фазы этногенеза и моменты смещений
закономерности при контактах» [7: 488-489]. «Филологическая степень приближения»
для нас в полной мере недоступна, поскольку используется текст перевода романа. Это
не значит, что «филологическая степень приближения» не важна, поскольку упуская
ее, мы упускаем «скрупулюсы». Именно поэтому для проверки поставленного автором
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статьи тезиса необходимы дальнейшие исследования оригинала текста специалистами
по чешскому арго.
В русскоязычном переводе романа Я. Гашека «Похождения бравого солдата Швейка»
встречается множество упоминаний о способах совершения противоправных действий,
стереотипах поведения профессиональных преступников и их мировоззрении, например: «Врачи еще раз презрительно посмотрели на Швейка, который пятился к дверям,
учтиво кланяясь. На замечание одного из санитаров, чего, мол, он дурака валяет, Швейк
ответил: Я ведь не одет, совсем нагишом, в чем мать родила, вот я и не хочу показывать
панам того, что заставило бы их подумать, будто я невежа или нахал (...)» [8:8]. Подобный стереотип поведения преступников, т. е. укрытие обнаженных ягодиц, а не гениталий, заметен не только в Европе и не только сто лет назад, его существование отмечено
в настоящее время и в Бразилии [9: 117]. Вот еще одна интересная цитата, касающаяся
определенного поведенческого стереотипа и довольно интересных взглядов:
«(...) Вместо ответа кто-то дал ему под ребра и подтолкнул к столу, за которым сидел
господин с холодным чиновничьим лицом, выражающим зверскую свирепость, словно
он только что сошел со страниц книги Ломброзо ‘Типы преступников’. Он кровожадно
посмотрел на Швейка и сказал:
– Не прикидывайтесь идиотом.
– Ничего не поделаешь, — серьезно ответил Швейк. — Меня за идиотизм освободили
от военной службы. Особой комиссией я официально признан идиотом. Я – официальный идиот.
Господин с лицом преступника заскрежетал зубами. (...) Раньше, — заметил
Швейк, — бывало куда хуже. Читал я в какой-то книге, что обвиняемые, чтобы доказать
свою невиновность, должны были ходить босиком по раскаленному железу и пить расплавленный свинец. А кто не хотел сознаться, тому на ноги надевали испанские сапоги
и поднимали на дыбу (...) Таких случаев пропасть. А потом человека четвертовали или
же сажали на кол где-нибудь возле Национального музея. Если же преступника просто бросали в подземелье, на голодную смерть, то такой счастливчик чувствовал себя
как бы заново родившимся. Теперь сидеть в тюрьме – одно удовольствие! – похваливал
Швейк. — Никаких четвертований, никаких колодок. (...) Во всем виден прогресс. (...)
Да, теперь условия улучшились в нашу пользу (...)» [8:5]. В цитате мы видим, что Швейк
признан «официальным идиотом». Судя по взглядам на развитие пенитенциарной системы, персонаж Швейка идиотом или слабоумным не был (как и в случае откровенности с фельдкуратом Кацем). Правильность таких взглядов «официального идиота»
была научно доказана значительно позже: «Наказания имеют не так непосредственный
характер, (проявляется) некая дискретность в искусстве причинения страданий, игра деликатных мучений, более неявных и оставленных без их видимой яркости (...) исчезло,
в течение пары десятилетий, тело измученное, четвертованное, ампутированное, символически запятнанное на лице или плече, выставленное, при жизни и смерти, на общее
обозрение, превращенное в спектакль. Исчезло тело как основной объект уголовного
наказания (...)» [10: 11]. Кроме взглядов Швейка, Я. Гашека или кого иного, что для нас
существенным в данном исследовании не является, интересен также стереотип (динамический стереотип, или же алгоритм) поведения, т. е. иметь справку о невменяемости или
болезненных состояниях психики. Этот поведенческий стереотип на момент написания
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романа был достаточно нов, он широко распространяется в среде профессиональных
преступников значительно позже, например:
«Недруги Япончика любят говорить о диагнозе маниакальной шизофрении, поставленной Япончику врачами. Они просто не знают про главного врача Института имени
Сербского Лупуа, который пустил себе пулю в лоб во время ‘зачисток’ Андропова. Они
начались в 1979 году и продолжались вплоть до 1982 года. Врач брал с воров в законе
за диагноз шизофрении по 10 тысяч рублей. И почти все воры в законе стали неподсудны с такими диагнозами. В ‘дураках’ тогда ходили Амиран Квантришвили, Паша Цирюль, Пигалица и многие другие знаменитости уголовного сообщества. Не отстал от них
и Япончик. В семидесятые годы он также купил себе диагноз у Лупуа» [9: 5] .
Швейк показывает стереотипы поведения, ставшие заметными у преступников уже
во второй половине прошлого века, что совершенно не значит их отсутствия ранее:
«Когда ввели Швейка, судья со свойственной ему любезностью попросил его сесть
и сказал:
– Так вы, значит, тот самый пан Швейк?
– Я думаю, что им должен быть, — ответил Швейк, — раз мой батюшка был Швейк
и маменька звалась пани Швейкова. Я не могу их позорить, отрекаясь от своей фамилии
(...) На этом допрос закончился. Швейк подал судебному следователю руку (...)» [8: 6].
Заметим, Швейк не «отрекается от родства», что было свойственно «Непомнящим
родства» (одна из номинаций по отношению к элите профессиональных преступников
в уголовном дискурсе царской России), а проявляет поведенческие стереотипы, более
свойственные современным «законным ворам» во время допросов [2: 125]. С другой
стороны, с точки зрения количественного фактора, «законный вор» не подает руки следователю или судье. Теперь возникает вопрос – кому персонаж Швейка «подал руку»,
судье или судебному следователю, и имелось ли в виду рукопожатие? Как было показано
выше на основе смыслов, вкладываемых в словоупотребление «Воровской Закон» в русском уголовном дискурсе, правопорядочные граждане, работники правохранительных
органов и профессиональные преступники имеют в виду совершенно разное. Именно
поэтому, как уже упоминалось выше, в представленной статье мы говорим о возможности и о необходимости верификации поставленного тезиса арготологами на основе
оригинала произведения.
Согласно мнениям респондентов в Украине и Польше, в романе Я. Гашека встречается несколько упоминаний о Воровском Законе. Автор представленного исследования
видит возможность доказать только два. Выше было замечено, что синтез представлений
о Воровском Законе зависит от прагматического отношения участника коммуникации
и имеет место интенциональность сознания: «Каждый вид опыта с лингвосемиотической точки зрения складывается из множества знаково-комуникационных событий,
которые заключают в себе еще большее количество различных и разнородных коммуникационных ситуаций. Ядром каждой из этих ситуаций является какой-то текст, создаваемый и со-создаваемый (в упрощении – воспринимаемый) участниками этих ситуаций
на основе определенных семиотических кодов, задействованных их прагматическими
установками, т. е. интенциями» [12: 17]. Иными словами, если очень захотеть, можно
увидеть упоминания Воровского Закона в «анабасисе» Швейка и в «новой шифровальной
системе» на основе произведения Людвига Гангофера «Грехи отцов». Даже не является
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важным, в действительности ли так есть. Важным является то, что индивид при наличии «воли к вере» и определенной информации из равнозначного множества вариантов
может постоянно выбирать один, по его мнению единственно правильный. Необходимо
упомянуть, что «(...) ‘Ключом’, причем ‘открытым ключом’ к такой криптосистеме [Примеч. Е.З. — ‘криптосистеме с открытым ключом’] является сам ‘законник’, носитель ‘Воровской Идеи’. Присутствует необходимый элемент ‘случайности’ – трудно сказать заранее, какой из группы прецедентных текстов и на каком языке будет доступен, что уже
свидетельствует о постоянной возможности появления дополнительных подпроцедур
(использование т. н. книжных шифров как подпроцедур, но не субкодов) декодирования
или шифрования» [2: 299]. При использовании предложенной модели, даже при существовании «секретной лазейки» в исследуемом материале, исследование «характеристики связей», т. е. системных зависимостей, лучше начинать сверху, т. е. от первой «степени
приближения» принимая во внимание остальные.
Теперь попробуем ответить, есть ли для видения упоминаний Воровского Закона
в романе Я. Гашека какие-либо научные основания, в том числе с точки зрения «седьмой
степени приближения», т. е. филологии:
«Ксенофонт, античный полководец, прошел всю Малую Азию, побывал бог весть
в каких еще местах и обходился без географической карты. Древние готы совершали
свои набеги, также не зная топографии. Без устали продвигаться вперед, бесстрашно
идти незнакомыми краями, быть постоянно окруженным неприятелями, которые ждут
первого удобного случая, чтобы свернуть тебе шею, — вот что называется анабасисом.
У кого голова на плечах, как у Ксенофонта или как у разбойников различных племен,
которые пришли в Европу бог знает откуда, с берегов не то Каспийского, не то Азовского
морей, — тот совершает в походе прямо чудеса.
Римские легионы Цезаря, забравшись (опять-таки без всяких географических карт)
далеко на север, к Галльскому морю, решил вернуться в Рим другой дорогой, чтобы
еще попытать счастья, и благополучно прибыли в Рим. Точно так же все дороги ведут
и в Чешские Будейовицы» [8: 62-63].
Применяя предложенную для исследования русского уголовного дискурса модель,
начнем с «географической степени приближения» и попытаемся установить, почему
«все дороги ведут и в Чешские Будейовицы» (в немецкоязычной версии романа «Ebenso
fűhren alle Wege nach Budweis»). «Анабасис» Швейка (в немецкоязычной версии романа
Schwejks Budweiser Anabasis) начинается с пива, а Чешские Будейовицы как раз славятся маркой пива Budweiser Budvar.
Теперь попробуем ответить на вопрос, разбойники каких племен имеются в виду
в вышеприведенной цитате. При желании можно усмотреть намек на венгров, тем более «анабасис» начался с питья пива и Швейк угощал мадьярского солдата [8: 60]. Более того, в объяснениях Швейка можно усмотреть апологию, как и в случае «Записок
о Галльской войне» Цезаря и «Анабасиса Кира» Ксенофонта. Это бы не противоречило
видению намека на венгров в «разбойниках различных племен». Однако можно предположить существование иного подтекста для посвященных. В русскоязычной версии
упоминается «различных племен», в немецкоязычной версии романа упоминается «all
die Räuberstämme», т. е. «всех разбойничьих племен» или же «всех разбойничьих (грабительских) групп, кланов»:
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«(...) Hat jemand einen guten Kopf wie Xenophon oder all die Räuberstämme, die bis
weiß Gott woher vom Kaspischen oder Asowschen Meer nach Europa kamen, wirkt er wahre
Wunder auf dem Zuge. (...) Ebenso führen alle Wege nach Budweis (...) [13: Kapitel 20]. В чешскоязычной версии упоминаются «všichni ti loupežní kmenové» [14: 217], но не зная чешского языка, а тем более чешского арго, автор представленной статьи не рискует делать
никаких предположений относительнот смыслов, вкладываемых в «kmenové». Интересно
также появление прилагательного «географический» по отношению к «карте» – в чешскоязычном оригинале упоминается просто «mapa», хотя и говорится о топографических
знаниях. Возможно, как и в немецкоязычной версии, переводчики пытались прояснить
для читателя смысл аллюзий относительно Рима и Вавилона в «Анабасисе» Ксенофонта,
тем самым прикрывая подтекст. Итак, в русскоязычной версии появляется прилагательное
«географический», как и в немецкоязычной версии вместо «Karte» появляется «Landkarte».
Вроде бы логичны прояснения переводчиков, тем более в тексте есть «топографические
знания», в русскоязычной версии выступающие как «топография». Проблема заключается
в том, что в немецком языке «топография» значит также «топографическая анатомия»
[15: 816], вполне возможно и в чешском. Возможно, переводчик русскоязычной версии
мог этого не знать, тем более, что при выборе из равнозначного множества вариантов
так случается. О существовании равнозначного множества вариантов мы можем говорить
в тех случаях, когда можно подозревать существование нескольких контекстов при сокрытии информации для непосвященных и имплицировании своего знания для посвященных.
Говорить о биективном отображении без анализа всего текста оригинала неправомерно.
Интересными были бы смыслы, имплицируемые в чешскоязычном тексте, когда Швейк
путал право и лево. Но, как упоминалось выше, не зная чешского языка, не будем делать
скоропалительных выводов. Появление добавлений в русскоязычной и немецкоязычной
версиях романа может свидетельствовать о том, что переводчики заметили странность
в тексте оригинала и пытались ее прояснить для читателя.
Теперь на основе исторических данных, уже доступных во времена написания романа, попробуем определить, какое «разбойничье племя» имел в виду Я. Гашек. О версии
«венгров» говорилось выше, это как раз не противоречит дословному восприятию «географической степени приближения» и историческим данным о их миграции из «страны
Леведии». Как уже упоминалось ранее, при предположении о наличии подтекста дословное восприятие и толкование могут оказаться ловушкой. Готы уже упоминались
в рассматриваемом отрывке текста, и дословное восприятие «географической степени
приближения» это подтверждает [7: 471-501]. На берегах «не то Каспийского, не то
Азовского морей» жили скифы (саки, массагеты), аланы, гунны, гузы, печенеги, авары
и многие другие, и все они пытались с разным результатом мигрировать в Европу. Но
с конечной целью путешествия Швейка, т. е. Budweiser Budvar, только на основе формы
соотносится лишь «племя Вар» [7: 365] (для нас в данном исследовании не представляет
интереса, были ли это абары или вархониты). Имя племени, т. е. «Вар», было известно
задолго до написания романа Я. Гашеком, хотя бы из сочинений Феофилакта Симокатты. Для нас идеальным для доказательства поставленного тезиса было бы упоминание
иудео-хазар или хотя бы хазар, поскольку Старый Воровской Закон в основных чертах
напоминает регуляторы правоотношений на Великом Шелковом пути [2: 108-115]. К сожалению, для этого мы не имеем кроме «воли к вере» весомых оснований – на момент
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написания романа о Хазарии было известно слишком мало, а проанализировать оригинальный текст Феофилакта Симокатты автор представленного исследования не в состоянии. Поэтому ограничимся тем, что наложение апологии и «географической степени
приближения», т. е. соотнесение на основе формы, а уже потом смысла, Чешских Будейовиц с «ворами» возможно только на основе нескольких языков (в русскоязычной версии
романа ряд особо смешных ругательств сохранены в своей немецкой форме) и могло
бы быть «секретной лазейкой» «криптосистемы с открытым ключом». Важной фигурой,
появляющейся во время «Анабасиса» Швейка, на наш взгляд, является «бродяга» [8:
64-65], предлагающий научить Швейка «уму-разуму», но без анализа текста такие предположения безосновательны.
Теперь рассмотрим вопрос о возможности отнесения описания «новой шифровальной системы» на основе произведения Людвига Гангофера «Грехи отцов» к (Новому)
Воровскому Закону. «Грехи отцов» намекают на апологию, это свидетельствует в пользу
тезиса, тем более интенциональность сознания всегда поможет выбрать искомый вариант на основе «воли к вере». Далее в тексте романа упоминается, что Швейк поступил
логично, но ошибся с томом «Грехов отцов», т. е. взял не ту книгу, поэтому ключ к «новой
шифровальной системе» оказался ненужным. С другой стороны, с точки зрения системных зависимостей в криптоанализе, особенно при дословном толковании романа, заметны следующие различия:
1) Новый Воровской Закон декодируется, а не расшифровывается [2: 281-303].
Элемент шифрования используется в русском уголовном дискурсе, например, в «Морзянке» («Туковании»), но выступает как дополнительный. Можно, конечно же, усматривать в транспозиции в анализируемом фрагменте указания на атбаш при «воле к вере».
2)
«Страница романа» как «ключ» к «новой шифровальной системе» не может быть
соотнесена с «Рамками» и «Воровскими Наказами», поскольку они, во всяком случае, в современном виде, преимущественно являются практическими указаниями для непосвященных в смысл «Воровской Идеи» [2: 248-265], но не «ключом» к Воровскому Закону.
3)
Главным отличием является то, что «новая шифровальная система» (реальный
метод, описанный Эдуардом Фляйснером фон Востровицем в 1881) работает на основе
симметричных функций, тогда как «криптосистема с открытым ключом» – на основе асимметричных функций с необходимым элементом «случайности» и открытым обменом ключами (модификация «системы в руках врага») [2: 281-303]. Это совсем другая математика
и почти современный уровень секретности, но для кодов без электрошифрования.
Как уже упоминалось ранее, необходима верификация поставленного тезиса специалистами по чешскому арго на основе оригинального текста.
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МОЖЛИВI ЗГАДКИ ПРО ЗЛОДIЙСЬКIЙ ЗАКОН В «ПОХОДЖЕННЯХ
БРАВОГО СОЛДАТА ШВЕЙКА»
В представленій статті аналізується можливість згадки про "злодійській закон"
в романі Я. Гашека. Автор пробує довести на основі іншомовного джерела, що модель
для аналізу російського кримінального дискурсу є універсальною.
Ключові слова: "злодійській закон", стереотип, криптосистема.
Zubkov E., Ph.D, assistant professor
Jan Kochanowski university, Kielce, Poland
POSSIBLE REFERENCES TO THE "THIEVES’ LAW"
IN “THE GOOD SOLDIER ŠVEJK”
The paper focuses on the possibility of references to the "thieves’ law" in J. Hašek’s novel.
The author tries to prove that the model applied for analysis of the Russian criminal discourse
is universal.
Key words: "thieves’ law", stereotype, cryptosystem.
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СПЕЦИФІКА, ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА НАПРЯМИ УКРАЇНСЬКИХ
ФОЛЬКЛОРИСТИЧНИХ СТУДІЙ У КАНАДІ
У статті проаналізовано основні напрями наукових досліджень української
фольклористики в Канаді. Реферативно окреслено ключові тенденції розвитку
фольклористичної науки, схарактеризовано специфіку та загальні напрями вивчення
українського фольклору в контексті наукових підходів канадських дослідників.
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Еміграція суттєво змінює всі аспекти життя представників тієї нації, які оселилися
на чужій землі. У новому просторі етнічна спільнота переселенців неминуче переймає не
лише мовні, побутові, соціальні, а й культурні стереотипи автохтонного населення, проте
задля збереження ідентичності намагається не втратити свою національну пам’ять.
Одним із таких факторів є усна народна словесність чи фольклор. Перенесений на
новий простір, він переходить у динамічний стан адаптації та рафінування власної структури: окремі елементи залишаються в глибині національної свідомості та поступово
відмирають, інші трансформуються і набувають оновленої культурної забарвленості. Такі
процеси й визначають пріоритетні напрями дослідження іммігрантського фольклору.
Фольклористика в Канаді як наукова дисципліна сформувалась пізніше, ніж в Україні,
проте сьогодні канадські університети пропонують принаймні пʼять відповідних
освітньо-наукових програм, одна з яких, при Університеті Альберти, де є бакалаврат,
магістерська та докторська програми, скерована на вивчення української народної культури. Народна словесність жодної іншої етнічної меншини, окрім груп англійського та
французького походження, не вивчається на такому рівні [7; 141].
Активна дослідницька робота з української фольклористики, крім університету Альберти, проводиться також в університетах Манітоби та Саскачевані. В Альбертському
університеті функціонує кілька взаємопов’язаних центрів вивчення українського фольклору: Кафедра української культури та етнографії ім. Гуцуляків, Кафедра української
етнографії ім. Кулів та Архів українського фольклору ім. Б. Медвідського, які
співпрацюють у Центрі українського і канадського фольклору ім. Кулів. Манітобський
університет проводить фольклорні розвідки в межах Центру українсько-канадських
студій та Архіву українсько-канадського досвіду. Українознавчий центр Університету
Саскачевану скерований на дослідження українського фольклору в преріях. Питаннями української народної культури також займаються Осередок української культури та
освіти, Музей «Село української культурної спадщини», Музей Цивілізації та інші.
Специфіка українського фольклористичного комплексу Канади визначає його
дотичність до української й канадської фольклористик. Водночас сучасні дослідження
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українського фольклору в Канаді переважно базуються на підходах канадської науки,
а українська складова − це здебільшого вибір тематики. Це можна пояснити фаховою
освітою дослідників, наукові методи яких сформовано основами канадської науки. Так,
найактивніші тамтешні українські фольклористи Богдан Медвідський, Роберт-Богдан
Климаш, Андрій Нагачевський та Наталія Кононенко – вихованці північноамериканських
університетів. Крім того, наближеність до канадської специфіки досліджень виникло і внаслідок «звуженої» міжнаціональної комунікації, зокрема в радянський період.
Обмеженість доступу до архівних матеріалів, проведення польових робіт та ідеологічні
застереження суттєво звужували можливості наукової співпраці. З кінця ХХ ст. такі контакти суттєво інтенсифікуються, хоч інерція наукових традицій, економічні фактори та
мовні бар’єри сповільнюють цей процес [4; 306].
Перебування у силовому полі північноамериканської народознавчої науки позначилося на визначенні напрямків української фольклористики в Канаді, які сформулював А. Нагачевський. В її основі не притаманний українській фольклористиці поділ на
діахронний та синхронний напрями дослідження, а принципи північноамериканської
фольклористики Д. Йодера. Саме тому напрацювання української фольклористики
в Канаді згруповано у три категорії: «історичний напрям», «етнографія пережитків» та
«етнографія сучасності». «Історичний напрям» складають дослідження, що стосуються
далекого минулого, який виходить за рамки живої людської пам’яті. Джерельною базою
таких студій є бібліотечні та архівні джерела. «Етнографія пережитків» також передбачає
дослідження традиційного минулого, однак того, що іще живе в людській пам’яті. Відтак,
окрім архівних матеріалів, джерелами стають і безпосередні учасники та носії народної
культури. «Етнографія сучасності» вивчає живі традиції певної культурної групи, а тому
вимагає уваги дослідника до вивчення предмета через інтерв’ювання респондентів.
Відтак канадська фольклористика розглядає фольклор у нерозривній єдності
з етнографічним матеріалом. Канадські фольклористи зазвичай послуговуються
класифікаційною моделлю американського теоретика Р. Дорсона, котрий поділив фольклор на чотири групи: «oral literature» (усна література), «material culture» (матеріальна
культура), «social folk custom» (соціальні народні звичаї) та «performing folk arts» (виконавське народне мистецтво). Перша група передбачає вивчення усіх словесних форм
(перекази, наративи, пісні, казки і т. д.). До другої рубрики належать традиції побудови
житла, дизайн інтер’єру, специфіка одягу, приготування їжі, ведення господарства тощо.
Дотичним до двох попередніх груп є третій розділ − народні звичаї та побутові, релігійні
й лікарські ритуали. До групи «виконавське народне мистецтво» Р. Дорсон включив музику, танці та драматургію [10; 3−5].
В полі зору канадських дослідників не лише матеріали першої групи, а й усіх інших,
які в Україні не входять до комплексу фольклористичної науки. За дефініцією А. Нагачевського, фольклористикою в Канаді називаються як дослідження усної народної
словесної творчості, так і матеріальної культури, звичаїв, вірувань, народного мистецтва, організації етнічного життя та питання етнічної ідентичності [4; 305]. До прикладу,
в комплекс фольклористичних візій дослідників Канади входить вивчення українських
похоронних ритуалів, кладовищ та пам’ятників (Б. Медвідський, Р-Б. Климаш, С. Кухаренко), специфіки побудови українських будинків та церков (Н. Кононенко) та багато іншого.
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Українська фольклористика в Канаді динамічно розвивається, а дослідники розглядають фольклор як сучасне явище чи процес, а не лише як старовину, що збереглась
до наших днів [1; 315]. Сучасні методи та новітні підходи спричинилися до зміни
фольклористичної наукової термінології. Крім класичних означень фольклору, використовуються також поняття «фольклайфу» та «фейклору».
«Фольклайф» має ширше значення, ніж фольклор, не базується на традиційному
жанровому поділі народнопоетичних явищ, а передбачає комплексну характеристику
народного життя певної етнічної групи, зокрема особливості її побутування, соціальне
життя, творче самовираження. Дослідники «фольклайфу» цікавляться локальними, неелітарними, неофіційними та некомерційними аспектами життя конкретних груп людей [4; 303]. Як твердить американський фольклорист А. Дантес, групою дослідження
може бути спільнота, виокремлена на фоні будь-якої спільної ознаки – спеціальність,
сфера роботи, зацікавленість і т. д. Тобто, фольклористичні дослідження стосуються не лише окремих національностей, етнічних чи соціальних спільнот, а й груп, які
об’єднані хоча б однією спільною рисою (територіальною, професійною, релігійною чи
функціональною) [9; 6].
Іншою формою фольклористики в Канаді є «фейклор» (fakelore). Термін запропонував Р. Дорсон. Фейклор позначає штучно сфабриковані, фольклороподібні тексти. Так,
фіктивним фольклором Р. Дорсон вважає авторські тексти, завуальовані під справжні
зразки фольклорної спадщини. Дослідники аналізують зміст таких «фольклорних»
текстів, походження їхніх сюжетів та приналежність до певних традицій, щоб встановити їхню достовірність. Як приклад можна назвати праці Марії Лесів, котра довела
зв’язок традиції писанкарства із зразками з українських газет Канади, а не перенесеними
символами зі старого краю (Lesiv M. Pysanka: The Ukrainian Easter Egg in Canada). Надія
Фотій описала весільний звичай «mock wedding» як елемент циганщини, який апріорі
сприймають як український, хоча етнографічна література засвідчує його зв’язок з англосаксонськими традиціями (Foty N. A Celebration of Folk Burlesque: Ukrainian Mock
Weddings in Saskatchewan).
Українська фольклористика в Канаді вирізняється своєю науковою методологією. Канадським дослідникам притаманний виконавчо-орієнтований підхід, згідно якого до уваги береться не фольклорний текст як кінцевий продукт, а виконання як динамічний процес. Отже, першочергового значення набуває виконавець як активний учасник народної
культури [1; 312]. Це природно, бо в умовах імміграції представники етнічної спільноти
як носії фольклорного матеріалу переносять текст (і фольклорний комплекс загалом) на
новий простір. Натомість в Україні носіями фольклору вважається чи не кожен мешканець відповідного віку, а тому часто нівелюється його значущість, але абсолютизується
вартісність тексту.
Для українських фольклористів Канади важливим є не лише народнопоетичний
матеріал як завершена одиниця, а й його контекст – середовище виконання, загальна
атмосфера. Зацікавлення контекстом походить із північноамериканської академічної
традиції, а почасти зумовлено динамікою змін актуального середовища [6; 457]. Народна культура, перенесена на нову територію, проходить етапи соціальної адаптації та
асиміляції, а тому середовище має безпосередній вплив на іммігрантський фольклор, що
передбачає його аналіз у нерозривній єдності з зовнішнім оточенням.
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Українські фольклористи схиляються до своєрідного «романтичного націоналізму» –
наголошують на індивідуальності та унікальності власної культури, свої студії базують на
історико-географічному чи регіональному методі, наголошують на давності, автентичності
та «чистоті» фольклористичного матеріалу [6; 458]. Тим часом, найпопулярніший
аналітичний підхід канадської фольклористики полягає у відстеженні змін народної культури. Канадські дослідники надають перевагу пошукам зв’язків з домінантною культурою.
Так, Р.-Б. Климаш проаналізував етапи та зміни перенесеного українського фольклору
стосовно етнічного: класифікував стадії переходу, його наслідки, констатував втрати певних сюжетів, жанрів та елементів, водночас відзначав нашарування нових, не притаманних українському фольклору, а спричинених впливом канадської культури. Р.-Б. Климаш
визначив українсько-канадський фольклор як «унікальний конгломерат, що складається
з рис, які запозичуються ззовні, перебувають усередині та зникають. Попри відмінності
між старими й новими характеристиками, треба зауважити, що новіші феномени завжди
бодай частково пов’язані із старішими, традиційними елементами іммігрантського і старокрайового фольклорного комплексу, який надає необхідний матеріал для формулювання і
побудови нового етнічного фольклорного комплексу» [2; 136].
Перенесена на новий простір українська народна культура не тільки зазнала
своєрідної фільтрації та сегментації, а й отримала нові форми. З’явилися такі жанри
українського фольклору як макаронічний жарт, українське кантрі та фестивалі (зовсім не
притаманні народній культурі в Україні) стали її символами у Канаді. Тому природно, що
вони є предметом пильного наукового аналізу канадських учених.
Досліджуючи новоутворені жанри українського фольклору в Канаді, науковці акцентують на новому підтексті народної культури: комерційному та видовищному.
Українська культура на чужій етнічній території навіть за обмеженої кількості носіїв набула фінансової привабливості: «В сучасному американському товарно і споживацьки
орієнтованому суспільстві чимало традицій комерціалізувалися. Традиційні слов’янські
страви, народні вироби чи музика упаковані і розповсюджуються в нетрадиційний спосіб
у відповідь на споживчі запити і швидкозмінні звичаї» [3; 476].
Феноменом комерційно скерованого українського фольклору Канади Р-Б. Климаш
назвав українську музику кантрі: «Культурна тяглість і супутнє відкриття подібностей
вимостило шлях до комерціалізації старокрайової спадщини народної музики, її
передачі у формі механічно спродукованого товару» [2; 112]. У канадському середовищі
українська культура стала винятковим явищем, що надало їй сценічних мотивів. Характеризуючи видовищний контекст українських фестивалів, дослідник зазначив, що
«фестивалі та фольклор: традиції напоказ».
Цікавий аспект української народної культури досліджує А. Нагачевський. Йдеться
не лише про традиційний народний танець, а й його нову (канадську) форму – сценічну,
а тому в полі зору вченого творчість танцювальних ансамблів, яку фольклорист вважає
формою «відродження» танцю. Цей «видовищний» танець досліджується вже не як частина народного життя, а форма сценічного мистецтва [5; 186].
Одна з поширених тем українсько-канадської фольклористики – збереження
національної ідентичності. Канада – країна, населена великою кількістю різних етнічних
спільнот, кожна з яких по-своєму стримує асиміляційні процеси, боронить власну
самобутність, зокрема шляхом пропаганди досягнень своєї народної культури. Тому
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український фольклор у Канаді вивчається через оптику його етнічної унікальності, що
своєю чергою сприяє збереженості національної ідентичності. Такий напрям має тривалу
дослідницьку традицію і представлений у наукових доробках як молодих дослідників, так
і вчених з багатим науковим досвідом. Зокрема, тему національної ідентичності розвивали
Б. Медвідський, Р-Б. Климаш, А. Нагачевський, Н. Кононенко, С. Ґонг, Н. Шостак та інші.
Характерною особливістю української фольклористики в Канаді є використання медіа-засобів. Канадські дослідники активно послуговуються мережею інтернет
для популяризації власних досліджень, візуалізації елементів народної культури,
інформування та взаємообміну, зокрема й на міжнародному рівні. Інтернет забезпечує
низку функцій, важливих для роботи фольклориста: значний обсяг накопичення даних,
спрощення системи класифікації, каталогізації та ідентифікації, швидкий пошук та тривале збереження інформації. Інтернет-засобами досягається й масова комунікація, не обмежена у часі й просторі.
Інформація про роботу фольклорних установ, освітні та наукові програми, наукові
колективи, опубліковані праці й проекти міститься на офіційних сайтах організацій. Водночас у вільному доступі є електронні каталоги, колекції архівів, навчальні матеріали
тощо. Так, Архів українсько-канадського досвіду на своєму інтернет-ресурсі пропонує
перелік архівних колекцій з докладним описом змісту та шифром для спрощення пошуку. Р.-Б. Климаш розробив загальнодоступний онлайн-курс з українського фольклору
в Канаді, який охоплює сім розділів з історичних та теоретичних аспектів науки.
Цікавими є сайти спеціальних фольклорних проектів. Н. Кононенко організувала
окремі веб-сторінки «Українські весілля» (virtual-museum.sunsite.ualberta.ca/exhibits/
ukrnwedding/r_intro.html) та «Український традиційний фольклор» (http://www.artsrn.
ualberta.ca/uvp). По завершенні польових робіт у межах проекту «Українська культура та різноманітність у преріях» було розроблено інформативний сайт (www.ualberta.
ca/~chernyav/Local_Cultureweb/Participants.htm).
Інтернет матеріали не обмежуються текстовим наповненням − з метою візуалізації до
описових частин автори додають відео- та аудіоматеріали. Приміром, Центр українського
фольклору ім. Кулів на власному сайті презентує аудіозаписи українських народних
прислів’їв, інтернет-ресурс «Українські весілля» містить 24 відеозаписи з весільними
ритуалами. Дослідники створюють відеопроекти й поза межами конкретних інтернетпорталів: Р-Б. Климаш зняв фільм про похоронні обряди, Согу Ґонг сфільмував весілля
35 молодих пар.
Популяризуючи народну культуру серед молодіжної аудиторії, Центр українського фольклору ім. Кулів створив власні сторінки у соцмережах Facebook (www.facebook.com/ukrfolk)
та Twitter (www.twitter.com/ukrfolk), а також розробив персональний канал на світовому
відеохостингу Youtube (www.youtube.com/channel/UCmAvCkdgdfYNFYrivhIZ8uw). Такі
ресурси апелюють до сучасних засобів комунікації та адаптують фольклор (явище, що
асоціюється з давниною) до вимог сучасної аудиторії.
Отже, більшість сучасних досліджень українського фольклору в Канаді базується
на підходах канадської гуманітарної науки, проте все ж зберігається певна схожість
концепцій та підходів канадської та української фольклористики. Українсько-канадська
фольклористика – це цікавий конгломерат, який, спираючись на національні традиції, набув інноваційного забарвлення на шляху адаптації до нового етнокультурного середовища.
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МОТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЛОСОФСКОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ
В. Ф. ОДОЕВСКОГО “РУССКИЕ НОЧИ”
Основным предметом исследования в данной статье являются философские мотивы в произведении В. Ф. Одоевского «Русские ночи», которые, перекрещиваясь с романтическими, мистическими, фольклорными и библейскими мотивами, дают новые
мотивные образования.
Ключевые слова: мотив, новелла, романтизм, повесть, сюжет, философский роман.
В современном литературоведении принято считать “Русские ночи” (1844) “книгой
жизни” В. Ф. Одоевского, вершиной его писательской деятельности. Разделяя взгляды
исследователей, отметим, что в итоговом произведении заключены важные мысли автора, которые волновали его на протяжении многих лет. По содержанию и объему затрагиваемых проблем, по композиционному построению и жанровой природе “Русские ночи”
не имеют аналогов в русской литературе. В. И. Сахаров справедливо заметил, что “книга
эта одинока в истории русской литературы, ее просто не с чем сравнить. Это был эксперимент в сфере слияния философских идей и художественного творчества” [1: 231].
В композиционном отношении “Русские ночи” представляют собой цикл новелл,
философских монологов и диалогов, сюжетно не связанных между собой, но объединенных общей философской идеей. Одиннадцать разнородных произведений, объединяются в единый цикл ещё и при помощи образов рассказчиков, которые, участвуя
в философских диспутах на протяжении девяти ночей, осуществляют решение “задачи
жизни” – основной проблемы, поставленной автором.
Исследуя сложную мотивную организацию цикла “Русские ночи”, попытаемся
в данной статье выделить и охарактеризовать основные мотивы, находящиеся в тесной
взаимосвязи и образующие определенную систему. При этом отметим факт безусловного преобладания философских мотивов, что обусловлено отчасти влиянием шеллингианских идей на философскую направленность “Русских ночей”.
В своей книге автор в художественной форме изложил основные положения учения
Шеллинга о мировой душе, об эстетическом начале, которое соединяет предметы с познанием, о единстве конечного и бесконечного, о возможности бесконечного совершенствования человека, об универсальном знании. Согласно учению немецкого философа,
высшее начало, Абсолют, является совокупностью конечного и бесконечного, реального
и идеального, всеобщего и индивидуального.
“Русская литература в начале XIX века, — отмечает А. С. Киченко, — поспешно повторяла эволюцию немецкого романтизма, впервые соединившего традиционные творческие идеи с новым философско-эстетическим учением Шеллинга”. Любомудры, одним
из ярких представителей которых был В. Ф. Одоевский, “развивали шеллингианскую
идею синтеза конечного и бесконечного и усматривали в ней главнейшее предназначение искусства” [2: 84]. Шеллинг понимал искусство как универсальное и абсолютное
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выражение божества в природе. Таким образом, высокое назначение искусства, потребность в духовном развитии людей, синтез различных наук – все эти идеи, столь характерные для творчества В. Ф. Одоевского, берут свое начало в философии Шеллинга.
Мысль о взаимосвязи всех вещей и явлений, высказанная Шеллингом, получила художественную реализацию во многих образах, созданных В. Ф. Одоевским. Она связана
с мистическим понятием кармы. Ответственность человека перед мирозданием, перед
Богом за каждую злую мысль, за каждый случайный поступок, как считает автор, неизбежно приводит к возмездию. Нереализованные идеи героя первого произведения цикла
«Русские ночи» – Пиранези, его безумные мысли и желания влекут за собой катастрофические последствия – провидение наказывает архитектора за неправедную жизнь.
Зловещие замки, пещеры с цепями, приспособления для казней и пыток мстят своему
создателю. Центральные мотивы здесь – мотивы возмездия, кармы, поиска истины,
а движущей пружиной в развитии действия новеллы является внутренний конфликт,
имеющий трансцендентальный характер.
Герой другой новеллы (“Импровизатор”), поэт Киприяно, стремится обрести способность “производить без труда”. Для этого он идет на сознательный сговор с нечистой силой, не догадываясь о несоответствии своего замысла и полученного результата.
В итоге этого он с легкостью, механически сочиняет стихи, превращая творческий акт
в ремесло. Н. В. Измайлов справедливо указывает, что автор обратился к чисто философской проблеме трагедии “все разлагающего аналитического ума, лишенного дара созерцания и творческого синтеза” [3: 321].
Импровизатор в эстетике романтизма – это “художник-творец, балансирующий
между конечным и бесконечным. В порывах вдохновения ему ведомо бесконечное,
но корысть и работа на публике связывают его с ремесленничеством, конечным” [4:
231]. Используя мотив импровизатора, автор затрагивает важную нравственную проблему: художник, чье творчество зависит от власти и денег сильных мира сего, перестает служить искусству в угоду меркантильным интересам. В. Ф. Одоевский приемлет философское учение Шеллинга, отличающее творение истинного художника
от “произведения ремесел”.
В цикле «Русские ночи» присутствует одна сквозная тема, которая с юных лет захватывала все помыслы В. Ф. Одоевского. Это тема музыки. Будучи сам превосходным
музыкантом, композитором и талантливым музыкальным критиком, В. Ф. Одоевский
посвятил свои лучшие произведения образам гениальных композиторов. В его романтических повестях “Последний квартет Бетховена” (1830) и “Себастьян Бах” (1835), вошедших в цикл “Русские ночи”, мотивы музыки и образы музыкантов сливаются воедино. Музыка, по мнению писателя, — универсальный язык, посредством которого можно
выразить то, что не выражается словом. “Она одна, — писал автор, — отвечает нашим
недоговоренным словам, одна отводит душу – уносит ее от земной юдоли и ставит лицом
к лицу с невыразимым” [5]. Чувство невыразимого, по мнению писателя, “есть высшая
ступень души человека”, а “единственный язык сего чувства – музыка”. Музыкальные
образы и мотивы музыки играют в произведениях романтиков важную роль и используются для более глубокого раскрытия психологического состояния романтического героя.
В. Ф. Одоевский считал, что музыка, способна передать “невыразимое”, то есть самое
глубокое в человеке, гораздо лучше, чем литература, живопись или скульптура.
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В. Ф. Одоевский в своих новеллах о великих музыкантах продолжает одну из излюбленных тем русской романтической литературы XIX века –тему трагического одиночества творческой личности, мучительного противоречия между призванием художника и его окружением. В романтически преображенном портрете Бетховена писатель
показал двойной конфликт гениального новатора – внутреннее раздвоение его личности
и разлад с окружающей средой.
Конфликт с обществом и трагедия творческой личности несколько по-иному раскрыты в новелле “Себастьян Бах”. Автор не акцентирует внимание читателя на фактах
его биографии. Он сосредотачивается на характере его музыки, чуждой всему суетному.
Перед В. Ф. Одоевским стояла задача – попытаться запечатлеть сложный внутренний
мир композитора, раскрыть свое понимание его творческой личности. В этом произведении, как в фокусе, отразились основные мысли писателя о настоящей, высокой музыке.
В музыке Баха Одоевский видел “могучее дыхание жизни”, силу и благородство больших человеческих чувств. “Вдохновение, возведенное в степень терпения”, было, по
мнению автора, отличительной стороной таланта Баха. Композитор равнодушен к признанию и мнению толпы. У него есть один кумир – музыка, которой он служит. “На него
вдохновение не находило порывами; тихим огнем оно горело в душе его. <...> Он везде
был верен святыне искусства, и никогда земная мысль, земная страсть не прорывались
в его звуки...” [5: 174].
Мотивы, связанные с темой поэта и поэзии, становятся ключевыми в цикле, начиная с “Ночи четвертой”. В рассказах “Бригадир”, “Последнее самоубийство”, отрывках
“Бал”, “Мститель”, “Насмешка мертвеца”, “Цецилия” автор рисует общество, лишенное
поэтического начала. Повествование построено на слиянии реальных событий и “мистических видений”. Стремительное развитие действия, сгущение красок, метафоричность
и взволнованность речи подчеркивают основной пафос рассказов – стремление автора
показать изнанку высшего света.
Герой рассказа “Бригадир” показан автором в момент собственных похорон, в минуту “прозрения” перед смертью и глубокого раскаяния в том, что его жизнь прожита
бесцельно. Важную роль в данном произведении играет монолог-исповедь покойника,
который вспоминает прожитую жизнь и пытается оправдать свою бездеятельность. Он
осознает, что провел никчемное существование на земле, не сумел сделать в жизни правильный выбор. Здесь явственно звучат мотивы раскаяния, оправдания.
В рассказе доминирует мотив смерти, ведь даже само повествование в нем ведется от
имени мертвеца. Понятие “смерть” в романтической культуре определяется как “бытие
человеческого духа, антиномичное жизни” [4: 236]. Для романтиков характерно обращение к мистическим мотивам. Следуя мистическим традициям, они считали, что смерть
посылается герою как воздаяние за прожитую жизнь. Праведники при этом, приобщаясь
к вечной жизни, получают прощение грехов, а грешники должны понести наказание.
В “Бригадире” мотив смерти и кармы тесно переплетаются. Мистическим мотивом является мотив оживания мертвеца, часто встречающийся в произведениях В. Ф. Одоевского.
Библейский мотив молитвы за спасение души грешника дополняет этот мотивный ряд.
Тему смысла жизни и бездуховности представителей высшего света В. Ф. Одоевский
развивает в рассказе “Бал”. В условно-притчевой форме автор дает читателю всестороннюю характеристику морального падения нравов великосветского общества. По мнению
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А. В. Есина, бал представляет собой “романтический аналог довременного хаоса,
бездны, поглощающей индивидуальность”. Это – “мистификация, жертве которой
уготованы разочарование и гибель” [4: 226]. Аллегорически-обобщенное действие
бала происходит на фоне полученных сообщений о победе армии в военных действиях, в результате которых погибли тысячи людей. Духовно слепые и глухие представители высшего света лишены чувства сострадания, жалости к погибшим и их семьям.
Время и пространство в рассказе условны, что подчеркивает универсальность и масштабность затрагиваемых автором проблем.
При этом В. Ф. Одоевский широко использует символы-контрасты. В рассказе
противопоставляются бал и храм, душный воздух зала и свежий воздух перед храмом,
утренний благовест и шум разъезжающихся экипажей, тихий голос священника и гром
оркестра. Проповедь о любви и высоком созерцании божества, о милосердии к ближнему и забвении обид, о прощении врагам и совершенствовании души осталась невостребованной: “все проехали мимо церкви, и никто не слыхал слов священника...” [5:
79]. Образ храма, олицетворяющий собой святость, помогает в реализации еще одной
темы – веры и безверия, а также связанных с ними мотивов.
Носителем пафоса “высокого мщения” и “благородной злобы” в рассказе “Мститель” является поэт. Он преследует “образ нравственного чудовища”, мечтая сорвать
с него “блистательные покровы” и совершить над ним “очистительную тризну” [5: 79].
Храм Немезиды, к алтарю которого невидимая рука ведет свои жертвы, символизирует
неизбежность наказания. Немезида – в греческой мифологии богиня возмездия, карающая за нарушение общественных и моральных норм.
Страдания из-за неразделенной любви и душевную боль автор попытался отобразить в отрывке “Насмешка мертвеца”. Для раскрытия данной темы В. Ф. Одоевский
использует ряд важных философских и мистических мотивов. Начиная с первых
строк рассказа, отчетливо звучат мотивы жизни и смерти. О том, что мотив смерти
является доминирующим в произведении, свидетельствует его название. Вариантами
мотива смерти в рассказе являются гроб, мертвец, могила, кости, череп, труп, потоп,
образующие данный мотивный ряд.
Вода в романтизме символизирует движение, изменение мира. В данном сюжете мотив разбушевавшейся водной стихии созвучен библейскому мотиву Всемирного потопа.
Автор использует наводнение в качестве орудия возмездия за поруганные обществом
добродетели. Мотив потопа, один из ключевых в развитии сюжета, сопряжен в рассказе
с мотивом страха, который усугубляет изображение зловещего действия воды.
Оставаясь верным романтическому сознанию, В. Ф. Одоевский в отрывке “Цецилия”
предлагает единственный выход из “духовного смрада” – гармонию сердца и ума, мысли и чувства, которые открываются человеку посредством искусства. Мир совершенной
красоты и поэзии противопоставлен автором пошлому миру, лишенному высоких духовных устремлений. Автор вкладывает в уста рассказчика важные вопросы: “Кто же
успокоит стон мой? Кто даст разум сердцу? Кто даст слово духу?”. Ответ на поставленные вопросы он находит в храме святой Цецилии, где “все ликовало; лучи заходящего
солнца огненным водометом лились на образ покровительницы гармонии, звучали ее
золотые органы и, полные любви, звуки радужными кругами разносились по храму...” [5:
94]. В образе Цецилии автор воплотил лучшие добродетели – святость, красоту и добро.
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В небольшом по объему произведении, напоминающем стихотворение в прозе, можно
выделить мотивы искусства, гармонии, храма, цели жизни.
Если в рассказах “Бригадир” и “Насмешка мертвеца” речь идет о смерти отдельных людей, то в антиутопиях “Последнее самоубийство” и “Город без имени”, входящих
в цикл “Русские ночи”, автор показывает гибель целых цивилизаций. Эти произведения
по своему колориту и настроению носят апокалипсический характер. В. Ф. Одоевский
воссоздал в них трагические последствия “материального просвещения”. Антиутопии
содержат серьезные предупреждения о катастрофических перспективах будущего, лишенного духовных ценностей. Смысл предупреждения адресован обществу, в котором
эти ценности заменены принципами материальной пользы. С мотивом пользы сочетается мотив и образ города, с которым романтики связывали разрушительное начало. Негативное отношение автора к образу безнравственного города подчеркивается в названии
произведения – “Город без имени”.
Ключевым мотивом в новеллах является устойчивый антиромантический мотив
пользы. Польза в эстетике романтизма противопоставлена “бесконечному искусству,
деятельности вдохновенного созерцателя” [4: 235]. Используя фантастический сюжет,
писатель продемонстрировал, как последовательное соблюдение принципа пользы неотвратимо ведет к духовному, экономическому и социальному упадку.
Глубоко символическим является название цикла “Русские ночи”. В. Ф. Одоевский
не случайно избрал в качестве фона, на котором ведутся философские беседы, ночь.
Ночь обычно воспринимается как время глубоких раздумий о смысле жизни, о назначении человека, как “время приобщения к божественной любви и божественному слову”
[4: 235]. Ночь – это то время, когда “полнее и глубже постигаются тайны человеческие
и тайны мироздания”, — пишет Е. А. Маймин [6: 262]. Это – пора наиболее глубокого
осмысления своего “Я” во Вселенной.
Антитезой мотиву и образу ночи в произведении служит “символ вечного света” –
солнце. Если ночь отождествляется с периодом поиска истины, недовольства собой, то
солнце олицетворяет благосклонность к человеку, ту гармонию, которая есть “и свет,
и тепло, будто жилище души” [5: 55]. Бесконечная смена времен суток, восхитительные
закаты и рассветы, передающие “эстафету дня” от одной части жителей к другой, символизируют вечное стремление человека к истине.
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ПРОБЛЕМА ЗАТРУДНЕННОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В «МАЛОЙ» ПРОЗЕ
Л. АНДРЕЕВА И М. ГОРЕЦКОГО
В статье исследуются основные формы и особенности проявления затрудненной
идентичности личности в «малой» прозе Л. Андреева и М. Горецкого. Особое внимание
уделяется феноменам маски и двойственности сознания героя. Подчеркивается предопределенность идентичности персонажей белорусской и русской историко-культурной
спецификой.
Ключевые слова: идентичность личности, «малая» проза, двойственность сознания, маска.
Литература первых десятилетий ХХ века характеризуется повышенным вниманием к проблемам индивидуального сознания и мироощущения, стремлением писателей
фиксировать кризисные моменты бытия личности, что во многом было обусловлено
социальными и культурно-историческими противоречиями, изменениями мировоззренческого характера. В этом контексте важное место занимает проблема личностной
идентичности персонажей как «условия обеспечения устойчивости человека в динамике
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становления» [1: 40]. В свою очередь на самоидентификацию личности и восприятие
ее другими героями оказывает влияние ряд факторов, в результате чего, как отмечает
Л. А. Софронова, идентичность «зачастую бывает затруднена» [2: 22].
В «малой» прозе современников, представителей русской и белорусской культурнолитературных традиций Л. Андреева и М. Горецкого можно, с некоторой долей условности, выделить два основных способа реализации затрудненной идентичности личности.
Во-первых, уже зафиксированное исследователями проявление двойственности сознания находит широкое отражение в прозе указанных авторов. Во-вторых, среди персонажей рассказов как Андреева, так и Горецкого выделяются герои, по тем или иным причинам скрывающие свою истинную сущность, стремящиеся к созданию ложного образа,
своеобразной маски, скрывающей от других персонажей их идентичность.
Двойственность сознания в рассказах исследуемых авторов может представлять собой так называемую диалектику души и предопределять эволюцию личности персонажа.
Внутренняя противоречивость героя в таких рассказах становится тем испытанием, через преодоление которого происходит его становление (рассказы М. Горецкого «В бане»
(1912), «Родные корни» (1913), «Озимь» (1914), «Американец» (1916) и Л. Андреева «Из
жизни штабс-капитана Каблукова» (1899), «Предстояла кража» (1902), «Проклятие
зверя» (1908)). В других произведениях личностная противоречивость может свидетельствовать о своеобразном духовном разладе, кризисе, который личность по тем или иным
причинам не в состоянии преодолеть (например, рассказы «Петька на даче» (1899), «Сын
человеческий» (1909) Л. Андреева, «Русский» (1915), «На этапе» (1916) М. Горецкого).
В первом случае Максим Горецкий изображает такое состояние персонажа, «когда в душе человека происходит постоянное нравственное движение, когда человек
способен на действительную и многозначную диалектику окружающей жизни. Поэтому, по мнению писателя, внутренняя ясность всегда враждебна познанию ментальных миров» [3: 127]. Двойственность сознания главных героев в ранних рассказах
«В бане» и «Родные корни» обусловлена существованием в белорусской действительности непостижимой, «потаенной»1 стороны жизни. Оба героя пытаются найти
рациональное объяснение укладу белорусских сельчан, в котором многое противоречит рассудку. Необходимость примирить в сознании очевидное и непостижимое,
научиться слушать другой, «потаенный» голос своей души становится главной предпосылкой личностного становления Клима Шамовского и Архипа Линкевича. Проблема «противоречия между реальным и идеальным» [4: 11] не исчезает и в позднейших произведениях писателя. Внутреннюю борьбу с собой ведет Максим Балазевич
из рассказа «Иностранец». Будучи не в состоянии заглушить тоску по родине, герой
постепенно подходит к решающему шагу вернуться в Беларусь.
Если герои рассказов Горецкого находятся в состоянии внутреннего конфликта,
определенной раздвоенности на протяжении всего хода повествования, то Андреев часто использует прием неожиданности: двойственный характер персонажа проявляется
в результате случайного стечения обстоятельств. Так, жестокий вор в рассказе «Предстояла кража» проявляет ранее не свойственное ему чувство сострадания, проявляя
заботу о беспомощном существе. В результате совершенно неожиданно для самого себя
герой отдает предпочтение спасению замерзающего щенка перед своим кровавым делом. Не менее неожиданные изменения происходят и со штабс-капитаном Каблуковым
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из одноименного произведения, который «в мелкой погоне за завтрашним днем растерял
по дороге по частям свою душу» [5: 71]. Во время очередного запоя герой внезапно
осознает, что срывает злость на единственном преданном ему человеке, и это резко меняет его дальнейшую жизнь.
В указанных рассказах обоих авторов двойственность сознания персонажей и попытки ее преодоления имеют преимущественно внутриличностные, психологические
основания. Однако самоидентичность личности в произведениях обоих авторов нередко
бывает затруднена вследствие давления внешних событий. У М. Горецкого таким «внешним прессом» становится непростая историческая ситуация, сложившаяся на территории Беларуси во время Первой мировой войны. Промежуточность, неопределенность
положения крестьянина из Могилевской губернии (рассказ «Русский»), навязанная ему
двойственность становятся предпосылками сумасшествия героя, поскольку, с одной стороны, на его сознание «давят с детства усвоенные нормы, с другой – не дают покоя новые
впечатления, что требуют непривычной умственной операции – анализа» [6: 18].
Черты характера белоруса в рассказе «На этапе» приобретают двойственную,
противоречивую форму в условиях невозможности сохранить во время войны частную
жизнь от своеволия солдат: представительный, сильный духом, гордый белорус-полешук вынужден проявлять не свойственные его вольному характеру качества: неприветливость, болтливость, раздраженность.
Личностный разлад андреевских персонажей, в некоторой степени, тоже социально обусловлен. Например, герой рассказа «Петька на даче» под гнетом невыносимых условий существования с самого детства превращается в сонное, безразличное
и безличное существо, в глубине которого, тем не менее, еще сохраняется подвижный, живой ребенок. Однако кризис личности в произведениях русского автора чаще
обусловлен не очевидными (социальными) причинами, а некими невидимыми изменениями в сознании героев, что можно связать с глобальными мировоззренческими
сдвигами в обществе того времени. Кризис идентичности героя в условиях релятивизма ценностей изображен Андреевым в рассказе «Сын человеческий». Поступки бунтующего попа Ивана неоднозначны, как и отношение к ним автора. С одной
стороны, произведению свойственны пародийность, ирония, с другой – заостренная
драматичность, связанная с серьезным личностным поиском героя. Андреев зачастую стремился показать ту сторону человеческой природы, которую принято маскировать покровами благородства и благонамеренности. Поэтому многие персонажи
в непривычных обстоятельствах оказываются не теми, с кем обычно себя идентифицировали. Такой вариант затрудненной идентичности представлен, например, в скандальных рассказах писателя «Бездна» (1902) и «Тьма» (1907).
Во всех рассмотренных произведениях затруднена как идентификация центрального
героя другими персонажами, находящимися с ним в одном художественном пространстве, так и его самоидентичность, в силу двойственности сознания, противоречивости
его натуры. В данном случае мы имеем дело с психологизированным повествованием.
Для писателя важен именно внутренний мир персонажа, те противоречия в его сознании,
которые препятствуют самоидентификации личности, сохранению ее духовной целостности. Тем не менее, двойственность сознания не является единственной формой проявления затрудненной идентичности.
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В «малой» прозе как русского, так и белорусского автора получил широкое развитие прием маскирования персонажей. Маска имеет тесную связь с идентичностью.
Персонаж, который прячет себя под маской, «желает скрыть свою сущность, выдать
себя за другого, чем он сам» [2: 347], он «стремится приобрести новую идентичность
или показаться в новом виде» [2: 347]. Получается, что такой герой затрудняет процесс
идентификации своей личности для окружающих. При этом он в той или иной мере затрудняет и самоидентификацию, поскольку придуманный образ зачастую подавляет истинную сущность героя. Однако если при изображении двойственного сознания, или
так называемой «двудушности», автор ставит в центр внимания читателя личность персонажа, проблемы его самоопределения, устойчивости в мире и т. д., то маска служит
преимущественно предметом разоблачения пороков общества. Такой пафос характерен
для сатирических и комических рассказов Л. Андреева («Оригинальный человек» (1904),
«Христиане» (1906), «Рогоносцы» (1915)) и М. Горецкого («Апостол» (1921), «Незадача» (1921)). В названных произведениях персонажи создают маску-«имидж», которая
норовит соскочить в любой не предусмотренной персонажем ситуации. Так, например,
происходит на судебном заседании в рассказе «Христиане», герои которого ради соблюдения формальности манипулируют представлениями о вере и морали.
В рассказе «Оригинальный человек» Андреев показывает, какие неудобства с идентичностью может принести маска, особенно в случаях, когда ее цель – угодить общественному мнению. Мелкий чиновник неосторожно соригинальничал публичным заявлением о своей любви к негритянкам. Роковая фраза получила такой резонанс, что
вскоре отыскалась и невеста, родился «губастый, серый, как асфальт, малютка» [5: 428].
И как ни сопротивлялось все существо Семена Васильевича, даже перед смертью он
приложил все усилия, чтобы не проявить настоящих, искренних чувств. Жертва общественному мнению оказывается в рассказе неоправданно большой. В рассказе «Нет
прощения» (1904) стремление героя спрятаться под безликой маской приводит и вовсе
к утрате собственной идентичности. Символична финальная сцена, в которой герой с отчаянием и решимостью бреет лицо – «что-то безнадежно-плоское, серое, застывшее – не
лицо живого человека, а маску, снятую с покойника» [5: 573].
В рассмотренных рассказах Андреева сатира направлена на пороки общества в целом, без культурно-национальной маркированности: на жаждущего комфорта и признания обывателя, его заботу о своем спокойствии и удовольствиях. Соответствующие по
художественному модусу произведения Горецкого отмечаются большей вписанностью
в конкретную историческую ситуацию, сложившуюся на территории Беларуси в раннесоветские годы, объектом сатиры является не только общество, но и новый политический строй. Главные герои рассказов «Апостол» и «Незадача» перевоплощаются в «апостолов» новой системы ценностей» [7: 128]. Оба – «горячие коммунисты». Товарищ
Курапа («Апостол») едет «просвещать деревню» [7: 121], учить крестьян «правильно»,
по-новому жить. Крестьяне же оказываются не такими простаками, как это представляет
себе новоиспеченный «возрожденец», поэтому из-под маски апостола вскоре начинает
проступать лицо жестокого карателя за непослушание власти. За попытку использовать
полномочия в личных целях и под видом контролирования революции на селе повеселиться и пощеголять на ярмарке поплатился и временный комиссар Батрачонков («Незадача») – еще один замаскированный «панок» [8: 128] новой власти.
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Интересно, что «срывать» маски Горецкий начал еще до прихода к власти лицемерных «белорусизаторов» и приверженцев новой власти, что ярко отражается в рассказе «В
1920 году» (1921), центральных персонажей которого (вербовщика в белорусское войско
и учителя), находящихся в гуще решающих для страны событий, волнует только вопрос
о том, как выгоднее устроиться в сложившейся ситуации.
В прозе русского автора проблема соотнесения маски и истинной сущности человека
раскрывается и в собственно философском аспекте (экспериментаторские рассказы «Смех»
(1901) и «Ложь» (1901)). В рассказе «Смех» главный герой в поисках возлюбленной посещает маскарад. Нелепая маска китайца возбуждает смех во всех присутствующих, не замечающих слез героя. Истинная сущность все время ускользает и от героя рассказа «Ложь»,
в стремлении сорвать лживую маску с возлюбленной доходящим до ее убийства. Только вместе с маской умирает и тело, что делает бессмертной ложь: герою никогда не узнать правду,
не увидеть истинного лица. Только экспрессионистический крик, рвущийся из груди персонажей данных произведений, способен прорвать эту зыбкую и обманчивую видимость,
внешнюю оболочку и хоть немного сблизить внешнее и внутреннее.
Таким образом, идентичность персонажей в художественном мире рассказов Андреева и Горецкого нередко оказывается затруднена вследствие двойственности личности
или сокрытия под маской истинной сущности. Проявление двойственности сознания
связано у Андреева с противоречивостью человеческой природы, бесконечной борьбой двух начал: обывательского, животного и человеческого. В творчестве Горецкого
феномен «двудушности» приобретает специфические черты. Понятие двойственности,
в осмыслении белорусского автора, имеет иную, чем у Андреева, природу, поскольку
выступает неотъемлемой составляющей национального менталитета и является необходимым условием, единственным верным способом обретения героем личностной и национальной идентичности (в случаях, когда на него не влияют сверхъестественные, разрушительные обстоятельства). Маскирование, присущее «малой» прозе обоих авторов,
отличается у Андреева преобладанием морально-этической обусловленности и социально заостренной в прозе Горецкого.
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ПРОБЛЕМА УТРУДНЕНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В “МАЛІЙ” ПРОЗІ
Л. АНДРЕЄВА І М. ГОРЕЦЬКОГО
У статті досліджуються основні форми та особливості прояву утрудненої
ідентичності особистості в «малій» прози Л. Андрєєва та М. Горецького. Особлива
увага приділяється феноменам маски і подвійності свідомості героя. Підкреслюється
зумовленість ідентичності персонажів білоруською та російською історикокультурною специфікою.
Ключові слова: ідентичність особистості, «мала» проза, подвійність свідомості,
маска.
Hlazman L., postgraduate student
VSU named after P. M. Masherov, Vitebsk, Belarus
THE PROBLEM OF HINDERED PERSONAL IDENTITY IN
L. ANDREYEV’S AND M. HARETSKY’S SHORT STORIES
The article deals with the main forms and features of hindered personal identity in L. Andreyev’s and M. Haretsky’s short stories. Particular attention is paid to the phenomena of a
mask and duality of consciousness of characters. Character’s identity is considered in the context of Belarusian and Russian historical and cultural specificity.
Keywords: personal identity, short story, duality of consciousness, mask.
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Величко М. П., канд. філол. наук
Богуслав
НОВАТОРСТВО У ПОЕТИЦІ АРАБО-ІСПАНСЬКОЇ
СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ ЛІРИКИ
У статті розкрито основні прояви новаторства у творах арабо-іспанських майстрів слова. Визначено поетичні особливості мувашшаха.
Ключові слова: мувашшах, класична просодія, строфічна поезія.
Постановка проблеми: стрімкі зміни, що відбуваються у сучасному світі, торкаються всіх сфер людського існування. Сучасна література ставить запитання, які хвилюють
людство, бореться за ідеали, які йому безпосередньо близькі.
Існує думка, що література минулого, створена поетами і письменниками давнини не
має зв’язку з читачем сучасності. Актуальність теми дослідження полягає в тому, що ми
маємо можливість продемонструвати: твори, які належать далекому минулому, живі і для
нас, пов’язані з нашими інтересами. Вона в яскравих конкретних формах показує життя
далекого минулого і допомагає визначити своє ставлення до нього.
Аналіз досліджень і публікацій показав, що питання становлення та розвитку арабоіспанської поезії в період середньовіччя розглядали арабські та європейські вчені минулих століть та сучасні літературознавці. Великий внесок у вивчення нових віршованих
форм та їх особливостей здійснив іспанський вчений Е. Гарсія Гомес [1: 105]. Дослідженням становлення і розвитку арабо-іспанської поезії займалися такі вчені як І. Фільштинський, І. Крачковський, Б. Шидфар, Р. Дозі та ін. [2: 290].
Основні ідеї зазначених авторів послугували нам відправною точкою для розгляду
заявленої проблеми.
Висвітлення не вирішених раніше аспектів загальної проблеми продемонстрував,
що становлення арабо-іспанської поезії, основ її історико-географічного розвитку, поетичних особливостей, сюжет поетичних творів розкривалися літературознавцями середньовіччя та сучасним вченими. Проте залишається недостатньо вивченим питання
новаторства в поетиці арабо-іспанської середньовічної лірики, зокрема однієї з авангардних літературних форм – мувашшаха.
Мета статті полягає у висвітлення новаторства в поетиці арабо-іспанської середньовічної лірики періоду середньовіччя.
Поезія відображає життя, малюючи конкретні людські переживання, але ці переживання не треба сприймати вузько: у них входить будь-яка емоція, викликана певними
обставинами життя. І філософська думка, і політичні погляди, і душевні переживання
мають різний зміст відображають конкретні людські почуття та думки, які отримують
суб’єктивне емоційне забарвлення.
Переживання не є самоціллю художнього зображення. Воно відображає і узагальнює
певні суспільні настрої, які виникають у певній суспільній обстановці.
© Величко М. П., 2015
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Андалузька поезія розвивалася під впливом арабської класичної поезії арабського
халіфату. Поети Андалузії використовували традиційний зміст, поетичні засоби і форми
класичної арабської поезії.
У ХІ ст. в Андалузії посилюється взаємодія арабо-мусульманських і місцевих романських літературних елементів. Великим успіхом користувалися народні андалузькі пі ні і
танці у арабів-завойовників. Під впливом андалузьких пісень в арабську поезію починає
проникати новий для неї жанр строфічної поезії – мувашшах і заджал [3: 246].
Разом зі зміною внутрішнього змісту – традиційної тематики, прийомів і образів,
суттєво змінюється і форма, яка раніше була канонічною. Водночас розширюється жанрова система поезії. Значного розвитку та поширення зазнали нові (по відношенню до
традиційних) жанри, як наприклад, пейзажна лірика, описи світського життя тощо. Не
дивно, що ця тематика стала популярною саме в Андалузії. Араби захопили Іспанію,
а вона підкорила чужинців райською красою природи. Завойовники прагнули створити
рай на Землі (земним Едемом поети почнуть називати Іспанію невдовзі після завоювання
територій Андалузії).
Щодо мовного аспекту, то строфічні вірші можуть вирізнятися чистотою,
правильністю мови, чітким дотриманням її норм і навіть їх порушенням [3, с. 486].
Також допускається використання діалектів та іншомовних виразів, що найчастіше
зустрічається у заключній частині вірша – харджі. У багатьох випадках строфічна
поезія відрізняється пишномовністю стилю. Досить часто до цього додається також
обмеженість у використанні тієї чи тієї манери, а також словесних виразів, що ускладнює
сприйняття форми і розуміння змісту художнього твору.
Більшість вчених [4: 112] притримуються думки, що строфічна поезія є оригінальною
рисою поетичного мистецтва арабської Іспанії, яка й визначає її самобутність. На
батьківщині строфіка отримала всебічний розвиток, оформилася в самодостатню поетичну форму і канонізувалася. До нас дійшов творчий спадок багатьох майстрів мистецтва строфічної поезії, зокрема таких як Абу Бакр Аббад, Ібн аль-Лябан, Ібн Сахль,
Лісан ад-Дін ібн аль-Хатиб, Абу Абдулла ібн Замрак та інших.
Проблема походження строфічної арабської поезії залишається однією з
найактуальніших серед європейських вчених. Спочатку це явище в літературі
пов’язували винятково з періодом арабського панування в Іспанії. З двох різних наукових позицій ґенезу мувашшаха і заджала досліджували авторитетні науковці –
М. Хартман і Х. Рібера [5: 65]. Німецький орієнталіст М. Хартман розглядав
арабську строфіку у процесі еволюції цієї літературної форми і визначав її нерозривний зв’язок з класичною арабською традицією. Строфічна поезія була притаманною арабській класиці загалом. Іспанський дослідник Х. Рібера причиною появи строфічних форм вважав безпосередній вплив романських пісенних традицій на
Піренейському півострові [5: 79].
Продовжувач традицій Х. Рібери в Іспанії Г. Гарсія Гомес велику увагу приділяв початкам строфіки в арабській літературній традиції, ідентифікуючи її відголоски у творах
класиків арабської поезії – Імру ль-Кайса і Абу Нуваса. Також предметом дослідження
була взаємодія арабської і романської лірики як відображення культурного синтезу, що
мав місце на Піренейському півострові [2: 264].
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Якщо порівняти віршовану схему заджала і з традиційним ліричним твором, то
виявиться, що вони написані за спільною схемою: чергування трьохвірша монорима з
оперізуючими віршами, які зберігають єдину риму протягом усього твору.
При дослідженні структурних елементів строфічної форми арабської поезії увага так
чи так зосереджується на харджі – компоненті, що відображає специфіку даної форми.
Навіть значення самого терміну викликає дискусії серед науковців, проте доведено, що
харджа – це завершальна строфа, яка римується з першою строфою – гусном, та з усіма
оперізуючими строфами – куфлами [6].
Структурні компоненти мувашшаха та їх функції у поетичному творі розглянемо
на прикладі вірша Абу Бакра Севільського ( ﺭﻙﺏ ﻭﺏﺃ ﻱﻝﻱﺏﺱﺍпомер 1205р.). Абу Бакр
Севільський обрав для свого твору віршований розмір хафіф мажзу’ ءﺯﺝﻡﻝﺍ ﻑﻱﻑﺡﻝﺍ, тобто той, якому бракує однієї стопи:
– ׀ ﻥﻝﻉﻑﺕﻡ׀ ﻥﺕﺍﻝﻉﺍﻑU-|-UU-|
Цей віршований розмір дотримано протягом усього твору, що відповідає класичному
канону арабської поезії. Автор вдався до експериментів з римою. Кожний куплет має
власну риму, спільну для трьох його сімтів, єдину риму мають і усі приспіви, що римуються між собою, але не римуються з куплетами.
Вступ, заспів (« )ﻉﻝﻁﻡматлаа»:
ُ
ﺱ
َ ﺽﻕﻝﻝ َﺭﻡﺃﻝﺍ ﻡﻱﱢﻝ
َ ﻉﻑﻥﺃ ﺱﻑﻥﻝﻝ َﻭْﻩﻑ ﺍ
Залиш все в руках долі і ні про що не думай,
Тобі так буде легше.
Даур ( )ﺭﻭﺩ, що в свою чергу, складається з трьох рядків – «сімтів» ( – )ﻁﻡﺱце куплет:
َﺍﻝﺏﻕﺃ َﻥﻱﺡ ْﻡﺕﻍﺍﻭ
ﺏ ﻩَْﺝَﻭ
َ َﺍﻝّﻝﻩﺕ ٍﺭْﺩ
ﺍﻝ ﻡﻭﻡﻩﻝﺍﺏ ْﻝﻕﺕ ﺍﻝ
Зосередься на обличчі красуні, що мов місяць у повні,
Коли вона тебе навідає.
Викинь усі турботи з голови.
Приспів «куфл» ( – ﻝﻑﻕдосл. «замок»):
َ ﺽﻕﻥﺍﻭ
ﺕﺍﻑﺍﻡ ﱡﻝﻙ
َ ﻱ ﻥﺯﺡﻝﺍﺏ ﺱﻱﻝ ﻯ
َ ﻉﺝﺭ
Все, що ти прогавив у своєму житті,
Ти не надолужиш печаллю й тугою.
За своїми структурними частинами цей вірш є класичним зразком мувашшаха,
оскільки починається зі вступу (який часто буває відсутнім, такий вірш називають
«лисий»  )ﻉﻝﺹﺃі двох напіввіршів (ٌﻥﺹﻍза правилом їх може бути і чотири). Останній
приспів стандартно виконує роль харджі. У запропонованому вірші використана винятково літературна арабська мова, хоча допускається написання хаджі арабо-іспанським
діалектом.
Другий куплет – даур:
ْﻡﻭﺭﻙﻝﺍ ﺓﻥﺏﺍﺏ ْﺡﺏﻁﺹﺍﻭ
ْ ْﻡﻱﺥﺭ ٍﻥِﺩﺍﺵ
ﻱ ْﻥِﻡ
َ ﻱَﺩ
ﻱ ﻥﻱﺡ
َ ْﻡﻱِﻅَﻥ ﻥﻉ ﱡﺭﺕﻑ
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Зранку зустрінь та прийми доньку виноградника,
Тобі напій подає ніжна, мов газель, красуня.
Коли вона посміхнеться, ти побачиш намисто з перлів.
Цікаво представлений образ вина через метонімію, коли поет веде мову про доньку
виноградника, не називаючи при цьому конкретного матеріального предмета.
Приспів:
ٌ ﺽَﻡﻭﺍ َﺩﻕ
ٌ ﺵُﻡ
ُ
ﻕﺭﺏ ﻩﻱﻑ
َ ﻕﻱﺡَﺭﻭ ﺍ
َ ﺵْﻉ
َ ﻉ
Поміж цих перлів блискавка майорить, змішуючись з нектаром
Куплет:
ﺍﺵَﺭ ﻥﻡ ِﻩﻱﺩﻑﺃ ﺍﻥﺃ
ﻑﻱﻩﺃ
َ ﺍﺵﺡﻝﺍ ﻭ ﱢﺩ
ِ ﻕﻝﺍ
ْ ﻯﺵﺕﻥﺍﻑ َﻥ
ﺱ
ُ ﻕ
َ ﺱُﺡﻝﺍ
ِ ﻱ
Я життя готовий віддати за цю білосніжну газель
Струнка, чутлива, її поїли красою,
І вона саме від краси тої захмеліла.
Вірш рясніє чисельними порівняннями коханої жінки зі стрункою газеллю, її обличчя – з місяцем уповні, а білосніжної посмішки – з намистом із перлів.
Приспів:
ﻉ ﱠ
َ ﻱ ﻱﺩﺍﺅﻑﻑ ﺃﺽَﺭﻉﺃ ﻭ ﻯّﻝﻭ
ﺕ ْﺫُﻡ
ُ ﻁﻕ
Вона мене покинула й розкраяла моє серце
Будова ліричного твору близька до іспанської народної пісні, що теж побудована за
схемою: куплет і приспів.
Е. Гарсія Гомес визначив, що перші мувашшахи були написані силабічними метрами, а значно пізніше, у зв’язку з тим, що силабічну метрику важко сприймати, почали
складати мувашшахи в жанрі класичної просодії. Вірші більшості мувашшахів вимірюються простими підрахунками складів [7: 135].
Мувашшахи писали на теми всіх традиційних жанрів арабської поезії: мадх (вихваляння), газель (любовна лірика), расаа (оплакування), хіджа (висміювання). Мувашшах
часто виконувався під музичний апомпонемент, що поєднує цей вид віршів з іспанськими народними піснями.
Куплет:
ﺹِﻝ ﻥَﻡ
ُ ْﻕﻭ
ﺵَﻡ ﺍَﺩَﻍ ﱢ
َ ﺏ
َ ﻉﻡﺩ ﻱﻑ ﱠﻝ
ﻅ
ِ ْﻕﻱﺭَﻍ ﻩ
ﺡ ﺍﻭﱡﻡﺃَ َﻥﻱﺡ
ِ ْﻕﻱ
ِ ﻕَﻉﻝﺍ ﻯَﻡ
Кому мені тепер поскаржитися, хто допоможе,
Я потонув в потоках своїх сліз,
Коли вона переїхала в Алик.
Поет використовує гіперболу для опису своїх почуттів («в потоках твоїх сліз»), що
також властиво класичній арабській поезії.
Приспів:
ُ ﺍﻭ
ﺽَﻍﻝﺍ ﻱﺫﺏ ﺍﻭﱠﻝﻕﺕﺱﺍﻭ
َ ﺱﺃ ﺍ
َ ﻑ
ِ ﻉﱠﺩَﻭ َﻡﻭﺏ ﻱ
Цей день для мене став бідою, коли прощався я з тобою
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Куплет:

ْ ﺍﻥَﻉ
َ ﻅﺃ َﻥﻱﺡ ﻯَﺭ
ﺕ ﺍﻡ
ﺏْﻙﱠﺭﻝﺍ ﻯَﺭﺱ ﻭ
ُ ﺍﻥِﻩْﻭَﻡ
ﺍﻥ ﱠ
ﺱﺕﻙﺍﻭ
َ ﺱﻝﺍﺏ ُﻝﻱﻝﻝﺍ ﻯ
Коли їхній караван їхав о півночі,
Я бачив, як вона всю землю
Осяяла своєю красою
Останній приспів, що виконує функцію харджі ()ﺓﺝﺭﺡ:
ُ ؟
ﺏﻙﺭﻝﺍ ﻉﻡ ْﻡﺃ ﺍﺽﺃ ﻱﺫﻝﺍ ﺍﺫ ﻡﻩُﺭﻭﻥ
ُ ﺵﻭ
َ ﻉ
ِ ﻱ
Коли я побачив це сяйво, то навіть не зрозумів,
Чи це світло походить від неї чи від Юшайя
У харджі – завершальному приспіві – використано біблійний мотив про війну пророка Мойсея з язичниками. Оскільки після заходу сонця мала настати субота, день, коли воювати було заборонено, Мойсей з дозволу Бога наказав своєму помічникові призупинити
настання ночі для перемоги над супротивником. Автор мувашшаха Абу Бакр Севільський
використав ремінісценцію для оспівування надзвичайної вроди своєї коханої, яка здатна
осяяти все довкола.
Отже, арабська література періоду Середньовіччя досліджувалася багатьма вченими
Європи та Азії. Необхідно відмітити найбільш фундаментальні праці таких вчених як
Р. Дозі, Е. Гарсіа Гомеса. Вітчизняні літературознавці І. Крачковський, І. Фільштинський
та ін. вивчали процес становлення та розвитку андалузької поезії і представили вичерпну характеристику її форм і поетичних засобів.
Дослідження літературних джерел про демонтувало, що у ІХ –ХІІ стст. в контексті
загального культурного розвитку поезії Андалузії з’явилися новації – нові види поезії:
мувашшах і заджал.
Визначено, що на становлення нових поетичних форм андалузької поезії (мувашшах,
заджал) мали великий вплив жанри іспанської народної поезії (севільяни і сегідильї).
Трансформування нових форм поетичної системи арабо-іспанської поезії полягає
у тому, що мувашшах – це твір, основним правилом якого є обов’язковий перехід з арабської мови на іспанську і навпаки. Частиною мувашшаха є харджа.
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НОВАТОРСТВО В ПОЭТИКЕ
АРАБО-ИСПАНСКОЙ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЛИРИКИ
В статье продемонстрированы основные проявления новаторства в творчестве
арабо-испанских мастеров слова. Определены поэтические особенности мувашшаха.
Ключевые слова: мувашшах, классическая просодия, строфическая поэзия.
Velychko M., PhD, Boguslav
INNOVATION IN THE POETICS OF ARAB-SPANISH MEDIEVAL POETRY
The article demonstrates the development of innovations in the work of the Arab-Spanish
masters of the word.
Keywords: muwashshah, classical prosody, strophic poetry.
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ХРИСТИНИ АЛЧЕВСЬКОЇ ТА ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ
У статті розкрито художні особливості творчого погляду на Гуцульський край поетів-наддніпрянців Х. Алчевської, О. Олеся. На основі аналізу поезій зроблено висновок
про текстуальне збагачення поетичного тезаурусу української літератури своєрідною
естетичною рецепцією краю і його корінних мешканців, уведення до художнього світу
«гуцульського» тексту поглиблених історичних, філософських, морально-етичних, психологічних, міфопоетичних й фольклорно-«етнологічних» вимірів.
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метанаратив, поетика.
© Бикова Т. В., 2015

342

Література модерної доби, зокрема лірика й ліро-епос Наддніпрянщини 1900 –
1910-х рр., збагатила загальноукраїнську традицію романтизму й реалізму/натуралізму
художньої асиміляції Верховини. На Східній Україні її започаткував ще П. Куліш, проте остаточно сформованою художня модель гуцульського тексту стала у новітню добу.
В перебігу ідейно-естетичних трансформацій і модифікацій письменства модернізму
крайобраз Гуцульщини зазнав у творчості класиків новаторських розбудов.
Зокрема, Леся Українка й Олександр Олесь у ліриці й ліро-епосі, Михайло Коцюбинський і Гнат Хоткевич у прозовій епіці внесли концептуальну філософічність і ліродраматичний психологізм у мистецьке відтворення краю та зображений генотип гуцула,
створили величний і трагічний, естетично привабливий, незрідка історіософський метанаратив Гуцульщини за доби історичних випробувань, розкрили її крайобраз у метафізичних зударах добра і зла та в особистісних проекціях.
Можливо, не такою багатою особистісно-психологічно й вишуканою мистецьки, як
у Лесі Українки, проте досить майстерною і характеристичною стала візія жіночим оком
Гуцульщини, екзотичної для «східняків», у текстах Христини Алчевської. Її опрацювання карпатських мотивів, піонерних для літературної традиції Слобідської України,
стало результатом відвіданням Гуцульщини влітку 1906 р., художньої рецепції її природи, фольклору та міфології, «філософії життя» гуцулів. Пізнання краю почалось у доньки харківського банкіра зі знайомства з поетичною прозою О. Кобилянської. В ній її
зачарували, згідно з листом до письменниці від 4 вересня 1903 р., «краса й відважність
сміливих гуцулів, Карпати й задумані смереки… Це все має свою психологію» [1: 444].
Гуцульщина як текст у першій збірці Х. Алчевської-молодшої «Туга за сонцем»
(1907; відкривалася портретом авторки в гуцульському одязі) представлена віршованою
алегорією «Дві сестри» та мініатюрою «В Карпатах». Створена в Яремчі, ця перша спроба освоєння нового літературного простору підпорядкувала опис потужності стихій первозданної гірської природи («Прут несе бурхливі води», «вихор смереки ламає») мало
оригінальному виразу постбайронічної світової туги. Натомість змістовніша алегорія
1907-го р. переосмислила перші враження і збагатила «гуцульську» творчість молодої
авторки ідейним концептуальним осмисленням гірського краю, його місця у зв’язку
матірних Західної й Наддніпрянської України. При цьому Х. Алчевська не спокусилася
відкрито громадянською риторикою, тактовно залишившись у межах міфофольклорного
«жіночого письма».
Історія рідних «сестроньок», «згодованої недолею» горлиці з холодної країни, над
якою віддавна зависли темні хмари, та її щирої посестри голубки (фольклорного типу
пташина символіка) вписана у координати історичної недолі України. Вони легко розпізнаються за прозорим алегоричним серпанком викладу. Гуцульщина виступає тут якщо не
другою землею обітованою, то принаймні джерелом ясних мрій, сонячною далечінню, де
доля може захистити пташок-посестер в їх вільному леті. Авторка тактовно долучила до
узагальнено-поетичного концепту свого «гуцульського» тексту міфологічний довбушівський мотив (над ватагом «світився Камінь сонячний, блискучий»), що символізує відсіч
українського волелюбства усім чорним хмарам. Фінал твору фольклорного стилю виставляє запорукою кращого прийдешнього рівність і взаємну підтримку сестер, горлиці
Наддніпрянщини й голубки Західної України:
«Гей, полинем вкупі, мила, Бо в братерському єднанні
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Полетім удвох з тобою, Тільки й щастя, тільки й сила!» [1: 27].
Збірки «Туга за сонцем» і «Сльози» (1915) представляють, окрім пейзажного й
алегоричного, ще й мнемонічний модус гуцульської теми. Мова про вірші «Спомин» і
«Спомини», що різняться і концептуально, і художнім виконанням. Перший побудовано
на поетизації збережених у серці реалій природи (ліс на зелених горах, хатка лісника,
«співи Жонкові шалені» (Джонка – річка на Гуцульщині. —Т.Б.), флори Карпат (папороть позбавлена тут міфологічного значення). Ідилічна згадка породжує у рядках 7-8 пофольклорному висловлену філософему, що веде не до зіставлення, як у «Двох сестрах»,
а до протиставлення двох частин України: люд її східних земель досі «в снігах блукає,
Снів шукає золотих!..» [1: 27].
Кращим серед «гуцульського» тексту Х. Алчевської вважаємо «Спомини». Цей ліричний меморативний щоденник, що в автографі мав заголовок «Спомини про Карпати», — водночас відгук душі на бачене й пережите на Верховині, експериментальний
твір-колаж, презентація гуцульської «нижчої міфології» та сповнений болю й резиґнації відгук на трагедію краю за війни. Його опис у зачині ввібрав свіжі ліричні нюанси імпресіоністики при творенні таємничо-урочистої картини. Закарбованої пам’яттю,
вона збудована на візуально-аудіальних образах (скелі й водоспади в імлистих горах,
лісова вузька дорога, мох і папороть, трембіта і чабан на полонині). Лірична героїня,
по-народнопоетичному прямо – у «техніці фольклорного примітиву» (В. Погребенник) – звертаючись до об’єктів природи, бажає доброго дня Чорногорі. Вона вітає, мов
у кращих традиціях античного красномовства, весь край «любий, гарний – Я милішого
не знаю!..» [1: 87]. Додамо: такий культ Карпат у Х. Алчевської, авторки майстерних
«кримських текстів», дорогого вартий.
Із беркута, папороті й ніжної рути-м’яти почавшися (ці представники фауни і флори
Гуцульщини на цей раз мають набули символічного значення), у «Споминах» поступово ампліфікується міфофольклорний образний світ. Лісові скелі, що з «казками обнялися Чарівливими, сумними», у художньому моделюванні поетеси є домівкою «лахматого
Дідька1» й «мавки-чарівниці». До того ж світ демонів і людей, міфологічне й християнсько-сакральне існують серед скель поряд, як «білий хрест Добоша» і лігво нечистого.
Ім’я Довбуша й наступні, знакові для «гуцульського» тексту ремінісценції переводить
спогад в метафізичну площину буяння вільнолюбного гуцульського духа. Бо Х. Алчевська колажно вмонтувала у свій текст квінтесенцію «пісень про цю країну, Що думками
оновилась». Це рядки «Верховино, світку ти наш…» М. Устияновича та рвійний приспів
до «божевільно»-завзятого танцю «Єсть у мене топір, топір Ще й кована бляшка, Не
боюсь я того німця, Ані того ляшка!..» [1: 87 – 88].
Остання інтертекстуальне введення – пісні гуцулів із драми «Карпатські верховинці»
Ю. Коженьовського (пісню вільно переспівав і Л. Венглінський), у Х. Алчевської перебуває у прямому зв’язку з картиною віча під «січовою корогвою». На ньому промовець –
можливо, це «січовий батько» К. Трильовський, який засновував «Січі» в краю і був
«послом», — закликає громаду в «кожушках квітчастих» (гуцульський «етнографічний»
1
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Прописаний тут за принципом символізму з великої літери, дідько, відповідно до класифікації
І. Франка (з праці «Людові вірування на Підгір’ю»), разом із відьмами, потопельниками,
чарівниками, упирями тощо належить до міфологічних і демонологічних образів-символів народного світосприйняття.

образ) вибороти волю й так утілити в життя лейтмотив згаданих романтичних творів
ХІХ ст. Оскільки ж основою архітектоніки «Споминів» став вибірковий принцип спогадування, твір вільно перебудовується з опису веселого гірського свята на зустріч із не
названим співбесідником, із розмови з ним «тет-а-тет» – на обсервування природи21, а з
міфопоетичнихвізій – на зболені реакції мовця та філософські узагальнення.
Образ Гуцульщини збагатився в Х. Алчевської по-перше, виявами «ройового» життя
гуцулів, мальовничим (недарма вона відвідувала художню школу, не лише добре малювала, а й співала) і звукописним малюнком «свавільної Срібної річки в сивих скелях» та
поетичною інтерпретацією народних вірувань гуцулів. Повну тишу гір руйнує не нічний
спів русалок – у ліс, де «їх коханець місяць Колиса серпанок снів…», приходить безкрає
горе. По канві міфофольклорної стилістики Х. Алчевська, як і високо нею шанований
Олександр Олесь, показала, як гуцульський край веселий «Доля зла занапастила». І тут
уже виникає мотив не соціальний, як в автобіографії31, а есхатологічного звучання. Подібно до циклу «На зелених горах», війна руйнує одвічну гармонію природи: журяться
смереки, плаче шпиль Чорногори, Черемош – у кайданах. Потоки крові інспірують палке
оскарження перед Богом страждань і сліз народних у дусі творів Т. Шевченка.
Отже, Гуцульщина як текст поезією Х. Алчевської представлена політичними й історичними асоціаціями, кращимиміфофольклорними описами природи, текстуалізованими виявами щирої симпатії харків’янки до гуцульської людності. Все це становить вияв
її набутого демократизму й національного патріотизму.
Від початку циклу «На зелених горах» (1915), що ввійшов до книжки V«Поезії»
Олександра Олеся, виявляє багатозначність художньої матриці «гуцульського» тексту.
Концептуальним первнем І частини є поетизація: 1) Гуцульщини як «країни див», «зеленої казки серед гір» (І); 2) краси традиційних свят і звичаїв, чеснот верховинців – стоїчних дітей барвистої природи, серед якої одним із ними життям живуть і міфологічні
істоти (ІІ – ІV); 3) обрядодії велелюдних проводів на полонину, літування на ній ватага«чарівника» з маржиною (V) та – 4) небезпечного гуцульського фаху сплавляння лісу,
в рецепції якого знаходиться місце ліриці й жарту (VІ).
Частина ІІ переключає артистичну композицію в іншу психоемоційну тональність,
індивідуально-авторського міфу Олександра Олеся, озвученого фольклорного типу голосінням туманів над «великою гуцульською труною». З початком світової війни, як
2

3

У творі відбито (і це замовчує реальний коментар до цитованого видання) реальні враження
від поїздки у гори 1906 р., що доповнилися реакцією на події 1914-1915 рр. На нашу думку, автобіографія «Спомини і зустрічі» Х. Алчевської дає ключ до прочитання віршованих
«Споминів». Так, в автобіографії згадано: серпневі тумани (у вірші – мла, сум лісів); виборчі
агітаційні віча в гуцульському Микуличині; народні веселі гуляння-фестини (відтворені
шкіцово так: «Чути скрипку, спів, музики Гучно крають, в спільнім танці Щось витає гарне,
дике…»); прогулянки над Джонкою та зустрічі з М. Павликом. До нього пасують слова вірша
«Вірний син свого народа, Він кохає гірську волю, Справедливість і свободу» [1:88].
Стовпи, цю специфічну реалію краю, Х. Алчевська неслушно зрозуміла й описала як буцімто
вияв охорони державних лісів урядом [1: 421].Насправді ж стовпи означали примусову реквізицію й продаж цих угідь – наприклад, за несплачені податки. Тобто образ означає
соціальні реалії, правильно потрактовані І. Франком у циклі «По селах». Одне з лих селян
Підгір’я тут символізує «батьків акт ліцитаційний драний» – документ про одібрання ґрунту
ще у батькового батька.
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драматизує ліризм нарації автор, 1) природа стривожена, її демонологічні істоти втрачають умовну логіку поведінки (VІ – VІІІ, Х – ХІІ); 2) зникає чар природного довкілля,
деградують і пропадають люди, на лицарський спротив ворогові здатен лише Черемош
(ХІІІ – ХVІІІ); 3) у горах запанував Голод, серед людей долин ширяться божевілля, фарисейство (ХІХ – ХХІ); 4) триває апокаліпсис Гуцулії. Починається символічний похорон
гір, уже сизих від пожарищ, надії ж на відродження країни приховані за жаскою міфопоетикою сну в могилі, доки знову «сурми загримлять».
Аналізований «гуцульський» текст функціонує на різних рівнях, актуалізує тенденцію до синтезу мистецтв у різних «уривках». Так, модерністську ідею синкретичної єдності поезії й музики автор трансформував (ІІ. «На храм збираються гуцули…»)
у синтезовані сполуки слова, коломийки, танцю з метою підкреслення «аполлонівської»
гармонійності традиційного ладу гуцульського життя в єдності з природою. Зіставлення
циклу з листом Олеся до дружини виявляє: з епістоли, що є не дистанційованим у часі
враженням від храму в с. Криворівня, до «уривку» ІІ перейшли вже практично образно
оформленими мистецькі візії автора, який відпочив душею серед «гуцульської краси».
Наприклад, прямі паралелі містить листовний опис «сну» і зачин вірша, пор.: «Ще
сонце не оглянуло землю, а вже з зелених гір, які ти знайдеш тільки на Гуцульщині, спускалися гуцули й гуцулки в своїх барвистих убраннях. Наче квітки …ожили і сходять до
Черемошу» [2: 887] та «На храм збираються гуцули; Встають до ранньої зорі, Виймають ремені, кресані, Тобівки файні, киптарі. …в бубни Черемош гуде, Цвіте Гуцульщина
квітками…» [2: 214 – 215]. Такі ж поетичну деталізацію і розвиток епістолярних мотивів
засвідчують: 1) ліричне нотування захвату від барвистого одягу гуцулок, яких С. Вінценз
в епопеї «На високій полонині» недаремно назвав «парижанками Карпат» («Гуцулки пишаються своїми дорогоцінними убраннями…» – та « Як мак червоний, в барвних строях
І в огальонах, як зірки»): залицяння до дівчат легінів із «фистами», тобто «хвостами»
декоративних пер на кресанях. А от вірш «З гуком пісні голосної…» не має листовних
аналогій, оскільки сплав на дарабі до Вижниці відбувся наступного дня після згадки
у листі, й адресант, шануючи нерви дружини, перебільшив безпечність «забави».
Тож безпосередні враження, відтворені спершу епістолярно, дали поетові потужний
мистецький імпульс. Запізнався письменник і з діалектом гуцулів, елементи якого тактовно ввів у цикл, зокрема, з метою досягнення автентичного локального колориту, а також переслідуючи художні цілі. Опанував він також лексеми місцевої говірки. До того ж
Олесь у формі реального коментаря стисло пояснив читачам зі сходу України побутові
й природні поняття, реалії традиційних занять верховинців (у т. ч. уперше введені у «гуцульському» тексті поезії Наддніпрянщини: гугля, дараба, маржина, флояра, депутат
тощо), низку міфологічних персонажів-символів. Усі регіоналізми стали повноправними
компонентами художнього письма, підлягли нерідко вишуканій «тропеїзації», як топоніми Ільця, Синиця, Магорка, Вінчя, Пушкар. У мистецькій візії митця ці гори – немов
розсипані «коралі, Що в доли котяться з-під хмар» [2: 215].
Олесева «пісня» про те, як «живуть русалки» («Десять літ»), зумовила виправдане
оперування міфофольклорним ресурсом образності. Цикл «На зелених горах» органічно
поєднав світи гуцульський людський та істот, створених народною уявою. У поетичному мисленні митця вони у горах співіснують, живуть в одній реальності. Наприклад,
«Лісниці» виступають не стільки надприродними силами зі складної. за Х. Керлотом,
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міфосимволіки лісу, скільки мінливими істотами жіночої статі, навесні сповненими вітально-еротичною жагою. Й обирають вони для задоволення чуттєвих потреб, намагаючись одбити його у гуцулок, котрі «як сарни», юнака найгіднішого – водночас стрільця і
палкого коханця, непереможного в танцях і співі коломийок. Означення «чарівник» номінує тут не демонічний міфообраз істоти з «непростими» здатностями, а тільки виявляє
ваблячу митця силу світоглядно-естетичного чару гуцульської міфології, тобто виконує
функції ейдетичного кореляту.
Не виводячи, так би мовити, жіночих міфопоетичних істот із лісу чи бодай кущів,
автор олюднює їх, ліризує. Наприклад, Мавка не подібна до жаскої ззаду «нявки» зі «Знадобів до гуцульської демонології» В. Гнатюка чи до небезпечних істот слов’янської міфології, подана не як природний дух, злий і темний. Вона нагадує радше героїню «Лісової пісні» Лесі Українки («…ніжна Мавка в срібні ночі Вінок на голову плете» [2: 216])
або гарнуй добру мавку в уяві малої Ґандзуні з новели «Мавка» І. Франка.Зате рвійний
велетень у білому Чугайстер у мистецькому пандемоніумі добрих і злих духів Олеся
зовні й поведінково ближчий до свого природного прототипа з народних вірувань та до
його рецепції у повісті «Тіні забутих предків» М. Коцюбинського.
Логіка розкриття родової вдачі міфопоетичної істоти детермінована небезпечною
для всіх природних «демонів» загрозою воєнної катастрофи краю. Реакції на неї Олесь
індивідуалізував. Їх широку палітру утворюють: страх лісуна, голосіння Русалок про
те, чому їх не виловили рибалки, сум Чугайстра, журба Лісовки, задума Лісовика, плач
Водяника у криниці, зникнення охоронця гір Діда11 та переховання у землі великого
скарбу Скарбником. Така варіативність засвідчує майстерність автора, який зумів зберегти традиційний модус поведінки міфообразів і водночас змінити її під тиском обставин. Наприклад, тривога вперше об’єднала недавніх ворогів – злих і добрих Духів,
які зібралися на спільну раду.
Важливо, що, піддаючи випробуванню своїх «демонів», ці переконливі варіації міфопоетичного Олімпу гуцулів, письменник – у відповідь на воєнну дегуманізацію гірського світу – підвищив ступінь анімістичного олюднення деяких персонажів. Скажімо,
міфологізовано-персоніфікований Голод насипає могилу з маленьких кісток (ХVІІІ).
Мавка ж, навпаки, максимально наближена до харизматичності самовідданої жінки-матері. В емфатичному вірші ХХІІ вона молитовно вигодовує груддю гуцульське немовля«янголятко», знайдене у лісі, — концепт дитинства, обпаленого війною, докладніше реалізований західноукраїнською прозою початку ХХ ст.
Головними ідейно-естетичними особливостями міфофольклорноївізії Верховини
у циклі «На зелених горах» слід визнати вражаючий дуалістичний контраст Гуцулії
мирної, що «вся співає», — та понівеченого війною і голодом краю-«труни». Відносимо
до них також естетичну співдію поетичного язичництва і християнської міфології (ХХХХІ), щиру ліро-драматичність візії долі Верховини – «скарбу віків». Її трагедію сильно
висловлено у народнопоетичній стилістиці: «Розступися, земле-мати, Сизі гори поховай» [2: 225]. У зв’язку з цим та іншими моментами підкреслимо звичну для Олександра
Олеся співність циклу, багатство ритмів, тонів, інтонацій.
1

Цей міфообраз зазнав у митця переосмислення. У народній міфології він пов’язаний із культом предків і є прародителем людей, анімістичним покровителем роду і духом предків. Як
«першого чоловіка» його згадано у повісті І. Франка «Захар Беркут»
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Специфікою образного письма автора є посутні гуцульщинознавчі спостереження
у художній оболонці (початок вірша ІV, його ж заключний катрен «Там люде, духи і каміння Віки живуть життям одним…» [2: 216]). Письменник, по-перше, запропонував
формально точні стилізації «під гуцульські коломийки» (V). По-друге, він продемонстрував досить вправне віршування за взірцями традиційного фольклору з несуттєвим
ритмомелодійним відхиленням (15-складники у вірші VІ), збагативши другу пісню «плавачів» експресією й гумором, властивим гуцульському світосприйманню. Модерністській манері Олександра Олеся, нарешті, притаманне введення історично-політичних
реалій у міфофольклорні контексти. Зокрема, він реалізував «соборний» концепт Карпат
як місця буття вільного національного духа, що «На гори загнаний, як звір» [2: 213], як
коду збереження неспотвореною української душі.
Цикл «На зелених горах» сприяв виведенню гуцульської теми на нові, вищі, поетичні рівні її асиміляції в ліро-епосі Наддніпрянської України. Адже автор при опрацюванні
ще свіжих у ньому карпатських мотивів сміливо олітературив оригінальні умонастрої й
різнорідні емоційні стани, «калокагатійні» у І-й, по-символістськи апокаліптичні в ІІйчаст. Окрім того, він самобутньо зінтерпретував міфопоетичну персоносферу, створив
власний міф незнищенності Гуцулії. У час війни Олександр Олесь образно узагальнив
гуманізм світосприйняття і вже цим зреагував на запит доби щодо порятунку людського
серця, природи, всієї знівеченої землі.
Таким чином, «полонинське тройзілля» лірики й ліро-епосу Лесі Українки, Христини Алчевської та Олександра Олеся (як і епіки М. Коцюбинського, Г. Хоткевича) збагатило поетичний тезаурус української літератури рафінованою естетично рецепцією краю
і його корінних мешканців, увело до художнього світу Гуцульщини як тексту поглиблені
історичні, філософські, морально-етичні, психологічні, міфопоетичні й фольклорно«етнологічні» виміри, а також посприяло етноконсолідуючим процесам узаємопізнання
частин української нації. Врешті, «гуцульський» текст цих авторів, а перед ними частково П. Куліша і В. Самійленка, посприяли залагодженню того ненормального становища,
через яке Гуцульщина, мальовнича природою та багата культурною давньою спадщиною, залишалася, за виразом Мікулаша Неврлого, terra incognita для Наддніпрянської
України до початку ХХ століття.
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ ЛИЧНОСТИ
В БЕЛОРУССКОЙ ПРОЗЕ «ЭПОХИ РУБЕЖА»
(НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ И КАТЕГОРИИ)
В статье на основании интердисциплинарного подхода рассматриваются отдельные типы отношения личности к среде, репрезентированные в произведениях белорусских авторов «эпохи рубежа»; на литературном материале интерпретируются понятия «категорические императивы», «гипотетические императивы»; делается вывод
о своеобразии национальной личности и её художественной модели.
Ключевые слова: концепция личности, «эпоха рубежа», парадигма национальной
личности, экзистенция героя, «категорические императивы», «гипотетические императивы».
В отличие от реального мира, в мире литературы всё является носителем
художественной концепции, а восприятие предметов и явлений есть процесс понимания её
смысла. Художественная концепция и художественный мир — это «взаимопроникающие
части содержания произведения», которые играют решающую роль в его «социальном
функционировании» [1: 305].
Термин «концепция личности» был введён в литературоведческую науку
Л. И. Тимофеевым в середине 1950-х годов. В первой половине XX века, рассматривая
© Белая Е. И., 2015
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проблемы характера, духовно-нравственных исканий, художественного сознания
героя, исследователи использовали определения «образ», «характер», «герой». Однако
данный подход исключал системную совокупность мнений, суждений, взглядов на
«литературную» личность, которая бы оптимизировала анализ образной структуры
произведения. Первые исследования по проблеме концепции личности появились
в литературоведении к середине 1960-х годов. В трудах 1960-х—1970-х годов большое
внимание уделялось психологическим и этическим категориям, а до середины 1980х годов исследования базировались преимущественно на подходе, обусловленном
идеологически. Понятия «личность» и «герой» часто смешивались либо отождествлялись.
На рубеже ХХ и ХХІ веков усилился научный интерес к разработке концепции
личности на примере творчества отдельных писателей. Но и в этих работах тема еще
не исчерпывается. Рассмотрение концепции личности на материале прозы XX века
продолжает оставаться актуальным. Её художественное воплощение в литературном
произведении имеет ярко выраженные конкретно-исторические и национальные черты,
что, однако, не исключает возможности разработки универсальной системы категорий.
Мы предприняли такую попытку на материале белорусской прозы первой трети ХХ
века, которую определили как «эпоху рубежа». Эпохальная рубежность данного периода
видится нам в довольно широком диапазоне. Прежде всего это время крупных открытий
в области естествознания, что дало основания охарактеризовать его как «эпоху перехода
в царство разума, аристократии разума...» [2: 372].
Рубежность эпохи связывают также с возникновением новой идеологии, которая
означает, по сути, конец всей минувшей истории. Дефиниция «эпоха рубежа» характеризуется
как фрагмент аналитически и социально расщепленного мира, охваченного войнами
и революциями, ломкой политических основ, духовным кризисом личности.
Первая треть ХХ века может быть охарактеризована как «эпоха рубежа»
и в эстетическом плане, как литературная эпоха, обусловившая трансформацию типа
литературного конфликта, перестройку жанровой системы, обновление тематики,
появление новых литературных школ. Белорусская литература в этот период объективно
очутилась в «положении догоняющего» [10: 158], что, однако, имело и позитивные черты.
Во-первых, творчески наследуя имеющийся мировой опыт, белорусская литература
создавала своеобразную национальную картину мира. Кроме этого, она, посредством
творчества писателей, особенно молодых, ярко выявляла «проектную» природу —
и в плане интерпретации опыта художественного творчества, и его интенсификации,
и, в какой-то мере, предвидения. Белорусский прозаик и критик З. Бядуля определил
специфику новой отечественной литературы именно в функционировании её «на рубеже
двух эпох» [3: 409].
Концепция личности — одна из ключевых составляющих художественного образа
мира. Это понятие целесообразно «и для интерпретации высказывания о действительности,
и для интерпретации её образа» [4: 155]. Мы разделяем мнение о том, что художественная
концепция личности есть реализованная на разных уровнях литературного текста авторская
система взглядов на человека: его социальную природу, роль в культурной жизни,
индивидуальные черты, которые раскрываются в процессе общественных отношений [4: 5].
Специфика содержательно-конструктивной функции концепции личности позволяет решать
проблему её научного исследования на философско-эстетическом уровне с привлечением
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в необходимой мере теоретических данных психологической науки; на жанровом уровне; на
собственно художественном уровне.
Концепция личности — междисциплинарный феномен. По ряду причин мы считаем
целесообразным обращение к научному наследию А. Лазурского, одного из основателей
психологической науки в России. Его труды активно переиздавались в первой четверти
ХХ века, в том числе за границей, и имели чёткую методологическую позицию: учёный
избрал путь исследования целостной личности, который до него не был пройден.
Сфера научных интересов А. Лазурского — психология индивидуальности. Его «Очерк
науки о характерах» (1906), по словам самого учёного, первый и единственный на то
время систематический курс характерологии, одна из успешных попыток широкого
гуманитарного, гуманистического подхода к проблеме личности. Такой подход, с одной
стороны, был востребован, а с другой — игнорировался практически на протяжении
всей первой трети ХХ века: индивидуальность рассматривалась как несущественное
приложение к социальному, коллективному. В основу своей классификации учёный
положил принцип активного приспособления личности к окружающей действительности,
включая не только вещи, природу, людей и человеческие взаимоотношения, но и идеи,
духовные блага, эстетические, моральные и религиозные ценности. Направление,
обозначенное учёным, является довольно перспективным в междисциплинарном
исследовании концепции личности и осуществлении типологии характеров в прозе
«эпохи рубежа», субъектом которой являлся он сам. Между тем, учёные-филологи,
довольно активно обращаясь к позициям А. Адлера, обходят вниманием наследие его
предшественника А. Лазурского. Метафизически ориентированным коллегам идеи
учёного казались надуманно-абстрактными, что делало его «чужим среди своих»
и, в результате, не позволило учёному реализовать их. Для нас существенно, что
классификация А. Лазурского в большей степени гуманитарна, чем иные сходные
научные модели, и обогащает представление о типах в эстетике и художественной
литературе. А в качестве образцов выделенных им «чистых» типов учёных приводит
именно литературных героев классических произведений [5].
В данной статье мы обращаемся к лингвокультурологической парадигме
национальной личности [6: 231-237]. Она, в свою очередь, основывается на модели
А. Лазурского «Личность в её отношении к среде», исходным для которой является
представление о цельности национальной личности в её связях с историей нации,
культурой и цивилизацией. Дать характеристику тому или иному народу как личности,
по мнению А. Лазурского, значит определить, что отличает его от остальных. Модель
состоит из 13-и типов важнейших отношений личности к окружающей действительности.
Это отношение к вещам, отдельным людям и социальным группам, семье; труду, доходу
и собственности, их приобретению и расходованию; государству; патриотическое
и национальное сознание; отношение к нравственности и конвенциональным нормам,
миросозерцанию и религии, знанию и науке, искусству; отношениие к самому себе.
На некоторых важнейших из этих отношений, репрезентированных в белорусской
художественной прозе «эпохи рубежа», мы и остановимся в данной статье.
Работа как проклятие или благо — генеральная доминанта художественной
концепции белорусской национальной («литературной») личности. Белорус
руководствуется категорическими императивами «Неужто без работы жить?» [7: 31];
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«Живому же человеку надо что-то делать» [8 : 93]. Если в русском языке слово «труд»
означает и тяжёлую работу, и, в широком смысле, мучения, то в белорусском эти смыслы
разграничиваются: «труд» — «праца», а «мучения» — «пакуты». Герой-труженик
оценивает и преображает окружающий мир «с точки зрения не только непосредственной
пользы, но и красоты... стремится увидеть высшую целесообразность и упорядоченность
бытия» [9: 82]. Будничные заботы в определённой степени утоляют духовную жажду
личности, способствуют её позитивной динамике. Работа помогает человеку обрести
утраченные покой и гармонию. Герой К. Чорного Михал Творицкий (роман «Третье
поколение») во время душевного и семейного разлада работает ещё более упорно,
чем всегда. «Казалось — ему огромное наслаждение от работы, даже лишней» [7:
127]. Аналогичной художественной стратегией в показе своего героя Василя Дятла
руководствуется в «Полесской хронике» И. Мележ.
Белорусские писатели продуктивно развивали в первой трети ХХ века традицию
яркого показа быта белоруса. Однако они же активно углублялись и в психологию героя,
открывая миру национальный характер своего народа. Художественная концепция героябелоруса несёт след поэтической философии русского космизма. С. Булгаков утверждал:
«Насколько хозяйство содержит в себе элемент творчества, хотя бы и самого низкого
порядка, оно действительно сближается с искусством» [10: 188]. «Задор к работе»
(С. Барановых), «красота в ловко выполненной работе» (Л. Калюга) — образно-речевые
аналоги этого тезиса. Как отмечал М. Пришвин, «настоящее счастье обретает тот, кто
целью своей ставит счастье своего ближнего» [11: 240]. В то же время работа на земле
становится проклятием для того, кто пренебрегает любовью, счастьем ближнего, даже
его жизнью (рассказы К. Чорного «Каменный погребок», «Сентябрьские ночи»; роман
К. Крапивы «Медведичи»).
Художественная концепция личности включает, как отмечалось выше, целую
систему личностных и межличностных отношений как национальных стереотипов. Это
своеобразный набор всяческих правил, а правила в гуманитарных науках претендуют на ту
же роль, которую в естествознании играют законы. Мы определяем их как категорические
императивы («твёрдые истины» [12: 130]) — афористические словосочетания, которые
характеризуются сконденсированностью, значительностью, ёмкостью мысли. За ними
стоят архетипы восприятия человеком окружающей действительности и себя в ней.
Экзистенция белорусов, как свидетельствуют, в частности, судьбы героев К. Чорного,
включает позиции «надо жить», «надо шевелиться», «надо начинать всё сначала»
(преодолевая последствия катаклизмов частной и/или общенациональной жизни).
В переломное время остро актуализируется принцип «надо остерегаться» (З. Бядуля),
в период коллективизации — «надо присматриваться» (К. Чорный). Совокупность
категорических императивов представляет собой «художественную деонтологию».
Ядро концепции личности в белорусской прозе образует жизненная мудрость, одна из
ипостасей «национального неизменного» (Н. Бердяев). Источником мудрости считается
опыт. Однако он, по словам А. Камю, делает человека не мудрым, а осведомлённым.
Мудрость приобретается путём осмысления собственного опыта и сравнения
его с чужим. В соответствии с образно-лаконичным выражением белорусского
поэта В. Жилки, это путь «…от верной тёплой Зоси [Зося — живая] к источникам
незамутнённым и ясным Софии» [13: 119]. Осторожность — самая устойчивая черта
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мудрости. Этим определяется и консервативность сознания героев, что отразилось
в большинстве произведений белорусской прозы первой трети ХХ века. Один из
категорических императивов высказан Я. Коласом: «Пустить глубже корни в землю»
[14: 453]. Самая лапидарная формула белорусской консервативности также принадлежит
Я. Коласу: «На чём сидишь, то и береги» [14: 432]). Среди личностных показателей
консервативности сознания доминирует привычка — «одно из сильнейших средств
в мире» [15: 20], способствующих устойчивости и гармонии бытия. «В привычке оно
человек только доброе находит. А плохое — теряется. Стирается хорошим…» [15: 26].
Но привычка осмысляется и как причина личностного и социального застоя. «Человек
оботрётся, свыкнется, ему кажется, что эдак и нужно…» [15: с. 82]. Традиционность
крестьянского сознания оригинально репрезентируется в литературе «эпохи рубежа»
такой художественной деталью, как кожух, — дремуче-косматый, медлительный
обитатель здешних мест, в отличие от ватника-«приблуды» (Я. Купала, басня
«Кожух и вата», 1913). Традиционное сознание обусловливает привязанность
к первичной территории. Даже в белорусском фольклоре не так много упоминаний
о дальних странах. Ценностной альтернативой большому, далёкому миру выступает
крестьянская хата. Причины миграции обычно появлялись не во внутренних
потребностях личности, а во внешних обстоятельствах: «хоть мир и просторен, да
человеку, сорвавшемуся с насиженного места, простор этот мало чего даёт» [16: 134].
Начало нарушению этого извечного кода положили события Первой мировой войны.
В художественной концепции личности героя-белоруса рельефно выявляются
приверженность идее детерминизма, стихийного (в годы «тройственной войны» —
солдатского) фатализма: никто не знает универсального способа изменить этот мир
к лучшему, так не лучше ли довериться неким высшим силам, доверчиво согласиться
с тем, что есть, и как оно есть?.. Не зря же утверждают мыслители, что люди, которые
придают слишком много внимания тому, что неупорядоченно, перестают замечать
гармонию, красоту. И всё же фатализм не исключает «осторожного оптимизма»: и постарому тяжело, и по-новому тревожно, но хочется иной доли. Выбор героев часто
осуществляется на стыке этих личностных стратегий. Перед обобщением имущества,
пишет П. Головач, крестьяне ждали нового дня с разными чувствами. «Некоторые
с тревогой, — что будет? Другие равнодушно: что будет, то и будет. Третьи с какой-то
радостью вперемешку с тревогой, что добились своего» [17: 162].
В самых разных жизненных обстоятельствах белорусы склонны проявлять
гиперболизированное терпение, ведь «жизнь прожить — не поле перейти с сохой» [8:
90]. Оно необходимо, чтобы «принудить себя надолго к чему небудь…» [11: 256]; чтобы
не рубить, а развязывать, чтобы временами не торопиться решать тяжёлую проблему,
а «терпеливо дожить до решения» [11: 371], на что осмелиться далеко не каждый. Чаще
для героев белорусской прозы важнее «выпутаться» (Я. Колас) из пут, чем «порвать
путы» (Цётка), это значит, уцелеть как народ в «кровавых омутах» истории. Для героев
Я. Коласа важно вообще «найти не так выход, как обход, вовсе, однако, не направленный
на подрыв “законов, жизнью начертанных”» [18: 376-378]. И это определяет особенности
белорусского героизма — наитрагичнейшего, по определению З. Бядули, героизма
извечного терпения, направленного не на достижение «социального бессмертия», а ради
жизни, её сохранения как таковой, как самой главной общечеловеческой ценности.
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Один из «категорических императивов» в структуре художественной концепции
личности — «Что для души, то в душе и должно быть», за которым стоит эмоциональная
уравновешенность. Чувства и эмоции в конечном итоге не определяют поведения героевбелорусов. И вера, и любовь, и радость, и, особенно, горе, — не для постороннего глаза.
Обиженный отцом Хомка Шпак герой М. Горецкого, «спрятался рвать сердце в овин»,
так как его «мягкая натура.... взращённая по старым обычаям, запрещала ему выказывать
свою боль … при чужих людях» [19: 298].
Герои-белорусы довольно часто предпочитают относительные, а не абсолютные
категории, они менее категоричны в своих мнениях, чем, например, русские. Этим
обусловлено присутствие в художественной концепции личности «гипотетических»,
согласно нашему определению, императивов наряду с категорическими. («Гипотетические
императивы» особенно сложно выразить на языке иной культуры.) «…Надо было всё ж
таки жить. <…> Надо как-то определяться. (Трэба як-небудзь меркавацца)» [15: 21].
«Гипотетические императивы» выявляют — в духе «осторожного оптимизма» — весьма
неопределённую надежду на определённо лучшую долю. В прозе первой трети ХХ века
представлены самые разные варианты извечно белорусского «что-то будет» («нешта
будзе»). Шляхтич Гилярий Змышлевич жил и «крепкую надежду имел: когда-то что-то
должно быть...» [20: 274]. С одной стороны, такая надежда кажется, согласно иронической
характеристике В. Набокова, «резиновой», с другой — это один из экзистенциональных
принципов героев белорусской прозы. Надежда придаёт жизни динамику. В контексте
«гипотетических императивов» стоит рассматривать и бережливость героев: «не то, так
другое, не сегодня, так завтра может случиться... какая-либо проруха» [15: 17]. Хорошо
иметь рубль на всякий случай, в запасе: хоть на соль или на что. В чёрные, по сути, дни,
не исключали ещё более чёрных...
Весьма распространены эпизоды, когда в свете «гипотетических императивов» будущие
колхозники моделируют возможные жизненные ситуации. Писатели часто пользуются
в таких случаях средствами смеховой культуры. «“Скажем, мне надо куда-нибудь поехать,
а мой конь в упряжке: кто-то на нём пашет или боронует...” — донимает Лявон Анися
(С. Барановых, «Межи»). «“Вот что, — отвечал Анись, — если тебе ехать доведётся, то
и поедешь. …Чей-то конь не будет занят — возьмёшь и поедешь. Ты присягнул своему коню,
что ли?” — “Не присягнул… Не в этом дело. Мне, может, и н придётся ехать, мне это только
знать охота: как же оно будет?”» [15: 83]. Так же гипотетически «самореализуется» Николай
Кривоносый в романе К. Чорного «Земля». Он не торопится жениться, чтоб не потерять
свободы. «Проживу и так. Лучше вольному человеку. Куда ни глянешь, всюду можешь
пойти. Может, ты никуда никогда и не пойдёшь, но тебе так кажется». Даже соглашаясь
с перспективой весь век просидеть на завалинке, герой и в ней видит преимущества
«вольной» жизни: «Но мне жена не выйдет и не скажет — довольно тебе сидеть.Опять же
оно не страшно, что жена скажет. Я могу без ничьей этой указки взять да пойти. Но тут вся
музыка в том, что вот же никто мне не скажет» [21: 307].
М. Бубер выделил два типа отношений личности к миру: «иметь» и «быть». Они
диалектически сочетаются в концепции героев белорусской прозы. Важно иметь:
посредством реализации этого принципа в первую очередь обеспечивается устойчивость
существования белоруса. «Ешьте, пока своё ведётся…» [20: 524]. В литературе с начала
ХХ века начинает своеобразно выкристаллизовываться и принцип «быть», в смысле
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быть личностью, самоктуализироваться. Рядом с этими типами отношения к жизни
в концепции личности героев белорусской прозы мы выделяем третью, специфически
национальную ипостась, как своеобразное понимание достоинства, — «казаться». Она
по-своему продолжает ряд «гипотетических императивов», демонстрирует склонность
белорусов творить «миф наоборот». Белорусский поэт Средневековья Микола Гусовский
так написал об этой черте в поэме «Песня про зубра»: «Может, мы дома достатком
не равные с кем-то, а на торгах прибедняться не в нашей натуре» [22: 69]. Но чаще
белорус стремился показаться беднее или притвориться, что у него ничего нет: то
остерегаясь от недоброго глаза, то чтоб судьбу обмануть. Эта часть «национального
неизменного» сохранилась не только в художественной концепции личности «эпохи
рубежа», но и в ментальности наших современников.
Таким образом, художественный мир всегда концептуально нагружен. Термин
«концепция личности» в современном литературоведении является одним из ключевых,
а проблема художественной концепции личности — актуальной, тем более что
современная переходная эпоха, к которой мы апеллируем, по ряду социокультурных
характеристик сходна с первой третью ХХ века как «эпохой рубежа». Научное
исследование художественной концепции личности закономерно осуществляется на
философско-эстетическом уровне с привлечением в необходимой мере теоретических
данных психологической науки. Мы, в частности, обращаемся к парадигме
национальной личности, что основывается на модели А. Лазурского, исходным для
которой является представление о цельности личности в её связях с историей нации,
культурой и цивилизацией. Их художественное воплощение не исключает разработки
универсальной системы категорий. В качестве таковых мы используем философское
понятие «категорические императивы» для обозначения выраженных образным языком
мировоззренческих архетипов белорусов, а также вводим понятие «гипотетические
императивы» — относительные категории, которые во многом определяют своеобразие
белорусской национальной личности. В статье рассматриваются отдельные аспекты
отношения героев прозы «эпохи рубежа» к миру, обществу, настоящему и будущему,
собственности, свободе и долгу, жизни и смерти.
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ХУДОЖНЯ КОНЦЕПЦІЯ ОСОБИСТОСТІ
У БІЛОРУСЬКІЙ ПРОЗІ “ЕПОХИ МЕЖІ”
(ДЕЯКІ АСПЕКТИ І КАТЕГОРІЇ)
У статті на підставі дисциплінарного піходу розглядаються окремі типи
ставлення особистості до середовища, репрезентовані у творах білоруських авторів
“епохи межі”; на літературному матеріалі інтерпретуються поняття “категоричні
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імперативи, “гіпотетичні імперативи”; робиться висновок щодо своєрідності
національної особистості і її художньої моделі.
Ключові слова: концепція особистості, “епоха межі”, парадигма національної
особистості, екзистенція героя, “категоричні імперативи”, “гіпотетичні імперативи”.
Bila O. I., candidate of ped. sciences, docent
Baranovichi state university, Belorus
CONCEPT OF INDIVIDUAL
IN BELARUSIAN PROSE "THE BORDERLINE EPOCH"
In the article on the basis of interdisciplinary approaches to separate types of relationship
of the individual and the environment are considered. It also represents the works of Belarusian
authors of the borderline epoch literature; on the literary material the concepts of “categorical
imperatives”, “hypothetical imperatives” are interpreted.
Key words: concept of the individual, “the borderline epoch", the paradigm of the national
identity, existence of the hero, categorical imperatives, “hypothetical imperatives”.
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Білоус Н. В., аспірантка
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпропетровськ
ОСОБЛИВОСТІ РИТМІКИ ВІРШІВ А. ФОН ДРОСТЕ-ГЮЛЬСХОФ
(ЦИКЛ «KLÄNGE AUS DEM ORIENT»)
Стаття присвячена аналізу особливостей вільного вірша (верлібру) поезії А. Дросте
«Verliebt II» з циклу «Klänge aus dem Orient»
Ключові слова: верлібр, ритмометр, поезія, вірш.
Звертаючись у даній статті до висвітлення одного з важливих аспектів системи поетики віршування видатної німецької авторки, ми намагаємося також зробити певний внесок у недостатньо визначене в теорії віршознавства коло проблем неримованої форми.
В даний час спостерігається зростання інтересу до верлібру як феномену поезії, властивості і обставини формування якого досі не мають однозначного трактування. Існує
безліч протилежних поглядів на цю своєрідну форму метричної композиції: від повного
заперечення поетичної цінності верлібру до твердження, що верлібр – найперспективніша течія віршування, процес становлення якої ще не завершено, але приналежність до
поезії – безсумнівна.
Необхідно зазначити, що аналіз верлібру як специфічної формальної субстанції
поетичного тексту обумовлений постійним інтересом до вивчення поетичної мови,
що знайшло своє відображення в працях багатьох дослідників-класиків, лінгвістів і
© Білоус Н. В., 2015
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літературознавців різних наукових шкіл, серед яких, зокрема, Ю. Н. Тинянов, Ю. М. Лотман, А. П. Квятковський, А. Л. Жовтис, B. C. Баєвський, Ю. Б. Орлицький, Е. Арндт,
Д. Фрай, В. Кайзер, Д. Бурдорф, К. Вагенкнехт та ін.
Суттєво, що традиція неримованих форм віршування у Німеччині веде історію від нових часів, проте в генеалогічному плані сходить до відродження набутків народних пісень
(див.: [1: 249]). Як зазначав М. Л. Гаспаров, німецький вільний вірш склався в другій половині XVIII в. Через високу частотність наголосів (головних і допоміжних) у німецькій
мові, внутрішній ритм цих рядків, «частіше коротких, ніж довгих, зазвичай синтаксично
розчленованих, що нагадують риторичну прозу» у більшості випадків був дольником. Такий тип вірша отримав у німецькій термінології назву «вільні ритми» (freie Rhythmen). Він
продовжував існувати у німецькій поезії впродовж усього XIХ століття [1: 224].
У роботах німецьких літературознавців Е. Арндта, Д. Фрая, В. Кайзера, Д. Бурдорфа, К. Вагенкнехта верлібр вивчається як в історичному плані, так і власне в аспекті
специфіки поетичних форм. На підставі проведених цими германістами досліджень
в германістиці були виділені дві основні форми вільного вірша: «freie Verse» і «freie
Rhythmen», що мають свої відмітні ознаки. У монографії «Теорія німецького віршотворення» («Deutsche Verslehre») Е. Арндт зазначає, що «freie Verse» мають вільний ритмічний малюнок, проте в такій формі віршування є чіткий тактовий розподіл: як правило, це
вірші з постійною зміною наголошених і ненаголошених складів. Основоположниками
«freie Rhythmen», на думку Арндта, є Клопшток, Гете та інші поети, які у вільній формі
своїх віршованих творів висловлювали волелюбні настрої молодого покоління другої половини XVIII століття. Такі вірші не вимагали від поетів дотримання метричних законів,
вони були неприв’язані до рими і строфіки.
Німецький дослідник Д. Фрай у монографії «Вступ до німецької метрики» («Einführung
in die deutsche Metrik»), так само як і Арндт, стверджує, що вільними («freie Verse») поетичні твори називалися через свій незвичайний ритм, нерегулярну строфіку і рими. Фрай
визначає вільні поезії як такі вірші, які можна піддати метричному аналізу, незважаючи на
незвичайну структуру самого тексту. «Freie Rhythmen» на противагу «freie Verse» – вірші,
що спираються більшою мірою на ритмічні наголоси у словах, ніж на метрику.
Д. Бурдорф у праці «Вступ до аналізу вірша» («Einführung in die Gedichtanalyse»)
зазначає, що розбіжність між «freie Rhythmen» і «freie Verse» обумовлено історично. Дослідник вважає, що на даний момент в теорії віршознавства більш широким і уживаним
поняттям є поняття «freie Verse», що можуть включати в себе «freie Rhythmen» як один з
підтипів або різновидів.
Цим питанням детально займається К. Вагенкнехт. Згідно з його типологією, нетрадиційні віршовані твори підрозділяються на «freie Verse», «unregelmäßige Rhythmen» і
«prosaische Lyrik». «Freie Rhythmen» К. Вагенкнехт виділяє в окремий вид. Він вважає,
що «freie Rhythmen» з’явилися після періоду класичних од, які лише в XIX столітті втрачають риси античної поезії. Отже, на думку німецьких літературознавців, «freie Verse» –
це вільні вірші з неврегульованою строфікою і римою, в яких можна виявити певні метричні закономірності [2: 85-88].
Примітним за емоційним злетом та масштабністю поетичного дихання явищем верлібру у німецькій поезії XIX століття є цикл А. Дросте «Klänge aus dem Orient». Даний
цикл був створений поетесою протягом 1838 року і включав 25 віршів. А. Дросте ще з
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1813 року була захоплена збіркою віденського сходознавця Йозефа фон Хаммер-Пургшталля під назвою «Rosenöl [. . .] oder Sagen und Kunden des Morgenlandes aus arabischen, persischen und türkischen Quellen gesammelt» [3: 147] і на протязі 20 років не відмовлялася від східних мотивів у своїй творчості. Також у 1819 році, а потім розширеним
виданням у 1827, було опубліковано «West-östlicher Divan» Гете. Але не лише окремі
видатні орієнталісти та їхні популярні видання за східними мотивами зробили вплив
надзвичайної сили тяжіння до сходу на поетесу беззаперечним: завдяки перекладам 19
століття Схід, який до того моменту з літературної точки зору був присутній як матеріал,
як простір для характерів, місць, предметів і сценаріїв, почав ставати до того ж мовною
та літературною манерою. Як зазначає А. Полашегг, «орієнтальні картини 17-18 століть
одночасно стали по-іншому інтерпретуватися і почали говорити самі за себе, а саме
в східній формі розповіді, орієнтальної метафориці, орієнтальному віршуванні». Тільки
на рубежі 18-19 століть потрапили мудреці орієнтальної поезії в поле зору німецьких
поетів і вчених [4: 151-152].
На думку Андреа Полашегг, на початку 19 століття розбіжність між літературним
очікуванням і вражаючою уяву естетичною розбудовою орієнтальних поетичних форм
під пером таких майстрів як Август фон Платен і Фрідріх Рюкерт зробила очевидними значні можливості орієнталізму. Як зазначає дослідниця німецького орієнталізму,
детальне вивчення орієнтальної лірики А. Дросте здається багатообіцяльним, оскільки
А. Дросте (особливо у порівнянні з її сучасниками, приміром, Фердинандом Фрейлігратом) «у своїй поезії осмислювала орієнтальні сюжети у вкрай скороченій і саме тому
винятковій за силою впливу формі» [4: 532].
Тим не менше, на даний час нам невідомо жодне дослідження, яке було б присвячене аналізу «східних» віршів поетеси, котрі тим більше заслуговують на увагу, що
уособлюють дух літературного попиту століття і увиразнюють та поглиблюють смисл
популярних естетичних тенденцій доби. Орієнтальні мотиви даного циклу включають
різноманітні теми і образи, просякнуті бажанням поетеси наблизити читача не стільки
до розуміння, скільки до відчуття сходу через лаконічні образи ліричних героїв, тобто
можемо припустити, що авторка прагне до синкретичного пізнання-емоції з боку читача. Цикл позбавлений просторих філософських роздумів, більшість віршів, включених
до нього, насичена орієнтальними мотивами / реаліями та класично східними образами-типами «екзотичних» героїв. Моральні установки мусульманської культури, такі як
заборона кохання за власним вибором, гіпертрофована вірність, покора, підлеглість та
послухання представлені у циклі так природно, наче поетеса і сама приймає умови існування за приписами шаріату.
Мабуть, тому більшість ліричних героїв циклу (і у віршах від першої особи, і від третьої) постає у ситуаціях, що не мають розвитку – жодного висновку, жодних наслідків,
жодних змін; у більшості віршів можна визначити стать ліричного героя («Erblicktest du
ein Bild darin? // Und war es, ach, das meine?»), іноді припустити вік («Schilt mich nicht, du
strenger Meister»; «Nicht wollt‘ ich es klagen den Kindern»), а іноді рід занять («Der Kauffmann»), але у жодному випадку не наявні докладні характеристики персонажа.
Цикл об’єднаний не лише темою та формою: усім віршам «Klänge aus dem Orient»
властива завершена лаконічність, зосередження на одній конкретній ідеї; її спалах – без
вступу, без моралі наприкінці – і складає основу глибокого враження на читача.
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Цикл А. Дросте пронизує ідея безперечного визнання відмінностей східного способу життя, але його не можна назвати одкровенням віри, зокрема щодо зміни світогляду
поетеси, як це відбувалося зі збіркою Гете, на основі аналізу якої у розмислах деяких літературознавців навіть постає питання чи не став олімпієць Гете мусульманином. Велика
кількість орієнтальних реалій («die Moschee», «Pascha», «die Sandalen», «Muezzin», «Hassan», «Zillah», «Mekka») і побутова детальність віршів короткої форми («löse die Spangen
mir»; «ich kam vom Bade»; «im Garten ich Mädchen sah, // Die warfen Ringe im Kreise»),
предметна точність кожного рядка і емоційна доцільність кожного слова сполучаються
у циклі з вражаючими символами, втіленими за канонами східної поезії («Zelt…// Das
du die ganze Welt umhüllst» – шатер як символ всеохоплюючої ночі, «den Schleier hob sie
schalkhaft» – піднята вуаль як символ забороненого флірту).
Для більш детального аналізу поетичної архітектоніки та ритміки ми звернулися до
вірша А. фон Дросте-Гюльсхоф з циклу «Klänge aus dem Orient»: «Verliebt II», який укладено верлібром. В основі цієї поезії лежить об’єктивна сюжетна ситуація – ліричний
герой ділиться з матір’ю подіями, що призвели його до недуги. Образ юнака, що сповідується рідній людині, привертає тонкою душевною організацією – хлопець вразливий
не лише духовно, а й фізично; він вимушений благати матір про допомогу («Mutter, löse
die Spangen mir!») у рефрені на початку і наприкінці віршу; він наче покладає частину вини на матір, яка не запобігла болісній реакції на побачене у саду видіння жіночої
краси, залишивши вікно незавішеним. Герой, вражений прекрасним видовищем дівчат,
які грають у саду, не виділяє жодної з них, він бачив їх легкість, він чув їх голоси – і ця
картина аудіовізуально й акустично закарбувалася у його свідомості мерехтінням дзеркал та звучанням флейт. Спогад про чудесне видіння хоч і має піднесену, якусь неземну
природу, але доставляє юнакові біль («Blind geworden bin ich schon ganz, // Taub werd‘
ich nächstens werden»), який його мати намагається послабити. Ми спостерігаємо, що
вражені насамперед очі (зір) та вуха (слух) об’єктивного героя, він нібито стає сліпим
(красота і жіночність засліплюють його) і глухим (слух уражений небесною музикою).
Вірш «Verliebt II» представляє собою стилізацію структури орієнтального вірша як
він вже склався і побутував у практиці поетичної творчості авторів Німеччини вказаного періоду. Ю. Орлицький зазначав, що східний вільний вірш прагне до мінімалізму та
передає одиничне моментальне переживання або думку. Також східний верлібр відрізняється непарною строфічною композицією, особливою лаконічністю та нестандартним
поглядом на світ [5].
Основна частина вірша «Verliebt II» щільна, побудована у вигляді звертання-сповіді,
благання про допомогу, переказу цілком звичайних подій, що обернулися проте цілком
чудесними і подібними до вражаючого дива у сприйнятті молодої людини і призвели до
емоційного нападу. У вірші ми бачимо повну відсутність європейських канонів сучасної
А. Дросте любовної поезії. В цьому поетичному творі ми не спостерігаємо звичного поділу на метри, наприклад: «Mutter, löse die Spangen mir! / Mich hat ein Fieber befallen».
Ритмічна структура першого та другого віршованих рядків виглядає наступним чином:
хорей+дактиль+хорей+хорей / ямб+ямб+амфібрахій. Ударний склад найчастіше приходиться на змістовно важливу структурну одиницю віршованого рядка: «Denn das Fe´nster
ließest du auf», «Blі´nd geworden bin ich schon ganz» [6].
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Так, у другому рядку «Mich hat ein Fieber befallen» А. Дросте могла б поставити підмет «Fieber» на перше місце, зробити у синтаксичному викладі прямий порядок слів, і
тоді б було очевидним чергування хорея і ямба. Зворотний порядок слів Дросте застосовує до всього вірша. За допомогою такого прийому вона свідомо уникає граматичної
структури, яка забезпечила б звичну для європейської, сучасної авторці, поезії метрику.
У вірші ми можемо спостерігати рефрен, який також є однією з характерних ознак східної поезії, адже наближає читача до «занурення у особливий стан, схожий на медитацію»
і надає віршу «особливого високого звучання (споріднене зі звучанням молитов)» [7].
Вірш починається і закінчується повтором: «Mutter, löse die Spangen mir! / Mich hat
ein Fieber befallen», — ліричний герой, зазнавши досі невідомих почуттів, знаходиться
у стані між захватом та почуттєвим шоком і молить матір про допомогу. А у 9 та 10 віршованих рядках ми спостерігаємо повтор «immer mir»: «mir» виноситься на останнє
місце, тобто цими рядками поетеса показує прагматику «я» героя і його егоцентричну –
через надзвичайну напругу внутрішнього стану – відособленість від матері.
У 7 та 8 віршованих рядках ми можемо побачити, яким чином авторка використовує
додатково навантажені смислом дієприкметники Partizip I та Partizip IІ: «Flatternd selber,
ein Blütenschnee, / Vom leichten Winde getragen», які вказують на протиставлення одномоментної й активної дії пасивності – використовуючи три прикладки поспіль, поетеса
додає сукупному образу дівчат загадковості через зазначення таких характеристик як
жвавість, мінливість і покора, властивих східній жіночності. Звертає на себе увагу застосування прикметників на початку 11 та 12 віршованих рядків: «Blind geworden bin ich
schon ganz / Taub werd‘ ich nächstens werden», у особливому положенні яких у рядку ми
можемо побачити слід східних традицій.
Виходячи з ритміки, відсутності поділу на строфи та зважаючи на чергування метрів
(хорея, ямбу, амфібрахія та дактиля) залежно від змістового навантаження кожного віршованого рядка, теми вірша та змістового наповнення, твір «Verliebt II» можна віднести до поезій, що розбудовують надбання орієнтальної віршотворчості. Яскравий образ
юнака, який вперше відділяє себе від турботливої матері і вступає у фазу дорослішання,
але під впливом незнайомих вражень та почуттів губиться, характеризується поетесою
через манеру мовлення об’єктивного героя, що виражена ламаними ритмами та підвищено емоційним звучанням. Ми показали, що в лінгвістичному плані Дросте акцентує
найважливіші структурні одиниці коротких речень зі зворотним порядком слів, сповнених неузгодженими означеннями.
Завдяки метричній композиції верлібру зміст вірша справляє враження спонтанності
і щирості сердечної сповіді ліричного героя, і доносить у лаконічній манері відмінність
і сталість східної культури, саме за допомогою розгортання незвичайної з точки зору
європейського читача діалогічної ситуації.
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КОРЕЙСЬКИЙ ТОПОС ПОВІСТІ В. СЕРОШЕВСЬКОГО
«ТАНЦІВНИЦЯ ОЛЬ-СОНІ»
У статті показано зв’язок композиції та системи персонажів повісті В. Серошевського «Танцівниця Оль-cоні» з дискурсом західної літератури подорожей про Корею.
Ключові слова: образ Кореї, «Танцівниця Оль-cоні», В. Серошевський, орієнталізм,
література подорожей.
Після відкриття Кореї для стосунків із західними державами, яке відбулося у 1876 р.,
до країни потяглися численні візитери, і з кожним роком стрімко зростав масив літератури подорожей про цю країну (це твори Е. Опперта, В. Е. Ґріффіса, Л. Дж. Мілн, І. Берд
Бішоп, А. Г. Севідж Лендора та багатьох інших). Польський письменник та етнограф
Вацлав Серошевський (1858–1945) був одним з багатьох мандрівників, що залишили нотатки про подорожі Кореєю1. Однак цей автор привертає особливу увагу тим, що його
враження від поїздки стали основою для художнього твору – повісті «Танцівниця Ольcоні» («Ol-soni kisań», 1906 р.). Наділений даром художнього слова, В. Серошевський не
задовольнився сухим науково-популярним викладенням спостережень та компіляцією
фактів з інших джерел у мандрівних нотатках. Свої знання та роздуми про Корею він
вмістив у белетризованій формі у повість «Танцівниця Оль-cоні», створивши захопливу
панораму життя країни, практично невідомої в той час західній публіці. Переклади повісті кількома європейськими мовами2 та польські перевидання свідчать про зацікавленість досить широкого кола читачів її екзотичною тематикою.
Хоча В. Серошевський був відомим письменником та історичним діячем, його літературний доробок вивчений недостатньо. Твір «Танцівниця Оль-cоні» залишався досі на
узбіччі літературних студій.
Польські літературознавці цікавилися повістю «Танцівниця Оль-cоні» насамперед
через те, що сприймали показ в ній прагнення корейського народу захистити свою незалежність як прозору алюзію на революційні процеси 1905–1907 рр. у Польщі [6, с. 53].
Ю. А. Тесляр побіжно торкнувся повісті, описавши її як елегію про трагічну долю корейської дівчини, в якій історія кохання розгортається на епічному тлі боротьби корейського
народу за свободу [7, с. 17–18]. К. Чаховський відмічав, що головною темою повісті є
1

2

У 1903 р. В. Серошевський взяв участь у роботі експедиції на о. Хоккайдо, організованої
Російською географічною спілкою, і на зворотньому шляху подорожував східними країнами,
зокрема й Кореєю. Спогади В. Серошевського про відвідання Кореї у поєднанні з детальними етнографічними коментарями вийшли друком польською мовою («Korea: Klucz Dalekiego
Wschodu», 1905 р.), а також російською – у короткій (1905 р.) та розширеній (1909 р.) версіях.
Повість побачила світ німецькою мовою у 1907 р., російською – у 1908 р., французькою та
англійською – у 1938 р., також кілька разів перевидавалася у Польщі.
© Ковальчук Ю. А., 2015
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«боротьба молодого покоління з відсталістю старої застійної цивілізації, котра у своєму
реформаторському пориві була криваво придушена обскурантизмом» [5, с. 113].
Корейські дослідники розглядали проблематику повісті лише в окремих аспектах. Лі
Йонин вивчає ступінь відповідності зображених у повісті явищ історичній дійсності та
корейському культурному ґрунту [11]. Крім того, повість «Танцівниця Оль-cоні» була використана у корейських наукових розвідках про образи танцівниць (ґісен)1 і корейських
жінок взагалі в західній та корейській літературі. На думку Чхве Сонин, В. Серошевський вклав в образ Оль-соні всі усталені західні уявлення про корейську жінку як про істоту безправну й пригноблену, описавши її реальність та почуття з точки зору європейця,
недостатньо знайомого з корейською культурою [12, с. 118]. Чжон Хєйон наголошує на
тому, що Оль-соні В. Серошевського – це образ ґейші, перенесений на корейських ґрунт
[9]. Пак Йонтхе також згадує цей твір під час аналізу поверхневих знань європейських
авторів про культуру жінок-розважальниць ґейш і ґісен [8].
Брак спеціальних наукових праць, присвячених імагологічній інтерпретації повісті
«Танцівниця Воль-соні» зумовлює новизну нашого дослідження. Актуальність полягає
у тому, що детальний розгляд повісті «Танцівниця Оль-cоні» необхідний для доповнення
характеристики літературної спадщини видатного польського письменника В. Серошевського. Крім того, вивчення системи персонажів цього твору в імагологічному аспекті
сприятиме поглибленню розуміння еволюції іміджу корейського народу в західній літературі. У статті ми проаналізуємо повість «Танцівниця Оль-соні», щоб простежити уявлення
про Корею В. Серошевського як представника європейської інтелігенції початку ХХ ст.
Чхве Сонин та Лі Йонин класифікують «Танцівницю Оль-cоні» як історичну повість, вбачаючи у ній намагання автора правдоподібно зобразити корейську дійсність.
Ці дослідники критикують В. Серошевського за допущення деяких неточностей,
а саме за помилкове потрактування історичних подій та їхню невірну часову послідовність, за змішання елементів корейської, японської та китайської культур тощо [12,
с. 126; 11, с. 148–168].
На наш погляд, повість В. Серошевського є радше не історичним чи реалістичним
твором, а художньою компіляцією відомостей про Корею, зібраних ним під час його подорожі та запозичених з літератури подорожей інших авторів. За В. Серошевським закріпилася репутація фахівця з етнографії та майстра соціально-побутових повістей про
життя азійських народів. Дія творів з його художнього доробку відбувається здебільшого
на екзотичному тлі – в Сибіру, Кореї, Китаї, Японії. Значною деталізацією у повісті «Танцівниця Оль-cоні» письменник, певно, прагнув досягти ефекту занурення читача у середовище, хоча надмірний етнографічний та історичний фактаж подекуди перевантажує
оповідь, можливо, навіть шкодячи її літературній цінності. Композиція задумана таким
чином, щоб залучити до оповіді максимальний спектр явищ і предметів з корейського
життя: читач споглядає особливості костюмів та інтер’єрів жител різних верств населення, мандрує крізь мальовничі гори та бідняцькі селища, дізнається про вірування простого народу, знайомиться з цитатами з класичних конфуціанських та буддійських творів, перед ним як у калейдоскопі проносяться всі ключові події з історії Кореї останньої
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Професійні артистки ґісен належали до найнижчого соціального класу – рабів. Робота цих
жінок полягала у тому, щоб розважати чоловіків співом, танцями, віршами, вишуканою
бесідою.

чверті ХІХ ст. При цьому слід визнати, що артистично виписані пейзажі та психологічні
портрети героїв свідчать про безперечний письменницький талант В. Серошевського.
Повість «Танцівниця Оль-cоні» не вичерпується мотивом життєпису корейської
артистки ґісен, тому ми вважаємо, що виділяти Оль-соні як центральний персонаж не
зовсім вірно. У творі розгортається картина рубежу ХІХ–ХХ ст. — вирішальної епохи
в історії Кореї, коли під тиском західних держав і Японії вона робила кроки на шляху
модернізації, намагаючись відстояти право на незалежність. Перед читачем постає галерея персонажів, котрі уособлюють стереотипні риси, що їх приписували корейському
народові західні автори літератури подорожей.
Головним героєм, який служить сюжетною віссю повісті «Танцівниця Оль-cоні»,
є молодий провінційний аристократ Кім-кі. Він вирушає до столиці, щоб взяти участь
в державних іспитах і отримати посаду чиновника. Перед поїздкою дядько умовляє Кімкі продати йому землю, котру юнак отримав у спадщину від батька. Дядько видає племіннику невелику частину суми. Решту той має отримати від сеульського родича Кім-оккюма, котрий начебто заборгував дядькові. Кім-ок-кюм, придворний чиновник високого
рангу, ігнорує претензії Кім-кі щодо грошей, однак дозволяє оселитися у своєму маєтку.
Кім-кі стає одним з так званих мунґеків – збіднілих аристократів, не зайнятих на державній службі, що жили на утриманні знатного забезпеченого родича.
Від одного з мунґеків Кім-кі отримує пораду добитися протекції сина господаря, Кімнон-чі, адепта нових ідей. Щоб зустрітись із Кім-нон-чі, Кім-кі йде до танцівниці Ольсоні. Ця надзвичайно популярна ґісен з видатними мистецькими талантами та чарівною
зовнішністю щовечора приймала у себе численних гостей і була тимчасовою коханкою
Кім-нон-чі (оскільки за статусом ґісен були рабинями, клієнти могли викупати їх на певний термін). Кім-нон-чі, активний діяч партії реформаторів, знайомить Кім-кі з ідеями
про необхідність соціальних перетворень та запозичення західних знань, сприяє вступу
юнака до училища, заснованого іноземцями.
Кім-ок-кюм, керуючись почуттям вірності до монарха, намагається умовити сина покинути антиурядову діяльність. Щоб відвернути увагу Кім-нон-чі від політики, він наказує своїм мунґекам викрасти Оль-соні, плануючи подарувати дівчину королю і таким
чином забезпечити його прихильність до всього клану Кім. Кім-кі випадково дізнається
про викрадення танцівниці й намагається допомогти Кім-нон-чі врятувати її, але їхні
зусилля виявляються марними. Оль-соні захоплюють вартові і силою доправляють до
палацу. Кім-нон-чі та його прибічники вдираються до палацу, маючи намір домогтися
у короля виконання їхніх політичних вимог і заразом звільнити Оль-соні. Одночасно
в країні відбувається народне повстання проти іноземного втручання. Кім-ок-кюм придушує заколот реформаторів і засуджує власного сина та його прибічників, зокрема й
Кім-кі, до страти. Однак він все одно потрапляє у немилість короля і втрачає своє привілейоване становище. Розуміючи неминучість перетворень, король проголошує скасування рабства, проте кардинальних змін у державі не відбувається.
Герої повісті уособлюють стереотипні риси з портрету корейського народу, виписаного традицією літератури подорожей, виступають ілюстраціями до ключових проблем
корейського суспільства, на котрі наполегливо вказували численні західні автори.
Найголовнішою бідою Кореї всі західні автори називали корупцію. Чиновники,
які отримують свої посади виключно за хабарі, думають тільки про власну наживу, до
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крайньої межі обираючи селян. Це робить неможливим розвиток Кореї, прирікає переважну більшість населення на голод і злидні.
Жадоба вищого класу вдало розкрита В. Серошевським вже на початку повісті, де
Кім-юн-сік, дядько Кім-кі, вимагає передати йому земельні володіння за безцінь і висловлює сподівання, що в столиці племінник зробить успішну кар’єру. Кім-юн-сік настільки жадібний, що посягає на майно родича, члена клану, ігноруючи базовий принцип корейського соціуму – кланову солідарність. Лицемірство його слів підкреслюється
невеликою деталлю – каліграфічним сувоєм з цитатою з Конфуція: «Шляхетна людина
жертвує собою заради добробуту народу» [3, с. 4].
Надмірно велика кількість чиновників, котрі виживають за рахунок жорстокої експлуатації селян, настільки розхитує економіку держави, що всі громадяни страждають і
не мають гарантій на майбутнє, — таку думку вкладає В. Серошевський в уста Кім-нончі [3, с. 103]. Незахищеність породжує тривогу і забобонність. Схильність корейців до
забобонів була ще одним прикметним об’єктом критики іноземних спостерігачів. В. Серошевський показує у повісті, що забобонність притаманна тим представникам суспільства, які змушені терпіти несправедливість і не мають впевненості у завтрашньому
дні. У забобони вірить і раб Хаккі, котрий живе у постійному приниженні (Хаккі вірить
у духів та перевертнів), і аристократ Кім-кі, доля котрого непевна, адже він не отримав
чиновницької посади (Кім-кі серйозно сприймає віщування шаманки), і навіть король,
котрий відчуває своє безсилля в умовах придворних інтриг і тиску іноземних держав
(король витрачає великі кошти на ритуали).
Одним з ключових мотивів повісті є критика рабства як явища, яке гальмує прогрес
Кореї та соромить її перед усім світом. Кім-нон-чі наголошує, що перш ніж розпочинати
реформи, потрібно знищити документи на володіння рабами [3, с. 125], а Кім-кі зауважує, що рабство «викликає наше власне приниження, рабство всієї країни» [3, с. 129].
Тема рабства особливо хвилювала В. Серошевського, позаяк йому було відомо, що закон
про скасування рабства, виданий ще у 1894 р., на початку ХХ ст. залишався лише формальним актом. У «Танцівниці Оль-cоні» письменник прагнув привернути увагу світової
громадськості до того, що в Кореї відбувається лише видимість реформ.
Консервативність корейців та їхнє прагнення уникати змін письменник показує
у різних аспектах. В. Серошевський підкреслює, що потреби у нововведеннях в Кореї не
усвідомлює більшість представників всіх прошарків суспільства.
Пригноблені класи дотримуються консервативних поглядів, оскільки бояться, що
реформи принесуть погіршення їхнього становища. Так, старий раб Хаккі не відчуває
необхідності особистої свободи й каже господарю, що звільнення не принесе користі
рабам, адже «щоб знищити рабство, потрібно розрізати жили рабів і наповнити їх новою
кров’ю» [3, с. 128]. Хаккі також вчить молодого Кім-кі покинути думки про вдосконалення світу і натомість пристосуватися до нинішніх правил [3, с. 87]. Боязнь невідомого
у незахищених верств населення викликана появою в країні іноземців. Хаккі розповідає
Кім-кі чутки про білу жінку, яка виявилася лисицею-перевертнем [3, с. 18]. Кім-кі, вперше потрапивши до західного училища, здивовано розглядає навчальну аудиторію і припускає, що це місце чаклунства і тортур, де розпинають людей [3, с. 106].
Привілейовані класи також не бажають запроваджувати нові звичаї і відкривати країну для західної торгівлі, оскільки їм доведеться різко змінити свій спосіб життя і шукати
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нових джерел прибутку. У творі В. Серошевського корейські аристократи виправдовують небажання реформ пересторогами за Корею, що подібна до старого будинку, котрий
розвалиться, щойно з нього виймуть хоча б одну цеглину [3, с. 111]. Щоб уникнути катастрофи, потрібно лише дотримуватись старовинних звичаїв, мудрість і практичність
яких підтверджена багатьма століттями [3, с. 81, 112]. Вони твердять, що матеріальні вигоди, котрі можуть принести західні технології, не потрібні корейському народові, адже
той традиційно віддавав перевагу питанням духовності й моралі [3, с. 46].
Особливістю повісті є відсутність дійових осіб, які належать до нижчих класів, окрім
раба Хаккі та ґісен Оль-соні. Втім, Хаккі виконує скоріше функцію старшого товариша
молодого пана, котрий дає настанови щодо правильної поведінки, а Кім-кі ставиться до
старого раба як до члена родини. Картини з життя освіченої й оточеної розкошами Ольсоні також не дають читачеві вичерпних відомостей про побут і помисли соціальних
низів. Селяни, ремісники й дрібні торговці фігурують лише як декорація до епізодів, що
відбуваються на вулицях чи базарах. Про їхнє тяжке становище на межі голодної смерті
та страх перед втручанням іноземців читачеві повідомляється опосередковано – вустами
Кім-нон-чі та невідомого вуличного оратора [3, с. 122–125, 156–157]. Корейський народ
у повісті залишається аморфною масою, відповідальність за долю котрої покладається
на еліту. В. Серошевський натякає в такий спосіб на вкрай низьку політичну свідомість
корейського народу й на необхідність появи в Кореї лідера, котрий щиро бажав би захистити народ і зумів би повести його до просвіти та звільнення.
Очільником реформаторського руху в повісті виступає Кім-нон-чі, погляди котрого
виглядають як суміш соціалістичних та прояпонських ідей. Міркування Кім-нон-чі про
вади корейського суспільства подібні до добірки цитат із західної літератури подорожей про Корею: він пропагує скасування рабства, позбавлення великих землевласників
їхніх прав на землю та рівномірний розподіл угідь між селянами, поширення освіти за
західним зразком, відкриття портів для міжнародної торгівлі тощо [3, с. 102, 122–125].
Однак прагнення Кім-нон-чі та партії реформаторів вдосконалити технології й побороти
корупцію не переходять у заклики до повалення монархії та встановлення іншої форми
державного правління. Діячі партії та особисто Кім-нон-чі проголошують себе вірними
слугами короля, які борються заради укріплення престолу [3, с. 110, 116]. У фіналі повісті реформатори роблять невдалу спробу захопити короля у полон і присилувати його
скасувати рабство та привілеї дворянства, однак вони не намагаються захопити владу.
Кім-нон-чі – реформатор, а не революціонер. Він не відкидає традиційні моральні цінності, а лише відсуває їх на другий план, вважаючи наразі більш актуальними проблему
подолання бідності та загрозу втрати Кореєю незалежності [3, с. 122–125], тобто демонструє певну консервативність світогляду. Традиціоналізм Кім-нон-чі підтверджується
також тим, що він залишає поза увагою «жіноче питання», хоча у повісті яскраво показано трагізм жіночого існування в Кореї. Жіночі персонажі, виведені у повісті, хоча
й належать до привілейованого прошарку, перебувають у настільки ж безправному становищі, як і раби, і служать ілюстраціями поширеного в літературі подорожей мотиву
приниженого становища корейських жінок. Життя дружин та наложниць Кім-ок-кюма
призначене виключно для обслуговування їхнього пана, тому вони плетуть інтриги, намагаючись здобути від нього більше уваги. Навіть королева живе у постійній тривозі,
адже король будь-якої миті може наблизити до себе іншу жінку.
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У смисловому навантаженні, вкладеному автором у титульний персонаж, можна виділити два аспекти: рабині та жінки. Тіло ґісен Оль-соні – річ, яка їй не належить і котрою
можна торгувати. За допомогою образу беззахисної дівчини, що викликає беззаперечне
співчуття, В. Серошевський додатково наголошує на проблемі рабства та сумній долі
жінки в традиційному корейському суспільстві. Оль-соні бідкається у пісні: «О, зробіть
мене у майбутньому народженні найжалюгіднішим із хробаків, тільки не жінкою!»; «Я
була для вас менше, ніж тінню людини ...» [3, с. 51]. Другий аспект персонажу Оль-соні –
аспект жінки – проявляється через її стосунки з Кім-нон-чі. Оль-соні поводиться як його
дружина: присягається бути вірною, проголошує готовність пожертвувати собою заради
нього, прислужує йому під час побачень тощо, також виступаючи носієм консервативних
ідей [3, с. 132, 175]. Хоча вона й скаржиться у пісні на тяжкі обмеження, що їх накладає
суспільство на жінок, але все одно дотримується традиційного конфуціанського поняття
про абсолютну жіночу вірність. Зґвалтована королем Оль-соні чинить самогубство на
руках свого коханого Кім-нон-чі, хоча той закликав її тікати разом з палацу [3, с. 175].
Особистий досвід автора, накопичений під час мандрівки Кореєю, відбивається у ретельно виписаних краєвидах, змалюванні динамічних повсякденних сцен. Наприклад,
у главі на початку повісті, де розповідається про ночівлю Кім-кі у гірському монастирі,
помітно багато деталей зі спогадів В. Серошевського про власний візит до монастиря [3,
с. 54–59; 4, с. 42–59]. Спостереження, зроблені під час короткої гостини у маєтку багатого корейця [4, с. 475–477], стали підґрунтям для описів помешкань героїв повісті.
У прихильності Кім-нон-чі до всього японського можна вбачати відлуння прояпонських настроїв самого В. Серошевського. Кім-нон-чі закликає копіювати японські приклади в політичній та економічній сферах [3, с. 111], а також переймає деякі побутові
японські звички (проводить дозвілля у японській чайній). Письменник багаторазово
схвально відгукувався у мандрівних нотатках про успіхи японців на ниві модернізації.
Захоплення В. Серошевського японською естетикою виражається у тих епізодах повісті
«Танцівниця Оль-cоні», де змальовані інтер’єри розкішних жител ґісен Оль-соні та Кімок-кюма, в яких наявні численні японські елементи [3, с. 42, 75, 97], а також у сцені, в котрій Оль-соні виконує свій найкращий еротичний танець під супровід пісні японською
мовою, вбрана в японське кімоно [3, с. 59].
Образи Оль-соні та її власника, описи бенкетів за участю танцівниць склалися з вражень, набутих автором під час кількох візитів до сеульських ґісен [4, с. 480–488]. Спілкування з ґісен залишило у В. Серошевського позитивне враження щодо їхньої освіченості,
витонченості манер, вправності у танцях і музиці, фізичної привабливості. При цьому
думки про рабський статус цих юних дівчат та приниження, котрі їм доводиться терпіти,
залишили в душі В. Серошевського неприємний осад. Це врешті підштовхнуло його до
написання повісті «Танцівниця Оль-cоні», в якій вродлива й талановита дівчина-ґісен
показана забавкою чоловіків та знаряддям в їхніх політичних іграх. Ґісен Оль-соні письменник використовує як символ корейського народу, що страждає і потребує захисту.
В художній літературі нерідко відбиваються панівні у певному культурному просторі
стереотипні уявлення про інші народи, і повість «Танцівниця Оль-соні» не стала винятком. Вона увібрала в себе дискурс західної літератури подорожей про Корею, для котрого
був характерний орієнталістичний (за теорією Е. Саїда [1]) підхід. У повісті наявні такі
стандартні для літератури подорожей про Корею мотиви як відсталість, консерватизм,
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насторожене ставлення до західних людей, забобонність, корумпованість чиновництва,
жорстока експлуатація селян, пригноблення жінок. Як довів Ан Санхун, документальна
проза В. Серошевського про Корею належить до типового орієнталістичного дискурсу
[10]. Позаяк джерелами для написання повісті послужили власні враження автора та література подорожей його сучасників та попередників, можна твердити, що в ній зосереджено орієнталістичні уявлення західних мандрівників про побут, історію, соціальний
устрій, моральні принципи корейського народу.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Саид Э. Ориентализм. Западные концепции Востока / пер. А. В. Говорунова. —
СПб.: Русский мир, 2006. — 639 с.
2. Серошевский В. В стране утреннего спокойствия. Путешествие по Корее в 1903
году / Серошевский В. — СПб., 1905. — 140 с.
3. Серошевский В. Оль-Сони Кисан / Сочинения. Т. 3. Рассказы / Серошевский В. —
СПб., 1908. — С. 1–178.
4. Серошевский В. Сочинения. Т.8. Корея/Серошевский В. — СПб., 1909. — 512 с.
5. Czachowski K. Wacław Sieroszewski: życie i twórczość. — Lwów, 1938. — 153 s.
6. Stępnik K., Gabryś M. Rewolucja lat 1905-1907: literatura, publicystyka, ikonografia. —
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005. — 382 s.
7. Teslar J. A. Waclaw Sieroszewski (1860–1960): some reminiscences on the literary career
of a political convict / The Polish Review. — Vol. 6, No. 3. — 1961. — P. 11–18.
8. 박용태. «황진이», 한국의 예술과 낭만, 그리고 섹슈얼리티 / 영상으로 읽는 한국문
화. — 서울, 2012. — 83–121 면.
9. 정혜영. 근대의 성립과 기생의 몰락 – 근대문학에 나타난 기생의 이미지를 중심으
로 / 한중인문학연구. —제20집. — 2007. — 235-256 면.
10. 안상훈. 오리엔탈리즘과 바츨라프 세로셰프스키의 «한국» / 슬라브 연구. — 28 권,
4 호. — 2012. — 101–126 면.
11. 이영은. 근대전환기 러시아인의 조선인식 / 학위논문(박사). — 성균관대학교 일반
대학원, 2011. — 185 면.
12. 최성은. 셰로쉐프스키의 «기생 월선이» 와 한국 개화기소설에 나타난 근대 한국 여
성상 연구: 안국선의 «기생» 및 «방한림전»과의 비교를 통하여 / 동서비교문학저
널. — 제8호. — 2003. — 117-150 면.
1.

Ковальчук Ю. А., ассистент
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев
КОРЕЙСКИЙ ТОПОС ПОВЕСТИ В. СЕРОШЕВСКОГО
«ТАНЦОВЩИЦА ОЛЬ-СОНИ»
В статье показана связь композиции и системы персонажей повести В. Серошевского «Танцовщица Оль-cони» с дискурсом западной литературы путешествий о Корее.
Ключевые слова: образ Кореи, «Танцовщица Оль-cони», В. Серошевский, ориентализм, литература путешествий.

369

Kovalchuk Yu., assistant professor
Taras Shevchenko national university of Kyiv
KOREAN TOPOS OF W. SIEROSZEWSKI`S NOVEL «OL-SONI KISAN»
The paper shows the connection of composition and characters of W. Sieroszewski`s novel
«Ol-soni Kisan» and the discourse of Western travel literature about Korea.
Key words: image of Korea, «Ol-soni Kisan, W. Sieroszewski, Orientalism, travel literature.

УДК 821.581:396
Ісаєва Н., докторант,
КНУ імена Тараса Шевченка, Київ
КОНЦЕПЦІЯ БОЖЕВІЛЛЯ У ПРОЗІ ВЕЙ ХУЕЙ
(НА МАТЕРІАЛІ ПОВІСТІ «БОЖЕВІЛЬНА ЯК ВЕЙ ХУЕЙ»)
У статті на основі інтерпретаційного підходу визначено особливості концепції божевілля у творчості китайської письменниці «покоління пост-семидесятих» Вей Хуей.
Особлива увага приділяється аналізу повісті «Божевільна як Вей Хуей» (1999), де концепція божевілля проявляється на декількох рівнях: сюжетно-тематичному та образно-виражальному.
Ключові слова: сучасна китайська жіноча проза, Вей Хуей, божевілля, сюрреалізм.
Божевілля як філософія людського буття та особлива модель художнього сприйняття
дійсності повною мірою проявила себе у світовому письменстві ХХ ст. В. П. Руднєв вважає поняття «філософія божевілля» та «культура ХХ століття» майже синонімічними [1:
350]. На думку вченого, цьому сприяло те, що на зламі ХІХ–ХХ ст. природничо-наукова
картина світу і відповідна їй модель культури, втілена у реалістичному мистецтві, вичерпала себе. Натомість з’являються модерні форми художнього вираження, де причиннонаслідкове, логічне мислення поступається чуттєво-асоціативному, індивідуалістичному
сприйняттю світу (тут не останню роль відіграли психоаналіз З. Фройда, психосимволізм Ж. Лакана, психокультурологія М. Фуко тощо). У такому контексті послідовно заявляє про себе жіноча література, претендуючи на виокремлення в альтернативний канон.
У Китаї про неї активно заговорили лише у 80-ті роки ХХ ст., коли письменниці робили
спробу подолати традиційні ґендернорольові стереотипи, репрезентуючи «особливу жіночу суб’єктивну свідомість, сучасне мислення та власний жіночий досвід» [2: 6]. Дискурс божевілля по-різному проявляється у творчості китайських письменниць 80-90-х
років, віддзеркалюючи індивідуально-авторське сприйняття і переживання складного
періоду карколомних соціальних змін. Показовими є психопатологічні розлади жіночої свідомості у фантастичному просторі прози Цань Сюе (残雪) [3], містичні марення
хворобливої уяви у творах Хун Ін (红影) [4], неприборкано-інтуїтивніа природа буття
© Ісаєва Н., 2015
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сучасної жінки-«відьми» у творах Сюй Сяобінь (徐小斌) [5] тощо. Чільне місце серед
них займає доробок епатажної письменниці «покоління пост-семидесятих» Вей Хуей (卫
慧), зокрема її повість із промовистою назвою «Божевільна як Вей Хуей» (《像卫慧那样
疯狂》, 1999). Отже, метою нашого дослідження є визначення особливостей концепції
божевілля у вказаній повісті Вей Хуей, а також її репрезентація на сюжетно-тематичному
та образно-виражальному рівнях.
Феномен божевілля і його прояви у психології, культурі, літературі, мистецтві привертають увагу дослідників упродовж всього ХХ ст. Так, французький філософ і культуролог М. Фуко у своїй праці «Історія божевілля у Класичну добу» аналізує досвід божевілля
у європейській культурі XVII–XIX ст., вказуючи на мінливість усвідомлення цього явища:
від прояву «тваринного начала» в людині (у XVII ст.) до визнання таємного «нового знання» про неї (у кін. ХІХ ст.) [6: 434]. М. Фуко часто описує божевілля через поняття гріха
й провини, тому визначає душевно хворих (і перш за все жінок) як носіїв дискурсу зізнання. Цю тезу розвинули західні теоретики фемінізму, визнаючи, що «ідеальною» фігурою
втілення провини в історії є жінка. Американські дослідниці Е. Шовалтер, С. Гілберт і
С. Губар доводять, що традиційне жіноче біографічне письмо є проявом дискурсу зізнання (а отже, певним чином, репрезентує божевілля). Вітчизняна дослідниця І. Жеребкіна
доходить висновку, що поняття жіночого в культурі завжди маркується як символ ірраціонального і винного, у найвищому прояві – це маркування «божевілля» [7: 35]. Сучасні
китайські дослідники пов’язують образ жіночого божевілля із прагненням жінки протистояти традиційній маскуліноцентричній культурі. Так, відома китайська письменниця Тє
Нін у картині Пітера Брейгеля «Божевільна Меґ» (інша назва «Божевільна Ґрета», 1564)
бачить жіночу революцію часів Середньовіччя, а видовище масового божевілля асоціює з
неймовірною вибуховою силою, дякуючи якій жінки не відчувають страху перед пеклом,
натомість самі навіюють жах у ньому [8: 15]. Цей ряд можна продовжувати, однак зазначені погляди учених дають підстави розглядати божевілля як результат і реакцію жінки на
ситуацію ґендерної асиметрії в суспільстві. Домінуючий чоловічий раціоналізм викликає
опір ірраціонального жіночого єства, котрий проявляється у жіночих текстах по-різному:
від дискурсу провини до відчайдушного спротиву. Це повною мірою стосується китайської
жіночої прози кінця ХХ ст., зокрема творчості Вей Хуей.
Вей Хуей – представниця так званої «нової генерації письменниць» (“文学新人类”¹),
що виникла у 90-ті роки минулого століття. Їх світогляд формується у контексті розвитку споживацького суспільства великих міст під впливом західної культури та літератури
постмодерного періоду. Їх спосіб мислення посутньо відрізняється від ідейних шукань
політично заангажованого старшого покоління. «Нові письменниці» вдаються до бунту
й епатажу, їх надихає власний життєвий досвід, позбавлений будь-яких ідеалів і табу.
У творчому процесі авторки спираються лише на власні почуття й емоції, відтворюючи
їх засобами «тілесного письма»². Вони змальовують близьке і зрозуміле молодому поколінню життя сучасного міста, яке породжує строкату реальність їх творів, «зібрану з
уламків душі: самотності, радощів, смутку, небезпеки, розбещеності, романтики, сліз,
галасу, свободи, вагання, самознищення, мрій…» [9: 260-261]. Такий хаотичний потік
образів, вражень і переживань часто породжує дискурс божевілля.
Коментуючи назву своєї повісті «Божевільна як Вей Хуей» авторка зауважує, що
образ «божевілля» (疯狂) огортає її твори «серпанком ілюзій». Вона впевнена, що
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божевілля – це простий і дієвий спосіб «вийти із тіні натовпу і зачаровувати людей»
[10: 255]. Стан божевільного піднесення письменниця вважає невід’ємною складовою
творчого процесу, який вона описує досить афористично: «Я завжди намагаюся зберігати піднесений настрій і <…> світлі почуття, [у цей час] пальці, ніби конвульсивно,
закінчують урочистий ритуал мовного карнавалу, і чим більше божевілля [у ньому], тим
краще» [там само]. Отже, божевілля для письменниці поєднує в собі піднесений стан
творчого натхнення, мовну палітру художнього вираження, філософію незалежної жінки-творця, що прагне «вийти з тіні» ґендерно маркованих стереотипів натовпу.
Назва повісті «Божевільна як Вей Хуей» відсилає читача до особи самої авторки,
провокуючи ототожнювати її з головною героїнею твору, що має те ж саме ім’я. Претекст оповіді приховує біографічний дискурс зізнання, оскільки звучить як прагнення
сповіді, відкриття якоїсь таємниці про себе (або когось іншого, «такого ж божевільного,
як Вей Хуей»). До певної міри це здійснюється у творі, попри те, що зізнання не завжди
передбачає каяття і прагнення досягнути загальновизнаної норми. Сюжетна лінія повісті
досить проста, вона побудована на розповіді молодої письменниці, яку всі називають
А-Хуей (阿慧)³, про своє життя у великому місті, стосунки з чоловіками, спогади про дитинство. Вона сповідує філософію життя «нового покоління», яка полягає у споживацтві
та повному духовному розкріпаченні. Вона зізнається, що прагне «завжди довірятися
душевним пориванням, не чинити опір раптово збудженому божевіллю, слідувати усім
бажанням, до повного вдоволення насолоджуватися усіма радощами життя, включаючи сокровенну таємницю оргазму, водночас триматися далі від вульгарності, міщанства, підлості» [11: 40]. Дискурс божевілля тут полягає в усвідомленні неможливості
раціонального впорядкування життя (воно миттєве і абсурдне), від чого виникає відчуття
«нестерпної легкості буття». Письменниця робить відсилання до тексту відомого роману
Мілана Кундери, поглиблюючи думку про випадковість і швидкоплинність людського
життя, а також звільнення від тягаря відповідальності. Відтак людина стає «напівреальною», «її рухи такі ж вільні, як і безглузді» [12]. Отже, божевілля концептуалізується
у свободу і легкість буття, розмивання кордонів між зовнішнім реальним і внутрішнім
психологічним світом героїв.
Така філософія реалізується у двох сюжетно-тематичних пластах – коханні і творчості. Тема божевільного кохання розкривається Вей Хуей в епіграфі повісті. Вона наводить рядки з вірша валлійського поета Томаса Ділана «Кохання в божевільні» (Thomas
Dylan «Love in the Alumn»): «A stranger has come / To share my room in the house not right
in the head, / A girl mad as birds» [13]. Поетичний світ Т. Ділана навіює химерні образи
кохання одержимої жінки, що поєднують таємницю, красу і потворність. Вей Хуей проектує їх на героїв своєї повісті. Наскрізним стає запозичений у Т. Ділана образ птаха,
що символізує всеохоплюючу, різноманітну, мінливу сукупність почуттів, які зливаються в єдиному понятті «кохання». Головна героїня повісті пише автобіографічний роман
«Нічний птах розпусти» (《污秽的夜鸟》), вибудовуючи сюжет із власного досвіду і
фантазій, а також любовних мотивів західної романістики. За принципом палімпсесту
«між рядками» твору проступає образ юної звабливої француженки з роману Маргеріт
Дюрас «Коханець».
Основні любовні лінії у повісті Вей Хуей сплітаються у складне павутиння відносин
головної героїні А-Хуей та її подруги А-Бі з чоловіками. Зауважимо, що обидві героїні не
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пропагують ідею вільного кохання (любовні стосунки не є самоціллю), вони радше переживають «невротичну потребу у коханні» [термін К. Хорні]. А-Бі втілює образ сучасної
сміливої і розкутої жінки, яка, тим не менш, частково перебуває в полоні існуючих ґендернорольових стереотипів. Вона поринає в любовні стосунки з одруженими чоловіками,
покладаючи надії на те, що хтось із них розлучиться з дружиною і залишиться з нею. Та
кожного разу її надії були ошукані. Божевільна «легкість буття» заволодіває свідомістю
А-Бі саме у той момент, коли один з її коханців Хейгоу (黑狗) все ж таки наважується піти
з родини. А-Бі їде у відрядження до Японії і закохується там у колегу. Вона розуміє, що
це почуття – миттєвість, яка минеться з поверненням додому, проте більше не відновлює
стосунків із Хейгоу. Жінка болісно переживає втрату кожного наступного коханця, однак
відчуває більше розчарування, аніж трагізм власної долі. А-Бі боїться самотності але не
знижує самооцінки і не змінює узвичаєний спосіб життя. Зрештою жінка все ж таки виходить заміж за літнього мільйонера, здійснивши своє нав’язливе бажання стати дружиною.
Історія кохання А-Бі доповнює складність любовних відносин у житті головної
героїні А-Хуей, від імені якої ведеться розповідь. Вона найбільше асоціює з образом
божевільної жінки з поезії Т. Ділана. Її кохання відображає суперечливість власного
внутрішнього світу. Вже на початку розповіді героїня зізнається, що вірить у містичну
природу свого зодіакального знака – Козерога, який поєднує у ній протилежні начала:
вона одночасно проживає «гламурне» і жебрацьке життя, занурюється у роздуми про
життя і смерті, гріхопадіння і душевної цноти [11: 2]. Отже й кохання А-Хуей вирізняється полярністю і роздвоєнням. Серед великої кількості чоловіків, з якими у жінки
складаються різні стосунки, варто виділити двох – розсудливого і приземленого «вільного підприємця» Маґе (马格) та меланхолійного і чуттєвого гітариста Фуляна (傅亮).
З одного боку, вони протиставляються за зовнішністю, характером, способом життя, з
іншого – взаємодоповнюють один одного. Так виникає цілісний об’єкт кохання, якого
підсвідомо прагне А-Хуей, а в реальному житті завжди залишається з відчуттям омани
і непевності. Маґе кохає її до нестями і піклується, як про малу дитину, тому викликає
в героїні не пристрасть, а дочірню любов. Тим не менш вона домінує над ним, «маніпулює його почуттями так само, як маніпулює словами [у своїх текстах], однак він з
насолодою підкоряється їй» [11: 42]. Для героя це незвичайне кохання до дивної жінки,
яка змушує його відірватися від пересічної буденності. Цей зв’язок ускладнюється юнгіанськими мотивами, а саме: проявом комплексу Електри у підсвідомості А-Хуей. Вона
рано втратила батька, який закінчив життя самогубством. Дівчина ненавидить вітчима і
матір, вважаючи їх причетними до його смерті. Образ батька став для неї символічним
втіленням ідеалу чоловіка. Проте вона не може повністю спроектувати його на реальних чоловіків, зокрема Маґе. В її снах раз по раз з’являється образ вітчима, якого вона
прагне вбити, і водночас відчуває неусвідомлений потяг до нього. Таким чином, природа
чоловіка для А-Хуей завжди приховує небезпеку і таємну зраду. Вона відмовляє Маґе,
коли той пропонує їй вийти за нього заміж. Відмова не є результатом логічних роздумів
і розрахунків, вона навіть не вказує на відсутність почуттів. Це миттєве рішення героїні
у руслі «легкості буття». Сходять нанівець і відносини А-Хуей з Фуляном. Цей чоловік є
повним віддзеркаленням інтуїтивної, імпульсивної, дивної природи героїні. На відміну
від грубуватого, похмурого, зверхнього Маґе, Фулян зачаровує жінку своєю слабкістю,
витонченістю, зворушливістю. Інколи здається, що він – плід її фантазії, оскільки часто
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з’являється у снах героїні, а також в її романі (до речі, ім’я героя зринає саме у романі). Його життя – це свобода, не обтяжена жодними обов’язками. Він вільно мандрує з
гітарою за плечима, несподівано з’являється і зникає. Стосунки з ним – лише миттєві
пристрасті. Тому А-Хуй зізнається, що «усі радощі її дівоцтва пов’язані із цим меланхолійним музикою, однак страждання і біль вона зазнала також через нього» [11: 5-6].
Божевільний дискурс кохання А-Хуей простежується не лише на образно-тематичному рівні, а й зображально-виражальному. Інтимна оповідь героїні від першої особи
весь час переривається снами, спогадами та уривками з її роману. Відтак важко збагнути, де проходить межа між оніричним і реальним простором, між підсвідомими мареннями та емпіричними подіями. Сновидіння героїні постають як чорно-біле німе кіно.
Найяскравіші з них ті, де з’являється вітчим і Фулян, адже вони сповнені тваринної
жаги і забарвлені «у тони темряви, пристрасті і зневіри» [11: 87]. Сни – дуже важливий структурно-змістовий компонент повісті Вей Хуей. Вони руйнують лінійну модель
оповіді, розбивають її на уламки і моделюють нову символічну реальність, яка відповідає структурі божевільної свідомості. В. П. Руднєв зазначає, що божевілля – це «розщеплення Я на безліч калейдоскопічних уламків, які, якщо струснути цей калейдоскоп,
починають світитися найскладнішими візерунками» [1: 4]. Сни і фантазії увиразнюють
божевільний дискурс любовних конфліктів повісті, надають їм неоднозначності, імпульсивності і фатальної неминучості.
Важливим полем розгортання божевільного дискурсу у повісті Вей Хуей є літературна творчість. В образі своєї героїні авторка провадить ідею письменницької діяльності
не лише як способу самовираження непересічної жіночої особистості, але й подолання
сірої буденності, зречення будь-яких стереотипів. А-Хуей спростовує декларативно-повчальну мотивацію літератури, схиляючись до онтологічної природи творчого процесу,
тобто «творчості як способу життя». Вона говорить, що часто не знає, як ляжуть на папері «вільні поетичні рядки, багатозначні фантазії, примарні образи, що виринають у її
свідомості», однак вона продовжує писати, «оскільки хоче зректися реального життя і
боїться, що з порожніми руками ітиме в нікуди» [11: 64]. Порожні руки тут символізують порожнечу душі, яку прагне заповнити героїня, вириваючись за межі всього унормованого у світ божевільних і відвертих пристрастей. Засобами художнього слова вона
карнавалізує буденність на зразок художників-сюрреалістів, до творчості яких часто
звертається. В інтермедіальному просторі повісті чимало відсилань до картин Сальвадора Далі, Рене Магрітта, Марселя Дюшана, Жоана Міро та ін. Вони віддзеркалюють
стан свідомості героїні під час творчого натхнення, яке породжує калейдоскоп дивних
і мінливих образів на зразок «гниючого трупа віслюка, м’якого годинника, чудовиська
з риб’ячою головою і тілом людини, пустельного храму, похмурої людини у чорному…»
[11: 47]. Усі ці образи вказують на відомі картини сюрреалістів та основний принцип їх
творчості – поєднання непоєднуваного, вільне злиття марень і дійсності. У свідомості
героїні починають з’являтися власні образи-стани в руслі «чистого психічного автоматизму» [14]: «лють, істерія, жорстокість, тлін, пристрасть, жах, геній, краса, вразливість, омана, глупство, хаос, ірраціоналізм, божевілля, витонченість, видіння, життя,
свобода, збудження, жага…» [11: 47]. Ці образи, з одного боку, відтворюють мінливі
психічні стани А-Хуей, з іншого – показують процес поєднання життя і творчої уяви.
Сама героїня зізнається, що ці символічні знаки є порятунком для неї, оскільки здатні
374

«оживити» будь-який найнудніший твір. Вона ніби перефразовує відому думку теоретика сюрреалізму А. Бретона: «У царині літератури лише дивовижне здатне запліднювати
твори» [14]. Отже, дискурс божевілля у творчому процесі проявляється у звільненні свідомості від пут раціонального мислення, певною мірою домінування уяви над дійсністю.
А-Хуей у починає ловити себе на тому, що пишучи автобіографічний роман, вона мимовільно підпорядковує свої спогади «вигаданій реальності» художнього тексту, де вже
неможливо розділити правду й вигадку.
Таким чином, у повісті «Божевільна як Вей Хуей» письменниця зображує божевілля
як розгорнуту метафору жіночого буття в період стрімких соціальних змін. На тематичному рівні дискурс божевілля підкреслює ірраціональну природу жінки, звільнену від
традиційних умовностей і стереотипів, а саме: 1) божевільне кохання як несвідомий потяг, розшарування почуттів, імпульсивність вчинків; 2) творчість як стан божевільного
піднесення, втілення філософії «легкості буття», подолання стереотипів буденності. На
образно-виражальному рівні сповідальна нарація формує дискурс «зізнання без каяття»,
а модель сюрреалістичного поєднання довільних образів відображає божевільний стан
звільненої від пут раціоналізму свідомості жінки.
__________________________________________
¹ Термін “新人类”(«нове суспільство») запропонував японський письменник-футуролог і політичний діяч Тайічі Сакая (屋太一) на позначення нової молодіжної спільноти,
що з’явилася в контексті розвитку інформаційного простору та урбаністичної культури.
² Поняття «писати тілом» ввела до наукового обігу представниця французької феміністської критики Гелен Сіксу у праці «Регіт Медузи». Вона прагнула підкреслили
особливості жіночого письма як ірраціонального, чуттєвого на відміну від чоловічого
логічного, раціонального.
³ 阿 – префікс особистих імен, прізвищ, псевдо, що додає їх звучанню пестливого,
фамільярного відтінку. У розглядуваній повісті друзі називають головну героїню А-Хуей
(阿慧), повне ім’я якої Вей Хуей, про що ми дізнаємось лише з назви. Її подругу відповідно називають – А-Бі (阿碧), її повне ім’я невідоме. Варто зазначити, що Вей Хуей – ім’я
автора повісті і водночас її творче псевдо. Прізвище письменниці Чжоу (周).
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КОНЦЕПЦИЯ СУМАСШЕСТВИЯ В ПРОЗЕ ВЭЙ ХУЭЙ
(НА МАТЕРИАЛЕ ПОВЕСТИ «БЕЗУМНАЯ КАК ВЭЙ ХУЭЙ»)
В статье на основе интерпретационного подхода определены особенности концепции сумасшествия в творчестве китайской писательницы «поколения постсемидесятых» Вэй Хуэй. Особое внимание уделено анализу повести «Безумная как Вэй
Хуэй» (1999), где концепция сумасшествия проявляется на нескольких уровнях: сюжетно-тематическом и образно-выразительном.
Ключевые слова: современная китайская женская проза, Вэй Хуэй, сумасшествие,
сюрреализм.
Isaieva N., doctorant
Taras Shevchenko national university of Kyiv, Kyiv
THE CONCEPT OF MADNESS IN WEI HUI’S PROSE
(THE NOVEL “CRAZY LIKE WEIHUI”)
In the article the author defines the features of the madness concept in the work of Wei Hui
on the basis of interpretive approach. Wei Hui is the Chinese writer who belongs to the “post70’s generation “. Particular attention is paid to the analysis of the novel “Crazy Like Weihui”
(1999) where the madness concept is manifested at several levels: plot, images, language.
Keywords: contemporary Chinese women’s prose, Wei Hui, madness, surrealism.
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СРАВНЕНИЕ КАК СПОСОБ НАГЛЯДНО-ОБРАЗНОЙ КОНКРЕТИЗАЦИИ
ПОЭТИЧЕСКОЙ РЕЧИ СВАДЕБНО-ОБРЯДОВОЙ ПЕСНИ ГОМЕЛЬЩИНЫ
В статье описывается сравнение в свадебных песнях Гомельщины. Рассматриваются типы сравнений, различные по своей семантике, субъекту и объекту сопоставления, грамматической позиции в предложении, структуре и средствах связи. Определяются стилистические функции сравнений в свадебных песнях.
Ключевые слова: сравнение, объект сравнения, субъект сравнения, развёрнутые
сравнения, сниженные сравнения, отрицательные сравнения, контрастные сравнения,
союзная и бессоюзная связь.
Важнейшим уровнем создания эстетического содержания поэтической речи считается лексический, так как его основная единица – слово – главный конструктивный компонент текста, активизируя в семантике образно-чувственное представление, становится
средством создания художественного образа [1: 16-17; 2: 9]. Специфическим качеством
поэтической речи является художественно-образная конкретизация, благодаря которой
«слово-понятие» превращается в «слово-образ» [3: 92]. При этом языковые элементы
поэтической речи преображаются в художественном контексте как в плане выражения,
так и в плане содержания [4: 63-64].
Объектом нашего исследования является свадебно-обрядовое песенное творчество
Гомельщины, целью – описание сравнения как речевого средства художественнообразной конкретизации поэтического контекста, источником фактического материала
послужили издания фольклорно-этнографических материалов Гомельщины [7 – 9].
Сравнение, уподобляющее с целью повышения выразительности характеристики
один предмет другому на основе их общего признака, является важнейшим языковым
способом художественно-образной конкретизации народно-поэтического слова. Как отмечает известный белорусский исследователь поэтики народной песни Н. С. Гилевич,
«народно-песенное сравнение отличается точностью, содержательностью, глубиной
и ёмкостью художественного обобщения, а потому обладает большой силой эмоционального воздействия» [5: 63].
Своеобразным развёрнутым художественным сравнением в народных песнях
является образный психологический параллелизм, основанный на сопоставлении по
категориях “действия, предметов и качеств”определенного психического состояния или
действия человека (субъекта сравнения) с определенным явлением в жизни природы
(объекта сравнения) [5: 40-41; 6: 41]. В свадебных песнях Гомельщины нередко
встречаются такие развёрнутые художественные сравнения, помогающие более точно
и полно передать внутреннее состояние главных персонажей, характер их переживаний
и эмоций: Ай, ясна-красна каліна ў лузе. А ясней, красней Ганначка ў таткі [9: 426];
Горка рэдзечка ў гародзе, Сядзіць Васечка ў дарозе [7: 289]; Не шолкава травінка, Каля
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пенья ўецца. Прыгажуня-дзевіца, Дружкі не даждзёцца [7: 141]; Пахільнае дзераўца
ялінка, Сы горачкі яліначка нахілялась. Пакорнае да дзіцятка Ганначка, Яна свайму да
татачку пакарылась [7: 109].
Довольно часто в свадебных песнях Гомельщины употребляются лаконичные
сравнения. Они подчеркивают внешний вид, действия, физические и нравственные
качества персонажей песни, сопоставляя их с природными явлениями: Будзь жа ты,
нявестка, Здарова, як зіма. Будзь жа ты, нявестка, Вясёла, як вясна. Будзь жа ты,
нявестка, Ціхая, як лета. Будзь жа ты, нявестка, Багатая, як восень [7: 88]; Адчыні,
маці, аконца —Едзе дочка, як сонца [7: 88]; представителями животного мира: А калі
пойдзеш ад мяне, То завянеш, як рыбка [9: 170]; Мая маці старэнькая, Як галубка
сівенькая [9: 171]; Ды задумаў дзяцінка да дзевачку ўзяці, Да мая дзевачка як лебедзь
бялее [7: 20]; растительными реалиями: Гаспадынька, як калінка, А дзетачкі, як кветачкі
[7:237]; Маё лічанька, як яблычка, А сама я, як вішанька [8: 68]; Моя жона каліна-маліна,
Высокая, як рабіначка, Чырвоная, як каліначка [9: 178]; конкретными предметами:
Паглядзі, свякруха, За свой стол, Сядзіць нявестка, Як пастол. Паглядзі, свякруха, на
паліцу, Сядзіць нявестка З рукавіцу [9: 444].
В свадебных песнях выделяются также отрицательные сравнения, когда
определенный признак предмета утверждаетя косвенным образом, через отрицание
положительного качества, что усиливает эмоциональное воздействие образа: Гэта табе
свякруха, не маці. Да будзе рана будзіці, Выйдзе на вуліцу судзіці [7: 18]; Да суседачкі, да
галубачкі, просім вас, Каб не было нашай Галечкі кепска ў вас, Каб не стаяла з цёмнай
начы пад акном, Каб не ўцірала дробных слёзкаў рукавом, Каб не была бы паветачка за
хатку, Каб не была суседачка за матку [7: 79]; Чужадальняя старонка Не мядом паліта,
Не сахарам пасыпана, Слязамі заліта [9: 252].
Усилению изобразительной выразительности поэтического текста свадебной песни
способствуют также контрастные сравнения, в которых сопоставляются противоположные
по смыслу качества: Ваш малады, як пень, руды, Наша маладая, як чырвоная ружа [9:
423]; Наш малады, Як сыр наліты. Ваша маладая, Як каша надутая [9: 480]; Наша
малада, як сыр наліта, А ваш малады, як мех надуты [7: 54]; Твае губкі, як мядок, Сам
халодны, як лядок [7:80]. Контрастные сопоставления вносят юмористический оттенок
в контекст свадебной песни, хотя не исключают и апотропейную, защитную функцию.
Нередко сравнения в свадебных песнях имеют сниженный, пейоративный характер,
привнося комический оттенок в изображение действующих лиц брачной церемонии:
Аж у свата лысая галава Ды казліная рыжая барада. Плавае па хаце, як таран, Лыпае
вачыма, як баран [9: 320]; Нашы сваткі горды, казіныя морды. Сядзяць па застоллю,
як совы па коллю [7: 173]; Завівала мяне дзядзіна, Рвала косы, як гадзіна [9: 116]; Перва
дружка – стружка, А другая да каробачка [9: 448]; Ззадзі паглядзець, як паніч, Сперадзі
паглядзець – свіны лыч [9: 480].
Весьма разнообразны в песнях сравнения по своей грамматической позиции,
в соответствии с которой можно выделить присубстантивные: Ай, каб была ваша
комнатка хаткаю, Ай, каб была свякровачка маткаю [9: 41]; Вязём табе нявестачку, Як
злота [7: 142]; приглагольные: Пасадзіці ў канец стала, Дзівіціся, як на сокала, Пасадзіць
у крэселку, Дзівіціся, як на вішаньку [9:326]; Пасядзьце, баяры, шарам Ды й паслухайце,
баяры [9: 348]; Паехалі, як бочачкі, Прыехалі, як дошчачкі [7: 54]; приадъективные:
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Будзь багата, як зямля, Гэтак прыгожа, як чырвона роза [9: 120]; Ой, што ж му табе
прывезлі .. Тонкую, ек буліна, Чырвоную, ек каліна [7,с. 300]; Выбегла мурашачка, вынесла
падаруначак, Тоненькі, роўненькі, як папера беленькі [9: 153] и приадвербиальные
сравнения: Побірайся, Олечко, І з хаты да іголкаю, І з двора да мецёлкаю. До вороцечок
бежкі,За вороцечкі бежкі, По вуліцы – куніцою, А ў Іванка – молодзіцою [9: 189-190].
Разнообразны народно-поэтические сравнения по своей структуре и средствам
связи. Это могут быть простые, однословные сравнения: Будзь бягуча, як вада, Будзь
шчасліва, як зара [9: 106]; сравнения-словосочетания: Стаў пры парозе – Як пень пры
дарозе [7: 80]; Каб поўная хата была дачок, А сыночкаў, як ад дуба жалудочкаў [7: 203];
развёрнутые сравнения: Пашла мамачко па завівальцэ, Тонкае да беленькае, Як папера
тоненькае [9: 338]; Віўся каравай клубком Пад зялёным дубком Ды ў чысценькім полі, Ды
на вараненькім коні [7: 19].
Между субъектом и объектам сравнения представлена как союзная, так и бессоюзная
связь. В свадебных песнях Гомельщины преобладают сравнения, оформленные при
помощи союза як: Аддай мяне, маці .. Дзе залвіцы, як сястрыцы, Свякроўка, як маці [7,с.
259]; Апусціўся барадою, як мятлою, Да зраўніўся з табою, з маладою [7: 54]. Иногда
сравнения присоединяются при помощи предлогов з, за: Паглядзі, свякруха, на паліцу,
Сядзіць нявестка З рукавіцу [9: 444]; Да суседачкі, да галубачкі, просім вас, Каб не было
нашай Галечкі кепска ў вас, .. Каб не была бы паветачка за хатку, Каб не была суседачка
за матку [7: 79]; Мне ж твая вадзіца салодка. Саладзей за мёду, за віна [7: 12].
Довольно часто встречается бессоюзная связь, когда сравнения выражены формой
творительного падежа: А другі [сват – А.С.] спужаўся, пад лаўку схаваўся, Ступаю
закаціўся, саломаю запаліўся [9: 462]; Не мяціся мяцёлкаю, Ляціць сокал з саколкаю [7:
108] или присоединяются интонационной, бессоюзной связью: Дзяўчыненька маладая,
прыгажуня, ветачка, Паланіла ты хлапчынку, бэзавая кветачка [9: 22]; Галоўка мая –
макаў цвет [9: 466]; Мамачка мая, вішанька, Прытулісь да мяне блізенька [9: 98].
К этой же группе принадлежат сравнения в форме приложения: Ой, ей, мой сыноньколебедзенонько, бяры свою сердзеноньку [9:174]; Вы, сваточкі-галубочкі, просім вас, Каб
не было нашай дзевачке плоха ў вас [9: 41]; А калі прыду, дык прынясу Хлеба лусцінецгасцінец [9: 127]; Свяцілка-шпылька пры сцяне, на ёй сарочка не яе [9: 287]. Бессоюзная
форма сравнения как более экономный в языковом отношении способ сопоставления
повышает экспрессивность выражения, придаёт динамический характер высказыванию.
Сравнения в свадебных песнях Гомельщины чаще всего имеют устойчивый
характер, являются традиционными языковыми формулами и обладают своеобразным
национальным колоритом. Они придают народно-поэтической речи свадебной песни
точность и наглядность изображения, выразительность и эмоциональность изложения
содержания.
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ПОРІВНЯННЯ ЯК СПОСІБ НАОЧНО-ОБРАЗНОЇ КОНКРЕТИЗАЦІЇ
ПОЕТИЧНОЇ МОВИ ВЕСІЛЬНО-ОБРЯДОВОЇ ПІСНІ ГОМЕЛЬЩИНИ
У статті описується порівняння у весільних піснях Гомельщини. Розглядаються типи порівнянь, різні за своєю семантикою, суб’єктом і об’єктом зіставлення,
граматичної позиції в реченні, структуру і засоби зв’язку. Визначаються стилістичні
функції порівнянь у весільних піснях.
Ключові слова: порівняння, об’єкт порівняння, суб’єкт порівняння, розгорнуті
порівняння, знижені порівняння, негативні порівняння, контрастні порівняння, сполучниковий і безсполучниковий зв’язок.
Stankevich А., doctor of philology, рrofessor
F. Skorina state university, Gomel
COMPARISON AS A WAY OF VISUALLY-SHAPED SPECIFICATION OF POETIC
SPEECH WEDDING RITUAL SONGS OF THE GOMEL REGION
The article describes the comparison in wedding songs from the Gomel region. The types
of comparisons differ in their semantics, the subject and object matching, grammatical position
in a sentence, structure and communications.
Keywords: comparison, the comparison object, the subject of the comparison, detailed
comparison, reduced comparison, negative comparison, contrast comparison.
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ЕСТЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ РОМАНТИЗМУ
У статті розглядаються естетичні принципи романтизму, їх особливості та
неоднорідність, в яких поєднуються минуле та майбутнє. Аналізуються естетичні питання, що сформувалися у культурному просторі. Розглядається філософське осмислення романтизму. Досліджуються протиріччя та закономірності естетики романтизму.
Ключові слова: естетичні принципи, міф, культура, символізм, поезія, романтизм,
міфотворчість.
Актуальність даної роботи визначається необхідністю розглянути процес становлення романтичної культури, що буде сприяти глибшому розумінню загальнолюдських проблем, розглянутих у культурі та філософії.
Мета статті – зрозуміти, як і чому виникають естетичні принципи й чому вони руйнуються, породжуючи сучасні форми свідомості, зокрема, філософію.
Естетика романтизму виникла як вчення для вирішення практичних завдань. ЇЇ вчення не досліджувалось у фахових наукових працях, а розглядалось в історичних нарисах,
в афористичних нотатках, у передмовах письменників і композиторів до власних творів,
у мемуарах і щоденниках, у листах і, нарешті, у самих художніх творах.
Романтизм як напрямок входить в історію людської культури насамперед ідеєю створення «нової міфології» та нового естетичного погляду. З романтизмом пов’язано також
й подолання усталеного тлумачення міфу на користь символічного його розуміння. Такий ідейний підхід можна вважати основною лінією романтичної філософії міфу. Впровадження цієї програми виводило романтиків на шлях пошуку естетичних цінностей народного епосу та різноманітних міфів в народній культурі [3: 37 ].
Розвиток міфу. йшов від хаотичного, дисгармонійного до впорядкованого, відповідного,
гармонійного, в чому можна переконатися при порівнянні міфологічних образів різних історичних періодів. Міфологічні образи епохи матріархату характеризувалися незграбними,
а часто навіть потворними формами і були вельми далекі від пізнішої пластичної гармонії.
Міфологічне мислення дуже рано прийшло до різного роду історичних і космогонічним узагальненням. З переходом людей до осілого способу життя, коли вони виявилися економічно
пов’язаними з тією або іншою місцевістю, у них посилилося уявлення про єдність племені
або роду, з’явився культ предків і відповідні міфи про предків (історичний міф.).
Міф не несе в собі раціональний вимір світу, він скоріше пов’язаний із чудом, але
це не ілюзія. Міф дає змогу міркувати на межі реального про злободенні проблеми
сучасності. «Творцями були ті, хто створив народи і дав їм віру і любов: так служили
вони життю. Руйнівники – це ті, хто ставить пастки для багатьох і називає їх державою:
вони навісили їм меч і нав’язали їм сотні бажань» [5: 220]. За цією образною формою
криється одна з найболючіших проблем сучасності, адже державні інституції як і в часи
Ніцше не в змозі виконувати своєї вкрай важливої – культуротворчої функції.
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Зацікавлення міфом , як предметом естетичного дослідження має глибоке коріння
в різних сферах знань та не втрачає своєї актуальності від античності до наших днів.
Спеціальні теоретичні дослідження міфічного з’являються тільки в епоху «Відродження»,
міфи отримують алегоричне тлумачення.
Найважливішою роботою в історії становлення теоретичних знань про міф є
філософський трактат Ф. В. Шеллінга «Філософія міфології», де вперше пояснюється
суть міфології та її передісторії з філософії [8: 220].
Спираючись на роботи Ф. Шлейермахера, Ф.В.Й.Шеллинга, А. Бергсона, Л. ЛевіБрюля треба відзначити ключову особливість міфічної свідомості – її особливість наповнювати речі та явища індивідуальним імперативним змістом. Міф виконує не тільки
пізнавальну, а й «практичну» функцію. Таке розуміння дозволяє відмовитись від непродуктивного та помилкового судження про міф як про «помилку» пізнання [6: 10].
Міфосвідомість та міф як форми культури ХІХ-ХХ століть стають предметом філософського та культурно-історичного аналізу. Виділяється декілька шкіл
інтерпретації міфу, які розробили різні лінгвістичні теорії: анімістична інтерпретація, яка
досліджувалась з боку ритуальних дій (Дж. Фрейзер, У. Робертсон-Сміт, Дж. Харрісон,
Ф. М. Корнфорд, С. Хьюман); соціологічна інтерпретація розвивається у працях
Е. Дюргейма, Л. Леві-Брюля, М. Мосса, Б. Малиновського; психологічна інтерпретація
продовжує тлумачення міфів як архетипів колективного несвідомого (З. Фрейд, К. Г. Юнг,
Е Нойман, Е. Фромм, Дж. Кемпбелл) [4: 47].
Міф як система світосприйняття сформувався в результаті поєднання пізнавальних
та творчих здібностей людини. Міф є загадкою, яку дуже складно пояснити за допомогою наукових досліджень.
Що ж позначає терміни «міф» ?
Міф (гр. mythos — розповідь, переказ, оповідка) — духовне відтворення дійсності
у формі легенд, розповідей, персонажі й події яких визнаються об’єктивно наявними або
такими, що існували в минулому. Міфи виникають як результат колективної творчості й
опанування навколишнього світу за допомогою уяви, у формі наочно-чуттєвих образів.
Міф – це сукупність ознак первісного (архаїчного) сприйняття світу; універсальна
модель світу (міфосвіт), яка базується на віруваннях.
Міф – це суб’єктивна реальність, об’єктивація чуттєвого, емоційного світосприйняття, яке з часом стає синонімом вигадки, неадекватного бачення, такого, чого насправді в житті немає.
Міфи – це універсалі, які нас об’єднують (не має значення, коли саме вони були
відкриті й зафіксовані) [1: 10]. Міф в культурі має такі функції: світоглядну, адаптивнопсихологічну, аксіологічну, соціально-регулятивну, інтегруючу. Міф реалізує базову потребу культури у створенні і підтримці соціального порядку і психологічного комфорту,
освоєнні світу. Міф дозволяє людині відчути цілісність власного існування, він описує
реальність універсальною мовою, який поєднує несвідомі образи і свідому логіку.
Ще одне поняття, пов’язане з міфом, з’явилося на сторінках літературознавчих досліджень сучасних українських науковців, але поширилося дуже швидко – архетип. Архетип – буквально, первісний образ, отже пов’язаний із міфічним сприйняттям світу. Архетип – синонім до слова образ. Будь-який архетип – це художній образ, який актуалізує
і виносить на поверхню зв’язок людини з первісним світовідчуттям.
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В цілому, категорії міфу сприймаються свідомістю і це відбувається тому, що міф сприймається переживаннями, інтуїцією, вірою, тобто синтетично, а знання сприймається як розумова категорія, емпірично і раціоналістично, тобто аналітично (не безумовно) [7: 96].
В літературі ХІХ – ХХ століття відбулось усвідомлення міфу як альтернативної реальності. Процес цей розгортався поступово. Спочатку міф досліджували літератори,
передусім романтики та фольклористи, потім аналізувати міфи почали філософи, психологи, мовознавці, етнологи і т. д. Кожна наука – це не тільки розгляд об’єкта з різних
сторін, а й інший підхід та методологія.
Романтичне розуміння міфу було, насамперед, художньо-теоретичним – міфологія
тут лежить в основі процесу художньої творчості. Крім того, навіть коли романтики говорять про необхідність нової міфології, для них не стільки важливо наслідування «божественного хаосу» античності, скільки художнє осмислення міфу і самої суті міфологічної
свідомості.
Філософські погляди романтиків сприяли зверненню до міфології різних категорій:
природних духів землі, повітря, води, лісу, гір і т. д. «Підкреслено вільна, часом іронічна
гра з образами традиційної міфології, об’єднання елементів різних міфів і особливо
досліди власної літературної міфоподібной фантастики, повторення і дублювання героїв
у просторі (двійники) і особливо у часі (герої вічно живуть, вмирають і воскресають
або втілюються в нових істот), часткове перенесення акценту з образу на ситуацію як
певний архетип і т. д. – характерна риса міфотворчості ром У своїх кращих творах романтизм піднімається до створення символічних і одночасно життєвих, пов’язаних з сучасною історією образів. Але й образи минулого, почерпнуті з міфології, стародавньої
та середньовічної історії, втілювалися багатьма романтиками як відображення реальних
конфліктів сучасності [2: 135].
Отже, романтизм став першим художнім напрямом, в якому з усією визначеністю проявилося усвідомлення творчої особистості як суб’єкта художньої діяльності. Романтики
підтримали індивідуальний смак і повну свободу творчості. Романтизм захопив усі сфери
духовної культури: літературу, музику, театр, філософію, естетику, філологію та інші.
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ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ РОМАНТИЗМА
В статье рассматриваются эстетические принципы романтизма, их особенности
и неоднородность, в которых сочетаются прошлое и будущее. Анализируются эстетические вопросы, сформировавшиеся в культурном пространстве. Рассматривается
философское осмысление романтизма. Исследуются противоречия и закономерности
эстетики романтизма.
Ключевые слова: эстетические принципы, миф, культура, символизм, поэзия, романтизм, мифотворчество.
Sidorenko L., teacher
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AESTHETIC PRINCIPLES OF ROMANTICISM
The article considers aesthetic principles of Romanticism, their features and inhomogeneities which combine past and the future. It also examines the aesthetic question, formed in
the cultural space.
Key words: aesthetic principles, myth, culture, symbolism, poetry, romance, creation of
myths.
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В ДРАМАТУРГИИ ГАРОЛЬДА ПИНТЕРА 1950-1960-Х ГОДОВ
Статья посвящена анализу творчества британского драматурга Гарольда Пинтера 1950-1960-х годов. Рассматривается разнообразие художественных методов, задействованных автором. Особое внимание уделяется анализу специфики «комедии угрозы»
в раннем творчестве Гарольда Пинтера.
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Точкой отсчета для творчества британского драматурга Гарольда Пинтера (Harold
Pinter, 1930-2008) можно считать 1957 год: именно тогда молодой автор дебютировал
с пьесой «Комната» (The Room, 1957). Период 1950-1960-х годов для театрального пространства Великобритании является знаковым, поскольку именно в это время активно
развивается театральное движение, вошедшее в историю как «новая волна» английской
драматургии. Довоенный британский театр тяготел к классическим, «хорошо сделанным
пьесам»2 или «салонным драмам», что наиболее ярко отразилось в творчестве Ноэла
Коуарда (Noel Coward, 1899-1973). Исследователь С. А. Захарян считает Коурда продолжателем «салонной» традиции О. Уайлда и отмечает, что его пьесы «подменяют реальность салонной имитацией» [1: 6]. Тот факт, что пьесы подобного характера «лишены
необходимого социального анализа» [1: 6], и выкристаллизовывает новой подход к осмыслению послевоенной действительности: возникает реакция на элитарность и развлекательность английского театра. Данная реакция оформляется в условную категорию
«театр новой волны», которая объединяет таких разных драматургов, как Арнольд Уэскер, Брендан Биэн, Роберт Болт, Джон Осборн, Гарольд Пинтер и т. д. Новые творческие
подходы, проникновение на театральные подмостки «рассерженных молодых людей»,
антиреализм драматургии С. Беккета и Э. Ионеско «встряхнули некоторые из устоявшихся традиций, на которых основывался послевоенный театр»[2: 29].
В такой непростой атмосфере и формировалось творческое наследие будущего Нобелевского лауреата Гарольда Пинтера. В его пьесах нашлось место осмыслению разных сторон жизни человека середины века: от разобщенности людей (пьесы «Комната» (The Room, 1957), «Сторож» (The Caretaker, 1959), «Пейзаж» (Landscape, 1967)),
дезориентации в исторических перипетиях и военных конфликтах (пьесы «Перед дорогой» (One For The Road, 1984), «Горский язык» (Mountain Language, 1988)) до утраты
человеком собственного места в жизни (пьесы «День рождения» (The Birthday Party,
1957), «Новый мировой порядок» (The New World Order, 1991), «Кухонный лифт» (The
Dumb Waiter,1957)).
Уже с первых пьес Гарольду Пинтеру удалось привлечь внимание критиков созданием атмосферы страха и угнетенности, что и привело к трактовке его творчества
с позиций театра абсурда и экзистенциальных категорий. Однако представляется любопытным тот факт, что автору удается синтезировать в своем творчестве многие актуальные тенденции, характерные для литературного процесса его времени, что отчасти
нашло воплощение в уникальной драматургической модификации – «комедии угрозы»3.
Прежде чем расширить значение понятия «комедия угрозы», необходимо отметить, что
поступательный анализ пьес Гарольда Пинтера, от пьесы к пьесе, позволяет проследить,
как постепенно формировались художественные принципы автора. В российском
литературоведении [3], равно как и в зарубежном [4], [5], пьесы британского драматурга
группируют не по временному, а по тематическому принципу, который является
логичным и фундаментальным. Однако для того, чтобы понять, какие художественные
принципы использует автор, как вызревает его творческий метод, представляется
необходимым проследить динамику его творчества. Пьесы 1950-1960-х годов как раз
отражают основные художественные принципы, задействованные автором.
Как мы уже отмечали, 1950-е годы – наиболее плодотворный период для
творчества «рассерженных молодых людей», которые наиболее радикально заострили
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назревшие в обществе проблемы. Несмотря на то, что Гарольд Пинтер использует
сходные с «рассерженными» реалистические принципы, они, скорее, подчеркивают
метафизический характер поисков автора. По словам самого писателя: «Я бы сказал, что
то, что происходит в моих пьесах – реалистично, но то, что я делаю не реализм»[6: 9].
В противовес реалистам, Гарольд Пинтер восстает против отождествления персонажей
с реальными людьми, дестабилизируя аудиторию «саморазоблачающим смехом»[7: 75].
В его пьесах нет детерминирующего элемента: одно действие не является следствием
другого и логика поведения персонажей не всегда соответствует ситуации.
Действие дебютной пьесы «Комната» сконцентрировано в ограниченном
пространстве и представляет собой конфликт между противоречиями внутренней
среды и враждебного внешнего мира. Героиня Роуз тщательно оберегает внутренний
уют комнаты, старается укрыться от вмешательства извне. Реалистическая идиллия
нарушается появлением темнокожего странника, который взывает к Роуз: «Твой отец
хочет, чтобы ты вернулась домой. Пойдем домой, Сол»[8: 108]. Финал пьесы окончательно
выходит за рамки реалистической манеры: Роуз слепнет, не в силах принять ни свое
прошлое, ни тот факт, что её муж, Берт, избивает странника. Практически все пьесы
1950-1960-х годов отмечаются определенной пространственно-временной организацией.
Конечно, предметность обыгрывается не с такой скрупулезностью, как к этому привыкли
зрители реалистического театра, но быт активно задействован в ранней драматургии
Гарольда Пинтера. В то время как поздние пьесы зачастую лишены конкретного места
действия («Монолог»), а персонажи нивелированы до голосов («Голоса семьи»).
Отметим, что порой задействованный предметный мир пьес становится способом
автора поиронизировать над положением своих персонажей. Так, герои пьесы
«Сторож» Астон, Мик и Дэвис сконцентрированы каждый на своем предметном мире:
Астон привязан к предметам мебели, Мик постоянно говорит об электроприборах,
а Девис заполняет неловкие паузы молчания воспоминанием о своих ботинках и иных
предметах одежды. Порой комичны диалоги, где каждый из персонажей пытается
показать значимость своего предметного мира, отгораживаясь при этом от обыкновенных
и привычных человеческих отношений. Поэтому понятна растерянность Дэвиса
в финале пьесы: «Что же мне делать? Что делать? Куда идти?» [6: 75-76] Автор снова
демонстрирует отчужденность людей и их неспособность к выстраиванию диалога.
Разрыв между коммуникативными способностями людей («Ночь вне дома»), равно
как и постоянно довлеющая действительность («Легкая боль»), наличие неясного
происхождения силы, управляющей человеком, роднит театр Пинтера с театром абсурда.
Однако до сих пор в литературоведении остается актуальным вопрос о целесообразности
соотнесения творчества Гарольда Пинтера с поэтикой театра абсурда. Мартин Эсслин [9]
полностью соотносит творчество британского драматурга с проявлениями антитеатра.
Отметим некоторые основные принципы, соотносимые с поэтикой абсурда, на которые
обращает внимание исследователь М. В. Друзина [10: 44-54]: нарушение связей между
людьми, мотив мистического ожидания, метафизическая непостижимость человеческих
побуждений, языковое проявление абсурда («косноязычие запинающихся отупевших
людей бездны» [10: 48]), беззащитность человека перед внешней угрозой. Однако стоит
отметить, что в основе своей театр абсурда делает акцент на том ощущении, которое
испытывает зритель. Это и становится новым способом разговора с современным
386

человеком. Абсурд в пьесах выступает единственной характеристикой изображаемого,
что позволяет нагнетать статику, усугублять и без того неопределенное положение
героев. Действие «марионеточных персонажей» как раз и обуславливает отсутствие
четкого сюжета, интриги и конфликта драмы: раз у персонажа нет определенного
места, исчезает и сама необходимость в «заземлении» в конкретных пространственновременных координатах. Основная задача театра абсурда – встряхнуть, подвергнуть
«шоковой терапии» зрителя и уже «через очуждение в брехтовской трактовке этого
слова вернуть в действительность» [11: 105]. Гарольд Пинтер следует не внутренней
логике абсурда, когда это является основополагающей установкой, но использует
внешние атрибуты антитеатра: марионеточные персонажи, довлеющая неизвестность,
схематичность действия, языковая игра. Например, в пьесе «День рождения» автор
использует абсурдистскую оболочку, чтобы зашифровать таинственное прошлое
героя: по еле уловимым намекам, разбросанным по абсурдным, излишне нарочитым
и нагроможденным диалогам, можно понять, что ранее Стэнли участвовал в карательных
войсках, организованных в Ирландии во время Гражданской войны 1920-х годов. Автора
интересует способность персонажа принять реальность, не уклоняясь от потока событий.
Как отмечает сам Гарольд Пинтер, «в пьесе «День рождения» я представил целый ряд
возможностей, прежде чем, наконец, перешел к акту подчинения» [12: 6].
Драма-фарс «Кухонный лифт» иллюстрирует более разнообразную палитру
элементов антитеатра: перед нами двое наемных убийц, которые томятся в ожидании
очередного заказного убийства. Мотив ожидания «враждебного неизвестного» ещё
более заострен, чем в предыдущих пьесах. Однако в отличие от гнетущего ожидания
неизвестности в беккетовской пьесе «В ожидании Годо» (Waiting for Godot, 1953) пьеса
Пинтера наполнена динамичным действием и необычной метафоричной развязкой
(неизвестной жертвой оказывается один из гангстеров).
Получается, что Гарольд Пинтер активно задействует в своих драмах как
реалистический компонент, так и антиреалистический, абсурдный, выводя для зрителя
основные экзистенциальные категории: страх, одиночество, свободу. Однако существует
понятие, которое объединяет все эти тенденции и объясняет такой авторский способ
осмысления действительности: «комедия угрозы». Данное определение случайным
образом охарактеризовало творчество Гарольда Пинтера: в 1958 году известный
критик Ирвин Уордл обозначил, что угроза в пьесах Пинтера «означает нечто более
существенное – высшая сила – которая время от времени напоминает о себе и чьи
напоминания с летальным исходом могут напоминать шутку» [13: 56]. Сам же автор
был весьма скептично настроен к каким-либо определениям своего творческого метода,
хотя и не отрицал возможность существования «комедии угрозы»: «Я устал от слова
«угроза». Я никогда не думал об угрозе применительно к моему творчеству, я никогда не
приклеивал категории к себе, равно как и к другим драматургам. Но если бы я понимал
слово «угроза», то это бы означало те элементы, которые я задействовал в прошлом
при создании пьес» [14: 24]. Как раз ощущение постоянной угрозы и сопровождает
практически все ранние пьесы Пинтера. За творчеством 1950 – 1960-х гг. даже
закрепилось устойчивая характеристика: комедии положений и угрозы (comedies of manners and menace), а самого автора считают создателем уникальной драматургической
модификации («комедия угрозы»): нагнетание страха и постоянно исходящей извне
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угрозы, которая не только угнетает действующих персонажей, но и парализует публику.
Думается, что рассмотрение первых драматургических опытов через призму «комедии
угрозы» является ключевым, поскольку устанавливает некую дистанцию перед
соблазном соотнести драматургию британского автора только лишь с театром абсурда.
Ощущение постоянно довлеющей угрозы над персонажами (боязнь выйти за пределы
личного пространства в драме «Комната», страх перед разоблачающим прошлым в пьесе
«День рождения», паническое преклонение перед властными приказами в «Кухонном
лифте», пугающее перспектива вступить в диалог с незнакомцем в «Легкой боли»,
довлеющее могущество государственного аппарата в «Оранжерее», страх нарушить
заведенный ритм и отлаженный механизм отношений в пьесе «Ночь вне дома»), неясной
силы, которая управляет поведенческими мотивами персонажей, и составляют основу
«комедии угрозы». Исследователями [3] отмечается комический эффект, «страх и ужас
становится средством создания комического, хотя и сжатого, порой жесткого, с элементами
черного юмора, эффекта» [15: 159]. Однако комический эффект создается не столько за
счет «комедий положений», а за счет авторской подачи: как раз здесь Пинтер использует
традиционную для комедий установку: выявить опасный для общества посыл и развенчать
его. Только вот эффект от такого разоблачения получается не всегда безобидным: зачастую
для персонажей уже готовы «ловушки», в которые они сами себя загнали.
Необходимо отметить, что приемы, которые задействует Гарольд Пинтер при создании
первых драм в русле «комедии угрозы», трансформируются в более позднем творчестве
автора. Наиболее наглядным примером является пьеса «Оранжерея». Неясная угроза,
довлеющая над личностью, в более позднем творчестве автора трансформируется
в доминирование власти над отдельной личностью. Так, пьеса «Оранжерея» была написана
в 1958-м году, однако обнародована она была лишь в 1980-м году. Как отмечает сам автор: «Я
написал «Оранжерею» зимой 1958-го года и отложил её для последующего обдумывания –
в то время я работал над «Сторожем». В 1979-м году я перечитал «Оранжерею» и решил,
что она стоит того, чтобы быть поставленной на сцене» [8: 186].
Прослеживая динамику художественных поисков в ранней драматургии Гарольда
Пинтера, можно отметить, что автор активно задействует творческие подходы своего
времени и воплощает их в особой авторской интерпретации – «комедии угрозы». От
драмы к драме Гарольд Пинтер использует формальные компоненты, характерные для
творческого метода театра абсурда и натуралистического театра, мастерски вплетая
в пьесы основные экзистенциальные проблемы, стоящие перед человеком середины века.
Такое взаимодействие помогает ему создать уникальную атмосферу нагнетания страха
и угроз, что и трансформировалось в особую жанровую разновидность, характерную
для его творческого метода. Подход автора помогает наиболее ярко очертить перед
современным человеком причины кризиса и с помощью приема брехтовского очуждения
подтолкнуть его к выходу из сложившихся обстоятельств.

1.
2.
388

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
Захарян, С. А. Герой современной английской драмы (проблема драматического характера в творчестве Н. Коуарда, Д. Осборна, Д. Ардена, Г. Пинтера): автореф. дис.
… канд.филол.наук: 10.01.05 / С. А. Захарян; ЛГПИ. — Л., 1980. — 24 с.
Nicholson, S. Modern British Playwriting: The 1960s: Voices, Documents, New Interpretations / S. Nicholson. — London: Methuen Drama, 2012. — 304 p.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Клименко, Е. В. Своеобразие драматургии Гарольда Пинтера: автореф. дис. … канд.
филол. наук: 10.01.03 / Е. В. Клименко; Московский пед. Гос. ун-т. — М., 2007. — 15 с.
Oliveira, M. R. The politics of memory in Harold Pinter’s “Ashes to Ashes” / M. R. Oliveira. — Porto Alegre, 1999. — 124 p.
Hinchliffe, A. Harold Pinter / A. Hinchliffe. — Boston: Twayne, 1981. — 190 p.
Pinter, H. Plays 2 / H. Pinter. — London, Faber & Faber, Incorporated. — 238 p.
Knowels, R. Pinter and Twentieth-century Drama / R. Knowels // The Cambridge Companion to Harold Pinter / Ed. Peter Raby. — Cambridge, Cambridge University Press,
2009. — P. 74-87.
Pinter, H. Plays 1 / H. Pinter. — London: Faber & Faber, Incorporated, 1997. — 399 p.
Esslin, M. The Theatre of the Absurd / M. Esslin. — New York: Vintage, 2004. — 480 p.
Друзина, М. В. Эволюция современной английской драмы, 1956-1970 / М. В. Друзина. — Л.: ЛГИТМИК, 1977. — 72 с.
Лапин, И. Л. Компендиум по истории зарубежной литературы: Античность, Средневековье и Возрождение. Современность: курс лекций / И. Л. Лапин. — Витебск: УО
«ВГУ им. П. М. Машерова», 2008. — 149 с.
Pinter, H. Art, Truth & Politics: The Nobel Lecture / H. Pinter. — London: Three Essays
Press, 2005. — 25 p.
Taylor-Batty, M. The Theatre of Harold Pinter / M. Taylor-Batty. — London, Bloomsbury
Methuen, 2014 – 304 p.
Gussow, M. Conversations with Pinter / M. Gussow. — London : Nick Hern Books,
1994 – 158 p.
Cuddon, J. A. The Penguin Dictionary of Literary Terms and Literary Theory / J. A. Cuddon. — London: Penguin Books, 1998. — 991 p.
Сенькова О., аспірант
Полоцький державний університет, Полоцьк, Білорусь

ДИНАМІКА ХУДОЖНЬОГО МЕТОДУ
В ДРАМАТУРГІЇ ГАРОЛЬДА ПІНТЕРА 1950-1960 РОКІВ
Стаття присвячена аналізу творчості британського драматурга Гарольда
Пінтера 1950-1960-х років. Розглядається різноманітність художніх методів, задіяних
автором. Особлива увага приділяється аналізу специфіки «комедії загрози» в ранній
творчості Гарольда Пінтера.
Ключові слова: Гарольд Пінтер, «комедія загрози», театр абсурду, драма.
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THE EVOLUTION OF LITERARY METHODS
IN HAROLD PINTER’S DRAMA OF 1950-1960
The article deals with the analysis of Harold Pinter’s oeuvre of 1950-1960. The diversity
of literary methods is discussed. The special attention is given to the specifics of “comedy of
menace” in the early Harold Pinter’s works.
Keywords: Harold Pinter, “comedy of menace”, the Theatre of Absurd, drama.
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МОДЕЛЮВАННЯ ЧАСОПРОСТОРУ ЯК ЗАСІБ ХУДОЖНЬОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ
АВТОРСЬКОЇ КОНЦЕПЦІЇ ІСТОРИЧНОГО РОЗВИТКУ НАЦІЇ
В РОМАНІ Д. БАЛАШОВА «СИМЕОН ГОРДИЙ»
У статті розглянуто особливості часопростору роману Д. Балашова «Симеон
Гордий» у контексті художньої реалізації авторської концепції історичного розвитку
нації; показано, що моделювання часопростору в романі підпорядковане завданню проаналізувати події минулого та його зв’язку з сучасністю з точки зору пасіонарної теорії
етногенезу.
Ключові слова: часопростір, історичний роман, авторська концепція, пасіонарна
теорія етногенезу.
Локально-темпоральний континуум є невід’ємною складовою авторської картини
світу у художньому творі. Час і простір визначають сюжетний рух, композицію, образну систему, всі рівні художності, входячи до будь-якого тексту «навіть раніше, ніж художник чи дослідник, що досліджує творчість художника, починає замислюватись над
ними» [1: 240]. Формуючи свій художній світ, майстер слова відповідно до нього вибудовує весь часопростір: пов’язує воєдино або контрастно протиставляє хронос і топос
окремих сюжетних ліній, персонажів, їх власну темпоральність і локальність[2]. Таким
чином, постаючи як елемент структури та змісту, часопростір є важливою характеристикою художнього образу світу і людини. Тому проблема часопростору залишається однією з центральних та найбільш цікавих. Її вивчення суттєво розширює межі сприйняття,
інтерпретації та аналізу художнього твору, дозволяє більш глибоко проникнути у його
структуру та зміст. Дослідженню категорії часопростору в художній літературі присвячені праці українських та зарубіжних дослідників (М. Бахтіна, Т. Голосової, М. Кодака, Г. Е. Лессінга, Ю. Лотмана, Н. Тодчук, Б. Успенського, Т. Філат, В. Чередниченко,
О. Шупти-В’язовської та ін.). Поглибленому аналізу проблеми взаємозв’язку художнього часопростору й жанру роману сприяли теоретичні та історико-літературні розвідки
С. Барабаш, І. Богданової, Р. Єнукідзе, Т. Могильової, А. Просвірнової, Н. Ржевської,
Н. Тодчук, В. Сікорської та ін.
В історичному романі часопросторові відношення набувають особливих ознак, обумовлених специфікою жанру. Аналіз співвідношення документа, вимислу й домислу,
співвідношення історичного та художнього часу дозволяє виявити текстуальні та змістові можливості категорій художнього часу і простору при втіленні авторського бачення
минулого та його зв’язку з сучасністю.
Метою статті є виявлення особливостей моделювання часопростору як засобу реалізації авторської концепції історичного розвитку нації на основі аналізу роману Д. Балашова «Симеон Гордий» з циклу «Государі Московські».
© Пустовіт Т. М., 2015
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В основі оповіді традиційно лежить синтез художнього вимислу з документальною
основою як структуроутворювальний чинник історичного роману. Письменник суворо
дотримується історичних фактів, однак достовірне зображення подій – не єдине завдання, що він ставить перед собою. Події історії осмислені не з точки зору соціально-економічних закономірностей історичного процесу, а з позицій пасіонарної теорії етногенезу Л. Гумільова [3], що стала для Д. Балашова підґрунтям для створення оригінальної
концепції історичного розвитку Росії та надала нові можливості для художнього аналізу
минулого. Опора на пасіонарну теорію визначає, перед усім, вибір головного героя циклу – нація як етнічне утворення у процесі формування.
Кульмінаційним центром циклу є роман «Симеон Гордий».Д. Балашов у коментарі до «Симеона Гордого», зауважував, що у чотирьох своїх романах («Молодший син»,
«Великий стіл», «Тягар влади», «Симеон Гордий») він прагнув відтворити найскладніший період підйому Московської Русі, «период, когда нарождающаяся пассионарная
энергия еще только пробивалась сквозь разброд, неверие и усталость рухнувшей Киевской державы» [4: 76]. До цього сили нації, що тільки формується, витрачалися на
створення сильного князівства. Тепер, коли воно існує, головне завдання – спрямувати ці
сили на його збереження та зміцнення як фундаменту для подальшого зростання.
Художній світ роману «Симеон Гордий» являє собою багаторівневу та багатоелементну систему. Використовуючи готові сюжетні мотиви – історичні події, Д. Балашов
розгортає їх у великий художній світ, що став широко розробленим втіленням моральнофілософських проблем, які письменник побачив у реальних історичних подіях. Різноманітні сфери життя Русі XIV століття та оточуючих її держав, різні соціальні та етнічні
типи, моделі поведінки, різновиди морально-психологічних реакцій впорядковані у єдину систему та реалізуються в межах загальних закономірностей.
Художній час в романі «Симеон Гордий» має складну структуру. Часові рамки подій, що безпосередньо відбуваються з героєм на сторінках твору, охоплюють тринадцять
років правління князя Симеона і обумовлені опорою на історичні дані. Передісторію
описуваних подій викладено автором у попередньому романі «Тягар влади». Сюжетний
рух роману «Симеон Гордий» починається з моменту, який автор вважає найбільш важливим, коли руйнується звичний хід життя героя, та вступають у протиборство начала
людського характеру і життєвих обставин. Тобто– з моменту початку діяльності Симеона
як правителя, що вирішує для себе проблему співвідносності влади та сумління. Моральні принципи героя випробовуються часом – цими тринадцятьма роками його життя. Симеон опиняється таким чином перед обличчям часу, і мотив невідворотності часу,
наслідком якої є відповідальність людини за здійснене, структурно організує складну
систему моральної проблематики роману.
Відтворюючи події далекого минулого, Д. Балашов прагне до граничної достовірності. У післямові до роману «Молодший син» письменник повідомляє про свої принципи роботи з документальними джерелами, відмічаючи, що у викладенні подій він суворо
дотримується літописної канви [5].
Прагнення до достовірності виражається, окрім всього іншого, у наведенні документально підтверджених дат. Так, ми дізнаємося, що хан Узбек здійснив у Орді антимонгольський переворот у 1312 році. Урочисте зішестя на великокняжий стіл князя Симеона
відбулося першого жовтня, «на память Покрова святой Богородицы». «Низовскі раті»
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вийшли у новгородський похід на початку грудня, а вдові князя Олександра Михайловича Тверського Анастасії в цьому році «исполнилось тридцать пять лет». Настасья,
дружина Симеона, «родила в начале июня». З чергової поїздки до Орди князь Симеон
Іванович «воротился двадцять шостого октября», а «святками» (церковний календар)
він гостював у сестри в Ростові. Церкву Спаса «начали расписывать в апреле», а новгородський єпископ Василь Каліка «пустился в путь сразу после Рождества», до Москви ж прибув з Новгорода «накануне крещения». Чума 1352 року почала добиратися до
Володимирської Русі восени, а третього лютого цього року у великого князя Симеона
народився син. Одинадцятого березня «преставился Феогност… и был похоронен в храме Успения Богородицы», князь же Симеон «скончался двадцять шостого апреля».
Той факт, що історичні події викладено у їхній часовій послідовності із зазначенням
точних дат, тобто організуючою силою сюжету постає сам хід історії, якому підвладні вчинки та долі персонажів, призводить до того, що твори Д. Балашова відносили до
жанру хронік. Однак скрупульозне слідування історичним фактам визначено не стільки
специфікою жанру, скільки авторською концепцію історичного розвитку, що ґрунтується
на пасіонарній теорії етногенезу, згідно якої прояв енергії живої речовини (пасіонарності) можна прослідкувати, тільки вивчаючи історичний процес, у якому багато що визначається наявністю або відсутністю вказаної енергії. Особливо виразно наявність чи
відсутність пасіонарності виявляється або при порівнянні різних народів-«сучасників»,
або при порівнянні окремих етапів життя одного й того ж народу. В зв’язку з цим виникає
універсальна часова опозиція «раніше» – «тепер», у якій, скажімо, Київська Русь в аспекті розвитку культури сприймається як «золотий вік», стародавнівеликі часи.
Згідно авторської концепції, наявність або відсутність пасіонарності визначає і
швидкість руху часу. Якщо на «пасіонарних» територіях час насичений подіями, то там,
де цієї енергії немає, він ніби зупиняється. Як, наприклад, у Юр’єві: «Время как-то проминовало древний полевой городок с обветшалыми стенами…»[6: 199]. Отже, теперішній час роману, що визначається зміною історичних подій, або має лінійний, динамічний,
творчий характер, спрямований у далеку перспективу, або є зупиненим, статичним, спрямованим до минулого.
Лінійна модель часу доповнена календарною, циклічною моделлю, що постає при
зображенні села як стійкого землеробського соціуму і підпорядкована єдиному природному біокосмічному ритму зів’янення-відродження. Тут час іноді позначений вказуванням на сезонні землеробські роботи: «…едва свалили покос…» [6: 195]; «…после жатвы
Симеон посетил Юрьев» [6: 199]. Однак, оскільки головний герой – князь, якого ці роботи торкаються непрямо, то найчастіше рух часу передається через чергування самих
сезонів, що іноді відкрито номіновані (весна, зима, літо, осінь), іноді визначаються за характером пейзажу. Цьому ж природному ритму підпорядковано й життя окремої людини
(народження, ріст, старість, смерть, відродження у нащадках), і життя окремих народів
(етапи етногенезу). Тим самим циклічний час у поетиці романів пов’язаний з ідеєю тотожності природного та людського світів.
Архаїчне сприйняття часу, його аграрна модель, доповнюється, у свою чергу, елементами християнської концепції часу: відлік річного кола здійснюється не тільки строками сільськогосподарських робіт, але й православними календарними святами (Великдень, Трійця,
Різдво, Пилипів піст та ін.), до яких прив’язують події державного та приватного життя.
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Отже, художній час у романі вибірковий відносно подій сюжету, постійно змінює
темп руху: то пришвидшується, то сповільнюється, що пов’язано з морально-філософським характером оповіді.
Авторська ідея взаємозв’язку минулого та теперішнього, теперішнього та майбутнього обумовила й таку характерну особливість композиції роману як авторський коментар,
що розкриває майбутній хід історичних подій, показує наслідки того, що здійснилося на
разі. Неодноразово Д. Балашов «заглядає» вперед, уводячи читача від відтворюваного
часу у майбутнє.
Описуючи, наприклад, працю землероба, який «пашет сохою, торопясь посеять озимую рожь», письменник повідомляє, що соха не перегортає, а розсовує землю, гублячи
бур’яни і не порушуючи при цьому орного шару, а потім додає: «Еще целые века пройдут,
пока по этой земле пойдет сверкающий сталью отвальный плуг, переворачивая наизнанку
слежавшийся пласт» [6: 104]. А зараз землю оре майбутній Святий, майбутній натхненник
князя Дмитра Івановича на ратний подвиг на полі Куліковому, — Сергій Радонезький. На
разі він ще звичайний дев’ятнадцятирічний юнак з роду збіднілих ростовських бояр. Й
автор, не чекаючи, коли прийде час розповісти про його духовний подвиг, повідомляє, піднімаючи завісу майбутнього: «Этот ноша знает (сердцем, не головою), что надобно его
родимой земле. Более бояр и самого великого князя, бать может, болем даже митрополичьего наместника Алексия. И он намерен, волен и вправе свершить свой подвиг и труд –
спасти и сотворить Родину» [6:104].Через багато сторінок, знову звертаючись до образу
Варфоломія, як звали в миру майбутнього ченця Сергія, письменник говорить, що прийде
час, коли від нього «будет зависеть не токмо участь Москвы, но и всей Великой Святой
Руси, всего обширного Залесья и иных земель, покуда еще не подчиненных московским самодержцам, и даже отнюдь не чающих этого подчинения» [6: 198].
Оповідаючи про перемовини князя Симеона Івановича з новгородським єпископом
Василем Калікою, письменник передає думки московського князя, що бажає затвердити
вплив Москви на Новгород без крові та насилля, тому що «не хочет союза, скрепленного
кровью, союза-одоления», і, розгортаючи перед читачем перспективу майбутніх століть,
додає: «Будут в веках и кровь, и слезы, и жестокость напрасная; и край будет отдан
шведам, безпощадно вырезанный своими же. Но то будет в немыслимом еще далеке,
и не ему и даже не потомкам его грядет совершить такое» [6: 291].
Моделювання художнього простору у «Симеоні Гордому» також підпорядковано
завданню відобразити опозицію наявності/відсутності пасіонарної енергії. Виразним
прикладом зображення «пасіонарного» простору є Москва на початку правління князя Симеона. Локус максимально насичений рухом, світлом, кольором, звуком: «Звоном
и шумом торга, криками петухов, мычаньонм и блеяньем стад встречает город приезжегопутника», «крепость … нынче обновлена, … с пряслами, задорно сияющими в потоках весеннего света», «отовсюду лезет острая молодая трава» [6: 8]. Це відкритий
простір: рух, що наповнює місто, продовжується за його межами: рівнина «залита солнцем, сияющая и зеленая». Окремі топоси, що є її складовими,також знаходяться в русі,
для їх опису автор послуговується майже самими дієсловами: сереют избы, висяться
церковне маковицы, густеют близ городского моста лабазы, амбары, лавки, курят белами дымками далекие деревни, пестреют пашни, тянутся обозы.І вся рівнина «манит
неведомой далью простора» [6: 8].
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Протягом романної дії письменник, використовуючи часопростір для реалізації своїх ідей, стискає та розширює просторові рамки, вибудовуючи ціннісні опозиції «своє –
чуже», «відкрите – замкнене», і в результатіпостає художній простір роману – не статичний і не замкнений, пов’язаний з ідеєю шляху, руху, розвитку, що у свою чергу пов’язано
з рухом часу від минулого до теперішнього й від теперішнього до майбутнього.
Час та простір знаходяться у відносинах єдності, сповненої філософського змісту.
Вромані Д. Балашова ідея шляху, руху, що об’єднує час та простір, переростає в ідею
колооберту життя, загального взаємозв’язку та взаємозалежності елементів буття. Ідея
загального взаємозв’язку синтезує у єдине ціле різні сюжетні лінії роману, які перетинаються між собою, їхні хронотопи частково накладаються один на одний, взаємодіють, і
художник збирає у цілісну картину життя, здавалося б, роздрібнені події завдяки виявленню причинно-наслідкових відносин між ними.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВРЕМЯПРОСТРАНСТВА КАК СПОСОБ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РЕАЛИЗАЦИИ АВТОРСКОЙ КОНЦЕПЦИИ
ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НАЦИИ
В РОМАНЕ Д. БАЛАШОВА «СИМЕОН ГОРДЫЙ»
В статье рассмотрены особенности хронотопа романа Д. Балашова «Симеон Гордый» в контексте художественной реализации авторской концепции исторического
развития нации; показано, что моделирование пространственно-временных отношений в романе подчинено задаче проанализировать события прошлого и его связь с настоящим с точки зрения пассионарной теории этногенеза.
Ключевые слова: хронотоп, исторический роман, авторская концепция, пасионарная теория этногенеза.
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FEATURES OF THE CHRONOTOPE
OF THE D.BALASHOV’S NOVEL “SIMEON GORDY”
The article deals with features of the chronotope of the D. Balashov’s novel “Simeon
Gordy” in the context of artistic realization of the author’s conception of the historical development of the nation; it is shown that the modeling of spatial and temporal relations in the novel
is subordinated to the task to analyze the events of the past and its connection to the present
from the viewpoint of the passionarity theory of ethnogenesis.
Key words: the chronotope, the historical novel, the author’s concept, pasionarity theory
of ethnogenesis.
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МЕТАФИЗИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ В СОВРЕМЕННОЙ БЕЛОРУССКОЙ
ПОЭЗИИ НА ПРИМЕРЕ ТВОРЧЕСТВА ИГОРЯ БОБКОВА
И МИХАИЛА БОЯРИНА
В статье рассмотрены особенности восприятия метафизической традиции в современной белорусской поэзии на примере творчества Игоря Бобкова и Михаила Боярина.
Ключевые слова: метафизическая поэзия, современная белорусская поэзия, экзистенциализм, художественная система.
В проблемном поле современной интеллектуальной литературы ведущими становятся онтологические вопросы поиска человеком себя в изменяющемся мире. Метафизическое как одна из форм поиска становится все более актуальным для сознания современного человека в связи с кризисным состоянием мышления Нового времени.
Появление термина метафизика относят к XVI в., но в литературе он начал применяться в отношении английских поэтов первой половины XVII в., которых принято называть (весьма условно) поэтами метафизической школы. Английская метафизическая
школа во главе с Джоном Донном и Джорджом Гербертом, главной творческой задачей
которой был перевод небесного на земной и бесконечного во временное, определила особенности той поэзии, которую называют метафизической. Первым теоретиком и историком, введшим в научный оборот понятие «метафизическая поэзия», считается Семюэль
Джонсон, автор исторического очерка о метафизическом стиле. В 1870-х гг. он называет
поэтами-метафизиками Дж. Донна, Дж. Кливленда и А. Каули. Под метафизической поэзией в данной работе, вслед за исследователем метафизического в русской литературе
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Е. А. Иконниковой, мы понимаем «прежде всего, ту часть философской поэзии, которая выходит за границы физического познания мира и связана с поисками сущностного,
открытием нематериальных границ Бытия, во-вторых, поэзию, которая частично исповедует духовные принципы той или другой религии, и, в-третьих, исходя из того, что
определяющей чертой языка первых метафизиков выступал синтез – стремление к установлению связей между земным и небесным, материальным и идеальным, названное
явление представляет собой поэзию, которая позволяет единение и взаимообогащение
слова поэтического и научного, будничного и высокого [1: 56].
Направления исследования метафизической поэзии в современном литературоведении весьма разнообразны: как отдельной школы и историко-литературного явления в английской и других национальных литературах, теоретическое осмысление соотношения
метафизической поэзии с философской и религиозной лирикой, выявление типологии
метафизического и ее мотивно-образной сферы, изучение традиций метафизической поэзии в литературе ХХ века.
В современной белорусской литературе выделилось отдельное литературно-художественное течение метафизической традиции. Среди еепредставителей И. Бобков, М. Боярин, А. Рязанов, О. Минкин. Г. Дубенецкая, Г. Булыка, Ю. Пацюпа, А. Дубровский,
О. Данильчик, В. Слинка. В данной работе рассматриваются особенности восприятия
метафизической традиции в белорусской литературе на примере творчества Игоря Бобкова и Михаила Боярина.
Игорь Бобков – белорусский поэт, прозаик, философ, критик. Родился в 1964 г. в Гомеле, в 1986 г. окончил БГУ (отделение философии). Работает в Институте философии
НАН Беларуси и занимается современной постколониальной теорией, историей философии. Преподает в университетах Минска и Вильно. В конце 1980-х был другом литературных объединей «Бабілён» и «Тутэйшыя», один из основателей Белорусского колегиума, издавал и редактировал литературно-философский журнал «Фрагменты». Автор трех
книг поэзии: «SolusRex» (1986, 1992), «Герой вайны за празрыстасць» (1998), «Засынаць,
прачынацца, слухацьгаласы рыб» (2010). Автар монографии «Філасофія Яна Снядэцкага» (2002), а также книги эссе «Каралеўства Беларусь. Вытлумачэнне руінаў» (2005).
В литературоведческих работах поэзия И. Бобкова исследовалась в статьях
Л. Сильновой «Вобразнасць у паэзіі І. Бабкова»[2:85-93] и Е. И. Бажок «Інтэлектуальная
паэзія Ігара Бабкова»[3:143-145]. В работах обращалось внимание на метафизичность
и интеллектулизм философской лирики поэта. В контексте творчества поколения 1980-х
отдельные аспекты поэзии, рассказов и эссеистическихвытсуплений в печати И. Бобкова
рассматривались Л. Синьковой в статьях «Агррэсія формы», «Ці лёгка быць геніем?»,
«Новая маргінальная беларушчына»[4:214-225, 257-274, 275-280].
В поэзии Игоря Бобкова воплотились интеллектуальные идеи XIX–ХХ вв., прежде
всего – идея сближения философии и поэзии. Как писал сам автор, «фигуры Гельдерлин – Рильке – Тракль – Целан для меня чрезвычайно существенные, можно сказаць
сакральные» [5:69]. Гельдерлин – автор ряда философских сочинений,в которых поднимается проблема соотношения поэзии и философии, отображены философские предпосылки художественного творчества и поэтических жанров. Основные философские
идеи сформулированы Гельдерлином в лирической форме, прежде всего в гимнах.
396

Гельдерлин – один из основателей традиции поэтической философии, к которой принадлежали и Новалис, Ницше, Рильке, Целан.
В одной из своих поэтических миниатюр Игорь Бобков называет философию скальпелем, «который разрезает огрубевшую холодную поверхностьмира», а поэзию – наркотиком, «который позволяет забыться и не видеть его кровавую культю» [6:88], тем самым
утверждая их неразделимость и взаимообусловленность.
В одном из интервью поэт говорит, что именно Хайдеггер его «переубедил», что
«быть философом – это значит быть поэтом». В произведениях И. Бобкова затрагивается
ряд экзистенциальных вопросов: смысла человеческого бытия, сущности бытия, отчуждения человека и общества. Значительное место занимают категории экзистенциализма.
Во-первых, сама категория экзистенции. Экзистенция является созданной сознанием
человека чистой абстракцией бытия, лишенной всех своих примет, которые и делают
его конкретным бытием. Экзистенция – это иррациональная реальность, отсюда растворенность, надпредметность образов: «Свет завісае бы кропля на здзіўленых веях
тонкім і шэрым» [7:32]; «Свет, раптам асірацелы// доўжыцца, пераходзіць// у гэты боль
невыносны» [6:44]; «Гэты няісны свет// я ў ім тану, тану…» [7:67]; «пакутны свет» [6:11].
Экзистенциализм уходит своими художественными истоками к экспрессионизму,
который утверждал враждебность мира для личности, сущностные силы которой разбиваются об унифицированные общественные институты. Отсюда проблема противоречия
между внутренним миром и внешним бытием.
Поэт говорит про «недавер да свету, які цябе няспынна падманвае, ловіць у сеткі,
імкнецца завалодаць, пасадзіць на ланцуг – жаданняў, наяўнага быцця» потом
выбрасывает человека «як зламаную ляльку на сметніцу часу»[6:111]. Лирический герой избегает «затлумленага» мира, который будто срисованная картина. Но это не романтический побег, а абстрагирование от проявлений внешнего и суфийское углубление
в внутреннюю сущность, самоанализ и поиск: «Рукі ў ціш апусці, слухай // енк галодных
сабак за сценамі сэрца» [7:43]; «Нібы ліхтар, вечаровая мудрасць даецца» [7:10].
Лирический герой И. Бобкова постоянно находится в пограничной ситуации, в которой экзистенция как бытийное ядро личности раскрывается с особенной силой: «На
самым скраі: самоты, адчаю, сну// на самым, самым скраі: сярод аблокаў» [6:27].
Истинность собственной экзистенции утверждается через боль, которая возникает от
постижения мира:«На вочы, што бачылі, наступіць ката нага// Эрго сум – абвесціць выедлівы
кат» [7:58]; «у вопратцы лёсу віруе бязлітасны боль»[7:9]; «Што я магу прапанаваць ім,
якое веданне?//Толькі боль, свой боль.// Пакутую – значыць існую?!» [7:49].
Кроме экзистенциальной, в лирике И. Бобкова определяется созерцательная восточная тональность. Юрий Борисевич, белорусский художник и эссеист,в одной из своих
критических статей называет поэта «предводителем эзотерической белорускости».
Лирический герой И. Бобковасупрематический растворяется во вселенной и одновременно вмещает его в себе:«заблытацца, забыцца, загубіцца// ня памятаць імёны і
адрэсы», «У тым, каб прапасці, не застацца, ёсць свая асалода. Шчасце не быць» [6:97].
В произведениях поэта изображается буддийская концепция модели мира, согласно
которой все сущностное имеет причинно-зависимое происхождение: жизнь человека
и вселенной представляет собой круг сансарических перевоплощений.
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Название сборника «Герой вайны за празрыстасць» отсылает к понятию нирваны,
котодрая достигается путём просветления, очищения сознания от страстей мира, освобождения от собственного «я». Это преодоление всех мирских связей и, как итог, — абсолютная свобода от раздвоенности, которая раздирает сознание человека и приносит
ему страдания, человек высвобождается от самого себя, от собственной личности как
источника страданий. В стихотворениях Игоря Бобкова воплощена буддистская концепция Я-идентичности, согласно которой сущность «я» рассматривается как нечто
нестабильное, изменчивое, которого не существует как такового: «Што такое маёЯ – я
не ведаю» [6:95].Поэт говорит только про возможность создания определенного образа: «гэтакрыху звар’яцелы будыст з глыбокай цікаўнасць да Лі Бо, Чарана, Гайдэгера
ды Тавянскага»[5:70]. Однако автор предупреждает, что за этим образом нет никакой
идентичности, так как назвать самого себя – значит ограниичить себя как личность, ибо
«невозможно стать тем, кем ты уже являешься»[6:101].
Тема пробуждения, просветления раскрывается через образ дерева – один из кодовых
в лирике И. Бобкова. Существует легенда, что Будда достиг нирваны под деревом Джамбу,
поэтому в буддийской традиции это деревоназывается деревом бодхи (просветления).
«Дзень, нібы дрэва, лістотай сваёй ападае// у Сцікс хуткаплынны»; «праз барвовае вецце
лёсу зямнога ў нішто» [6:37]. Листья – люди, которые не вышли из круга перерождения
сансары и вынуждены опадать вниз каждую осень и снова рождаться каждую весну.
В христианскрй традиции существует три варианта конца человеческого пути, три
образа рая: рай как сад, парк (Ветхий Завет), рай как город, Небесный Иерусалим (Новый
Завет) и рай как небеса (апокрифическая традиция, Данте). Видно, что все эти образы
определенным образом связаны – также и в книге стихотворений И. Бобкова. Герой его
то «сніў сябе садам// у якім//тайна прытулак» [7:11], то признается, что«мроіў незагойнасіні горад», то радуется, когда«рэчывы спадаюць на краты» [7:8], и сам он«лёгка, нібыта
сон, падае ў неба лот» [7:68].
Все стихотворения И. Бобкова пронизаны мифологией сновидений. А. М. Шилец
в статье «Мифологическая символика сна в поэтическом сборнике И. Бобкова «Герой
вайны за празрыстасць» [8:196]связывает «поэтические сны Бобкова с понятием восточной танатологии «бордо», согласно которой «в исключительном состоянии бордо,
умирания и посмертности человеку дается шанс высвободиться, оторваться от круга сансары». Поэт разрабатывает в сборнике «семантическое поле сна как слепоты, незнания,
духовной ограниченности человека в неидеальном мире людей-призраков, которые только думают, что живут, а в реальности спят», «сон отождествлялся с греховной смертью».
Жизнь земная, которая состоит из страданий, это – сон, за границами которого существует страна Чистой Земли, «дзе душы, вольныя ад пераўвасабленняў// ад падарожжаў, ад
прывязанасцяў, ад пакутаў// ад смерці// ўступаюць у чыстую дасканаласць» [7:31].
В книге стихотворений «Засынаць,прачынацца, слухаць галасы рыб» сон представлен как поэтической пространство, как состояние поэтического творчества. В стихотворении «Вызваляючы мейсца таму, што не мае імя…» [6:3], которым открывается сборник, лирический герой «трымае ў пустых далонях сны акіяну» – мысли, душу вселенной,
«падымае веі сляпому соннаму Богу» – делает его зрячим. Во сне происходят диалоги
с вечностью, только в этом пространстве возможна встреча с Ли Бо: «п’яны і светлы, ён
прыходзіць у сны да забытых паэтаў», «матылькі словаў якога порхаюць са сну ў сон,
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ад эпохі да эпохі» [6:81]. Сон также и красивая занавеска от безобразной пустой эпохи,
которая «выплятае сталёвымі пальцамі ўзоры…сіпіць немым свістам» [6:9].
Таким образом, в поэтическом мире И. Бобкова объединены и образно проинтерпретированы философские системы запада и востока (представленные Хайдеггеровской философией экзистенциализма) и востока (представленные философским учением Будды).
Стихотворения И. Бобкова выделяются неповторимой мелодичностью. Автор активно пользуется приемами аллитерации, ассонанса, повтора. Например, поэт часто использует перечисления глаголов в одной форме, с одинаковыми окончаниями: «Заблытацца,
забыцца, загубіцца» [6:53]. Каждая строфа стихотворения «Вера паэтаў» [6:65]строится как повтор согласной «в», с которой начинаются определяющие для автора глаголы:
ведаць, вучыцца, верыць. Большинство стихотворений написаны свободным размером,
в свободных ритмах. В подобных художественных формах написаны «Дифирамбы к Дионису» Ницше, философские поэмы Тракля, «Дуинезские элегии» Рильке, почти вся лирика Целана. Тем самым И. Бобков продолжает традиции метафизического и подтверждает связи белорусской поэзии с мировой.
Михаил Боярин – белорусский поэт, философ. Родился в 1978 г. В Минске, окончил БГУ (отделение филологии), аспирантуру института философии НАН Беларуси.
Переводчик на белорусский язык древнеиндийских текстов («Бхавадгиты» и др.). Автор
поэтического сборника «Шалёнывертаградар» (1998), основатель интеллектуального
журнала «Nihil», вместе с Валентином Акудовичем, белорусским философом и литературным критиком, создатель интернет-сайта белорусских нигилистов, цель которого –
открыть Беларусь в ее отсутствии.
Исследование творчества М. Боярина представлено в белорусском литературоведении несколькими статьями. В работе Е. И. Божок «Интеллектуализм Михаила Боярина»
[3] обращается внимание на смысловую усложненность стихотворений, определены некоторые мотивы лирики поэта. В статье Н. М. Позняк «Урбанистическое пространство
в лирике М. Боярина» [9] анализируются причины обращения автора к урбанистической
образности и общая тональность стихотворений.
В самом названии анализируемого нами сборника стихотворений («Шалёны вертаградар») содержится алюззия на русскоязычный сборник духовной поэзии Симеона
Полоцкого «Вертоград многоцветный» (2 п. XVIII в.). М. Боярин, как заботливый садовник, взращивает из цветов одиночества свой метафизический мир, с запутанным,
как сновидения, пространством, наполненным видениями. Симеон Полоцкий вместе со
стихотворениями размещал сведения про неизвестных ему ранее экзотических животных или явления природы, что придавало ему сборнику характер музейности. В сборнике М. Боярина собрана экзотическая белорусская лексика из словарей В. Ластовского
и Байкова-Некрашевича, что немного усложняет восприятие стихотворений: «ачавістыя
віжы», «канцавосыя калянасці», «пазор», «зеркі», «скелза», «аблямаванне», «жагляр».
Следует отметить, что поэт – автор утопического проекта создания альтернативного языка – «свамовы». Данный проект представляет собой синтез лингвистики, поэзии и сферы сакрального, объединяя их в одно целое – так, как они существовали в вековечной
традиции человечества, и как мы можем видеть в древней Ведовой Индии на примере
Вед. Как говорит сам автор, «Свамова есть закономерный ответ на вызов, который глобализация бросает белорусскому языку и культуре, — это лингвоцентрическое видение
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будущего свободной Беларуси, но в итоге –возвращение на круги своя, в лоно самобытности (именно таков этимологический смысл слова «свобода» – «свое бытие»). Свамова
объявляется чистым языком, основанным на корневой системе словообразования и призванной для использования в богослужениях, художественных и философских текстах.
Среди писателей, пишущих на свамове, М. Боярин называет А. Рязанова, В. Сёмуху (его
перевод Библии на белорусский язык), И. Куликова.
В художественной системе поэта выразительно сочетаются следующие приметы метафизического:
1. Обращение к библейской образности и восточным религиозным системам (буддизм, индуизм):
Кінь камень у крывыя люстэркі маіх вачэй,
Бо ня выпрастаць крыўду, скрывавіць яе лягчэй [10:68];
На скелзе ў лагчыну графічна застыў Хануман.
Падыспадам морскія коні ўзбіраюцца ўгору [10:30].
2. Время и пространство образуют метафизический хронотоп. Пространство представлено городом-фантомом, в котором мелькают люди-призраки, а человек, проснувшийся и вышедший в город, становится преступником, отчуждается городу. Присутствие лирического героя никак не обозначает себя – существует только его зрение:
Зрок шугаў па мурох шурпатых,
Зрок імкнуўся каменне з бруку вырваць [10:35].
Город предстает онтологически чуждым человеку: сущность человека – движение,
открытость, жизнь; города – статичность, замкнутость, смерть:
Люстраваць сваім целам
Аркадыпад’ездаў,зрэб’е
саванарыз дамоў,іх сорам –
Чырвань цаглянай раны,
Малочныя жылы змаршчынаў.
Пухліны каменных венаў,
І не магчыма рашчыніцца,
Ўвабрацца зямлёй, расці [10:61].
3. Тема сновидений и видений как отражение метареальности, которая видится поэту единственно истинной формой существования:
Сон азначае крохкае маўчанне,
У гэты час мы людзі больш чым рэчы.
(…)Прачнуцца – гэта значыць загаварыць.
Цяпер я заўважаю,што мой голас
Пад выглядам шукання іншай мовы
На самай справе мкне да цішы [10:58].
4. Кинематографичность как составная часть идиостиля поэта, когда стихотворения
прочитываются как сценарий, кинозарисовка отдельных фрагментов фильма. Стихотворения М. Боярина отличаются монтажным характером композиции, игрой планов, чем
создается эффект разрушения реальности:
Вечнадзікія дарычныя калюмны
выстыглі туманнай абліхавы
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Стромнямі расліннай павуты
Лісцікі, палеглыя бязладна
Распасцёртыя шурпатымі палямі
Набываюць мазаічны лад [10:31].
В лекциях для Белорусского коллегиума В. Акудович утверждает, что «интеллектуально-метафизическая белорусская литература пока что только в начале своего пути. Но,
независимо от будущих успехов и потерь уже сегодня она много в чем определяет образ, да и саму сущность Новой литературной ситуации Беларуси». Экзистенциальная
образность поэзии И. Бобкова и М. Боярина, а также поэтическое воплощение ими буддистской и индуистской философии позволяют нам говорить о диалогическом характере взаимодействия поэтического и философского модусов. Наши выводы подтверждает
и метафизическая образность, характерная для поэзии упомянутых авторов. Метафизическое проявляется в поэтическом тексте через воплощение идеи синтеза материального и идеального: образы сна (идеальное) и города (материальное), времени земного
и вселенского. В художественном мире И. Бобкова соединены и творчески проинтерпретированы философские системы запада (представлены Хайдеггеровской философией
экзистенциализма) и востока (представленной философским учением Будды, восточнохристианским учением). Белорусская философская поэзия, как и национальная философия, находятся на этапе интенсивного развития и спецификации, категориального
выделения из универсума интеллектуальной деятельности, про что свидетельствуют
эксперименты в поэтике, поиск новых жанров и форм изложения мысли.
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МЕТАМОРФОЗЫ КАК МАРКЕРЫ АВТОРСКОГО МИФА Х. КОРТАСАРА
В ЭССЕ «ЛУИ АРМСТРОНГ – ОГРОМНЕЙШИЙ ХРОНОП»
В статье научный поиск направлен на осмысление темы метаморфоз в эссе Х. Кортасара «Луи Армстронг – огромнейший хроноп». Исследовательские стратегии сосредоточены на выявлении связи между темой метаморфоз и авторским мифом аргентинского писателя. Представлена интерпретация образа Луи Армстронга в эссе
в соответствии с прочтением авторских кодов Х. Кортасара.
Ключевые слова: метаморфозы, авторский миф, джаз, маг, Луи Армстронг, хроноп.
Актуальность заявленной проблемы обусловлена вниманием современного литературоведения как к феномену авторского мира и мифа, так и к теме метаморфоз в мифологическом, экзистенциальном и семиотическом аспектах.
Касательно изученности творчества Х. Кортасара ситуация неоднозначна. Не иссекающий до сих пор интерес к художественному миру писателя возник после успеха
его романа «Игра в классики». Но при признании того факта, что писательский талант
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Х. Кортасара проявлялся как в романистике, так и в новеллистике, изучению его романов
уделено значительно больше внимания. Более того, кортасаровской эссеистике практически вовсе не было уделено внимания. Однако эссеистика Х. Кортасара является важным индикатором становления его авторского мифа.
Цель статьи – на материале эссе «Луи Армстронг – огромнейший хроноп» проследить различные модификации темы метаморфоз в контексте мифологизации Х. Кортасаром джаза и личности Луи Армсторнга.
Обращаясь к осмыслению вышеуказанного кортасаровского эссе, стоит соотнести
авторские символы с контекстом жизни и творчества Х. Кортасара. Для художественного мира аргентинского писателя характерен тип дискурса, представленный в вышеупомянутом эссе. Показательно, что авторская мифологизация модифицирует реальные
и глубоко личные впечатления Х. Кортасара, как истого почитателя джаза, от концерта
Луи Армстронга в Париже в 1952 году. Не менее примечательно кортасаровское обыгрывание в своих текстах темы метаморфоз.
Образ Луи Армстронга в эссе решен в дионисийском ключе. Согласно утверждению
Г. Варакиной, дионисово сопряжено с опьянением и восторгом, «через которые делалось
возможным переживание божественного присутствия в себе, в результате чего и происходило очищение», затрагивая «прежде всего чувственные основы человека» [1, с. 177].
Более того, для Х. Кортасара природа Луи Аромстронга как артиста и человека, своего рода мага, несомненно оказывается созвучной Дионису. В рецепции Ф. Зелинского
Древнегреческой религии и культуры подчеркнуто: «Дионис, темный бог сокровенных
чар природы, пленительный и загадочный, как влажный весенний воздух с его вестью
о пробуждении, о приливе жизнетворных сил» [2, с. 69]. Х. Кортасар намерено выбирает
в качестве смысловых маркеров образа Луи мрак, экстатичность, колдовские потенции.
В эссе сопричастность Армстронга дионисийству обусловлена, прежде всего, авторской
мифологизацией джаза.
Известна любовь Х. Кортасара к джазу. Более того, джаз во многом определил стиль
кортасаровской прозы и особенности художественного мышления и мировидения. Исследователь жизни и творчества писателя М. Эрраес отмечает, что для Х. Кортасара
«в джазе было то, чего недоставало другой музыке: в нем была импровизация, метатворчество, <…> в нем было непредсказуемое развитие темы» [6, с. 33]. По замечанию
М. Эрраеса, со временем «увлечение джазом стало еще сильнее, <…> и к зрелым годам
Кортасар был уже настоящим специалистом в этой области» [6, с. 33].
Сам Х. Кортасар высказал мысль, которая объясняет привлекательность для него
джаза. «Джаз <…> основан на <…> принципе импровизации. Есть мелодия, которая
является ведущей, несколько аккордов, которые служат мостиками между вариантами
этой мелодии, и на этой основе джазовые музыканты выстраивают свои соло в стиле
чистейшей импровизации и потому, естественно, никогда не повторяются» [6, с. 33].
В эссе «Луи Армстронг – огромнейший хроноп» музыке Армстронга придается почти магическая сила. Почувствовать эту магию и проникнуться ею способны лишь хронопы, приходящие в экстаз и переживающие катарсис. Музыка преображает в буквальном
смысле, что порождает метаморфозы, происходящие со всеми во время концерта. Характерно направление метаморфоз на пробуждение звериной сущности в слушателях и голосе Луи. Для Х. Кортасара, видимо, проявления животного начала близки к тотемному
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значению и оказываются более подлинными, чем приверженность социальным иерархиям, отвергаемым хронопами. По мысли Г. Н. Шегуловой, в метаморфозах античной мифологии «вид или порода зооморфного существа, в которое превращается человек, специально оговаривается – на этом держится этиологическая функция сюжета» [5, с. 60].
Тема превращения в животных в кортасаровском эссе обыгрывается на уровне метафор,
в подтексте означающих потаенную сущность каждого присутствующего на концерте.
Метаморфозы связываются со звучанием голоса. Так выступающий перед появлением
Армстронга господин заглушен тем, что «хронопы приходят в неистовство, орут истошно» [3] из-за чего проявляется его сходство с рыбой в аквариуме. Образ рыбы в данном контексте связан со значением естественности среды – «как рыба в воде» – для того,
чье выступление сорвано, а главное с обеззвучиванием и лишением слова и смысла его
существования.
Начало выступления Луи меняет ход метаморфоз и «первая фраза “When its sleepy
time down South” опускается на людей лаской леопарда, спрятавшего когти» [3]. Армстронг наделяется колдовской силой завораживать подобно Орфею, но в отличие от
античного певца Луи пробуждает звериное неистовство в душах зачарованных слушателей. Метаморфоза, способствующая тому, что «зал становится странно похожим на
огромное сообщество обезумевших осьминогов, а в центре этого действа – Луи» [3]
по-иному обыгрывает мифологему менад, интерпретируемую Х. Кортасаром в одноименном рассказе. Но в эссе «Луи Армстронг – огромнейший хроноп» зачарованные
хронопы игрой гения джаза – своего духовного покровителя – вечного ребенка, демона
импровизации и ангела, слетевшего с небес («Луи, который лишь сегодня, словно ангел,
слетел в Париж, я хочу сказать – прибыл самолетом “Эр Франс”») [3], только неистово
тянутся к кумиру, преображающему их мир и сущность.
Смена промокшей от пота белой рубашки Армстронга продолжает на уровне подтекста цепь метаморфоз. Обыгрывается тема змеи, сбрасывающей кожу, что может соотноситься и с демонической ипостасью змия-искусителя, и быть отсылкой к мифологеме
Марсия. Тема Марсия тоже оказывается преображенной в ключе импровизации. Наказание Аполлоном Марсия, дерзнувшего соревноваться с богом в искусстве музыкальной
игры, оборачивается обреченностью Армстронга на смену второй кожи (рубашки) после
каждого концерта – платой за неизменную победу: «… когда играет Армстронг, каждая
лягушка – в свою лужу, и всё тут!» [3].
Согласно авторскому мифу Х. Кортасара доминантами метаморфоз неизменно остаются варианты превращений в животных, реализуемых на уровне метафор-символов.
В эссе также акцентируются различные проявления на концерте звериного начала в слушателях и маге-джазисте. По мысли А. Е. Махова, «соположение свойств зверя и смыслов» могут принимать «порой совершенно неожиданный оборот. Чем странее сравнение – тем лучше, остроумнее эмблема» [4, с. 93]. Истинное преображение начинается
со звуками пения Луи, способного пробуждать в себе дремлющие тотемные силы, когда
«вырывается, нарастая, рев влюбленного оленя, мольба антилопы, обращенная к звездам, шепоток красавцев-шмелей в сиесте высоких трав» [3].
Тема полубожественной-полуживотной природы великого джазиста обыгрывается
в эссе и обогащается рядом смысловых отсылок к другим кортасаровским произведениям. Испитие Армстронгом неведомой залу жидкости из «таинственного красного
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бокала» пробуждает различные догадки от предположений о молоке до уверенности, что
«в его бокале не может быть ничего иного, кроме бычьей крови или критского вина» [3].
Упоминание о бычьей крови и критском вине отсылает к мифу о Минотавре, оригинально интерпретированном Х. Кортасаром в пьесе «Цари», где Минотавр предстает не чудовищем, а неугодным поэтом, иначе видящим мир. В этом смысле в эссе Луи Армстронг
уподоблен Минотавру недюжинным талантом и фантазией своих почитателей. Но главное, Армстронг предстает волшебником, совершающим невероятное со звуками своей
трубы и с помощью пения. Кумир хронопов не стыдится и простых фокусов, коими
кажутся слушателям необходимые джазисту манипуляции с платками и бокалом. «Тем
временем в руках у Луи, незаметно спрятавшего стакан, снова свежий белый платок.
Теперь он настроен петь, и вот уже поет, а когда Луи поет, весь заданный ход вещей
останавливается…» [3].
Мотив священности музыканта подчеркивается образом таинственного бокала,
жидкость, находящаяся в котором должна утолить жажду Луи, вызванную напряжением сил во время концерта. «… он берет с возвышения Зевса таинственный красный
бокал, узкий и высокий, напоминающий кубок для игральных костей или Святой Грааль, и пьет из него какую-то жидкость, порождая множество самых различных догадок…» [3]. Образ кубка вызывает ассоциацию с чашей, испитие из которой означает
принятие предрешенного.
Публика старается угадать возможное значение таинственного бокала и жидкости
в нем, усиливая этим экстаз и своими догадками приобщаясь одновременно к игре случая и священнодействию. Споры и предположения о том, пьет ли Луи Армстронг молоко, бычью кровь или же критское вино, становятся попытками определить заведомо
неопределимое, к чему можно лишь приближаться – природу самого джаза, вдохновения
великого джазиста, его музыки, которая способна околдовывать, творить метаморфозы
и дарить радость. Но разгадать тайну оказывается невозможным, ведь сам Луи «готов
без конца говорить “прощай” музыке, которую творит сейчас, в этом зале, и которая
тут же исчезнет навсегда» [3].
Тема игральных костей («кубок для игральных костей») соотносится с идеей того,
что личность Армстронга, а главное его музыка уподоблены случаю. Но случай этот оказывается судьбоносным. Импровизации Армстронга, которые сродни выбросу игральных костей, обретают истинную глубину и силу ценой его таланта и жизни. Эта подлинность усиливается и в сердцах слушателей и даже определяет их жизненный путь:
быть хронопами, «погруженными в этот волшебный сон, < > а в самой сердцевине сна
у каждого хронопа – крошечный Луи, который все играет на трубе и поет» [3]. Упоминание святого Грааля акцентирует истинность музыки Луи, своего рода, рыцаря, вечно
ищущего великую и недостижимую святыню и в неизбывности самого поиска приближающегося к ней. Вариативное сопоставление трех тем: темы причащения, игральных
костей и святого Грааля подчеркивает импровизационный характер сущности джаза
и самого Луи Армстронога.
Но остается неведомой природа гения импровизации Луи Армстронга, предстающего ребенком, демоном, ангелом, зверем, волшебником и воплощенным Смехом. Все эти
ипостаси сосуществуют и оживают в неистовстве джаза, столь любимого Х. Кортасаром
и ставшего важной вехой авторского мифа аргентинского писателя.
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Перспективы дальнейшего исследования открываются в плане выявления темы
метаморфоз как важной доминанты авторского мифа Х. Кортасара в новеллистике и эссеистике писателя.
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МЕТАМОРФОЗИ ЯК МАРКЕРИ АВТОРСЬКОГО МІФУ Х. КОРТАСАРА
В ЕСЕЇ «ЛУЇ АРМСТРОНГ – ВЕЛИЧЕЗНИЙ ХРОНОП»
У статті науковий пошук спрямовано на осмислення теми метаморфоз в есеї
Х. Кортасара «Луї Армстронг – величезний хроноп». Дослідницькі стратегії зосереджені на виявленні зв’язку між темою метаморфоз та авторським міфом аргентинського
письменника. Представлена інтерпретація образу Луї Армстронга в есеї відповідно до
прочитання авторських кодів Х. Кортасара.
Ключові слова: метаморфози, авторський міф, джаз, маг, Луї Армстронг, хроноп.
Fokina S. A., docent
ONU, Odessa
METAMORPHOSES AS MARKERS OF THE AUTHOR’S MYTH OF J. CORTÁZAR
IN THE ESSAY «LOUIS ARMSTRONG IS THE HUGE CRONOPIO»
The article deals with the subject of metamorphoses in J. Cortázar’s essay «Louis
Armstrong is the huge Cronopio» and is concentrated on the identification of communication
between a subject of metamorphoses and the author’s myth of the Argentina writer.
Key words: metamorphoses, author’s myth, jazz, magician, Louis Armstrong, Cronopio.
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ДНУ імені Олеся Гончара, Дніпропетровськ
ОСМИСЛЕННЯ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ПАРАДИГМИ
ГРІХ – СПОКУТА У ПОВІСТІ С. АЛЬБРЕХТ «ЧЕМНИЙ ПРИВИД»
У статті досліджується повість німецької майстрині художнього слова Софі
Альбрехт «Чемний привид» (1797), розглянута в аспекті модальності ірраціонального.
Узагальнюються особливості перетворення письменницею у готичному ключі християнських уявлень про непорушність універсального зв’язку провина – кара. Виявлені оригінальні та канонічні художні засоби, за допомогою яких авторка розбудовує готичне
тло оповіді.
Ключові слова: міфологема, метаморфоза, художній прийом, мотив, сфера ірраціонального, трансцендентальне очищення.
Останнім часом спостерігається поглиблення інтересу сучасних зарубіжних германістів до багатогранної спадщини німецької поетеси, драматурга і письменниці Софі
Альбрехт, про що свідчить, зокрема, нещодавно проведена у Кільському університеті
(Німеччина) гучна виставка, присвячена її сповненому блискучих злетів і трагічних переживань життю й примітній за жанровим різноманіттям творчості, розквіт якої припадає на кінець XVIII – початок XIX ст. Утім, хоча різноплановість творчого надбання майстрині художнього слова вже привертала увагу літературознавців, діапазон присвячених
їй ґрунтовних наукових праць залишається досить вузьким (див.: [1; 2]). Одноманітною
уявляється також палітра аспектів дослідження – літературна спадщина С. Альбрехт розглядається германістами головним чином у контексті загального вивчення національної
жіночої письменницької традиції 1800-х рр. [2] або у річищі критичного освоєння локального літературного контексту епохи Просвітництва [3]. Це обумовлює актуальність
і своєчасність даної розробки, головною метою якої є висвітлення готичних граней творчості письменниці. На підставі аналізу маловідомої вітчизняному читачу повісті «Das
höfliche Gespenst» [4] («Чемний привид», 1797) спробуємо простежити, за допомогою
яких художніх засобів авторка створює овіяний флером непояснимого, осцилюючий на
грані раціонального та ірраціонального сюжет, та з’ясувати культурно-філософський
сенс авторського задуму.
Представлені у повісті містичні події викликані раптовим збоченням стосунків у багатій графській родині фон Дуба – дочка-красуня Іда не лише руйнує сімейне лоно шляхом
огульного звинувачення братів та матері у страшній змові проти батька, але й безжалісно
прирікає людину, яка дала їй життя, на самотнє ув’язнення. Письменниця на свій лад перевтілює міфологему «демонічної краси», підхоплює розвинуту європейськими готицистами тему згубних виявів нестримного у своїй люті жіночого єства – згадаємо у цьому
контексті відому повість Ж. Казота «Закоханий диявол» (1792), у якій утілено наскрізну
трансформаційну тотожність: чарівна дівчина – Біондетта – Вельзевул. Заслужене покарання спостигає безсердечну Іду під час весільних подій – її, вродливицю-наречену,
© Тиха Т. О., 2015
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у момент урочистої ходи до церкви запрошених на учту гостей вбиває «раптовий» удар
блискавки. Примітно, що змальовуючи історію життєвого шляху дівчини-лиходійки,
Софі Альбрехт уникає сполученого метафізичного простору, в якому незвичайні трагічні
події відбувалися б із втручанням таємничих сил, однак введений авторкою мотив природного явища неспростовно натякає на божественне скерування буття [5: 102].
Подальший розвиток сюжетної лінії пов’язує метафізичний код з планом дидактичного напучення і ґрунтується на творчому осмисленні біблійно-легендарної міфологеми
«вічного блукача» в рамках жіночої модифікації (сюжет «блукачки»). Авторка зосереджується на поневіряннях душі загиблої Іди у земному світі з метою повчального ознайомлення живих з негативним досвідом втрати моральних цінностей. При цьому письменниця
обігрує етос мовчання про страшне, — розкрити таємницю Іди може лише старовинний
манускрипт, що дбайливо зберігається у монастирі Св. Клари, тобто у даному контексті
письменниця звертається до характерного для готичних творів художнього прийому печатки (мовчання) у слові та тексту в тексті. Наочно знаковою є характерологічна метаморфоза
жіночого образу: жорстока за життя красуня після смерті перетворюється у надзвичайно
ввічливу сумну примару, яка «усвідомила» свої земні помилки й прагне не допустити їх
повторення іншими – смерть одної особи постає у даному контексті трансцендентальним
очищенням для загалу, прогресивним з позиції етики духовним перетворенням. У семантично багатоплановому рішенні Софі Альбрехт оригінальним чином синтезовані християнські уявлення про чистилище та прадавні вірування щодо тривалих страдницьких мандрів у поцейбічному середовищі душ лиходіїв (див.: [6: 12]). Пов’язаний з культом смерті
комплекс марновірних переконань наділяється особливою експресією у сцені поховання
жорстокої дочки. Авторка використовує колоронімічну символіку – образ синього полум’я,
що раптом охоплює труну з тілом Іди, викликає асоціації з пекельним вогнем, адже одне з
містичних значень синього кольору сполучене зі сферою зла. Так, на середньовічних мозаїках доброго янгола часто зображає постать у червоному вбранні, а злого – у синьому [5:
101], адже синьо-фіолетові тони вважалися кольором нижнього повітря, де нібито перебували демони, і з якого утворювалися їхні тіла [7: 255]. У демонологічній літературі диявола
нерідко змальовують з синім полум’ям між рогами [8: 274].
Архітектоніка твору обумовлює збереження містичної інтриги навколо примарного
образу Іди, що належить двом світам, протягом всієї оповіді. Але не менш важливим
є розгортання сюжетної лінії, пов’язаної з трагічною долею іншого жіночого персонажа, нареченої-вдови Катаріни фон Гартіг. С. Альбрехт детально розробляє психологічну
площину душевних страждань сповненої відчаю дівчини, яка, усамітнившись у невеличкому маєтку на березі Влтави, намагається втамувати гіркий біль, завданий втратою коханого. Складна світоглядна позиція жіночого персонажа нібито відбиває суперечливий
характер переконань прихильників потужного культурного руху епохи Просвітництва і
передромантизму: з одного боку, протагоністка уособлює інтелектуальну іпостась раціоналістки-скептика («die aufgeklärte Katharine» [4: 30]), що виключає існування парасвіту
у будь-якій формі, а з іншого – відповідає духовним запитам поетеси-романтика, яка
при всій своїй освіченості на ірраціональному, підсвідомому рівні відчуває у звичайних
об’єктах дійсності прояв неосяжної для логіки здорового глузду сфери трансцендентного. Так, жіночі почуття невимовної туги за загиблим знаходять відображення в надчуттєвих тремтливих образах зірок, які сповіщають про нове пристановище нареченого
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(«lichte Sterne kündigten ihr die Heimath ihres Lieben an» [4: 15]), вітру-доторку потойбічного коханого («jede schmeichelnde Luft... war ihr das Schweben ihres Geschiedenen» [4:
13]), жаданої смерті-побачення («ein Blick voll Hoffnung hing an dem blauen wolkenlosen
Himmel; dort fand sie ihn wieder – sie hörte süße Ahndung des baldigen Wiedersehns» [4:
13]), очікування неодмінного воскресіння люблячих («wir werden auferstehen in junger
Schöne!» [4: 15]). Звернімо увагу, що мотиви «самовідчування у коханні» та «туги за
смертю» є показовими не тільки для поезії Альбрехт, як прийнято вважати у науці (див.:
[9: 71]), вони збагачують також ірраціонально забарвлену прозу письменниці.
Перебування у стані сублімованого містичного піднесення уможливлює неусвідомлюване Катаріною-раціоналісткою пристрасне й тим більш органічне входження у площину надприродного – знайомство та північні спілкування з прекрасною Ідою, чия потойбічна природа залишається для героїні таємницею, адже красуня-незнайомка виявляє
фізичні й духовні риси цілком звичайної земної людини. На нашу думку, у такому художньому рішенні Софі Альбрехт знаходять відбиття ідеї філософської антропології видатного шведського теософа Е. Сведенборга, чия світоглядна концепція була не тільки добре
відома, але й близька письменниці. Невипадково у присвяченому мислителю вірші («An
Swedenborg», 1781) авторка іменує себе його «ученицею»: «Schwebe oft, du mein erhabner
Meister, / Aus den Fluren jener reinen Geister, / Her zu deiner schwachen Schülerin; / Daß ich
mich an jener Spott nicht kehre, / Die verkennen deine hohe Lehre, / Leite mich zur wahren
Weisheit hin» [10: 145] («Линь до мене часто, мій шляхетний майстер, / З ланів тих чистих
духів, / Линь звідти до своєї слабкої учениці; / Щоб я не пристала на глузування тих, /
Хто не визнає твого високого вчення»). Доцільно згадати про надбання Е. Сведенборга,
який стверджував, що «відокремлений від тіла дух людини є та сама людина й у тій самій
подобі» [11: 234], «вони <духи> бачать, чують, розмовляють і... навіть тіло їх наділене...
чуттям дотику» [11: 235]. Перша зустріч жіночих персонажів відбувається у Пасхальну
ніч. Час воскресіння Христа як момент одухотвореного містичного зникнення меж між
земною та позаземною площинами в готичній парадигмі отримує додатковий вимір – постає періодом оприявнення у поцейбічному світі сфери ірраціонального, зокрема дифузії
матеріалізованих душ невтихомирених мерців. Спілкування Катаріни з Ідою переривається у момент ознайомлення з викладеною у манускрипті історією життя й смерті нічної співрозмовниці – тим самим має місце не тільки усвідомлення Катаріною страшного
факту приналежності загадкової красуні до потойбічної площини, але й здійснення Ідою
свого призначення – передачі у світ живих вісті-попередження «für Frevlerinnen, die es
vergessen wollen, daß sie ihren Müttern die tiefste Ehrfurcht schuldig sind» [4: 95] («злочинницям, які прагнуть забути, що заборгували своїм матерям найщиріше благоговіння»).
Наші стислі спостереження дозволяють дійти висновку, що у творі Софі Альбрехт
знаходить відбиття суперечливий симбіоз просвітницького інтелектуалізму та укоріненого у містиці магічних лабіринтів всесвіту романтичного світовідчуття. Чутлива до
кола ідей транслювання й інформаційного обміну буттєвих площин авторка трактує
дидактичну ідею неминучості розплати за зло, скоєне людиною за життя, осмислює
у готичному ключі положення християнського вчення щодо постмортальних наслідків
для людської душі гріховної поведінки особистості. Створений письменницею готичний континуум залучає стереотипні техніки, зокрема, актуалізує нічну містику, елементи сакрального часопростору, використовує поетику ірраціонального, а також завдячує
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власним творчим знахідкам Альбрехт. Серед них розробка символічного візуального
супроводу дії – пов’язаної з семантикою смерті та полем інфернального колоронімічної
символіки, сполучення елементів християнських уявлень та прадавніх вірувань, підхоплення надбань ірраціоналізму й перегук з філософськими ідеями Е. Сведенборга.
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ДНУ имени Олеся Гончара, Днепропетровск
ОСМЫСЛЕНИЕ ХРИСТИАНСКОЙ ПАРАДИГМЫ ГРЕХ – ИСКУПЛЕНИЕ
В ПОВЕСТИ С. АЛЬБРЕХТ «ВЕЖЛИВЫЙ ПРИЗРАК»
В статье рассматривается повесть немецкого мастера художественного слова
Софи Альбрехт «Вежливый призрак» (1797), интерпретируемая в аспекте модальности иррационального. Исследуются особенности преобразования автором в готическом ключе христианских представлений о неотвратимости универсальной связи
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вина – наказание. Показаны оригинальные и каноничные художественные средства,
с помощью которых писательница создает готическую атмосферу повествования.
Ключевые слова: мифологема, метаморфоза, художественный прием, мотив, сфера иррационального, трансцендентальное очищение.
Tykha T., postgraduate
Dnipropetrovsk national university, Dnipropetrovsk
INTERPRETATION OF THE CHRISTIAN PARADIGM OF SIN –
ATONEMENT IN “THE POLITE GHOST” BY S. ALBRECHT
The article is devoted to the analysis of the story «The polite ghost» (1797) by the German
writer Sophie Albrecht from the standpoint of the irrational modality. The peculiarities of the
interpretation by the author in the Gothic manner of Christian conception about the inevitability of universal connection of fault – punishment are investigated. The original and canonical
poetic means by which the writer creates the Gothic atmosphere are shown.
Key words: mythologem, metamorphosis, poetic means, motif, sphere of the irrational,
transcendental purification.
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Старостенко Т. Н., доцент
ХНПУ имени Г. С. Сковороды, Харьков
БУНИН – КУПРИН – МАЛЯВИН: ТОЧКА ПЕРЕСЕЧЕНИЯ
В статье изучаются точки пересечения Бунина, Куприна, Малявина периода эмиграции. Объединённые тоской по утраченной родине и ностальгией по безвозвратно
утерянному прошлому, оба писателя встретились на холсте Малявина-портретиста.
Эти два карандашных портрета, выполненных Малявиным, анализируются сквозь призму творчества, взглядов на мироустройство и гражданской позиции данных художников слова. Такие разные в творческом плане в целом, Бунин и Куприн оказались близкими
в своём неприятии «новой России», её разрушительного пути, избранного, по их мнению,
чуждыми её духовной природе силами.
Ключевые слова: исконно русское прошлое, ностальгические мотивы, национальная
катастрофа, пророчество, индивидуальное восприятие.
Русская живопись начала ХХ века характеризуется разнообразием форм и красок.
Её палитра варьируется от инфернального Михаила Врубеля до безудержного широтой воплощения Филиппа Малявина. Последнему, как представителю реалистической
школы, чужд любого рода символизм, который ему был приписан впоследствии. Неспроста в 1922 году художник всё же покидает столь чуждо перевоплотившуюся родину.
© Старостенко Т. Н., 2015
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Излюбленные тона красного не имели ничего общего с революционными идеями того
времени. Такие по-малявински яркие картины «Смех» и «Вихрь» были всего лишь отражением вольной русской души и национального характера.
На фоне колоритных работ маслом довольно бледными могут показаться два, на первый взгляд, скромных карандашных портрета русских писателей А. Куприна и И. Бунина. Столь различные по происхождению, творчеству и жизненным коллизиям эти три
русских имени сошлись в одном – тоске по безвозвратно утерянному миру. «Их объединяет сильнейшая ностальгия». — Пишет Е. Агроскина, впервые обратившаяся к заявленной теме. — «Тема зарубежных произведений А. Куприна, И. Бунина и Ф. Малявина – постоянное обращение к прошлому, осознанному как бесценный дар. Думается,
именно потому так проникновенны два подаренных портрета. Проницательный художник уловил в образах своих персонажей, возможно, испытанное им самим: то глубинное,
уже не покидавшее их чувство тоски, которая обессиливает и надламывает душу. Куприн
её прячет за добродушием и слегка ироничной улыбкой, Бунин – за внутренней строгостью и собранностью, но в глазах того и другого – боль и печаль» [1: 143].

Ф. А. Малявин
Портрет А. Куприна

Ф. А. Малявин
Портрет И. Бунина

Цель статьи – определить точки соприкосновения трёх представителей русской эмиграции первой половины ХХ века А. Куприна, И. Бунина и Ф. Малявина, с тем, чтобы
более глубоко понять их внутренний мир и полнее раскрыть их образы.
С представителями ушедшей великой России Ф. Малявин, выходец из многодетной
крестьянской семьи, мог никогда и не стать на одну ступень, если б не череда случайностей. Случайным странствующим монахом, увидевшим его рисунки, был он взят в афонский православный монастырь Святого Пантелеймона, а затем также случайно оказался
замеченным в 1891 г. скульптором В. А. Беклемишевым, побывавшим на Афоне. В. А. Беклемишевым Малявин, тогда ещё юноша-иконописец, был приглашён в Петербург, поступил вольнослушателем на живописное отделение АХ. Очень кстати последовала реформа
1894 года, когда открылась мастерская И. Е. Репина, и Малявин стал его учеником.
Случай привёл в литературу и Куприна. «Я стал писателем случайно», — неоднократно цитирует его Бунин в своём очерке «Куприн» 1938 года в то же время с этим не
412

соглашаясь [2]. Обоих писателей с таким разным темпераментом и манерой написания
объединяло дворянское происхождение, знакомство с А. П. Чеховым и «странная» многолетняя дружба: «Странно вообще шла наша дружба в течение целых десятилетий: то бывал он со мной нежен, любовно называл Ричардом, Альбертом, Васей, то вдруг озлоблялся,
даже трезвый: «Ненавижу, как ты пишешь, у меня от твоей изобразительности в глазах
рябит. Одно ценю, ты пишешь отличным языком, а кроме того, отлично верхом ездишь.
Помнишь, как мы закатывались в Крыму в горы?» Дикая горячность его натуры была вообще совершенно поразительна, равно как и переменчивость настроений. Чем больше я
узнавал его, тем все больше думал, что нет никакой надежды на его мало-мальски правильную, обыденную жизнь, на планомерную литературную работу: мотал он свое здоровье,
свои силы и способности с расточительностью невероятной, жил где попало и как попало
с бесшабашностью человека, которому все трын-трава» – вспоминал Бунин [2].
Однако образ жизни всех троих, так или иначе, позволил изнутри познать Россию
многоликую – от простого человека до петербургских салонов. Все трое были частью
глубоко духовного, аутентичного, истиннорусского прошлого. Все трое не приняли
революцию: Бунин – холодно и резко, Малявин и Куприн – с течением времени восприняли её как национальную катастрофу. Описывая события 1917 года и Гражданскую
войну, Куприн отмечал: «Иные ещё поздравляли друг друга с великой бескровной, но
в широких улыбках уже чувствовались фальшь и ужас» [6]. А 12 марта 1920 года он
напишет: « – Буде. Попили нашей кровушки. // Впервые я тогда услышал этот глупый
лозунг. И он прозвучал для меня как символ, как бессмысленное пророчество той бойни,
которую и поныне зовут в Европе великой бескровной русской революцией» [6]. Осенью
1919 года, с приходом белых, он поступил в чине поручика в Северо-Западную армию.
В своей книге писатель позже приведёт «Воззвание генерала Врангеля к офицерам красной армии»: «Я, генерал Врангель, стал во главе остатков русской армии – не красной,
а русской, ещё недавно могучей и страшной врагам…» [6]. В этом и весь Куприн: красная Россия – уже не русская Россия. 10 июня 1920 года возмущённый лицемерием нового
режима Куприн пишет: «И наконец, какая тут, к чёрту, родина, если самое это слово из
советского обихода исключено как крайне похабное и всего лишь на днях газета «Правда» всячески заушала несчастного профессора Брауна, осмелившегося в предисловии
к какой-то книжке упомянуть о любви к родине как о могучем рычаге» [6].
Не принял Куприн и так называемого «вождя»: «во всех его движениях есть что-то
«облическое», что-то крабье. <…> Ни отталкивающего, ни величественного, ни глубокомысленного нет в наружности Ленина. <…> Разговаривая, он делает близко к лицу
короткие, тыкающие жесты. Руки у него большие и очень неприятные: духовного выражения их мне так и не удалось поймать. Но на глаза его я засмотрелся. Другие такие
глаза я увидел лишь один раз, гораздо позднее. В зоологическом саду, увидев золотокрасные глаза обезьяны-лемура, я сказал себе удовлетворенно: «Вот, наконец-то я нашёл
цвет ленинских глаз!» Разница оказывалась только в том, что у лемура зрачки большие,
беспокойные, а у Ленина они – точно проколы, сделанные тоненькой иголкой, и из них
точно выскакивают синие искры» [6]. А в Париже в 1921 году писатель придет к выводу:
«В сущности, — подумал я, — этот человек, такой простой, вежливый и здоровый, гораздо страшнее Нерона, Тиберия, Иоанна Грозного. Те, при всём своём душевном уродстве, были всё-таки людьми, доступными капризам дня и колебаниям характера. Этот
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же – нечто вроде камня, вроде утёса, который оторвался от горного кряжа и стремительно катится вниз, уничтожая всё на своём пути. И при том – подумайте! – камень, в силу
какого-то волшебства, — мыслящий». Нет у него ни чувства, ни желаний, ни инстинктов.
Одна острая, сухая, непобедимая мысль: падая – уничтожаю» [6].
Подобных взглядов придерживается Бунин, который с документальной точностью
описывает переломные моменты в жизни России в книге «Окаянные дни», в завершённом виде вышедшей в 1936 году [3]. Говорящим является уже само название.
О взглядах Малявина Куприн говорит в своём очерке «Ф.А. Малявин»: «Смешно.
Есть русская веселая поговорка: «Дурак красному рад». В годы первоначального успеха малявинских баб назревала первая, малая революция. Так вот: молодые неучащиеся
люди и все курсята потянулись на поклон к Малявину. «Ваша картина – пророчество!
Этот красный смех! Товарищ позвольте пожать вашу честную, правую, гениальную
руку». // Но какой, к черту, Филипп Малявин революционер! Он, милостью Божьею, беззаботный и добрый анархист» [5].
Таким образом, темы Бунин – Куприн, Куприн – Малявин и Малявин – Куприн – Бунин являются перспективными в плане дальнейшего исследования. Всех троих объединяла прошлая Россия, которую, конечно, они воспринимали каждый по-своему. Русский
дух они ощущали через индивидуальное неповторимое восприятие и в то же время сходились в одном – в невыносимой тоске по русской родине. В произведениях Малявинапортретиста, возможно, по мнению Е. Агроскиной, лучших в графическом творчестве
[1: 143], вместе с чувством тоски запечатлена память о безвозвратно ушедшем горячо
любимом старом мире, который остался жить в их сердцах.
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4.
5.
6.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
Агроскина Е. Три русских имени: Бунин. Куприн. Малявин / Е. Агроскина // Наше
наследие, 1989. — № I (7). — С. 143.
Бунин И. А. Куприн: Воспоминания, написанные Иваном Алексеевичем Буниным
в год смерти (1938) Куприна / И. А. Бунин // [Электронный ресурс] – Режим доступа
: http://kuprin.gatchina3000.ru/index.htm
Бунин И. Окаянные дни / И. А. Бунин . — М.: ЭКСМО, 2014. — 224 с.
Куприн А. И. Иван Бунин. Листопад / А. И. Куприн // Журнал для всех, 1902. — Февраль. — № 2. — отдел «Библиография».
Куприн А. И. Ф. А. Малявин / А. Куприн // Хроника событий глазами белого офицера, писателя, журналиста. 1919–1934. М.: Собрание, 2006 – 672 с.
Куприн А. И. Хроника событий глазами белого офицера, писателя, журналиста/
А. Куприн. 1919–1934. М.: Собрание, 2006 – 672с.
Старостенко Т. М., доцент
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Харків

БУНІН – КУПРІН – МАЛЯВІН: ТОЧКА ПЕРЕТИНУ
У статті вивчаються точки перетину Буніна, Купріна, Малявіна періоду еміграції.
Об’єднані тугою за втраченою батьківщиною і ностальгією за безповоротно загубленим минулим, обидва письменники зустрілися на полотні Малявіна-портретиста. Ці
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два олівцеві портрета, виконаних Малявіним, аналізуються крізь призму творчості, поглядів на світоустрій і громадянської позиції даних художників слова. Такі різні в творчому плані в цілому, Бунін і Купрін виявилися близькими у своєму неприйнятті «нової
Росії», її руйнівного шляху, обраного, на їхню думку, чужими її духовній природі силами.
Ключові слова: одвічне російське минуле, ностальгічні мотиви, національна катастрофа, пророцтво, індивідуальне сприйняття.
Starostenko T. M., docent
HNPU, Kharkiv
INTERSECTION OF BUNIN, KUPRIN, MALYAVIN
OF THE EMIGRATION PERIOD
The article retraces the points of intersection of Bunin, Kuprin, Malyavin of the emigration
period. United by melancholy for the lost homeland and the nostalgia for the irretrievably lost
past, both writers met on the canvas of Malyavin-portraitist. These two pencil portraits made
by Malyavin have been analyzed through the prism of artistic works, views on the world order
and civil stands of the artists.
Key words: native Russian past, nostalgic motives, national disaster, prophecy, individual
perception.

УДК 821.162.3.0-31Парал
Палій О., к.філол.н., доц.,
КНУ імені Тараса Шевченка, Київ
У ВИТОКІВ ЧЕСЬКОГО ПОСТМОДЕРНІЗМУ:
ПРОЗА ВЛАДІМІРА ПАРАЛА
У статті аналізуються домінантні риси поетики сучасного чеського письменника
Владіміра Парала на матеріалі творів 60-х – поч. 70-х рр. ХХ ст. Яскравими ознаками
творчої манери В. Парала є пародійність, алюзивність, еклектичність, поєднання різних жанрових форм та стилів. Пародійна стилізація різних соціальних і художніх мов
дозволяє зробити висновок про постмодерністську спрямованість текстів автора на
етапі становлення чеського літературного постмодернізму.
Ключові слова: чеський роман, проза 1960-х років, постмодерністська поетика.
Для формування у чеській культурі (перед)постмодерного комплексу 60-ті роки
ХХ ст. мають ключове значення. Творче покоління письменників, що сформувалося на
хвилі «празької весни», заявило про намір вийти за межі комуністичної догматики, вивести національну літературу на європейські обрії, орієнтуватися на світовий мистецький рівень і високі естетичні критерії. Нова генерація прозаїків засвоювала тенденції
тогочасної світової літератури, для якої характерними були теми відчуження, самотності,
© Палій О., 2015
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розчарування в мові як засобу комунікації, криза людської особистості та криза роману
як епічного жанру. Сильною була інспірація сюрреалізмом (Б. Грабал, Е. Бонди, І. Водседалек), поетикою абсурду (М. Угде, В. Гавел, Ї. Груша), філософією екзистенціалізму
(Ї. Вайл, Л. Фукс, А. Лустіг). Досвід митців збагачували і традиції чеської прози (Я. Гашек,
К. Чапек, В. Ванчура) та, звичайно, художні здобутки міжвоєнного авангарду. «Тим, що
єдина подоба дійсності стала сумнівною, відкрився широкий шлях до постмодерністських
філософських побудов» [1: 150]. Твори багатьох авторів демонстрували відхід від реалістичного зображення дійсності, формальні пошуки та жанрові експерименти, які підготували становлення постмодерністської моделі у чеській літературі. Окрему лакуну в чеській
прозі 1960-х рр. займає творчість Владіміра Парала (Vladimír Páral, нар. 1932 р.).
Російська вчена С. А. Шерлаімова назвала стиль В. Парала «виробничо-еротичним».
Наслідуючи схему «будівельного» роману 1950-х (чеськ. budovatelský román), пародіюючи його, автор представив абсолютно новий зразок рішення «виробничої теми» та
створив, на думку дослідниці, по суті новий жанр, який вплинув на розвиток чеського
роману про сучасність і дав змогу говорити про цілий паралівський напрямок у чеській
романістиці 60-х рр. [2: 104]. Поза полем зору автора залишилась обов’язкова для тогочасних сюжетів партійна організація, проблеми соцзмагання, виховання людини нового
типу, натомість крупним планом з незмінною іронією показані нові життєві пріоритети
героїв, споживацькі ідеали та бездуховність. До всіх героїв та їхніх вчинків автор ставиться з іронічною насмішкою. Він не коментує, а лише констатує те, що відбувається,
створюючи таким чином гротескний образ сучасного стилю життя.
До літератури Парал увійшов невеличким романом про любовні переживання молодого хіміка «Шість пекельних ночей» (Šest pekelných nocí, 1964), виданим під псевдонімом Ян Лабан. Під власним ім’ям письменник заявив про себе новелою «Ярмарок
здійснених бажань» (Veletrh splněných přání, 1964), яка стала першою частиною вільної
«чорної пенталогії» під назвою «П’ять способів задоволення» (Pět způsobů ukájení): до
неї належать ще дві новели («Приватна хуртовина» і «Катапульта») та два романи («Коханці та вбивці» і «Професійна жінка»). Уже на початку творчого шляху письменника
проявився його яскравий індивідуальний стиль. Герої В. Парала – молоді інтелігенти,
зазвичай, як і сам автор, інженери-хіміки за освітою, що працюють на виробництві в містечку Усті-над-Лабем, з яким тісно пов’язана біографія письменника. Вони старанно та
ефективно виконують професійні обов’язки, усвідомлюючи при цьому їхню непотрібність і безглуздість, та відчувають себе лише гвинтиками величезного механізму, у певному сенсі маріонетками. Парал порівнює людей з поршнями, що рухаються у металевому циліндрі, не в змозі змінити траєкторію: «…увечері вниз, а вранці тим самим шляхом
нагору, вгору і вниз, туди-сюди у своєму двадцятичотирьохгодинному циклі, а поруч
люди у щоденних сутінках і у своїх трамваях, і зі своїх заводів, і поруч зі своїми магазинами, і своїми вулицями до своїх домівок, і ввечері в них, а вранці шусть сюди і шусть
туди <…> доба механічних кротів» [3: 40]. Праця, яка полягає в участі на зборах, написанні звітів, що забезпечують функціонування бюрократичного апарату, не приносить
героям задоволення, натомість вони шукають його в особистому житті. Утім, і ця сфера
людського існування є одноманітною: любовні взаємини перетворюються на механічний
ритуал звичок без жодних почуттів. В. Парал торкнувся найгострішої проблеми споживацького суспільства: браку подальших перспектив, підвищеного темпу життя, який не
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дає часу замислитись, і поступово знищує в людині потребу шукати сенс власного існування. Від політичних і людських катастроф герої відгороджуються байдужістю, від
усвідомлення абсурдності буття і складності метафізичних питань – матеріалістичним
світобаченням, яке активізує в людині лише біологічні потреби. Коли у житті героя «Ярмарку…» з’являється дівчина, яка своїм відданим коханням та щирістю може порушити
його розмірене вегетативне існування, він вбиває її з остраху будь-яких перемін.
«Приватна хуртовина» (Soukromá vichřice, 1966), гіперболізована пародія на провінційний побут, має підзаголовок «Лабораторні відомості з життя комах», таким чином
продовжуючи літературну традицію Кафки і Чапека. «Піддослідними комахами» стають
чотири подружні пари, яких поєднує робота на одному заводі; їхня індивідуальність
стерта стереотипом існування, вони відрізняються лише віком (одні репрезентують генерацію середніх літ, інші – молоду), мабуть, тому вони з легкістю можуть замінити один
одного і на роботі і в родинному житті. Замкнене коло буденності персонажі намагаються розірвати подружньою зрадою – еротика стає своєрідним наркотиком, намаганням
не втрати радість існування, марною спробою втечі від себе. Проте, не змінивши нічого
у себе в середині, втекти можна лише з одного цеху до іншого, з ліжка до ліжка, з квартири до іншого помешкання, а не до справжнього життя. Герої новели опиняються у подвійній пастці: з одного боку – статичність соціалістичного споживацького суспільства,
з іншого – провінційність прикордонного містечка. Їхній життєвий стиль є дешевою
імітацією, а за задумом автора – карикатурою західного світу, який проникає до них з
екранів кінотеатрів, сторінок часописів та любовних романів. Письменник чудово передав атмосферу 1960-х років у її обивательському варіанті культурного снобізму [4: 151].
Парал постійно підкреслює відносність дійсності – герой новели «Катапульта» (Katapult, 1967) суперечливо сприймає своє подружнє життя: то як нестерпні кайдани, які
перешкоджають його щастю, то як єдине джерело цього самого щастя. Тому він гарячково намагається вдіяти щось, що б могло вивести його зі звичної колії буденності, яка
складається з нецікавої роботи на хімічному заводі та шлюбу, що з роками перетворився
на рутину повсякденних звичок. Композиційно новела складається з опису постійних
службових поїздок героя. Цей нормалізований цикл є іронічним протиставленням до
свого первісного призначення – втекти від стереотипу буття. Згаяні можливості чоловік
компенсує кількісно: за допомогою оголошень він знаходить сім жінок (які представляють сім різних типів), що мешкають у містах, через які він зазвичай проїжджає. Але цей
«надлишок» коханок лише погіршує ситуацію, адже ставить чоловіка перед необхідністю вибору, на який він не може наважитись. Опиняючись у різних місцях, спілкуючись
з різними людьми, герой не змінюється, а ходить по колу, створеному ним власноруч.
У творі присутнє постійне напруження між зусиллями змінити власну долю та марністю
цих спроб. Поспішливість, з якою він намагається наздогнати втрачені роки, призводить
до швидкого досягнення мети – смерті, яка є випадковою і безглуздою, але «це логічне
закінчення його життя, яке складалося з безглуздя і випадковості» [5: 88].
Для творчості В. Парала є характерним переплетіння площини конкретної дійсності
з площиною алегорії. Скептична точка зору письменника щодо прогресивного розвитку
людства, на той час, безумовно, суперечила традиційній ідеології і розвінчувала ілюзію
про «світле соціалістичне майбутнє». Автор розмірковує над причинами біологічної детермінації людини як виду, людини, яка заради задоволення примітивних фізіологічних
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потреб – гарної оселі, їжі, сексу – здатна пожертвувати власними моральними принципами та духовними цінностями. Тема і композиція твору «Коханці та вбивці» (Milenci a
vrazi, 1969) є літературною ілюстрацією філософського погляду письменника на історію
людства. На його думку, вся історія – циклічний процес, тому все у житті як суспільства,
так і індивідуума постійно повторюється: ті, що опиняються на дні, рішуче атакують
тих, хто має владу, а з часом останні перетворюються на мішені для нових завойовників. Розвиток цивілізації продовжується цим зачарованим колом, змінюється ідеологія,
а людська природа залишається незмінною.
Символом світоустрою в романі є будинок № 2000 (символ міленіуму), де мешкають працівники заводу «Котекс». Не першому поверсі під час оповіді наодинці помирає
колишній власник будинку, на другому розташований гуртожиток для неодружених працівників заводу, третій займає родина директора підприємства. Це дало змогу передати
атмосферу класових відмінностей тогочасного суспільства та продемонструвати незгоду між легковажною молодою і консервативною старшою генерацією. Для змалювання найгостріших протилежностей між поколіннями Парал використав метафору кольорів – червоного та блакитного. Червоні герої – звичайні працівники, блакитні – заможне
керівництво. Їхні зіткнення, зміна барви (положення у суспільстві) зображені у вигляді
постійно повторюваного циклу. Більшості персонажів письменник відводить символічні
ролі, що надає роману міфологічного значення (Тео – Бог, Іша – Ісус, Мадда – Магдалена,
Серафін – диявол та ін.).
Роман складається з переплетених між собою частин «Завойовники (Червоний ілюстрований роман, що виходить частинами)» і «Облога (Блакитний ілюстрований роман,
що виходить частинами)». Завойовники – це молоді, агресивні люди, які всіма методами
борються за місце нагорі, за місце блакитних. Боротьба перетворюється на нескінченний
ланцюг обманів і підступних пасток, важливу роль у ній відіграє секс, тісно пов’язаний з
інтригами. Але ціна за перемогу занадто висока – втрата честі, усіх прекрасних ідеалів молодості. Червоні представляють агресивність, шлях уперед, силу, активність, утім, щойно
досягнувши мети, вони вже мусять протистояти нападам нових червоних. Спочатку вони
борються за справедливість, пізніше за здійснення власних мрій, через двадцять років – за
утримання влади та привілеїв, перетворюючись з мисливців на жертви, з червоних на блакитних. Червоним є початок життя, молодість, енергія, боротьба за чесноти, які в блакитну
добу старіння здаються безглуздими; так само, як і смерть, яка у світі, позбавленому вищих
моральних цінностей, є раптовим і абсурдним кінцем існування. Алегорична релігійно-соціологічна символіка у творі тісно пов’язана з реальною ситуацією у Чехословаччині 50-х
років ХХ ст. У тканину тексту В. Парал уводить уривки фіктивних і справжніх журналістських статей, навмисно точно датує події, щоб у читача не виникало сумніву щодо часової
і просторової локалізації усього, що відбувається. Автор зображує цілком конкретну країну
та систему при будуванні «якісно нового суспільства».
Відомий англійський богеміст, професор Лондонського університету Роберт Б. Пінсент присвятив Паралу монографію «Секс під соціалізмом. Есе про твори Владіміра Парала» (Sex under socialism. An essay on the works of Vladimír Páral, 1994). Назва дещо
епатує, як і малюнок на обкладинці. Однак, автор зовсім не обмежився заявленою у заголовку темою, а провів всебічний аналіз творчості письменника, якого вважає «одним
із провідних чеських експериментаторів 60-х років». Пінсент тонко підмітив важливу
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особливість позиції письменника: «…критики і в попередні часи, і зараз не можуть знайти
у творах Парала нічого, що можна було б назвати експліцитним слідуванням лінії істеблішменту; пародійність та наративна самоіронія роблять неможливою атрибуцію його книжок
стосовно будь-якої політичної лінії» [6: 7]. Проте, іронія зовсім не вписувалася у схему
соцреалістичної естетики. У тогочасну добу всі, хто безумовно не підтримував соціалістичний устрій, могли здаватися партійним ортодоксам принаймні підозрілими, таким здавався й Парал, який відкрито не критикував існуючий режим. Пародійність, алюзивність,
еклектичність, цитатність є яскравими ознаками творчої манери письменника, який вдало поєднує художній та документальний стилі, різні жанрові форми. Суміш ознак пригодницького та детективного письма, публіцистики, мови мас-медіа, наукових доповідей,
звітів з професійних технічних конференцій дозволяє говорити про наявність елементів
постмодерністської поетики у авторському стилі В. Парала кінця 1960-х рр.
Найяскравіше постмодерністські інтенції проявилися в заключній частині пенталогії
«Професійна жінка» (Profesionální žena, 1971), яка вийшла вже за часів «нормалізаторського» режиму. Пародійна стилізація пригодницького жанру та мімікрія під жіночий роман дозволила прозаїкові пристосуватися до цензурних вимог та завуалювати
соціально-критичну спрямованість авторської іронії. «Текст роману структурований
як літературна провокація постмодерністської формації, що з незалежного куту зору
рефлектує зокрема авторські перегони за читацьким успіхом» [7: 287]. Історію про
тернистий життєвий шлях неподоланної красуні Соні Чехової за власною мрією та
самовдосконаленням можна читати у різний спосіб: як сентиментальний кітч та як
критичний аналіз життєвих стереотипів сучасної людини. Цей роман – багаторівнева
пародія: на пригодницьку та жіночу літературу, на снобів, які не розрізняють справжнє
мистецтво від низькопробного, зрештою, на саме письменницьке ремесло. Роман був
особистою реакцією автора на серію популярних фільмів про непереможну Анжеліку (за книжками А. та С. Голон), отже Парал відтворив історію прекрасної маркізи
у чеському варіанті, а разом з тим продемонстрував власну іронічну реакцію на чтиво
з «рожевої бібліотеки». Незважаючи на це, сюжету вистачає і напруженої дії, і романтичної атмосфери. Так само як спокуслива та безстрашна Анжеліка, героїня роману
Соня Чехова жадає кохання, мріє про ідеального партнера, у пошуках якого вона вміло використовує власну чарівну зовнішність. Недарма епіграфом є цитата з Мольєра:
«Найбільше жіноче марнославство – пробуджувати кохання».
На початку історії сирітка Соня працює у своїх непорядних опікунів, власників готелю, які використовують її як безкоштовну кухарку та покоївку (відчувається аналогія
з казкою про Попелюшку), але головне – як принаду для клієнтів. Серед залицяльників
дівчини з’являються зовсім різні типажі, отже перед читачем постає низка пародійних
образів з популярної літератури: гангстер – інтелігент – авантюрист – аристократ. Першій чоловік, який врятував Соню від опікунів, стає в її очах лицарем і героєм, якому вона
ладна присвятити ціле життя: «В мене є чоловік і це все, що я маю, над чим працюю, чого
хочу, про що думаю, і чим є я сама… це моя робота та моє покликання» [8: 164]. Ігровий ефект досягається тим, що це речення повторюється у творі у різних варіаціях при
зустрічі з кожним новим коханням Соні. У житті героїні наслідує низка втеч, викрадень
і повернень, випробувань та ризикованих авантюр. «Письменник поєднує плутанину жіночих романів та інтриги джеймсбондовського типу» [4: 154].
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Подолати негаразди Соні допомагає листування з таємним незнайомцем, який надсилає їй інструкції щодо подальшої поведінки. Листи рясніють цитатами з відомих романів, а також вказівками, які художні твори вона має прочитати. Керування процесом вдосконалення дівчини та виховання її у «професійну жінку» іронічно відсилає до відомої
п’єси Б. Шоу. Завдяки красі, шарму та вказівкам свого деміурга Соня зробила стрімку
кар’єру від кухарки заводської їдальні до посади заступниці директора підприємства.
Тоді в її житті за належних романтичних обставин з’явився ідеал її мрій. Іронічно-пародійне глузування над прийомами романтичного письма підкреслюється належною
атрибутикою – таємнича атмосфера, темне озеро, старовинний замок, англійський парк,
трагічна історія шляхетного вигнанця. Справжня ідентичність кумира Соні відкривається лише в останню мить оповіді, коли вона знаходить у його кімнаті рукопис роману
«Професійна жінка»: «Саме так зі звичайної глини вирізьбити особистість є головною
інспірацією цього роману, який за допомогою літературних засобів синтезує з повного
нуля велику романну героїню, до того ж, насправді існуючу» [8: 468]. Принц виявився
невдахою та імпотентом, який з допомогою Сони намагався компенсувати власні комплекси та вирішити житлові проблеми. Так фальшивий романтизм іронічно зіставлений
у творі з оголеною реальністю. Утім, горе-Пігмаліону насправді вдалося силою літературного слова виховати із несамостійної та інфантильної дівчини особистість.
Підзаголовок «Роман для кожного» підкреслює амбіцію автора захопити цілий читацький спектр від пересічного «споживача» до літературного «гурмана». Першім призначена казка для дорослих з належними порціями сентиментів та насилля, другім – її
пародійна та іронічна версія, усім – гумористичний аж гротесковий характер оповіді.
Інтертекстуальний характер тексту формується такими літературними прийомами, як
пряме згадування імен письменників (Рабле, Гоголь, Гашек, між якими автор «скромно»
називає і власне ім’я), алюзії на літературні твори (напр., А. Лану), звернення до образів
історичних осіб і літературних персонажів, іншомовні вкраплення, оригінальне включення у оповідь авторського «я». Літературні та культурні алюзії часто слугують ключем
до розгадування авторових намірів за умови, що читач впізнає у тексті вихідне джерело
та імітований літературний стиль. З попередніми частинами пенталогії твір пов’язаний
просторовими образами – місто Усті-над-Лабем, хімічне підприємство «Котекс», будинок № 2000 – та лейтмотивами подорожі, втечі, марного пошуку. Так створюється сіткоподібна структура тексту, близька до постмодерністської ризоми та сприйнятлива до
різних стилістичних форм. Серед них репортажний стиль засобів масової інформації;
автопародійна «знижена» манера, скажімо, в насмішках над графоманією; стилізація
форми кінороману; претензія на документальний і науковий опис. Умовність форми виникає внаслідок акцентованої, оголеної штучності епічного світу: «Нетерплячим читачам передчасно повідомляємо, що у наступній частині Соня пройде низкою інших призвань та любовей (усі таємниці ми відкрити не можемо), проїде Європою та Індією, і що
ми плануємо, щоб вона ще якнайменше дев’яносто разів гарно посміхнулася» [8: 483].
Пародійність у романах В. Парала виступає не стільки як засіб переоцінки художніх
явищ, а як спосіб осмислення актуальних явищ соціальної дійсності. У цьому випадку
персонажі пародіюють безпосередньо життєвий матеріал, а не його художнє втілення,
а пародійний ефект створюється без опори на конкретний літературний об’єкт та є різновидом сатиричного аналізу дійсності. Найчастіше об’єктами авторської іронії стають
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персонажі творів як представники певного способу життя. Письменник комбінує різні
прийоми пародіювання, які, взаємодіючи на окремих рівнях оповіді, складають структуроутворюючий первень тексту. Можна виділити типологію об’єктів пародіювання Парала: певні моделі поведінки різних соціально-психологічних груп, засоби масової інформації, схоластичні міркування псевдонаукового характеру, факти мовної моди, окультні
дії, політична фразеологія. Таким чином, пародійна стилізація – не самоціль; будучи
лише одним із етапів на шляху до розкриття власної самобутності, вона надбає форми, з
одного боку, продуманого критичного аналізу, з іншого – автентичної літературної творчості. Яку б долю іронії або містифікації не містила в собі пародійна стилізація, вона є
ігровою практикою, тому зрештою лише від читача залежить, яке враження справляє на
нього твір. Звернення автора до сюжетів і мотивів розважальної літератури обумовлене прагненням виявити «вічні» колізії, переломлені у незвичному контексті, занурити
читача за допомогою канви популярної белетристики до світу прози, яка намагається
досліджувати питання людського існування.
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К ИСТОКАМ ЧЕШСКОГО ПОСТМОДЕРНИЗМА:
ПРОЗА ВЛАДИМИРА ПАРАЛА
В статье анализируются доминантные черты поэтики современного чешского
писателя Владимира Парала на материале его произведений 60-х – нач. 70-х лет ХХ
века. Яркими признаками творческой манеры В. Парала являются пародийность, алюзивность, эклектичность, совмещение разных жанровых форм и стилей. Пародийная
стилизация разных социальных и художественных языков позволяет сделать вывод
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о постмодернистской направленности текстов автора на этапе становления чешского литературного постмодернизма.
Ключевые слова: чешский роман, проза 1960-х годов, постмодернистская поэтика.
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BEGINNINGS OF THE CZECH POSTMODERNISM:
PROSE BY VLADIMIR PARAL
The main poetic features of the modern Czech writer Vladimir Paral are analyzed in the
article on the basis of his novels of the 1960-1970ies. Bright signs of the artistic manner of
Vladimir Paral are parody, allusion, eclectic combination of different genre forms and styles.
Parody stylization of different social and artistic languages allows to conclude about the postmodern orientation of the author’s texts in the early phase of the Czech literary postmodernism.
Key words: Czech novel, prose of the 1960’s, postmodern poetic.
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОТРАЖЕНИЕ ПЕРВИЧНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ
И ЕЕ РОЛИ В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ
(НА МАТЕРИАЛЕ РАССКАЗА С. ВЕРЕТИЛО «ОРЕЛ-КОПИЛКА»)
Рассматривается художественное отражение первичной социализации личности
в рассказе белорусского писателя Сергея Веретило «Орел-копилка». Исследуется влияние детского опыта на дальнейшее формирование характера героя и его социальную
адаптацию. Анализируются причинно-следственные связи драматизированных детских
переживаний и искаженного восприятия социальных ролей в зрелом возрасте. Определяется роль художественной литературы в процессе социализации личности.
Ключевые слова: первичная социализация, личность, ребенок, психология, мотивация, художественная литература, социальная адаптация.
Социологическая наука выделяет два основные типа (или периода) социализации
личности: первичную – освоение социальных норм, образцов поведения и культурных
ценностей в детстве и юности, и вторичную – освоение новых норм и ценностей взрослым человеком. Возрастная стратификация процесса социализации имеет существенное
значение, поскольку возраст – важная социологическая категория. Необходимо подчеркнуть, что феномен социализации – явление достаточно сложное и многоплановое.
«Определения понятия социализации, кроме процесса обретения социальной природы,
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социального опыта, отражают широкий спектр других процессов и явлений: это и адаптация, и инкультурация, и освоение норм и ценностей, и обучение, и освоение ролей,
и становление личности, приобретение ею особых качеств. Широта подхода в данном
случае неизбежна: концепции выстраиваются на понятиях «личность» и «общество» –
категориях предельной абстракции. Это значит, что все процессы, происходящие между
ними, чрезвычайно разнообразны. Мы осознаем масштабность и полифункциональность процесса социализации, а значит, и фундаментальность понятия со всем многообразием его смыслов» [1: 36].
Фундаментальное значение в становлении и последующем развитии личности имеет
процесс первичной социализации. Именно в юном возрасте человек осваивает основы
морали, отношения к людям, к обществу, определяется в социальном пространстве, осмысливает свои права и обязанности, формирует систему социокультурных установок.
На этапе первичной социализации стабилизируется характер личности, вырабатывается стиль поведения человека в обществе. Как правило, содержание опыта, полученного индивидом в детстве, сказывается на дальнейшем его функционировании в качестве
субъекта общественных отношений и деятельности. «Социализация – это двусторонний
процесс, включающий в себя, с одной стороны, усвоение индивидом социального опыта,
идеалов, ценностей и норм культуры путем вхождения в социальную среду, в систему
социальных взаимодействий с другими людьми, а с другой стороны, процесс активного воспроизводства социального опыта, ценностей, норм, стандартов поведения за счет
активной социальной деятельности, личностной переработки и видоизменения социального опыта» [2: 280–281].
Закономерно, что этап первичной социализации – определяющего периода в формировании личности, нашел многогранное и многоплановое отражение в художественной
литературе. Прежде всего – в литературе, адресованной юным читателям, героями которой, как правило, являются дети и подростки, ровесники самих читателей. Художественная литература, как форма познания [3], не просто образно отражает реальность,
но и обобщает её. Фактически каждое художественное произведение выявляет определенный факт (или ряд фактов) из жизни героя, который тем или иным образом влияет
на него, требует определенных действий, поведения, поступков, оставляет след в душе,
в сознании. Иначе говоря, социализирует – стимулирует осваивать уроки жизни, осознавать причинно-следственные связи событий и делать определенные выводы. «Искусству
доступно то, что недоступно науке – человек, его внутренний мир, чувства, переживания, эмоции. Наука способна описать эти явления в общем. Но «печаль вообще» не существует. Есть конкретные переживания конкретного человека. Художник (в широком
смысле слова) отличается от обычного человека тем, что он способен в произведении
искусства выразить сущность этих переживаний, идею самого чувства» [4: 91].
В основу рассказа белорусского писателя Сергея Веретило «Орел-копилка» положено воспоминание главного героя об одном эпизоде его детства. Повествование в рассказе
ведется от первого лица, от имени взрослого человека, который анализирует давние события и их влияние на свою последующую жизнь, на свой характер.
История, которая случилась с героем рассказа, связала с распространенным детским
увлечением – коллекционированием. «Время от времени детвору охватывает инстинкт
собирательства: коллекционируют открытки, марки, сигаретные пачки, наклейки от
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спичечных коробков, значки, камешки необычных цветов и форм, монеты, медали и, конечно же, деньги. <…> Я уже и не припомню, кто конкретно в нашем дворе стал зачинщиком «эпидемии», но в скором времени вся детвора из «наших домов» начала собирать
деньги. И каждый хвастался и количеством собранного, и своей копилкой. Но настоящей
копилки ни у кого не было…» [5: 4–5].
Однако у детей, как известно, великолепная фантазия – они изобретательны и способны на самые неожиданные открытия. «Кто-то использовал литровую банку с тогда
еще дефицитной полиэтиленовой крышкой. Еще два мальчика собирали копейки в жестяные баночки из-под халвы. <…> Одному приятелю мама закупорила банку жестяной
крышкой, чтобы не было соблазна вытащить накопленное…» [5: 5].
Как отмечает автор, родители принимают непосредственное участие в этом деле, посвоему поддерживают и поощряют увлечение своих детей. Очевидно, что собирание денег – занятие очень неплохое, оно в определенной степени дисциплинирует – стимулирует к бережливости, требует сдержанности, настойчивости. И, несомненно, воспитывает
волю, учит преодолевать искушения и рационально оценивать желания.
В рассказе выразительно подчеркнуто, что в компании детей, объединенных идеей собирания денег, существуют негласные правила. Автор акцентирует внимание, что
далеко не все «достижения» собирателей считаются значимыми и заслуживают уважения в кругу сверстников. Некоторые «накопления», не взирая на их бесспорную «солидность», не вызывают ничего, кроме презрения. «Одному мальчику мамка подарила
сразу две красные десятки и сиреневую пятёрку (двадцать пять рублей – деньги большие
и для взрослых, а для ребенка сумма вообще фантастическая!), чтобы, во-первых, избавить своего единственного избалованного сына от утомительного и нудного процесса
собирания, а во-вторых, чтобы придать ему большего веса в наших глазах. Но, кажется,
она успешно достигла обратного эффекта. Совсем недолго он кичился перед нами своим
капиталом, негласно он был исключен из круга собирателей» [5: 5].
Как видно, дело не столько в денежной сумме, сколько в способе её происхождения.
Процесс накопления денег для детей – это, прежде всего, возможность самореализации,
обусловленный стремлением к независимости и самостоятельности. «Самореализация
человека – проявление им активности в значимых и/или необходимых для него сферах
и ситуациях жизнедеятельности и/или взаимоотношений, результаты и/или процесс которой более или менее соответствуют его притязаниям и желательно признаются и одобряются значимыми лицами и/или группами. <…> В подростковом возрасте особое значение приобретает самореализация через достижение автономии от взрослых» [6: 574].
Уважение в кругу детей вызывают дерзкие планы и серьезные намерения ровесников,
а не сам факт наличия денег. Об этом свидетельствует следующий эпизод. «…Самым
настоящим авторитетом пользовался Ю. П., который то ли сам, то ли с чьей-то подачи
додумался использовать под копилку увесистую зелёную бутылку из-под шампанского, в которую, как считалось, опускались только пятнадцатикопеечные монеты. Их туда
могло вместиться аж две тысячи сто штук (2100!) на общую сумму в триста пятнадцать
рублей. И сама сумма, и неимоверно длительный процесс накопления свидетельствовали не только об упрямстве и воле этого мальчика, но и о его далеко идущих планах,
за которыми просматривались необъятные просторы возможностей, а также вызывали
к нему уважение с нашей стороны» [5: 6]. Естественно, детей восхищают невероятные
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перспективы, связанные с той фантастической суммой, которую способна вместить бутылка-копилка. Но авторитет мальчика основан не на денежной наличности (которой
еще нет и неизвестно, будет ли она вообще), а на тех качествах характера, которыми он
должен быть наделен по определению, если решается на такой серьёзный шаг. Иначе
говоря, идея накопления денег выступает своеобразным триггером, способным активизировать и выявить потенциальные возможности воли и духа.
А вот у главного героя произведения нет никаких специальных приспособлений, которые удобно было бы использовать в качестве копилки, он собирает копейки в обыкновенные спичечные коробки. Но однажды ему представляется возможность утвердиться
в кругу сверстников – отец «торжественно вручил» ему гипсового орла, «приспособленного под собирание денег». Такой копилки не было ни у кого из друзей. «И вот орел
целиком и полностью перешёл в мое владение, и уже на следующий день мне удалось
вынести его на улицу, после чего авторитет главного собирателя перешел ко мне» [5: 7].
Орел-копилка может вместить даже большую сумму денег, чем бутылка из-под шампанского, это значит, что его владелец готов продемонстрировать соответствующие качества
характера – невероятную выдержку, волю, терпение и усердие. Зато со временем, когда
наполнится копилка, все его усилия будут компенсированы с лихвой, так как и возможности у него будут несоизмеримо большие, чем у всех остальных приятелей.
Юный герой серьезно мотивирован. Именно осознанная мотивация, по мнению психологов, является необходимым условием успешности какого-либо предприятия, дела.
«Мотив есть высшая форма побуждения и регуляции деятельности, взаимодействия
человека с окружающей средой. <…> Главным возрастным мотивом подростков является мотив достижения, который, как правило, связан со стремлением добиваться успеха, избегать неудач, с тем, чтобы повысить или сохранить самоуважение, самооценку,
уважение окружающих» [4: 217]. Мотивы действий мальчика совершенно очевидны –
автор приводит обоснованное и убедительное объяснение поведения ребенка. С одной
стороны – родители пообещали, что позволят ему самостоятельно сделать покупки за
накопленные деньги. «Эта мысль, эта идея была настолько ошеломительной и новой, что
я на какое-то время утратил дар речи. Как же, я сам, без взрослых, без их подсказки, без
их контроля смогу приобрести по своему усмотрению именно то, что нужно мне, а не то,
что взрослые считают нужным для меня» [5: 7]. С другой стороны – здорово стимулируют и вдохновляют друзья, которые восхищенно обсуждают, как много всего можно будет
приобрести и сколько желаний осуществить за такие сумасшедшие деньги. «…Фигурировали: велосипеды «Спортивный» и «Орленок», мопед и приёмник «VEF» и никем из
нас невиданный магнитофон, тогда ведь даже телевизоры еще были редкостью. О разнообразных лакомствах даже и говорить как-то неловко: конфеты исчислялись пудами,
мороженое мерещилось снеговыми сугробами, торты – пухлыми головами с кремовыми
глазами, твёрдые плитки горько-сладкого шоколада в разнообразных обертках представлялись нам стройными рядами…» [5: 8]. Но именно стремление к утверждению в компании сверстников становится определяющим в действиях юного героя. Неудивительно,
что мальчик со всей страстностью отдается новому увлечению – оно захватывает его
полностью, становится единственной и главной целью существования.
Жизнь ребенка в одночасье изменилась, вошла в режим «тотальной экономии». Все
его мысли сосредоточились на копилке. Словно одержимый, он непрерывно думает
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о поиске денег, о возможности добавить в копилку еще несколько монет. «Сначала я отказался от семечек, которых на пятачок «хохлушки» отсыпали щедрой рукой целых полстакана, потом настала очередь конфет и халвы, потом пирожков с яблочным повидлом,
которые мы ошибочно называли пончиками. Отказался я и от охоты в тире, где за две копейки можно было выстрелить в тигра из воздушного ружья. Отказался и от мороженого.
<…> Короче, я отказался от всего и превратился в какого-то аскета, охваченного одной
манией: «Имел одну, но пламенную страсть». <…> Но орлу всё казалось мало, он никак
не желал наполняться…” [5: 10–11]. Таким образом, мальчик превращается в заложника
собственной идеи. Он лишен всех привычных радостей и развлечений, ощущает себя всё
более одиноким, угнетенным и несчастным.
Зависимость от копилки становится совершенно невыносимой накануне Нового
года, когда все вокруг пребывают в радостном настроении в предчувствие праздника.
Одноклассники приобретают в магазинах новогодние «аксессуары» – хлопушки и бенгальские огни, разноцветные серпантины и конфетти. И в конце концов ребенок не выдерживает – отчаявшись, он разбивает гипсового орла, собирает рассыпанные деньги
и начинает стремительно и целенаправленно от них избавляться. Сначала он приглашает
в кафе своего приятеля и угощает всевозможными лакомствами. «Я угощал друга на
широкую ногу, я покупал ему самые дорогие конфеты, я позволял ему съедать в пирожных только крем, и в скором времени он уже не мог ничего есть, только смотрел на меня
осоловевшими счастливыми глазами, и, естественно, совершенно не понимал, в чем причина моей невероятной щедрости» [5: 15]. При этом, мальчик не может рассказать другу,
что разбил свою копилку (ведь это же значит признаться в поражении, в слабохарактерности, в отсутствии воли) – ему стыдно, он, несомненно, боится насмешек, позора.
Чтобы объяснить происхождение денег, он обманывает приятеля – выдумывает историю,
будто нашел кошелек с деньгами на автобусной остановке.
Психологически достоверно автор изобразил в рассказе поведение и состояние ребенка, который стремится как можно быстрее истратить ненавистные деньги. Некоторые сомнения еще теплятся в его сознании – у входа в магазин мелькнула мысль, что
еще «можно повиниться перед родителями», остановиться, сберечь последние монеты,
у него даже «стали дрожать руки, и тело пробило поочередно холодным и горячим потом» [5: 16]. Однако ребенок превозмогает себя, отвергает сомнения и покупает на все
деньги новогодние хлопушки и бенгальские огни.
Символично отражены действия юного героя в финале произведения, когда, возвратившись домой, он оказывается один в пустой квартире. Мальчик мгновенно выстреливает все хлопушки, а потом раскладывает на газовой плите настоящий костер из бенгальских огней. Глядя, как «синим пламенем» горят его планы, надежды и перспективы, он
ощущает неимоверное облегчение и радость «неосознанного освобождения».
Психологи отмечают, что довольно часто «та или иная задача, не решенная в определенном возрасте и даже не ставшая субъективной проблемой, внешне не сказывается на
развитии человека, но через некоторый период времени (иногда довольно значительный)
она «всплывает», что приводит к якобы немотивированным поступкам и решениям»
[6: 577]. Однако метафорическое резюме автора-повествователя позволяет утверждать,
что он достаточно объективно осознает влияние того давнего случая на свое будущее,
на свой характер: «Я смотрел на огни и не знал, что это аутодафе растянется на всю
мою жизнь, и сколько надежд, желаний и возможностей сгорит в огне нетерпеливости
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и необдуманных поступков» [5: 18]. Давнюю историю, воспринятую в детстве чрезмерно драматизировано, автор экстраполирует на свою последующую жизнь, осознает, что
она стала для него психологической травмой. Избыточные эмоциональные переживания, болезненно воспринятые на этапе первичной социализации (воспоминание о мучительной зависимости и радости освобождения), позднее ассоциативно связываются
в его сознании с социальной практикой, с тотальной властью социума, с зависимостью
от общественных норм, правил и обязанностей. Соответственно, и социальные роли
впоследствии воспринимаются искаженно – как претензия общества на личную свободу
и независимость, что в итоге приводит к протесту и конфликту с обществом.
В заключение стоит отметить, что художественное отражение влияния детских впечатлений и переживаний на характер и личные качества взрослого человека содействует
освоению читателями социального опыта, способствуют продуктивной социализации.
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ХУДОЖНЄ ВІДОБРАЖЕННЯ ПЕРВИННОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ І ЇЇ РОЛІ
У ФОРМУВАННІ ОСОБИСТОСТІ
(НА МАТЕРІАЛІ ОПОВІДАННЯ С. ВЕРЕТИЛО «ОРЕЛ-КОПИЛКА»)
Розглядається художнє відображення первинної соціалізації особистості в оповіданні білоруського письменника Сергія Веретило «Орел-копилка». Досліджується вплив
дитячого досвіду на подальше формування характера героя і його соціальну адаптацію.
Аналізуються причинно-наслідкові зв’язки драматизованих дитячих вражень і викривленого сприйняття соціальних ролей у зрілому віці. Визначається роль художньої літератури у процесі соціалізації особистості.
Ключові слова: первинна соціалізація, особистість, дитина, психологія, мотивація,
художня література, соціальна адаптація.
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ART REFLECTION OF PRIMARY SOCIALIZATION OF THE PERSONALITY IN
THE STORY BY THE BELARUSSIAN WRITER SERGEY VERETILO
«EAGLE MONEYBOX»
Art reflection of primary socialization of the personality in the story by the Belarussian
writer Sergey Veretilo «Eagle moneybox» is considered. The influence of children’s experience
on further personality formation of the character and his social adaptation are investigated.
Causal relationships of the dramatized children’s experiences and the distorted perception of
social roles at mature age are analyzed. The role of fiction in the course of personality socialization is defined.
Keywords: рrimary socialization, personality, a child, psychology, motivation, fiction, social adaptation.
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ІЛ ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Київ
ПРО ЩЕ ОДИН СПИСОК ДРУГОГО ТОМУ «МЕРТВИХ ДУШ»
У статті йдеться про новознайдений список другої частини «Мертвих душ» Миколи Гоголя, аналізуються дискусійні моменти спалення твору та його причини, читання,
переписування, поширення списків, текстологічні розходження.
Ключові слова: список, хроніка, рукопис, текстологічний аналіз.
Однією з дискусійних і актуальних проблем гоголезнавства є не лише спалення
другого тому «Мертвих душ», драматичні витоки якого як у життєтворчій еволюції
Гоголя, так і в грандіозності задуму письменника. Написання продовження поеми від
опублікування першої її частини також набуває характеру своєрідного суспільного
ритуалу, коли виходу другого тому чекають, коли за кожною подією, кожним відголоском
про написане слідкують усі друзі та знайомі письменника.
Цінна знахідка – список другої частини поеми, що знайшов 2008 р. доктор філологічних
наук, професор, завідуючий кафедри світової літератури та історії культури Ніжинського
державного університету Г. В. Самойленко. У своїй книзі «Хроніка написання другого
тому “Мертвих душ” М. Гоголя» автор у хронологічній послідовності відтворює історію
написання другої частини поеми письменника. Книга охоплює період з 28 грудня 1840 р.
по 1856 р., тобто від утвердження Гоголевого задуму другого тому «Мертвих душ» (адже
визрівання ідеї написання продовження твору дослідники співвідносять із 1836 роком
© Сквіра Н., 2015
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(листи письменника до В. Жуковського від 12 листопада, М. Погодіна від 28 листопада))
до з’яви в «Отечественных записках» публікації про перевидання другої частини поеми.
Дискусійним моментом у висвітленні автором дат спалення є 1843 рік, адже у
гоголезнавстві усталилася думка про дворазове спалення поеми – у 1845 та 1852
рр. Фундатором версії про спалення рукопису у 1843 р. був П. Анненков: «К той же
последней половине 1843 относим мы первое уничтожение рукописи «Мертвых душ»
из трех, какому она подверглась. Если нельзя с достоверностию говорить о совершенном
истреблении рукописи II тома в это время, то, кажется, можно допустить предположение
о совершенной переделке, равняющейся уничтожению» [1: 123, 124]. Як справедливо
зауважує Ю. Манн: «Для оценки этой версии надо учесть, что Анненков с весны и лета
1841 года не видел Гоголя пять лет – вплоть до середины 1846 года. Переписка же их
была случайной и редкой. Следовательно, обо всем происходившем с Гоголем мемуарист
судил уже не по личным наблюдениям (как правило, весьма точным и проницательным),
а по опубликованным к тому времени документам» [2: 178]. Дослідник наводить лист
В. Жуковського від 2 грудня 1843 р. («Я продолжаю работать, то есть набрасывать на
бумагу хаос…», припускаючи, що слово «хаос» Анненков «понял как указание на то, что
работа началась заново, с нуля» [2: 179]. Коментатори Повного зібрання творів Гоголя у
14 тт. також вважають, що трикратне спалення – це не більше як легенда [3: Т. VII: 400].
Також викликає сумніви теза Г.В. Самойленка про те, що перші читання другого
тому відбулися у сім’ї О. Смирнової в Калузі. За розвідками Ю. Манна, ще до поїздки
в Калугу Гоголь «зимою или весною 1849 года» прочитав О. Толстому 2 глави, про що
також свідчив Д. Оболенський [2: 228].
Автор слушно зауважує наявність та трансформацію різних фрагментів, образів у
спогадах про почуте, наприклад у Смирнової та Шевирьова (зокрема, йдеться про образ
Костанжогло тощо). На наш погляд, треба зважати також на той факт, що Гоголь міг читати глави за різними редакціями, адже він постійно переписував, дописував свої рукописи
(згадаймо метод роботи письменника: «там одно словцо убавлено, здесь прибавлено, а
тут переставлено – и все выходит другое»).
Аналізуючи знищення зошитів другої частини поеми, Г.В. Самойленко припускає,
що це «были всего лишь первые главы, переписанные начисто и, как утверждают многие
ученые и заявляет сам писатель, сожжены они были действительно случайно» [4: 13].
Ця теза, на наш погляд, потребує корекції. Важко не погодитися з Ю. Манном, який
переконливо аргументує не випадковість спалення: «Однако представим себе еще раз
картину событий: Гоголь ночью, тайком от всех, пробирается в комнату, где стоит печь,
многократно молится при совершении действия, потом в изнеможении ложится на диван
и плачет… Нет, ненужные бумаги так не уничтожают» [5: 283]; «Это была действительно
мучительная, роковая драма, которую переживал Гоголь, и предполагать, что все дело в
ошибке, не приходится» [6] .
Окремого уточнення заслуговують такі міркування автора: «Что сжег Гоголь,
неизвестно. Читал он лишь первые главы. Думается, что если бы полный текст поэмы
был в наличии, то Гоголь не выдержал бы и кому-нибудь из знакомых все же показал или
прочитал» [4: 13]. Відомо, що Матвій Константиновський бачив три і «должно быть»
сьомий розділ, інші були «без означения» [7: 138, 139], до сьомого включно розділи-начерки письменник читав Шевирьову [8: 442, 443] тощо.
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В основі хроніки понад 60 друкованих джерел, з-поміж них: Кулиш П.А. Записки о
жизни Николая Васильевича: в 2 т. (1856); Шенрок В.И. Материалы для биографии Н.В.
Гоголя: в 4 т. (1892–1897), Гоголь Н.В. Материалы и исследования: В 2 т. / под ред. В.
Гиппиуса (1936), Гоголь в воспоминаниях современников (1952), Манн Ю.В. В поисках
живой души. «Мертвые души»: Писатель – критика – читатель (1984), Повне зібрання
творів Гоголя в 14 та 17 тт., спогади І., К. та С. Аксакових, П. Анненкова, арх. Феодора,
М. Барсукова, М. Берга, Г. Данилевського, П. Плетньова, М. Погодіна, О. СмирновоїРоссет, О. Тарасенкова, І. Тургенєва тощо. Документальну базу становлять також статті,
вміщені в журналах «Вестник Европы», «Русская старина», «Русский вестник», «Русское
обозрение», «Отечественные записки» тощо.
Загалом у хроніці детально й вичерпно висвітлено процес написання другої частини
«Мертвих душ», читання розділів, що представляє неабиякий інтерес для гоголезнавців.
Утім, вважаємо, що окремі матеріали, котрі переконливо відображають віхи написання
другого тому поеми, реакцію ти чи інших осіб на читання тексту тощо, також варто б
було ввести в сюжет хроніки (наприклад, такі листи: Жуковський – Гоголю від 1(13)
лютого 1851 р.; Плетньов – Гоголю від 23 березня 1851 р.; Плетньов – Гоголю від 23
липня 1851 р.; С. Аксаков – Гоголю від 9 січня 1852 р.; Гоголь – Г. Вієльгорській від 11
(23) листопада 1844 р.; Гоголь – М. Щепкіну від 4(16) грудня 1846 р. тощо; свідчення В.
Бєлінського, О. Іванова, В. Репніної-Волконської тощо).
Ще однією дражливою темою, як ми зазначили на початку рецензії, є спалення
другого тому «Мертвих душ». Це явище до нашого часу породжує легенди та дискусії
щодо завершеності редакції, випадкового знищення (В. Гіппіус), переховування
завершених розділів поеми (О. Смирнова-Чикина, Г. Хетсо), датування автографів (І.
Виноградов) тощо. Так, Ю. Манн, аналізуючи свідчення сучасників Гоголя, зазначає, що
знищена редакція тексту в основному була завершеною [5: 282]. Коментатори Повного
зібрання творів і листів у 17 томах І. Виноградов та В. Воропаєв слушно стверджують:
«Большинство считало, что погибла беловая редакция второго тома “Мертвых душ”.
Были и другие предположения: уничтожены “Размышления о Божественной Литургии”
(над которыми Гоголь работал в последние годы жизни), политически-опасные бумаги, –
вплоть до версии, что Гоголь вовсе ничего не сжигал, а рукописи были спрятаны графом
Толстым. Все эти гипотезы не имеют документального подтверждения, тем более что мы
даже не знаем, закончил ли Гоголь второй том» [9: Т. I-II: 69].
Дотичним до проблем спалення другого тому поеми є питання про рукописні копії,
підробки та списки продовження «Мертвих душ». Останніх на сьогодні, за різними даними, існує близько 30. Невипадковим є і час їх оприлюднення – кругла річниця від дня
народження чи смерті письменника (порівняймо дату знайденого списка В. Казаріним
напередодні 175-ліття від дня народження М. Гоголя; Т. Абдуллаєв приурочив свою
сенсацію до 200-літнього ювілею письменника).
Саме текстологічному аналізові ніжинського списку у зіставленні з ранньою та
пізньою академічними редакціями, опублікованими в Повному зібранні творів М. Гоголя,
присвячена ще одна книга Г.В. Самойленка «Ніжинський список другого тому “Мертвих
душ” Миколи Гоголя» [10].
Вже назва першого розділу «Списки другого тому «Мертвих душ» М. Гоголя як
наукове явище» за масштабністю заявленої проблематики претендує на окреме ґрунтовне
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дослідження, в результаті якого, як зазначає Г.В. Самойленко, можна розв’язати таке
доволі непросте завдання: «что же ставило перед Гоголем-писателем в период написания
им второго тома поэмы само историческое время и что хотели видеть почитатели его
таланта в так долго ожидаемом ими произведении» [10: 4]. Автор аналізує історію
створення окремих списків другого тому «Мертвих душ», звертаючи увагу також на
їх творців, наводить відомі версії долі другої частини (О. Смирнова-Чикина, Г. Хетсо),
слушно заявляючи, що «все эти версии остаются лишь желанием и воображением самих
исследователей творчества Гоголя» [10: 6], докладно описує процес віднайдення та публікації рукописних розділів, аналізує зауваги критики після публікації тому 1855 року
М. Трушковським, питання хронології створення другої частини поеми, беручи до уваги
останні дослідження І. Виноградова та В. Воропаєва.
Проф. Г.В. Самойленко, висвітлюючи питання про розповсюдження списків другого
тому «Мертвих душ» ще до публікації, справедливо зауважує про роль Д. Оболенського
у активній пропаганді змісту списку. Слід наголосити також на значенні С. Шевирьова,
який активно сприяв поширенню списку, дозволяючи робити копії зі свого примірника.
Цей важливий факт допомагає пояснити таку велику кількість списків, які виникли і
знаходяться до цього часу, а також про «нове коло» читань другого тому.
Зауважимо, що окремої уваги у гоголезнавстві не приділено на сьогодні спискам
другої частини поеми. Дослідженню цього питання присвячено ряд наших статей, які, як
свідчить розвідка Г.В. Самойленка, не залишилися поза увагою автора і стали суттєвим
багажем для дослідження цього питання.
Очевидно, що питання списків потребує подальшого детального вивчення, на що вказує
той факт, що в книзі автора хоч і перераховуються окремі списки, та, крім висновків на кшталт:
«является неполным» [10: 16], «несколько отличается от предыдущего» [10: 16], «даны только первые четыре главы» [10: 16], посутнього аналізу немає. Закономірно, що Самойленко
також поділяє переконливу думку коментаторів Повного зібрання творів Гоголя у 14 тт. щодо
різночитань, які свідчать про те, що в розпорядженні Шевирьова іншого першоджерела не
було, і пояснюються «комбинированием слоев рукописи, неправильным прочтением ряда
мест, а также типичными ошибками переписчика» [3: Т. VII: 424]. Нагальним завданням
майбутнього дослідника, на нашу думку, є порівняння передусім тих списків, на яких, як і на
ніжинському, зазначена однакова дата, а саме 1854 рік.
Питання про значення рукопису Сидоровича також потребує детального вивчення,
зокрема наразі найповніше його висвітлили В. Воропаєв та О. Пєсков у публікації
«Последние дни жизни Гоголя и проблема второго тома “Мертвых душ”».
Безумовно, найбільший інтерес викликають другий («Ніжинський список другого
тому «Мертвих душ») та третій («Загальна характеристика ніжинського списку другого
тому “Мертвих душ” Гоголя») розділи книги, де вперше надруковано 5 розділів
новознайденого списку та проаналізовано головні його особливості.
Дослідник ретельно наводить факти потрапляння рукописів Гоголя в бібліотеку
Ніжинської Гімназії вищих наук починаючи з 1858 року, опис 1952 року автографів
Гоголя й висновує: «Мы ближе к той истине, что этот список попал в Нежин вместе с
библиотекой проф. С. Шевырева [10: 161] или «через профессоров или выпускников
Нежинской высшей школы, например Н. Гербеля» [10: 161]. Щодо відсутності цього
списку в реєстрі книг Самойленко висловлює два припущення: 1) «не вошел он в реестр
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книг лишь потому, что это был не оригинал второго тома «Мертвых душ», а его копия»
[10: 161]; 2) «утаили работники библиотеки» [10: 161]. Описуючи ніжинський список
другого тому Гоголевої поеми, автор деталізує особливості рукопису (кількість сторінок,
розмір, переплетення, підписи, виправлення олівцем, наявність різних почерків,
відсутність останнього аркуша тощо) та, зважаючи на технічну експертизу, наголошує на
достовірній даті створення списку – 1854 рік, а не 1851, як зазначено на першому аркуші.
Однак допитливому читачеві передусім неодмінно хочеться дізнатися про те, чи є
суттєві відмінності у новознайденому списку та чим закінчується п’ятий розділ поеми.
Утім, навіть при уважному зіставленні це виявити непросто. Автор же, володіючи такою
знахідкою, доклав чимало зусиль для того, щоб зробити текстологічний аналіз рукопису
та дійти висновку, що перед нами «комбинированный текст первого и последнего слоев
опубликованных текстов с дополнениями и уточнениями, а также соответствующей
правкой» [10: 161]. Г.В. Самойленко, припускаючи, що новознайдений список є варіантом
рукопису, який покладений в основу першопочаткової публікації розділів другого тому,
порівняв розділи ніжинського списку з академічним виданням, а також текстами другого
тому «Мертвих душ» у виданні П. Куліша.
Неприхована зацікавленість до новознайденого списку спонукала нас провести
так званий аналіз-перевірку, в результаті якої нам вдалося з’ясувати деякі моменти, які
неодмінно мають бути враховані наступними дослідниками ніжинського списку.
По-перше, окремого скрупульозного текстологічного дослідження заслуговують
порівняння уточнень на рівні варіантів слів і речень та аналіз прізвищ – Липицын,
Вышнепопрамов, Хансарева тощо (пор. у академічному виданні: Леницын,
Вишнепокромов, Ханасарова), а також аналіз проведеного редагування списку.
По-друге, нас передусім цікавило не лише закінчення останнього розділу, а також нові
фрагменти, що з’явились у творі, та авторський коментар цих нововведень. Зокрема, нам здається, що в аналізі Г.В. Самойленка присутня тенденція продемонструвати, що ніжинський
список сповнений нового тексту [10: 166, 171, 174, 180]. При уважному дослідженні ми помітимо, що наведені дослідником фрагменти ідентичні ранній редакції тексту другого тому
«Мертвих душ». Різниця інколи виявляється лише у розташуванні тих чи інших речень. Так,
на с. 170 автор стверджує, що «нежинський текст расширен за счет введения новых слов и
предложений, а также трех вставок». Порівнюючи тексти, ми виявили, що перший фрагмент
(щодо розкриття поняття «честолюбство») існував також у ранній редакції другого тому. У
тексті ж автор його просто не підкреслив. Подібну невідповідність знаходимо й у другій
вставці, коли при порівнянні з ранньою редакцією виявляється, що текст різниться тільки
одним реченням. В описі Тентетнікова також не знаходимо нових деталей, як стверджує
автор. Вони цілковито дублюють ранню редакцію. Це ж зауваження стосується й закінчення
2 розділу [10: 174], і епізоду з Пєтухом, заключної глави тощо. Очевидно, автор випустив з
уваги цей момент, бо в окремих випадках він неодноразово порівнює ніжинський список з
ранньою редакцією. Натомість трапляються інші невідповідності. Наприклад, з авторського
коментаря на с. 178 стає зрозумілим, що лише абзац, виділений Г.В. Самойленком, співпадає
з академічним текстом. Утім, далі стверджується, що новознайдений список вміщує також
ранню редакцію. Так чи інакше, але це дало авторові підстави стверджувати, що «текст
нежинского списка – это один из завершенных, ибо в нем учитываются ранее созданные
тексты» [10: 180].
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Отож, на нашу думку, перед нами список, який дійсно містить обидві існуючі редакції
другої частини поеми з невеликими різночитаннями на рівні слів і речень та відповідним
редагуванням. Але важко погодитись з автором у тому, що найбільші зміни тексту «дают
возможность представить, как шел авторский поиск развития действия, характеристики
не только Чичикова, но и новых персонажей, которые появляются в поэме» [10: 182].
Ми переконані, що таке змішування обох шарів рукопису (йдеться про останній шар
з московськими та одеськими приписками 1849–1850 рр. та фрагмент редакції 1848–
1849 рр.; заключний розділ в редакції 1844–1845 рр.) свідчить про бажання упорядників
дати найповнішу версію другої частини поеми (залучення навіть опису одного й того ж
епізоду у двох редакціях і розташування їх одного за одним!), що, у свою чергу, призводить до протиріч і до певного вихолощення не тільки змісту твору, але й задуму Гоголя.
Наголосимо, що це тільки наше припущення, адже остаточний «вирок» залежить від
результатів ретельного текстологічного та порівняльного аналізу всіх списків і редакцій
другої частини поеми з новознайденим списком.
У четвертому розділі подано співставний текстологічний аналіз академічного і
ніжинського списків другого тому «Мертвих душ». Дослідник виконав ґрунтовну
роботу, відслідкувавши всі розходження. Нагальне завдання дослідників-гоголезнавців –
відкоментувати ці розходження, порівнявши весь текст списку не лише з пізньою
редакцією другої частини поеми, а й із ранньою та іншими списками, варіантами
автографів, начерками.
Проаналізовані видання «Хроніка написання другого тому «Мертвих душ» М.
Гоголя» та «Ніжинський список другого тому «Мертвих душ» М. Гоголя» мають
безсумнівно наукове й практичне значення. Нові знахідки рукописів другого тому
«Мертвих душ» засвідчують актуальність твору й потребують наукового аналізу. Гоголь
же, немов передбачаючи різного роду наміри розкрити таїну продовження поеми, ще
1845 р. у «Заповіті» задекларував: «Объявляю также во всеуслышанье, что, кроме доселе
напечатанного, ничего не существует из моих произведений: всё, что было в рукописях,
мною сожжено, как бессильное и мертвое, писанное в болезненном и принужденном состоянии. А потому, если бы кто-нибудь стал выдавать что-либо под моим именем, прошу
считать это презренным подлогом» [3: Т.VIII: 222].
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ЕЩЕ ОБ ОДНОМ СПИСКЕ ВТОРОГО ТОМА «МЕРТВЫХ ДУШ»
В статье речь идет о новонайденном списке второй части «Мертвых душ» Николая
Гоголя, анализируются дискуссионные вопросы сожжения произведения, чтения,
переписывания, распространения списков, текстологических расхождений.
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ABOUT ONE MORE COPY OF THE SECOND VOLUME OF «THE DEAD SOULS»
The article deals with the newly found list of the second part of «The Dead Souls» by Nikolai Gogol. The controversial issues of the burning, reading, transcribing, distribution of the
copies, textual differences of the work are analyzed.
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(НА ПРИКЛАДІ ЗБІРКИ ІВАНА АНДРУСЯКА
«КНИГА ТРАВ, ДЕРЕВ І ПТАХІВ»)
У статті проаналізовано систему образів світу природи на прикладі поетичної
збірки Івана Андрусяка «Книга трав, дерев і птахів», крізь призму яких поет осмислює
важливі онтологічні проблеми, розглянуто провідні мотиви ліричних творів та мовні
особливості авторського ідіостилю.
Ключові слова: світ природи, онтологічні проблеми, сонет, філософсько-пейзажна
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У пейзажно-філософській збірці «Книга трав, дерев і птахів» Іван Андрусяк осмислює різні реалії навколишнього світу і природу, переважно пов’язуючи їх з онтологічною проблематикою. Структурно вона поділяється на п’ять розділів – «Люди», «Трави»,
«Дерева», «Птахи» і «Бог» і вміщує як нові поезії, так і твори з попередніх збірок.
Поетичний доробок Івана Андрусяка досліджували Є.Баран, Ю.Логвиненко,
А.Дністровий, І.Бойко, О.Соловей та ін., однак поза увагою критиків залишилася концептуальна система образів, яку, на наш погляд, доцільно проаналізувати на прикладі
розділів «Трави», «Дерева», «Птахи», що найяскравіше виражають авторське світобачення. Саме це й зумовлює актуальність даної роботи.
Мета статті – дослідити систему образів природи на прикладі розділів «Трави»,
«Дерева», «Птахи», визначити провідні мотиви та мовні особливості ідіостилю поета.
До аналізованої збірки Іван Андрусяк увів велику кількість образів трав, дерев і птахів
(пижмо, лілія, дев’ятисил, кропива, деревій, чортополох, безсмертник, нетреба, драголюб,
вільха, горіх, сосна, яблуня, вишня, сойка, зяблик, лелека, дятел тощо), символіка яких
імпліцитно пов’язана з біблійними легендами, міфами та усною народною творчістю.
Номінація рослин виконує важливу функцію в низці віршів цього розділу, виступаючи одночасно назвою твору і символом, за допомогою якого «поетові удається виходити
на серйозні філософічні узагальнення у найпростіших, здавалося б, рядках…» [1: 104].
Так, у поезії «Пижмо» згадується Гелон, який в уяві поета асоціюється не лише з
відомим Більським городищем і легендарним скіфським містом, у яке колись приплив
Геродот, щоб описати звичаї тутешніх мешканців. Гелон («місто сонця») для митця – це
образ багаторічної рослини пижма, яке «на тутешніх валах росте таке велике, жовтогаряче й розкішне, що годі й надивуватися» [2].
Автор і використав цей образ як символ пам’яті про минуле, про колишні події, які
важко відновити: «гірка свобода – виростити пижмо / одне-єдине – вище голови» [1: 38].
Однак митець все ж сподівається, що людство зможе відродити історичну правду та втрачений зв’язок часів і повернути культурну спадщину: «ще дальній рай не весь перероївся
/ не всі дороги склеїлись в міста / через життя – з куземина до більська – / навпереміну
почерез жита // навскладки долі – біле з білим виситься / пересипає куряву в полон /
хвостом сорочим на обійсті лисячім / колись нас дочекається гелон» [1: 38].
Бажання змінити сутність суспільства, позбавити його страху та загоїти душевні
рани звучить у поетичному творі «Лілія», у якому ліричний герой звертається до персоніфікованого образу лілії як символу краси, чистоти й оберегу: «загоюй нас / колись-таки
і ми / загоїмося» [1: 38]. Ці рядки виступають у творі своєрідним обрамленням і його
провідною думкою. Окрім того, лілія зберігає пам’ять про історичне минуле народу: «немов ще доки квіткою була / ти знала все про наші горді рани / до них тулитись – істини
не стане / хіба – тепла» [1: 38].
У вірші «Кропива» Іван Андрусяк використав збірний образ кропиви, який порівнює
із темпераментною і запальною молоддю, сповненою завзяття, енергії та пристрасті: «ця
молодість соката і тужава / щокатих стебел сонячні мазки // немов у м’язи улила природа
/ усю себе приречену на шал / рослинний спорт – яка краса і шкода! – / аж розпашівся
тисячами жал» [1: 40]. Поет вдається до прийому алітерації, зокрема повтору шиплячих,
для відтворення природної вдачі молодого покоління.
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У поезії «Дев’ятисил» Іван Андрусяк, звертаючись до образу багаторічної
трав’янистої рослини оману, яку за визначні лікарські властивості в народі називають
правдивим, дивосилом чи дев’ятисилом, зображує творчий процес митця, який перебуває у невпинному і циклічному русі й спрямований на прагнення донести правдиве
слово до реципієнтів: «за тридев’ять до царства докосив / аж искорами бризкало з-під
бруса. / трава лягала селебристо-руса / насінним краєм під дев’ятисил. // а ти вертався,
бо вертати мусив – рубав «у бабу» схрещений масив / приглушених рукою голосів / під
соковито вистояну вусінь» [1: 41].
За жанром цей вірш – сонет у завершальній строфі якого використаний епітет «комариний», що втілює численний загал митців: «і царство жаб сполохано булькате /
м’ясистий корінь втримує із дна, / допоки косить комариний гаман» [1: 41]. За допомогою алітерації, повтору приголосного «с», досягається звуковий ефект процесу косіння.
Про сучасність у поетичному творі «Чортополох» поет говорить як про «небілий
світ», у якому «пирїіться комариний вигін / і кожен вітер творить власний вигин...» [1:
42]. За народним повір’ям, рослина, що стала назвою вірша, має властивість чортів і проганяє злі сили [3: 644], однак у контексті цього твору набуває негативного конотативного
забарвлення, вказуючи на духовно збіднілих людей із псевдоідеалами та фальшивими
цінностями: «і полохкі, як палахкі – поволі / шуршавим листям розгортають долі, / смолу плакучу скліпують з-під вій. / чортам би їх лякатися – одначе / небілий світ за ними
плаче. / терпи, козаче, комишиний рій» [1: 42].
У вірші «Деревій» образ деревію, який поет використав відповідно до його прочитання у фольклорі як символу нескореності та боротьби за своє існування, уособлює сильних
особистостей, які виживають у будь-яких умовах, залишаються завжди духовно стійкими і
вірними власним переконанням: «і сам хоч серед поля деревій, / а все одно коріння урослиниться. / на гнилищі, де кожен пагін винищив, усе одно прокинеться – і свій» [1: 43].
Непохитність і моральну цілісність особистості вдало передає прийом градації:
«тож деревій, щоб далі не чекати: / над білі брижі це било храпате / угорнеться, усмокчеться, вгризеться / до кореня, до каменя, до серця…» [1: 43]. Натомість пасивні і бездіяльні люди, що живуть за принципом – пливти за течією і задовольнятися тим, що є,
втілені тут в образі трави: «тож над травою позираєш високо, / а ті, в траві, такі самі, як
ти – перебирають почорнілі висівки, / шукають почорнілі храбусти» [1: 43].
У поезії «Безсмертник» Іван Андрусяк, звертаючись до образу безсмертника, що є
народним символом вічності і здоров’я, відтворює своє бачення сучасного буття, позбавленого особливого сенсу і мети, де «…дні, як комахи, вперто / свій трунок витягують» [1:
44]. Ця думка яскраво увиразнюється за допомогою індивідуально-авторських епітетів
до концепту час: «чаґовий», «омелиний»: «даруй йому час не чаґовий, / не омелиний
час…» [1: 44]. Водночас поет висловлює сподівання на оживлення людської душі й пробудження внутрішньої сили: «стніть мене ятаганом / голосно, із плеча… / буде колись
погано – / вип’єте з мене чай» [1: 45].
У вірші «Інтродукція: петрові батоги» автор передав одвічне протистояння добра і
зла, переповівши легенду про сутичку святого Петра з чортом, який, заволодівши частиною світу, намагався і далі розширити своє володарювання: «послухай петре / повітря
сперте / над білим світом / півсвіта літа / а все що далі / чорти стоптали / лишився
корінь / цикорій» [1: 46]. Однак апостол Петро вирвав із землі разом із коренем стебло
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цикорію і вдарив ним нечистого. З тих пір корінь цикорію набув вигляду хреста й здатності проганяти ворожу силу та вберігати від диявольських зазіхань на людину: «а чорт
не впетрав / що це вже петра / дістав по крижах / що ледве вижив / над синім цвітом /
у світі літо / било і корінь / цикорій» [1: 46]. Завдяки суміжному римуванню твір набуває
ігрової форми та оптимістичного настрою.
Митець зазначає, що в сучасному суспільстві є бездіяльні та пасивні люди, які покладаються не на власні сили, а на допомогу інших, сподіваючись, що хтось вирішить
їхні проблеми. Така на перший погляд вигідна життєва позиція призводить до цілковитої неспроможності нести відповідальність за свої вчинки. Цю думку втілено у віршах «Драголюб» і «Нетреба»: «якби він знав, що справжній драголюб / не при дорозі
тулиться, а з лугом / веде свої пахучі перемови – / чи пив би він ту труту-м’яту-руту /
такими безконечними ковтками, / немовби в тому й був його прихисток?» [1: 48]; «мій
білий світе, хто тебе за мить / зернинами своїми оживить…» [1: 49]. Словогра нетреба як
лікарської рослини і не треба у значенні заперечення інтенсифікує ідейний задум твору.
В останній поезії цього розділу «Постскриптум: чистотіл» невипадково поет звертається
до символів чистотілу і вишні, що втілюють невинність душі і помислів. Вони, на думку ліричного героя, зможуть допомогти усвідомити людству необхідність позбутися вад і духовно
очиститися: «і пишеш мовчком – крізь затінок од вишні – / од вишніх і земних примружених
провин – / що ягода впаде, і бризнуть соки грішні / точнісінько на згин» [1: 50].
Наступний розділ «Дерева» розпочинається віршем «Вільха», у якому образ вільхи,
що в українському фольклорі виступає символом суму [3: 96], набуває додаткового відтінку значення, уособлюючи при цьому засмучену дівчину, яка страждає від нерозділеного кохання. Дівчина нещаслива, тому що ті молоді люди, яких вона любила, не відповіли взаємністю, і навпаки – вона не цінувала тих, хто її кохав: «отак вільши собі і жди
/ не тих кого любила ти / а тих що мовчки не любила / лиш позирала з висоти / на річку
на чужі світи / на шишечки яким несила / до справжніх шишок дорости…» [1: 52]. Тому
дівчина змушена відмовитися від своєї нездійсненої мрії: «і тільки крила… крила… крила… / їх тінь накрила… відпусти» [1: 52]. Інтенсифікації цієї думки вдало сприяють
повтор й авторський оказіоналізм – імперативна форма дієслова «вільши»: «отак вільши
собі і жди / не тих кого любила ти / а тих що мовчки не любила» [1: 52].
У поезії «Горіх» поет звертається до мотиву різних етапів людського життя: народження, молодість, старість і смерть, кожен з яких має свої визначні риси, особливості й
пріоритети. Персоніфікований образ горіха увиразнює ідейний задум твору: «я так люблю цю пряну насолоду / з якої починається життя» [1: 53], «які химери образи які / в
цих сотнях звивин мусять народитись / перш ніж ослабне тепла пуповина / й на жовту
землю упаде горіх?» [1: 53].
Іван Андрусяк увів також до свого поетичного світу образ осики, що в усній народній творчості «вважається нечистою, проклятою, вічно дрижить і без вітру тріпоче» [3:
422], оскільки, за біблійною легендою, саме вона прийняла Іуду, який на ній нібито повісився. Таку символіку цього дерева утверджує митець у поезії «Осика», у якій метафоричний образ осики втілює людей, що відчувають страх, боязнь, постійне хвилювання за
скоєні лихі вчинки: «страшно світе – страшно при тобі – / на тобі – в тобі перебувати… ці
листочки ніби немовлята / навіть крик їм липне на губі» [1: 54], «жити страшно… жити
і тремтіти / за усіх хто не перетремтів» [1: 54].
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Ліричний герой поезії «Сосна» прагне осягнути істину морально чистого і духовно
багатого життя, тому Іван Андрусяк використав образ сосни, інтерпретація якого у творі
збігається з фольклорною, як символ життєвої сили, стійкості, вірності, невибагливості
й наполегливості [3: 571] та меду, який втілює чистоту та мудрість: «меду твого смолистого / світлої гіркоти / краплю б мені осмислити / краплю – спостерегти // доки наллється
шишками / тиша невікова / доки душа визискує / істини і слова» [1: 55].
Верба в українській етнокультурі займає значне місце, яку здавна шанували за вологолюбність. Іван Андрусяк також звернувся до цього образу, який в контексті однойменного вірша уособлює тих українців, що відірвані від свого роду і втратили підґрунтя,
основу, на які вони могли б опиратися в подальшому , та зв’язок з минулим: «і листя їй
видовжується / і корінь її гірчить / і не знає душа / на кого їй покладатися / на землю / в
яку переходить все суще / а чи на воду / за якою все суще спливає // і сумно душі / і дивно
/ і в хвилях вона / відображається» [1: 56]. Особливого колориту твору надає епітет «вузлувата», що поєднується з концептом душа, а верлібр, яким написаний твір, полегшує і
водночас поглиблює асоціативне мислення, даючи цим самим поле для роздумів.
У поезії «Яблуня» поет звертається до мотиву цілісності й виваженості земних бажань.
Деякі особистості упродовж життя можуть піддатися спокусі, зрадити свої переконання та
ідеали: «дерево Боже вміє тримати біль на долонях / дерево Боже вміє тримати на плечах
біль…» [1: 57], «а потім уже не до птаха і не до сну / такі вони пустотливі годі за всіма встежити / ось іще на однім червоточина і воно розтискає долоньку / і здається йому що це вітер
повіяв здається що вітер» [1: 57]. Контрастне та неоднозначне сприйняття образу яблуні підкреслюється порівнянням: «і дерево стає Божим як біль і Божим як мама» [1: 57].
До цього розділу також належить дитяча лірика «Усе солодший сад (вірші на виріст)», яка відзначається особливою зворушливістю, оптимістичним настроєм та розважально-ігровою формою. Цьому сприяє зменшувально-пестлива лексика («донечка»,
«яблунька», «доня», «малесенька», «малявка» тощо), своєрідна авторська пунктуація («а
у мене ось – а- / -бри- / -кос! / я не полінюсь – / а- / -бри- / -кусь! // кісточку віддам / решту – ням-ням-ням // ще дістав би хтось – / а- / -бри- / -кос! / а я поділюсь – / а- / -бри- /
-кусь!» [1: 63]), анафори («через черешню / через червону»), фрагментарність поетичних
текстів («слива / щаслива / злива / пройшла / солодом / синім / світ / налила // сохне / сміється / сонячний / день // сливою / рветься / серце / з грудей» [1: 62], незвична словогра
(«за-я-блукала», «розвиноградилось», «почеберяли» та ін..)
У дитячих творах митець, звертаючись до образів яблука, груші, вишні, винограду,
сливи, абрикосів, черешні та горіха, відтворює емоції дітей, їхні враження та думки:
«через черешню / через червону / по чеберяли / як через воду // через черешню / по через
білу / не чеберяли / перелетіли // через черешню / почерез жовту / таки ж урешті / не скочив жоден» [1: 64]. Серед жанрів можна виділити ліричний вірш, колискову та лічилку.
До наступного розділу «Птахи» належать, за визначенням самого автора, «майже
вільні сонети» і вірші, у яких митець також прагне осмислити різні філософські та онтологічні проблеми.
У сонеті «Зяблик» події людського життя, зокрема різне ставлення батьків до пустотливої гри сина, зображені як певна паралель до такого явища природи, як короткий літній дощ:
«оце вже й дощ минувся круглолиций / і кирпоносий – нібито й не дощ / а так собі – маленьке
до щеня / попустувало й шугонуло в хмарку // аж ген за ним іде сердитий тато / бурчить і
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дметься: ну стривай синочку / ось вивільню я зараз ременяку / по босих п’ятах блисну навздогін» [1: 68]. Для передання протилежних емоцій автор використав зменшувально-пестливу і пейоративну лексику («маленьке», «дощеня», «синочок», «ременяка»).
Мотив утвердження рідної мови звучить у сонеті «Сойка», у якому поет, звернувшись до персоніфікованого образу сойки, що може переймати звуки інших птахів, зображує людей, які не зрікаються своєї мови, а навпаки – прагнуть відродити, поширити і
закликають співвітчизників до її використання: «я буду птахом – ти ж зостанься птахом /
з четвірка звуків витворивши мову / яка усім подобатись не мусить / а буде просто мова –
просто инша» [1: 69].
Символіку птаха сойки митець використав і в інтимній ліриці, зокрема в поезії «сойки любляться і кричать…» він проектує цей образ на закоханих, між якими часто виникають непорозуміння: «сойки любляться і кричать / трохи солодко трохи жалібно /
сонце зиркнуло з-за плеча – / злегка променями пожалило» [1: 78]. Однак ліричний герой
сподівається і вірить у те, що між ними буде злагода: «може вигріє нас іще / може визолотивши тіні / зашаріється порудіє / і сховається за плече» [1: 78].
Образ птаха трав’янки, що виступає водночас і назвою вірша, уособлює українців,
які постійно потерпали від нападів чужинців: «несолодко гніздитись на кургані / хтось
надійде – і мусить тоді тато / виманювати і відволікати / допоки мама береже гніздо» [1:
72], «лише б не нагодилась татарва / не град не жид не лях і не москва / не засуха – всього
було по вінця» [1: 72]. Проте народ завжди прагнув до миру, праці, стабільності, розміреного й спокійного життя: «і час би тік спроквола крадькома / і ще була б далека та зима…
/ для доброї трав’янки – українця» [1: 72].
Відмова сучасних людей від проживання у селах і їхній занепад, увиразнений епітетами «тугий» час та «твердий», «холодний» біль, звучить у сонеті «Горихвістка»: «цих
сіл уже немає – час тугий / укрив їх невидющим шаром болю / твердим як наст холодним
і сиипучим / як потерть що її лишила шашіль» [1: 73]. Тут образ горихвістки виступає застереженням від втрати свого коріння: «аж доки птаха чорна як невістка / змахне хвостом
червоним аж гарячим / і крикне спересердя: горимо!» [1: 73].
У сонеті «Повзик», вдаючись до образу птаха повзика, що вважається одним з найбільш прив’язаних до своєї території птахів, поет відтворює думки ліричного героя, що
відчуває себе щасливим лише на своїй батьківщині, яку символізують «зеленоокий» сад
і ялина: «світ починається з ялини / і в сад веде зеленоокий… // я там загоюю провини /
і заколисую неспокій» [1: 75].
Збірний образ грициків у поезії «грицики стрибають по дорозі…» уособлює людство, яке прагне пізнати істину буття: «грицики стрибають по дорозі / лузають вишневі
кісточки / майже сумовиті майже босі / майже Божі нібито пташки» [1: 77]. Головну
думку твору вдало передано за допомогою строфічного кільця та епітета «вишнева» з
лексемою кісточка, що вказує на життєву правду, до якої прагнуть індивіди, і образу
Всевишнього як символу чистоти та душевної гармонії. У кінці ж поетичного твору автор підкреслює думку про те, що не всі індивіди знаходять сенс життя: «а тоді в одвічній
насторозі / пилом омиваючись гірким – / грицики стрибають по дорозі / лузають вишневі
кісточки» [1: 77].
В останньому вірші розділу поет підкреслює думку про те, що різні вади, спокуси і
зло, втілені тут в образі яблуні, цілком поглинули суспільство, тому тепер кожна людина
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повинна самостійно обрати свій подальший життєвий шлях: «усе що статися повинно – /
сохата яблуня в снігах / загусле небо мов повидло / усмоктаний у нього птах – / усе вже
сталося і нині / хіба що бережися сам…» [1: 81].
Отже, завдяки асоціативному зв’язку образів природи з абстрактними поняттями назви рослин, тварин і птахів у збірці «Книга трав, дерев і птахів» трансформуються в різні
символи, за допомогою яких автор передає важливі філософські та онтологічні проблеми. В
аналізованих розділах вирізняються ліричні вірші, написані переважно різностопним ямбом
різними клаузулами, а також є колискова, лічилка і низка неримованих сонетів.
У подальших дослідженнях планується провести аналіз образів природи у різні періоди творчості митця, що дасть змогу краще усвідомити еволюцію художньо-естетичних пошуків Івана Андрусяка.
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ПОЭТИЧЕСКОЕ ВОСПРИЯТИЕ МИРА ПРИРОДЫ
(НА ПРИМЕРЕ СБОРНИКА ИВАНА АНДРУСЯКА
«КНИГА ТРАВ, ДЕРЕВЬЕВ И ПТИЦ»)
В статье пранализирована система образов мира природы на примере поэтического сборника Ивана Андрусяка «Книга трав, деревьев и птиц», с помощью которых поэт
осмысливает важные онтологические проблемы, рассмотрены ведущие мотивы лирических произведений и языковые особенности авторского идиостиля.
Ключевые слова: мир природы, онтологические проблемы, сонет, философско-пейзажная лирика.
Svarych N., postgraduate
Institute of Philology Taras Shevchenko national university of Kyiv, Kyiv
POETIC CONSIDERATION OF THE NATURAL WORLD
(BASED ON IVAN ANDRUSYAR’S WORK
«THE BOOK OF GRASS, TREES AND BIRD»)
The article analyzes the system of the natural world’s poetic images illustrated by the example of Ivan Andrusyak’s poetry collection «The Book of Grass, Trees and Bird», the analysis
of whichs allows the poet to reflect on the essential ontological issues. The major ideas of the
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author’s lyrics and the linguistic characteristics of Ivan Andrusyak’s idiostyle have been also
considered.
Key words: natural world, ontological issues, sonnet, philosophical and pastoral poetry.
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ПІДХОДИ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТАФОРИ У ЛІНГВІСТИЦІ
У статті розглянуто основні концепції тлумачення метафори – концепція значення
та концепція знання. Розглянуто стилістичний та когнітивний аспект метафорики. У
межах цих концепцій намітилася тенденція до зближення стосовно дослідження феномену метафори.
Ключові слова: метафора, метафорична модель, узуальна метафора, оказіональна
метафора, когнітивна стилістика.
Феномен метафори представляє собою традиційний об’єкт дослідження філософії,
риторики, психології та різноманітних напрямків мовознавства. На сьогодні можна говорити про такі основні напрями дослідження метафори: когнітивно-дискурсивний [1;
2; 3; 4; 5; 6], структурно-семантичний [7; 8; 9], стилістичний [10; 11; 12], функціональний
[13], лексикографічний [14], лінгвокультурологічний [15] та лінгводидактичний [16]. Науковий інтерес до метафори останнім часом підсилюється завдяки виявленню важливої
ролі, яку відіграє образно-асоціативне мислення в процесах мовної еволюції, а також у
процесах пізнання людиною складних феноменів навколишньої реальності.
У сучасному науковому поліпарадигматизмі можна говорити про те, що уся різноманітність напрямків дослідження метафори зводиться до концепції значення та до концепції знання [17: 135]. Вочевидь, йдеться про семасіологічний та лінгвокогнітивний
напрямок інтерпретації метафори.
Сучасна теорія метафоричних переносів склалася як теорія інтеракції або взаємодії
[18: 49] та пізніше була поглиблена [19: 161–162]. Прибічники цієї теорії або семасіологічного підходу до проблеми вторинної номінації схиляються до детального вивчення
структури значення слова, аналізують компоненти значення [7: 17; 9: 100]. Дослідники
наполягають, що метафора – це глибоке внутрішнє перетворення, семантична еволюція
значення слова.
Аналіз складових значення є фундаментальним для лінгвостилістичних досліджень:
„Метафора основана на спільності елементів семного складу двох слів, денотати яких не
пов’язані між собою в реальності” [10: 45]. В межах стилістики метафора розглядається
з точки зору функціонального вживання мовних знаків: взаємодія складових значення,
способи та інтенсивність передачі змісту, емоцій, характеру, стилістичні функції та ін.
© Романюха М., 2015
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Стилістика має справу здебільшого з „живими”, свіжими метафорами, які допомагають
сформувати розумовий образ [20: 113]. В межах стилістики метафора входить до широкого кола питань, пов’язаних з особливостями сприйняття тексту.
У межах концепції знання відбулася „когнітивна революція”, яка переорієнтувала
лінгвістичні дослідження на ментальні процеси та структури людського мислення, в
центрі досліджень розташувала мову як загальний когнітивний механізм” [21: 21], зацікавила дослідників процесами категоризації, класифікації та осмислення світу [22: 8],
системами репрезентації та зберігання знань [23: 34]. Для прибічників лінгвокогнітивного підходу метафора – це царина понять, а не слів, це не естетичне чи художнє забарвлення мовлення, а більш глибоке тлумачення понять; метафора не завжди базується на схожості; вживання метафори не потребує особливих зусиль у повсякденному спілкуванні
звичайних людей, окрім цього, метафора вважається необхідним елементом мислення та
мовлення [24: 3].
Дж. Лакофф та М. Джонсон зафіксували комплекс регулярних метафоричних відповідностей між поняттями різних сфер (target and source domain – сфера-ціль і сфераджерело [25; 6; 24]) і назвали їх концептуальними метафорами. Серед російських та
вітчизняних дослідників поширилося терміносполучення метафорична модель [1; 3; 4].
Метафорична модель – це ментальна структура, яка відбиває мовними знаками специфіку концептуалізації певної сфери-цілі через призму уявлень про сферу-джерело.
Функцією метафоричної моделі є комунікативне висвітлення, проеціювання окремих властивостей сфери-джерела на сферу-ціль за допомогою метафоричних проекцій
(„mappings”) [24: 6; 25: 10]. Більш-менш деталізовані метафоричні моделі можна представити як комплексні метафоричні моделі , що членуються на прості [24: 83–84].
Зауважимо, що проста метафорична модель не тотожна базовій метафоричній моделі
(„primary metaphor”) у розумінні Дж. Грейді. Дослідник називає базовими ті моделі, в
яких сфери-джерела апелюють до найпростіших елементів перцепції, наприклад, рух,
сила, розмір та ін. [6: 192–194]. Прості метафоричні моделі апелюють до конкретних
сфер-джерел, не завжди пов’язаних з фізіологією людини. Виділена нами комплексна
метафорична модель ECONOMY IS WAR посилається до специфічної діяльності людини – війни, її можна продемонструвати сукупністю простих метафоричних моделей:
(1) ECONOMIC COMPETITION IS WAR – репрезентує конкуренцію в сучасній економіці під кутом зору війни, надаючи їй характер безжального двобою;
(2) REPRESENTATIVES OF ECONOMY ARE PARTICIPANTS OF WAR – віддзеркалює статусні відносини, обов’язки та повноваження економічних суб’єктів;
(3) ECONOMIC REGULATION IS WAR STRATEGY – репрезентується метафорами
на позначення рішучих дій уряду щодо урегулювання економіки.
Детальність членування метафоричних моделей на складові відбиває її функціональність, тобто найбільш експліцитні метафоричні моделі характеризуються детальним
структуруванням, тоді як менш функціональні моделі членуються на одну-дві складові
та характеризуються фрагментарністю. Саме на виявлення функціональності або евристичного потенціалу метафоричної моделі спрямований концептуальний аналіз.
Метафора спрощує отримання нового знання [26: 180], тому метафоричне переосмислення певного феномену розглядається як складова концептуалізації – багатогранного
процесу пізнавальної діяльності людини, який полягає в осмисленні та упорядкуванні
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результатів внутрішнього рефлексивного досвіду людини й уявлень про об’єкти, явища
дійсності та їхні ознаки [23: 258].
Концептуалізація призводить до систематизації знань у вигляді концептів [22: 22], які входять до ментального простору більш високого рівня абстракції – концептуальної картини світу спільноти, що визначається як «представлення у свідомості людини інтеріоризованого людиною світу» [23: 262]. Усвідомлення навіяних певними метафорами зв’язків
між явищами спрощує відбиття дійсності в мисленні людини, тобто метафора виступає
одним із основних механізмів поступового формування концептуальної картини світу.
Метафорична модель – двостороння структура. Як ідеальна структура вона існує в свідомості носія мови, дозволяючи йому правильно інтерпретувати співрозмовника або образно
висловлюватися. Метафорична модель як мовний феномен репрезентується сукупністю
конкретних метафоричних висловлювань, переважна більшість яких – узуальні метафори
(слова або словосполучення, образне значення яких закріплене мовним вжитком [25: 54]).
Іншу, невелику частину корпусу метафоричних висловів складають оказіональні
метафори. Дж. Лакофф наголошує на тому, що кожна метафорична проекція в межах
метафоричних моделей виступає „відкритим класом потенційних відповідностей” [25:
209]. Отже, оказіональні метафори – це одиничні метафоричні слововживання, які поновому розкривають вже існуючі метафоричні проекції, вступають у відношення семантичної деривації. Їх інтерпретація не викликає складнощів, адже їхнє тлумачення базується на попередньому досвіді метафоричної концептуалізації певної сфери-цілі.
Метафорична модель може розглядатися в межах польової концепції лексичної системи мови, яка була розкрита І.А. Стерніним [27: 36–85]:
– поле представляє собою інвентар елементів, які пов’язані між собою системними
відношеннями;
– елементи, які утворюють поле, мають семантичну спільність та виконують у мові
одну функцію;
– поле утворюється мікрополями, кількість яких не менше двох;
– у складі поля виділяються ядерні та периферійні конституенти. Ядро консолідується навколо компонента-домінанти;
– ядерні конституенти найбільш специфіковані для виконання функцій поля; систематично використовуються та виконують функцію поля найбільш однозначно, найбільш
частотні та є обов’язковими для даного поля;
–
між ядром та периферією відбувається перерозподіл функцій; частина функцій приходиться на ядро, частина – на периферію;
– межа між ядром та периферією є розмитою, нечіткою. Конституенти поля можуть
належати до ядра одного поля та до периферії іншого;
– різні поля частково нашаровуються одне на інше, утворюючи зони поступових переходів, що є законом польової організації системи мови.
Вищесказане екстраполюється і на поняття метафоричної моделі: метафоричні одиниці певної моделі виконують в мові функцію класифікації сегменту реальності, метафори поєднані однією тематичною сферою (сферою-джерелом), в деяких моделях виділяються мікрополя – прості метафоричні моделі. Кількісне переважання узуальних
метафор над оказіональними дозволяє підтверджує ядерно-периферійні ознаки метафоричної моделі. Межа між ядерними та периферійними складовими розмивається в той
443

момент, коли оказіональна метафора завдяки своїй влучності перетворюється на надбання усієї лінгвоспільноти та перетворюється на узуальну.
Науковці стверджують, що корпус метафоричних одиниць на позначення певних явищ
може розглядатися як поле. Г.М. Скляревська наголошує на системному устрої метафори
і на існуванні метафоричного поля, яке несе в собі усі знаки семантичного поля [14: 115].
Пристаючи до цієї точки зору, послуговуємося терміном „метафоричне поле” для позначення сукупності метафоричних висловлювань, які об’єктивують певний концепт.
Повертаючись до заявленого на початку розділу розподілу наукових підходів на концепції знання та концепції значення, процитуємо С.А. Жаботинську: „сутностям, які використовуються в концептуальному аналізі, властивий більш високий рівень абстракції
у порівнянні з тими сутностями, які фігурують у семантичному аналізі” [28: 82]. Іншими
словами, стверджується, що когнітивна лінгвістика претендує на більш глибоке розуміння ментальних процесів, які отримують втілюються мовними засобами.
А.О. Кібрік стверджує, що „мовна форма виступає відбиттям когнітивних структур,
тобто структур людської свідомості, мислення та пізнання. … До найважливіших когнітивних феноменів, які детермінують мовну форму, відносяться структури представлення
знань, природна категоризація, довгострокова пам’ять, оперативна пам’ять, увага, активація” [29: 126]. Метафорична модель може розглядатися в якості структури представлення знань, але, перефразовуючи А.О. Кібріка, зауважимо, що вивчення когнітивних
структур є неповним без глибокого лінгвістичного аналізу.
Вважаємо, що лінгвокогнітивний аналіз метафори має поєднуватися зі стилістичним.
Багатовекторна природа стилістики, її тенденція до зближення з іншими гуманітарними
науками у кінці XX сторіччя розкрита А.М. Мороховським [12: 11]. І.В. Арнольд доводить,
що саме на перетинах наук народжуються найновіші та найцікавіші результати [11: 24-25].
На початку ХХІ століття тенденція до поглиблення когнітивної складової у стилістичних
дослідженнях позначена як когнітивний поворот у стилістиці [30: 38], прагнення надати
більш детальне пояснення взаємозв’язків між когнітивними структурами свідомості, стилістичним репертуаром та тлумаченням тексту [31: 118; 32: 32; 33: 39; 34; 35]. Цей поворот
слугував зародженню напряму, який називається когнітивна стилістика.
Головним підґрунтям когнітивної стилістики слугувала когнітивна теорія метафори,
яка на сьогоднішній день все частіше розглядається як складова інструментарію стилістики. Розмірковуючи над тенденціями у сучасній стилістиці, М. Шорт підкреслює релевантність залучення до стилістичного аналізу інструментарію когнітивної теорії метафори, адже „диференціація між новими репрезентаціями концептуальної метафори та
тими, які є новими і в концептуальному і в лінгвістичному плані дозволяє бути більш
коректним щодо різноманітних проявів образності в аналізі метафори” [33: 7]. Крім того,
вважаємо, що залучення стилістичного коментаря здатне прояснити багато інших питань, пов’язаних з репрезентацією метафоричних моделей у текстах.
Отже, в умовах мультидисциплінарності досліджень метафори очевидною є тенденція до поєднання методів польового моделювання, стилістичного коментаря з когнітивними методиками моделювання та узагальнення сприяє більш глибокому осягненню
сутності метафори.
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ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ МЕТАФОРЫ В ЛИНГВИСТИКЕ
В статье рассмотрены основные концепции изучения метафоры – концепция значения и концепция знания. Изучены стилистический и когнитивный аспект метафорики.
В рамках этих концепций наметилась тенденция в сближению относительно изучения
феномена метафоры.
Ключевые слова: метафора, метафоричная модель, узуальная метафора, оказиональная метафора, когнитивная стилистика.
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APPROACHES TO METAPHOR IN LINGUISTICS
The article studies the main trends in research of metaphors – the conception of meaning
and conception of knowledge. The stylistic and cognitive aspect of metaphor are discussed.
These conceptions tend to merge as to the study of metaphor.

УДК 821.161.1.09(Цветаева)
Митева Е.Н.
ОНУ, Одесса
ЗАРОЖДЕНИЕ ЦВЕТАЕВСКОГО МИФА О СЕРГЕЕ ЭФРОНЕ
В ЛИРИКЕ НАЧАЛА 1910-Х ГОДОВ
В статье осмысляются становление и основные показатели цветаевского мифа
о Сергее Эфроне (биографический материал, концепт «рыцарство», смысловые поля,
символический пласт и др.) на материале стихотворения «Я с вызовом ношу его кольцо…» («С. Э.»).
Ключевые слова: концепт, рыцарство, символика, авторский миф, Сергей Эфрон.
Многие ученые, работая с понятием «концепт», накопили значительную теоретическую базу в понимании данного термина. Е. С. Кубрякова в определении концепта
акцентирует, что это «некий отдельный смысл, некая идея, имеющаяся у нас в сознании» [5, с. 316]. С точки зрения Ю. С. Степанова концепт – «основная ячейка культуры в
ментальном мире человека» [9, с. 43]. Отличительной чертой концептов является то, что
они предстают как «интерпретаторы смыслов» [6, с. 91] и «некие “потенции” значений,
облегчающие общение и тесно связанные с человеком и его национальным, культурным,
профессиональным, возрастным и прочим опытом» [7, с. 155]. Таким историческим
© Митева Е.Н. 2015
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слоем концепта «рыцарство» в цветаевском ментальном мире становится культурный
феномен рыцарства, порождённый эпохой Средневековья. Но М. Цветаева переосмысляет генетический показатель данного концепта.
В творчестве М. Цветаевой довольно значительный пласт лирики посвящен Сергею
Эфрону. Образ мужа занимает важное место в авторском мифе поэтессы. Но в цветаеведении стихотворения, обращенные к данному адресату, рассматривались, как правило,
исключительно в биографическом контексте. При этом следует отметить, что лирика,
адресованная С. Эфрону, интересна прежде всего в аспекте интерпретации символики,
авторских мифологем, мотивного и тематического рядов, а также концептов, которые
представлены в этой группе цветаевских текстов. К таким текстам, несомненно, относится раннее стихотворение «Я с вызовом ношу его кольцо…» («С. Э.»).
Поэтесса проецирует рыцарский кодекс и соответствующие мифологемы на личность Сергея Эфрона, вернее на то, каким муж предстаёт в её лирике. М. Цветаева, сохраняя ряд показателей культурной модели рыцарства, трансформирует и интерпретирует их, создавая свою модель, которая соответствует установке зарождающегося авторского мифа.
Стихотворение «Я с вызовом ношу его кольцо…» – утверждение любви и обет верности мужу.
Я с вызовом ношу его кольцо
– Да, в Вечности – жена, не на бумаге. –
Его чрезмерно узкое лицо
Подобно шпаге.
Безмолвен рот его, углами вниз,
Мучительно-великолепны брови.
В его лице трагически слились
Две древних крови.
Он тонок первой тонкостью ветвей.
Его глаза – прекрасно-бесполезны! –
Под крыльями распахнутых бровей –
Две бездны.
В его лице я рыцарству верна.
– Всем вам, кто жил и умирал без страху. –
Такие – в роковые времена –
Слагают стансы – и идут на плаху. [12, с. 202]
Практически с самого начала обращают на себя внимание символика. Кольцо имеет
форму круга и означает бесконечность и непрерывность – в контексте стихотворения
вечность любви двух ярких и талантливых людей. Кольцо символизирует «обет супружеской верности» [1, с. 244]. Кроме того, кольцо – знак духовного богатства и принадлежности к чему-либо. В данном случае имеет место принадлежность к рыцарству.
Несомненно, образ Сергея Эфрона в данном стихотворении впервые мифологизируется
и связывается с темой рыцарства.
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Лирическая героиня заявляет: «Я с вызовом ношу его кольцо!». Но почему «с вызовом»? Очевидно, поэтесса имеет в виду верность и преданность своему мужу. В то
же время возникает ощущение предчувствия некой трагичности и даже жертвенности –
платы за избранность судьбы обоих супругов. Для зарождающегося мифа М. Цветаевой
принципиально акцентирование своей духовной связи с С. Эфроном, взаимного долга
хранить друг друга, заданного свыше.
В куртуазной литературе мужчина воспевает возлюбленную. В стихотворении, посвященном С. Эфрону, наоборот – жена воспевает любимого мужа. Единение с мужем
представлялось в авторском мифе М. Цветаевой еще и своего рода братством.
В культуре для феномена рыцарства «начиная с “Песни о Роланде”» – были приоритетны – «два полюса, вокруг которых вращалась <…> модель воинского этноса, – доблесть и
мудрость» [8, с. 435] . Марина Цветаева самобытно интерпретирует кодекс рыцарства. В
цветаевском осмыслении концепта «рыцарство» соединяются установка как на противостоянии устоям куртуазной культуры, так и следованию ряду из них. Безусловно, М. Цветаевой
импонирует идея, что в «тонах благочестия и пристойности, сдержанности и верности рисовался прекрасный образ идеального рыцаря» [11, с. 126], и поэтесса заимствует представления об идеальном рыцаре, вводя как одну из идеологем своего творчества.
М. Цветаева большое внимание уделяет внешности мужа, в подтверждение сопричастности С. Эфрона рыцарству. Обращение к внешности присуще для цветаевской манеры на раннем этапе творчества. «Не презирайте “внешнего”!» [14, с. 230] – утверждала
поэтесса. В период создания стихотворения внешний облик представлялся ключом к моральной сущности человека, к его внутреннему миру.
Сергей Эфрон обладал романтической внешностью – был высоким и худым, имел
огромные глаза и узкое лицо. В своем лирическом послании М. Цветаева сравнивает
лицо мужа со шпагой – символом чести и мужества. Признаками лица, которое «подобно
шпаге» становятся аскетизм, отрешенность и печаль, что подчеркивает иконописность и
принадлежность к высшему. Когда поэтесса пишет: «Безмолвен рот его, углами вниз…»,
то имеет в виду печаль. Из биографии С. Эфрона известно, что юноша был печален
и раним, кроме того, зачастую чувствовал себя одиноким человеком. И действительно,
кольцо, шпага, печаль являются также атрибутами рыцарства.
Жертвенность и печаль позволяют соотнести в ментальном универсуме М. Цветаевой
образ эквивалентный С. Эфрону не только с феноменом рыцарства, но даже, возможно,
с Орфеем. Показательно, что в цветаевской художественной системе «поэтический дар,
символическим воплощением которого становится Орфей» [10, с. 73], наделяет своего
обладателя предрешенностью страдания и более того, носителю «творческого начала
<…> часто придаются черты избранности и мученичества» [10, с. 79].
В стихотворении образ С. Эфрона наделяет избранностью некая печать, отображающая, что «В его лице трагически слились / Две древних крови». Для М. Цветаевой
было важно такое генетическое единение, это делало в её глазах мужа особенным, наделенным неповторимой индивидуальностью. В вышеупомянутом письме В. Розанову
М. Цветаева с гордостью подчеркивает: «В Серёже блестяще соединены две крови – еврейская и русская. Он блестяще одарен, умен, благороден …» [14, с. 120]. Трагичность
избранности от единения двух древних кровей как символа «души и жизненных сил» [2,
с. 263] также делают С. Эфрона в цветаевском мифе сопричастным рыцарству.
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В заключение М. Цветаева утверждает, что «в его лице я рыцарству верна…».
Рыцарство способствует «превращению обычного человека <…> в человека духовного» [3, с. 433], чистого в своих помыслах и устремлениях. Концепт «рыцарство» включает как в свой генетический слой, так и сохраняет в культуре Серебряного века и главное в ментальном мире М. Цветаевой следующие смысловые показатели – отвагу, силу,
нравственное совершенство. Смысловая доминанта данного стихотворения заключена
именно в последней строфе:
В его лице я рыцарству верна,
– Всем вам, кто жил и умирал без страху! –
Такие – в роковые времена –
Слагают стансы – и идут на плаху.
В очерке «Нездешний вечер» поэтесса, воспроизводя свою беседу с М. Кузьминым,
охарактеризует их общую эстетическую установку. «Всё ради этой строки написано? –
Как всякие стихи – ради последней строки. – Которая приходит первой» [14, с. 282]. Не
подлежит сомнению, что смысловым центром стихотворения «Я с вызовом ношу его
кольцо…» («С. Э.») является именно последняя строфа.
Подводя итоги, необходимо отметить, что М. Цветаева, интерпретируя концепт «рыцарство», сохраняет основные признаки исторической модели рыцарства: доблесть,
благородство, избранность. Характерной становится идея воспевания не рыцарем
Прекрасной Дамы, а то, что лирическая героиня воспевает мужа, предстающего в ее
лирике своего рода рыцарем. Другим показателем трансформации традиционной рыцарской модели является осмысление М. Цветаевой своего супружества как братства. В
стихотворение обыгрывается в качестве обета супружеской верности приобщение лирической героини к рыцарству («В его лице я рыцарству верна…»). М. Цветаева не только
воспевает, но и любуется С. Эфроном, облагораживает его.
Все вышеперечисленные факты обусловливают своеобразие цветаевского концепта «рыцарство» и символики, связанной в стихотворении с рыцарской темой и образом
Сергея Эфрона.
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ЗАРОДЖЕННЯ ЦВЄТАЄВСЬКОГО МІФУ ПРО СЕРГІЯ ЕФРОНА
В ЛІРИЦІ 1910-Х РОКІВ
У статті осмислюються становлення та основні показники цветаевского міфу про
Сергія Ефрона (біографічний матеріал, концепт «лицарство», смислові поля, символічний пласт та ін.) на матеріалі вірша «Я з викликом ношу його кільце» («С. Э».).
Ключові слова: концепт, лицарство, символіка, авторський міф, Сергій Ефрон.
Miteva Ye.N.
ONU, Odessa
ORIGIN OF THE TSVETAEVA’S MYTH ABOUT SERGEY EFRON IN THE LYRIC
POETRY OF THE BEGINNING OF THE 1910’S
The article is focused on the formation and main indicators of Tsvetaeva’s myth about
Sergei Efron (biographic material, a concept «knighthood», semantic fields, symbolical layer,
etc.) on the material of the poem «I with a call carry his ring…» («S. E.»).
Keywords: concept, knighthood, symbolism, authorial myth, Sergei Efron.
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ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПЕРЕКЛАДУ

УДК 81’255:(808.7+61)
Поворознюк Р. В., к. ф.н., доц.
Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка, Київ
РОЗВИТОК МЕДИЧНОГО ПЕРЕКЛАДУ В УКРАЇНІ ДО ХХ СТ.
У статті розглянуті основні етапи та напрямки медичного перекладу в Україні з
часів Київської Русі до кінця ХІХ ст. Проводяться паралелі з відповідними етапами перекладацького процесу у світовій перспективі, досліджуються творчі засоби майстрів
національного медичного перекладу.
Ключові слова: медичний переклад, історія, непрямий переклад, авто-переклад,
міжкультурне посередництво.
Будь-який об’єкт дослідження може розглядатися в двох перспективах: з точки зору
його іманентних характеристик та з точки зору генези й онтології. В першому випадку
результатом стане статичний відбиток предмету або явища, тоді як у другому – прогресивний рух об’єкта в просторі та часі. Застосовуючи подібний підхід до аналізу історії
медичного перекладу в Україні, відзначаємо, що перша перспектива може видатися помилковою й навіть згубною, оскільки переклад, як і галузь медицини, яку він обслуговує, в Україні сформувався лише нещодавно. До 1991 р. українська медична думка була
невід’ємною частиною імперської (Російської, Австро-Угорської), розвивалася відповідно до законів, що панували на відповідних територіях. Тим часом гіркий досвід наших
європейських сусідів змушує їх застерігати будь-яку національну науку від «культурного
імперіалізму» (К. Норд), тобто нав’язування однією культурою іншій своїх концептів і
цінностей шляхом проголошення їх більш правильними й доцільними [1:78].
Бурхливий розвиток медичних теорій, жвавий діалог, який медики з українським
корінням та європейською освітою вели зі своїми колегами за кордоном, а головне –
численні спроби запровадити нову термінологічну базу в кожному напрямку, який
вони розвивали, підкреслюють те, що українська медицина спирається на міцне лінгвістичне підґрунтя, не запозичене з мови метрополій, а створене самотужки національними цілителями.
Медичний переклад у часи Київської Русі завдячує своєю появою тісним зв’язкам
нашої Батьківщини із країнами Сходу й Заходу. Зокрема, «Руська правда» XI ст. згадує
про безперервні контакти між ескулапами різних частин світу, причому особливо вказує на запозичення національного досвіду у використанні цілющих властивостей рослин
[2:193]. «Києво-Печерський патерик» містить свідчення про те, що в XIІ ст. на території
Київської Русі практикував лікар арабського походження на ім’я Петро Сиріянин [2:194].
© Поворознюк Р. В., 2015
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Усні традиції медичного перекладу підкріплювалися рукописними зразками. Серед
них найбільшу славу здобув переклад із грецької коментаря Галена до праці Гіппократа,
виконаний у XV ст., «Галіново на Іпократіє». Популярність цієї праці підтверджується,
зокрема, тим, що подальші медичні рукописи, які потрапляли на наші терени, іменувалися вже «Аскліповим і Галіним» (від Асклепія до Галена), ким би не були фактичні автори
цих трактатів.
Необхідно відзначити, що тогочасні перекладачі дуже вільно поводилися з текстами оригіналів, їх спроби можна вважати швидше реферативними, адаптованими викладами основних положень твору. Особливо це стосується рукописів, які дійшли в Київську Русь у перекладеній версії, таким чином мав місце переклад через посередництво. Загалом практика
«непрямого перекладу», або перекладу через посередництво іншої мови, вважалася настільки сумнівною, що авторство оригінального твору часто-густо забували вказати.
Відголоски цього явища ми спостерігаємо й у сучасному перекладознавстві. Г. Кіттель розділяє «проміжний» (intermediate) переклад та «переклад, виконаний через посередництво» (mediated) [3:26], у той час як Г. Турі використовує дані терміни поруч
із «непрямим» та «вторинним» (second-hand) [4]. У класифікації К. Доллерап непрямий
переклад – лише етап на шляху досягнення адекватності, а «ретрансльований» (relayed)
виконується з іншомовної версії, поширеної в іншій культурі [5].
Псевдоарістотелева праця «Тайная тайних, або Арістотелеві врата», без сумніву,
була перекладом-«ретрансляцією», оскільки укладена арабським мислителем, здобула
слави спочатку на історичній Батьківщині, а потім у обробці середньовічних європейських схоластів латиною дійшла до читачів Київської Русі. Тим не менш буквалістський
підхід слов’янських перекладачів мав у цьому випадку перевагу, оскільки по-морфемне
відтворення іноземних медичних термінів призводило до збагачення словника медичної
галузі. «Ізборнік Святослава», перекладений у Х ст. із грецької на болгарську мову, був
спеціально переписаний подібним чином для сина Ярослава Мудрого Святослава.
Достеменними доказами розвитку наукової думки в епоху Відродження сучасні вчені
вважають поширення друкованих книг. В Україні це були переважно релігійні видання –
Псалтир і Біблія. Проте переклав їх і надрукував у Празі в 1517 р. «в лікарських науках
доктор» Георгій Франциск Скорина (1490-1551), родом із міста Полоцька [6:79]. Зв’язок
тодішньої науки з перекладом нерозривний, адже вихідці з України отримували медичну
освіту лише закордоном (у Кракові, Болоньї, Падуї, Парижі), проте здобувши вчений ступінь, вони поверталися на рідні терени викладати, передаючи отримані знання рідною
(русинською, руською) мовою й тим самим сприяли розвиткові літературних традицій.
На додачу до Острозької греко-слов’яно-латинської академії (1578 р.), неподалік від
Львова граф Ян Замойський заснував у 1593 р. Замойську академію, яка готувала лікарів для східноєвропейських країн і вважалася спадкоємицею Падуанського університету. Професура обох вишів влаштовувала регулярні спільні колоквіуми й обмінювалася
консультативними листами, які в той час називалися «консиліями» [7: 278-279]. Широковідоме, зокрема, звернення медичного факультету Замойської академії до медичного
факультету в Падуї із проханням висловити думку щодо природи й способів лікування
ковтуна (Plica Polonica, у буквальному перекладі з латини – «польська коса»), який часто
уражав гуцулів, що заселяли гірські райони Карпат. Питання обговорювалося на спеціальній конференції Падуанського університету, а переписка велася, звичайно ж, латиною.
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Аналіз наукових трактатів українських медичних світил показує дві паралельні пануючі тенденції: видання наукових творів латиною, що з очевидних причин не може вважатися рідною мовою авторів, та переклад класичних творів греко-римських, а також
арабських лікарів слов’янською. Перша тенденція подиву не викликає хоча б тому, що
латина на той час мала статус перстратної мови науки, мови, якою викладали в європейських університетах, писали й захищали дисертації. Українські медики демонстрували
специфічно набутий білінгвізм, оскільки технічно латина на той час уже була мертвою
мовою, проте зберігала статус універсального засобу медичної комунікації.
Медичний переклад епохи Відродження в Україні асоціюється з такими патріотами й
титанами думки, як Юрій Дрогобич (1450-1494), Георгій-Франциск Скорина (1490-1551)
й Пилип Ляшковський (?–1642) та ін. Ю. Дрогобич-Котермак, що вступив до Краківського університету під іменем «Георгія-Михайла сина Доната з Дрогобича» й продовжив
освіту в Болонському університеті, де здобув звання доктора філософії (в 1478 р.), а згодом і медицини (в 1482 р.), надрукував у Римі монографію Judicum prognosticon («Прогностична оцінка поточного 1483 р. магістра Георгія Дрогобича з Русі, доктора мистецтв
і медицини Болонського університету щасливо виконана»). Її примірники зберігаються
в Краківській бібліотеці й бібліотеці Тюбінгена.
Чи можна вважати подібні праці перекладами? Безумовно, адже латина, на відміну
від слов’янської (русинської) мови, була для них, вживаючи сучасну перекладознавчу
термінологію, «мовою С», тобто пасивним засобом спілкування обмеженої дії, застосовувалася в чітко окреслених ситуаціях і носила «книжний» характер. Таким чином, ми
маємо справу не тільки з авто-перекладами, а й авто-редагованими текстами, що переписувалися авторами задля приведення їх у відповідність з жанровими нормами рецептивної культури. Те, що ці норми у вихідній культурі кардинально відрізнялися, доводить
хоча б той факт, що твори засновників сучасної медицини залишалися абсолютно невідомими на Батьківщині авторів.
Натомість Єпіфаній Славинецький (?-1675) втілює зворотну традицію – ознайомлення читацького загалу із творами іноземних авторів через переклади слов’янською мовою.
Саме його перу належать скорочена версія підручника анатомії Андреаса Везалія під
заголовком «Врачевська антомія с латинська, от книги Андреа Вессалия Брукселенска»
(1638), а також переклад космографії, що містила скорочений виклад теорій Птоломея
та Коперника, в співавторстві з Арсенієм Сатановським та монахом Ісаєм. До нас не
дійшло жодного примірника цих перекладів, проте збереглися рахунки, виставлені за їх
виконання, за якими ми можемо датувати дані твори. Є. Славинецький також займався
лексикографічною діяльністю, зокрема уклав слов’яно-грецький словник [8].
Період XVII-XVIII ст., який у Європі позначився розквітом вільного перекладу та нестримної перекладацької творчості, в Україну приніс лише біди. Отримання Київською
колегією статусу академії в 1701 р. практично не позначилося на розвиткові медицини, адже повноцінний курс викладання цієї дисципліни був схвалений царською владою лише в 1802 р. Брак дипломованих лікарів (medicі literatі) й високі ціни на медичне
обслуговування призводили до періодичного виникнення епідемій (пошестей). Чума та
віспа не полишали Україну протягом трьох років із 1661 до 1664 р., забравши безліч
життів у Львові та Запоріжжі, й повернулися знов у 1703 р. Без сумніву, найбільшим
попитом у ці часи користувалися підручники, присвячені примітивній епідеміології та
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профілактиці. Однак твори іноземних світил, зокрема, італійця О. Бонфіглі (1711), який
працював в Україні в 1711 р., могли прочитати лише освічені верстви, а ті, що були написані російською, швидше нагадували травники й знахарські порадники, хоча і в них
іноді можна було знайти переклади та бодай посилання на класичні твори Гіппократа,
Арістотеля, Галена, Діоскорида та ін.
Проте чи не найвагоміших моральних збитків поступові наукової думки в Україні чинив
політичний тиск царату. Хоча за розпорядженням директора медичної канцелярії доктора
медицини Павла Кондоїді (1710-1760) із другої половини XVIII ст. основну частину учнів
медичних шкіл набирали саме на території України, місцеві лікарі здобували статус, лише
переїхавши за кордон або до Петербурга чи Москви. Довгий час вважалося, що майже повна
відсутність свідчень про них в історії пояснюється тим, що всі вони захищали дисертації
й писали свої праці латиною, як наприклад О. Шумлянський (1748-1795), М. Тереховський
(1749-1796) і Н. Максимович-Амбодик (1744-1812), усі троє отримали докторський ступінь
у Страсбурзькому університеті. І. Л. Данилевський, що іменував себе Kievorussus, захистив
у Геттінгені дисертацію De magistratu medico felissimo, яка двічі перевидавалася в Німеччині
(в 1784 та 1788 рр.) [9]. Їх праці були перекладені з латини російською лише в 1949 р. [9],
проте свідчення про сміливу діяльність із збагачення термінологічного фонду медицини дійшли до нас опосередковано через західноєвропейські джерела й, зрозуміло, латиною. Так,
О. Шумлянський запропонував назвати судинний клубочок нирки гломерулою (glomerulus),
цей термін використовується сучасною наукою й зараз. М. Тереховський довів природу найпростіших «наливкових анімалькул» (vermibus infusoris), давши поштовх розвиткові мікробіології та збагативши її словник.
Н. Максимович-Амбодик («Амбодик» – псевдонім із латини (ambo dic – «двічі скажи»), що вказував на однаковість прізвища й по-батькові науковця) видавав переважно
перекладні праці, звичайно ж, російською. Його словники, серед яких «Анатомо-физиологический словарь, на российском, латинском и французском языках, с кратким описанием сих (анат. и физиол.) наук» (СПб., 1783), «Словарь медико-хирургический на
латинском и российском языках собранный» (СПб., 1780), збагатили терміносистеми не
тільки медицини, а й ботаніки («Новый ботанический словарь на российском, латинском
и немецком языках» (СПб., 1795—1804; 2 изд. 1808)) та навіть геральдики («Избранные
эмблемы и символы на российском, латинском, французском, немецком и английском
языках объясненные, прежде в Амстердаме, а потом во граде Св. Петра 1788 года, с приумножением изданные Статским Советником Нестором Максимовичем Амбодиком»
(СПб., 1811)). Н. Максимович-Амбодик, справжня «людина епохи Відродження», космополіт із різнобічною освітою та багатоплановими інтересами, втілює дух української
наукової думки, що розвивалася, незважаючи на імперський гніт.
Ті вчені, що бачили місію свого життя в просвітництві, донесенні наукових здобутків
до широкого загалу народною мовою, не могли похвалитися результатами своєї діяльності. Їхня сміливість коштувала їм царської немилості, забуття й, як у випадку К. Щепіна (1728-1770), талановитого випускника Братсько-Могилянської Академії, який вимагав реформ у системі підготовки лікарів, зокрема викладання медицини рідною мовою
студентів, передчасної смерті. Тим яскравішими на тлі загальної пасивності виглядають
академічні набутки науковців і перекладачів Х. Борсука-Мойсеєва (1768-1811), фізіолога й терапевта, та Д. Самойловича (1744-1805), епідеміолога, який присвятив життя
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дослідженням чуми. Обоє залишили численні переклади з німецької та французької, які супроводжувались примітками й анотаціями. Загалом відзначаємо в їх працях тенденцію до
ампліфікативної методики в перекладі, яка виявляється в тому, що автор розширює цільовий
текст, долучаючи тлумачення й доповнюючи інформацію оригіналу (експлікативність).
Як не дивно, підписання Валуєвського циркуляру (1863 р.) та Емського указу (1876 р.),
покликаних знищити українську мову, лише створили додатковий стимул для розвитку україномовного напряму медичних перекладів. Частково це можна пояснити індивідуальною
позицією багатьох тодішніх вчених, що були вихідцями з України, проте об’єктивною причиною застосування національних мов стало те, що в XIX ст. все менше студентів Російської
імперії володіли латиною на достатньому для вишів рівні. В 1857 р. університети були змушені дозволити провадження захистів дисертацій російською мовою.
Медицина на Західній Україні мала не менш тернисту історію. Пригнічені утисками
Австро-Угорської імперії, Галичина й Закарпаття майже протягом усього XIX ст. не надавали вищої медичної освіти, а вступ до медичного факультету при Львівському університеті для українців був обмежений. Протягом короткого періоду у Львові існував підпільний український університет із двома теоретичними курсами медичного факультету.
Про високий рівень підготовки, який надавали його викладачі, свідчить той факт, що
студентів-українців приймали одразу на третій курс університету Праги [10].
Тим часом надзвичайно активну роль у суспільному житті починають відігравати
повітові лікарі, багато з яких захоплювались етнографією, збирали народні твори, вивчали українську мову й навіть перекладали нею. А. Козачковський (1812-1889) та С. Руданський (1834-1873) відомі зараз переважно своєю поетичною творчістю, зокрема перу
С. Руданського належать українські переклади «Іліади» та «Слова о полку Ігоревім»,
проте вони займалися лікарською практикою все своє життя (А. Козачковський у Переяславі, а С. Руданський – у Ялті). Це були швидше не медичні перекладачі, а медики, які
стали майстрами національної школи художнього перекладу.
Тим часом більшість галузевих видань медичного характеру в царській Росії були
перекладними [2:311]. Хоч лев’яча частка була російськомовною, проте за їх створенням
стояли вихідці з України або викладачі вишів, розташованих на нашій території. Так,
анатомічний атлас Шпальтегольца, повсюдно застосовуваний у викладанні медицини,
був перекладений М. Батуєвим (1855-1917), очільником кафедри анатомії в Одеському
університеті, праці з фізіології й терапії (латиною, німецькою й французькою) із примітками – Х. Борсуком-Мойсеєвим, першим у Російській імперії доктором медицини й
вихованцем Київської академії.
Однак відомі й поодинокі спроби наших співвітчизників розвивати термінологічний
потенціал рідної (української) мови. Професор біохімії І. Горбачевський (1854-1942),
який протягом 35 років очолював кафедру біохімії Карлового університету в Празі, написав перший підручник з біохімії українською. У Галичині Є. Озаркевич (1861-1916)
видавав україномовний журнал «Здоровлє», де поруч з оригінальними статтями українських медиків публікували переклади праць їхніх іноземних колег. О. Корчак-Чепурківський (1857-1947) склав першу українську номенклатуру хвороб.
Найбільше ж на теренах України в XIX ст. знайшла втілення функція медичного перекладу як вияву міжкультурного посередництва. На плечі наших співвітчизників ліг
обов’язок залагодити розбіжності, що розділяли західну й східноєвропейську лікарську
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традицію, дві медичні системи, кожна з яких стояла на певному, відмінному від іншої,
етапі розвитку. М. Гамалію (1859-1949) Пастер викликав спочатку в Париж, а потім
у Лондон для того, щоб, використовуючи результати досліджень українця, переконати
представників Академії наук у дієвості щеплень. Його колега й співзасновник бактеріологічної станції в Одесі І. Мечников (1845-1916), уродженець с. Іванівка на Харківщині, керував лабораторією, а потім і Пастерівським інститутом у Парижі. Д. Заболотний
(1866-1929) досліджував чуму й займався її профілактикою в Шотландії, Португалії,
Маньчжурії, Індії, Персії, Аравії, Монголії тощо. В. Войно-Ясенецький (1871-1961), крім
того, що очолював хірургічне відділення в Ташкенті, вів просвітницьку діяльність серед
місцевого населення щодо санітарних та гігієнічних засобів, необхідних для відвернення
епідемій. М. Пирогов (1810-1881) брав участь у Кримській війні (навіть консультував
Гарібальді й врятував останньому ногу), а також у російсько-турецькій війні, ставши національним героєм болгарського народу, повернувши до життя тисячі поранених.
Загалом, просвітницький напрямок у перекладацькій діяльності українських медиків
тісно переплітався з теоретико-методологічним. Довгий час даний аспект перебував поза
увагою дослідників, оскільки медицина в Україні майже ніколи не була самостійною,
бо й держава наша вважалася частиною імперій, а потім – республікою у складі Радянського Союзу. Більшість українських світил наукової думки в енциклопедіях іменуються
«російськими», а потім «радянськими» вченими, їхні твори поширюються в російськомовних версіях. Тим не менш, майже усі вони визнавали свої корені, віддано служили
співвітчизникам і, закінчивши іноземні виші, захистивши дисертації іноземними мовами, прагнули за будь-яку ціну повернутися на Батьківщину, щоб просувати національну
науку. Це і є об’єднуючим фактором, визначальною рисою української школи медичного
перекладу до ХХ ст.: навіть не маючи права вільно спілкуватися (й друкуватися) рідною
мовою, українські медики так сильно прагнули закласти наукові підвалини національної
медицини, що завдяки їм наука лікування в нашій державі не тільки не зникла, а вважалася чи не найпотужнішою в Європі.
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РАЗВИТИЕ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРЕВОДА В УКРАИНЕ ДО ХХ СТ.
В статье рассмотрены основные этапы и направления медицинского перевода
в Украине со времен Киевской Руси до конца XIX в. Проводятся параллели с соответствующими этапами переводческого процесса в мировой перспективе, исследуются
творческие приемы мастеров национального медицинского перевода.
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DEVELOPMENT OF MEDICAL TRANSLATION IN UKRAINE
BEFORE THE 20TH CENTURY
The article highlights principal stages and trends of the medical translation developing in
Ukraine from the Kyivan Russ to the end of 19th century. Comparisons are drawn with the corresponding stages of the world translation history, creative methods of the founding fathers of
the national medical translation school.
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ПРАВИЛЬНІСТЬ ВИБОРУ ПЕРЕКЛАДУ
ФАХОВОЇ НІМЕЦЬКОМОВНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ
Стаття присвячена пошуку правильного перекладу фахової німецькомовної термінології. В ній порушені питання розподілу фахової термінології та її вживання в текстах різних жанрів. Розглядається можливість вибору найвдалішого еквівалента для
мови перекладу. Пропонуються різні види перекладів, залежно від ступеня абстракції
та відомості тих чи інших термінів у мові перекладу.
Ключові слова: фахова термінологія, еквівалент, фахова мова, субмова, ступінь абстракції.
При перекладі фахової літератури для розуміння її широким колом замовників з числа науковців та користувачів велике значення має вибір правильного варіанту перекладу
терміну. Це залежить від багатьох чинників та факторів, які будуть висвітлені пізніше,
після того, як розглянемо питання, що собою являє фахова термінологія і у чому особливість її перекладу.
З середини минулого століття питання фахової літератури та термінології хвилює
багатьох учених різних країн. Виникає низка питань щодо визначення поняття «фахові
мови» та їх диференціації.
Багатьма вченими фахові мови диференціюються на горизонтальному та вертикальному рівнях. На горизонтальному рівні розглядається паралельно певний ряд фахових
мов, кількість яких не може бути остаточно визначеною у зв’язку зі стрімким розвитком
наук. Вертикальна стратифікація кваліфікується з позиції розрізнення мови науковців і
широкого загалу, який не завжди розуміє термінологію, але вживає, тому що фахівець, до
якого він звертається, його зрозуміє і виконає відповідну дію. Крім того слід відрізняти
побутову фахову мову, яка не має стосунку до наукових досліджень, і суто наукову.
З вертикальною класифікацією перехрещується бачення дослідників, які розуміючи,
що фахова мова, хоч перш за все і розрахована на фахівців, диференціюють її на внутрішньофахову (рівень експертів галузі), міжфахову (рівень експертів суміжних галузей)
та зовнішньофахову (рівень спілкування експертів та пересічних мовців) [1: 19].
З функціональної точки зору дуже популярною серед германістів є зроблена німецькими вченими внутрішня класифікація фахових мов на вертикальному рівні для
кожної з субмов з точки зору ступеня її абстрактності. Така класифікація враховує крім
ступеня абстрактності також зовнішнє мовне оформлення, умови і носіїв комунікації
[2:185]. Іншим германістом вона поділяється на п’ять ступенів абстракції від найвищої
до дуже низької, від спілкування лише науковців між собою до спілкування науковців
з науково-технічними співробітниками та допоміжним персоналом під час проведення
експериментів, до спілкування на виробництві та в споживчій сфері [3:75]. Безперечно,
мова науки характеризується абстрактністю, об’єктивністю і точністю, тому теоретична
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письмова мова є більш логічною і строгою. У процесі усної комунікації вона набуває
метафоричності, залежить від відповідних особистісних контактів і мовної підготовки
комунікантів. Не виникає сумніву, що функціональна комунікація є дуже доречною, бо
взаємний вплив мови науки і мови загального спілкування не можна недооцінювати.
Для перекладачів та викладачів немовних вузів, які вивчали германістику, але повинні стикатись з елементами фахових мов, велике значення має професійно орієнтована
мова [4], коли студентів треба навчати не мові в цілому, а мові для спеціальності. До професійно орієнтованої мови можна віднести як терміни, так і поняття на зразок: positive
elektronische Ladung для фізики та хімії або ein Integral berechnen для математики.
Як вказує німецький вчений G. Graefen, і у носіїв мови нерідко виникають мовні
проблеми, які схожі на помилки та відхилення в нормі, допущені іноземцями. Причиною
цього можна назвати те, що при двохступеневому навчанні (бакалавра та магістр) засвоєння загальнотехнічної лексики є занадто коротким і це є симптомом зниження стандарту навчання у вищій школі та, як наслідок, спрощенням навчальних програм [5:263].
А на думку В. М. Комісарова, перекладу текстів, які містять вузькоспеціалізовану
термінологію слід приділяти особливу увагу. Терміни визначають інформаційний зміст
спеціального тексту, слугують своєрідними ключами, організують, систематизують і кодують спеціальну інформацію. В той час як завданням перекладу текстів інших жанрів
(художній, публіцистичний тощо) є забезпечення еквівалентності як спільності змісту
текстів оригіналу і перекладу, переклад технічного тексту вимагає максимально точного
описання технологічних процесів, грамотного перекладу вузькоспеціалізованих термінів та дотримання відповідного стилю викладення [6]. Для технічного перекладу, однак,
також є важливим прогнозування змісту на основі значень ключових слів і граматичної структури речення. Розуміння граматичної структури, розпізнавання морфологічної
форми слів допомагає визначити їх контекстуальний зміст. І, навпаки, уявлення про контекст дозволяє точніше перекласти термінологію.
Спеціальна теорія перекладу описує різні форми стилістичної адаптації при перекладі текстів, які належать до відповідного функціонального стилю. Подібна адаптація
викликана не лише мовними відмінностями. Стилістична адаптація при перекладі може
виявитись необхідною і у відношенні тих стилістичних ознак, які одночасно виникають
в аналогічних стилях вихідної мови та мови перекладу. Одна й та ж сама стилістична
риса може проявлятись у неоднаковій мірі у різних мовах, але її присутність в оригіналі
ще не означає, що вона може бути просто перекладеною в тексті мови перекладу [7:3].
Якщо мова йде про інформаційний переклад, то перекладач може відчувати необхідність робити свого роду «стилістичну правку» оригіналу, вводити парафрази замість
точного терміну, роз’яснювати, про що конкретно йде мова, змінювати авторський зворот більш звичним штампом рідної мови.
Відсутність повного збігу між німецьким та російським науковими стилями можна
помітити, якщо порівняти частоту вживання в них окремих частин мови. Хоча для наукового стиля у цілому ознака номінативності є характерною рисою, все ж у німецькій мові іменники вживаються на багато частіше, ніж в українській. Як відомо, для наукового стиля притаманна висока логічність та послідовність висловлювання. Кожне
речення пов’язане з іншим причинними, часовими на наслідковими відносинами. Але
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в німецькій мові логічні зв’язки часто містяться вже в ланцюжку іменників, тому не потрібні такі допоміжні частини мови, як прийменники та сполучники.
Перейдемо від макроструктури наукового тексту до його мікроструктури, а саме до
термінології. Не важко перекласти за допомогою спеціального словника незнайомий однозначний термін. Але не завжди терміни є однозначними. Полісемія, омонімія, відсутність номінації або відповідного поняття в мові перекладу – все це ускладнює переклад.
Якщо одному німецькому терміну відповідає декілька українських, то свідомий вибір аналога може відбутись лише при хорошому знанні галузі, в якій виконується переклад. Наприклад: Schalter – вимикач, перемикач, комутатор, (електротехніка); кватирка, фіранка, віконний отвір (архітектура) і слово загальної лексики квиткова каса.
Зупинимось на таких лінгвістичних термінах як «номінація» та «поняття», щоб зрозуміти вибір варіанту перекладу в різних ситуаціях. Номінація в даному випадку розглядатиметься нами як створення мовних одиниць з номінативною функцією, які служать
для найменування чи виділення фрагментів дійсності. Поняття, наукові, відображають
істотні й необхідні ознаки, а слова і знаки (формули), що їх виражають, називаються
науковими термінами. У понятті виділяють його обсяг і зміст. Сукупність узагальнених,
відображених в понятті предметів називається обсягом, а сукупність істотних ознак, за
якими узагальнюються і виділяються предмети в понятті, — його змістом.
Розрізнення «номінації» та «поняття» необхідне для вибору правильного перекладу
терміну. Якщо для терміна у мові перекладу не існує номінації, то великих проблем не
виникає, бо можна використати запозичення з мови оригіналу. Але якщо у мові перекладу не функціонує поняття, яке є в мові оригіналу, то слід вибирати описовий переклад.
Розглянемо описану ситуацію на прикладі таких термінів, як Stammkapital і Grundkapital, які потребують точності і зрозумілості перекладу, тому що дуже часто вживаються
в юридичному контексті. Якщо в ситуації спілкування фахівців відповідної галузі можна
в обох випадках використати переклад «основний капітал», то в письмовому перекладі
для фахівців, що мають справу з юридичними формами підприємництва, треба зробити
кваліфікований переклад, у якому необхідно врахувати, що в одному випадку мова йде
про «товариство з обмеженою відповідальністю», а в іншому про «акціонерне товариство». Переклад цих композит повинен бути виконаним відповідно до ситуації, або як
«установчий капітал» та «пайовий капітал» – для економістів-практиків, або описово як
«основний капітал акціонерного товариства» та «основний капітал товариства з обмеженою відповідальністю» для юридичних установ.
Залежно від призначення перекладу, терміни Hauptversammlung та Gesellschaftsversammlung можна перекласти в одному випадку як «загальні збори», а для юридичних
установ з уточненням: Hauptversammlung – загальні збори акціонерів; Gesellschaftsversammlung – збори членів товариства з обмеженою відповідальністю.
Труднощі у виборі правильного перекладу часто виникають, коли термін в мові перекладу виник у новому контексті недавно, а в мові оргигіналу дещо раніше, але не набув
широкого розповсюдження. Розгянемо наступний приклад. Декілька років тому в Україні був прийнятий закон про захист персональних даних. У Німеччині він з’явився на
двадцять раніше. Але довго не було офіційного терміну personenbezogene Daten „персональні дані», і до цього вживались наступні терміни: personenbezogene Informationen,
Individualinformationen, Individualdaten, persönliche Daten, private Daten.
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При перекладі цього терміну на німецьку мову українські перекладачі до введення
подібного закону в Україні тим більше вагались у виборі еквіваленту.
Важливо бути компетентним у перекладі деяких німецьких словосполучень зі сфери
«Фінінси». Приведемо деякі з них:
WÄHRUNG: konvertible/konvertierbare Währung – конвертована валюта, Konvertibilität/Konvertierbarkeit der Währung – конвертованість валюти, harte Währung – тверда валюта, fremde Währung – іноземна валюта, eigene Währung – власна валюта.
ZINSEN: Zinsen zahlen – платити з відсотками, auf Zinsen leihen – давати в борг під
відсотки, auf Zinsen anlegen – вкладати під відсотки, Zinsen berechnen – нараховувати
відсотки, Zinsen eintreiben – стягувати відсотки, Zinsen entrichten – сплачувати відсотки,
Zinsen erheben – стягати відсотки
DARLEHEN: befristetes Darlehen – термінова позика, versichertes Darlehen – застрахована позика, gedecktes/ungedecktes Darlehen – позика з забезпеченням /без забезпечення, hypothekarisches Darlehen – позика, забезпечена іпотекою, kurzfristiges Darlehen –
короткострокова позика, langfristiges Darlehen – довгострокова позика, Darlehen ohne
Rückerstattung – безповоротна позика, staatliches Darlehen – державна позика, unverzinsliches Darlehen – безпроцентна позика, vertragliches Darlehen – договірна позика
При перекладі текстів різних жанрів вибір еквівалента терміну також має значення.
Тут доречно звернути увагу на текст реклами. Якщо в науковому тексті термін треба
перекласти як можна точніше, то в тексті реклами – як можна влучніше. Фаховий текст
має завдання передавати наукові та науково-технічні знання. Текст реклами повинен викликати реакцію зацікавленості фактом наукового винаходу, навіть, якщо він є псевдонауковим. Такі слова, як Dynamik, Effekt, Katalisator можуть служити підсилювачами дії
на отримувача реклами і не мати нічого спільного з науковим ефектом.
Таким чином, можна зробити висновок, що правильність перекладу термінології
залежить не лише від уміння користуватись словниками, знання синонімії, полісемії та
омонімії, але й від уміння оцінювати ситуацію та розуміти особливості жанру тексту.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
462

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Möhn D.,Pelka R. Fachsprachen. Eine Einführung /Dieter Möhn, Pelka Roland. —
Tübingen:Niemeyer, 1984. — 267S.
Hoffmann L. Kommunikationsmittel Fachsprache. Eine Einführuug / Lothar Hoffmann. — 2., völlig neu bearb. Aufl. Tübingen: Narr, 1985. — 385S.
Hahn W. Fachkommunikation: Entwicklung – Linguistische Konzepte – Betriebliche
Beispiele (=Sammlung Göschen) / Hahn W.(Hrsg.). — Bd.2223. — Berlin: de Gruyter,
1983. — 275S.
Buhlmann R. Fearns A. Handbuch des Fachsprachenunterrichts. Unter besonderer Berücksichtigung naturwissenschaftlich-technischer Fachsprachen. Tübingen, 2000. — 320 S.
Graefen G. Muttersprachler auf fremdem Terrain? Absehbare Probleme mit der Sprache
der Wissenschaft. In: Lévy-Tödter, M. / Meer, D. (Hrsg.): Hochschulkommunikation in
der Diskussion. — Frankfurt/M., 2009. — 263-279.
Комиссаров В. Н. Современное переводоведение: учеб. пособие / В. Н. Комиссаров. — М. : ЭТС, 2002. — 424 с.
Вопросы теории перевода в зарубежной лингвистике: Сб. ст. / Под ред. В. Н. Комиссаров. — М., 1998. — 398с.

Пышная Л., канд. филол. наук, доц.
Запорож. гос. инж. акад., Запорожье
ПРАВИЛЬНОСТЬ ВЫБОРА ПЕРЕВОДА СПЕЦИАЛЬНОЙ
НЕМЕЦКОЯЗЫЧНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ
Статья посвящена поиску правильного перевода специальной немецкоязычной терминологии. В ней затронуты вопросы разделения специальной терминологии и вопросы
ее употребления в текстах различных жанров. Рассматривается возможность выбора
наиболее удачного эквивалента для языка перевода. Предлагаются разные виды переводов в зависимости от степени абстракции и известности тех или иных терминов
в языке перевода.
Ключевые слова: специальная терминология, эквивалент, язык специальности,
субязык, степень абстракции.
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THE CORRECT CHOICE OF TRANSLATION OF SUBJECT-RELATED
GERMAN TERMINOLOGY
The article deals with the correct translation of subject-related German terminology. It addresses the issues of the subject-related terminology distribution and its use in texts of various
genres. The author looks into the possibility of choosing the most appropriate equivalent for
the target language. Different variants of translations are suggested depending on the degree
of abstraction of particular terms and how known they are in the target language.
Key words: subject-related terminology, equivalent, subject-related language, sub-language, degree of abstraction.
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ПРО ВІДТВОРЕННЯ «ПРОМОВИСТИХ» ІМЕН:
ПРОТАГОНІСТИ ТВОРІВ ДЖ.Р.Р. ТОЛКІНА В УКРАЇНСЬКИХ,
РОСІЙСЬКИХ І ПОЛЬСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ
Розглянуто прийоми формального та змістового відтворення «промовистих» онімів.
Здійснено зіставний аналіз прізвищ протагоністів творів Дж.Р.Р. Толкіна в оригіналі та
в українських, російських і польських перекладах.
Ключові слова: оніми, «промовисті» власні імена, оказіоналізми, формальні і
змістові прийоми, семантика, Дж.Р.Р. Толкін, художній переклад.
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Розділ перекладознавства, пов’язаний із художньою ономастикою, має важливе наукове та практичне значення. Загальній стратегії та конкретним прийомам адекватного
відтворення в перекладі власних назв надавали увагу В. Виноградов, С. Влахов і С. Флорін, М. Гарбовський, А. Ґудманян, Д. Єрмолович, Р. Зорівчак, Т. Кияк, І. Корунець та
ін. Одним із чільних положень теорії є істотна відмінність прийомів відтворення суто
номінативних і промовистих (характеристичних або значеннєвих) онімів. У цій праці
відповідне положення з’ясовано в застосуванні до конкретної, проте важливої проблеми. Мета роботи –дослідити особливості відтворення одного з центральних онімів
із творів Дж.Р.Р. Толкіна – прізвища Baggins протагоністів повісті «Гобіт» (Bilbo Baggins) і роману «Володар Перснів» (Frodo Baggins) – в українських, російських і польських перекладах. Серед її завдань – уточнення терміна «промовисте» ім’я, виявлення
основних чинників, що впливають на оптимальний вибір між формальними та змістовими прийомами його відтворення. Оскільки згадані роман і повість Дж.Р.Р. Толкіна
налічують 6 українських, понад 20 російських і 6 польських перекладів, то маємо нагоду
порівняти та проаналізувати численні та різнопланові перекладацькі рішення, пов’язані
з відтворенням імені головних героїв.
Дж.Р.Р. Толкін радив відтворювати прізвище Baggins, враховуючи зв’язок зі словом
bag і, як і для всіх інших онімів, не вихолощуючи з нього англійської сутності [1]. На
останньому аспекті наголошують і дослідники перекладів жанру фентезі М. Бережна [2],
Б. Стасюк [3] і О. Тихомирова [4]. Професор Т. А. Шиппі [5: 56] звернув увагу на додаткову асоціацію прізвища: слово baggins колись вживали в значенні післяобіднього чаювання (four o’clock tea – див. початок сюжету повісті «Гобіт»). Це формує образ Більбо
як типового, консервативного і прозаїчного обивателя, мешканця англійської провінції,
якому пасувало би й звичне, типове ім’я. Висловимо деякі додаткові міркування (див.
також аналіз Б. Стасюка [3]). По-перше, онім повинен мати нейтральне або позитивне
забарвлення. По-друге, в майстра лінгвопоетики Дж.Р.Р. Толкіна дарма сподіватися на
необґрунтовані фонічні рішення, а тому три літери b у Bilbo Baggins, зокрема як елементи алітерації, — це, мабуть, не випадковість, а авторський задум. Отже, бажано, аби
в перекладі прізвище принаймні «алітерувалося» з оригінальним. На практиці важко дотриматися всіх цих вимог, до того ж, не надто істотно відхиляючись од фоніки та графіки
оригінального оніма, а тому деякі втрати в перекладі неминучі та припустимі.
Перерахуємо в алфавітному порядку основні перекладацькі рішення:
1. Українські переклади: Злоткінс (О. Мокровольський); Торбин (О. Фешовець;
О. О’Лір; К. Оніщук); Торбинс (А. Немірова).
2. Російські переклади: Баггинс (З. Бобир); Беббинс (Д. Афіногенов і В. Волковський); Бэггинс (Н. Рахманова; М. Каменкович і В. Каррік; О. Грузберг і К. Александрова;
З. Бобир і Ю. Баталіна; Л. Яхнін); Сумникс (Н. Григор’єва і В. Грушецький); Торбинс
(В. Муравйов і А. Кістяковський; А. Немірова; В. Маторіна; К. Корольов).
3. Польські переклади: Baggins (М. Скібнєвска; М. Ґємбіцка-Фронц і Ц. Фронц); Bagosz (Є. Лозіньский).
Як видно з наведених даних, змістове відтворення оніма перекладачі обирають частіше, ніж формальне. Причина, мабуть, у тому, що прозора внутрішня форма оніма та авторська вказівка на можливість його «перекладання» мовами
германської групи [1] схилили перекладачів до висновку про «промовистий» характер
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прізвища Baggins. Серед ужитих елементарних перекладацьких прийомів спостерігаємо
транслокацію, транскодування, калькування, заміну (уподібнення), а також елементи
морфограматичної модифікації (див. класифікацію професора Р. Зорівчак [6: 93–95, 128–
137]). На шкалі очуження–одомашнення перекладні відповідники розмістимо в такій
дещо умовній послідовності: Baggins – транслокація, Бэггинс, Баггинс – транскодування,
Беббинс, Сумникс, Торбинс (рос.), Торбинс (укр.) – калькування і транскодування, Bagosz, Злоткінс – заміна і транскодування, Торбин – калькування. Окремі деталі цієї розстановки відповідників стануть зрозумілішими з наступного обговорення.
Проаналізуємо докладніше всі перекладацькі рішення, з’ясувавши їхні мотиви та
слушність. Окрім перекладів О. Мокровольського, у яких прізвищу Baggins відповідає
Злоткінс, решта українських перекладачок передають його напівкалькою (Торбинс
в А. Немірової) або калькою (Торбин в О. Фешовець, О. О’Лір і К. Оніщук). Обидва
відповідники нагадують чи не найпоширеніший російський варіант відтворення Торбинс. Цікаво, що корені слова торба у російській пов’язані з українською мовою. Воно
присутнє в тлумачному російському словнику В. Даля із вказівкою на «південно-західне» (читай – українське) походження. М. Хукер [7: 196] доводить його турецькі корені,
проте з турецької в російську мову це слово, мабуть, потрапило за посередництвом
української. Основні його значення – це мішок, сумка, як і радить Дж.Р.Р. Толкін, але
в українській мові це слово має стійкі конотації іронічного або й сатиричного характеру («ходити (пустити) з торбою», «носитися з чимось як дурень з писаною торбою»
тощо). Проблема цих асоціацій для російського Торбинс має істотно менш виразний характер через діалектність і застарілість слова торба в російській мові. У книзі «Толкин
русскими глазами» М. Хукер пише: «Торба має деякий присмак «іноземності»» [7: 197].
Однак в українській мові слово торба не діалектне, а літературне. Тому українські
відповідники Торбин, а особливо Торбинс (див. нижче), неідеальні.
Можливо, через усвідомлення цих проблем і намагання надати прізвищу позитив,
О. Мокровольський обирає перекладацьку заміну Злоткінс, підкреслюючи стійкі слухи
серед гобітів про казкові багатства героя повісті «Гобіт» Більбо. Хоча це рішення істотно
змінює образ, прив’язування семантики прізвища до Більбо (а не Фродо) обґрунтоване,
адже інтродукція оніма Baggins (і формування перших, найголовніших асоціацій) має
місце саме в повісті.
Незалежно від конотацій власних імен на зразок Торбинс або Торбин, їхній побічний
недолік – уже сам факт, що семантична складова виходить на перший план. Це виправдано найперше для онімів сатиричного характеру (наприклад, Wormtongue із роману
Дж.Р.Р. Толкіна). Ім’я Торбинс «волає» і дещо відштовхує читача під час першого знайомства. Надалі читачеві доведеться позбуватися безпідставних натяків і негативної тіні цієї
власної назви, «звикати» до неї – як це часто буває з не надто милозвучними реальними
прізвищами. Можливо, саме тому серед рішень польських перекладачів невипадково нема варіанту Torbins, навіяного польськими словами torba, torebka. У праці [8] відтворення оніма Baggins шляхом простої транслокації у двох основних польських перекладах
пояснюють відсутністю польських прізвищ-відповідників зі значенням сумка, які були
би «приємними, звичними і поширеними» і, на додаток, фонічно близькими до оригіналу.
Зазначимо, що конкретний прийом, ужитий в українському перекладі А. Немірової
(Baggins–Торбинс, тобто калькування значеннєвої основи вихідного слова та утримання
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або додавання англійського ономастичного форманта для відтворення національного
колориту – див. пояснення [9: 164]) збігається зі способом, який М. Дерябіна [10] описує
як один з основних у відтворенні онімів сатиричного плану. А М. Бережна [11] наводить
яскравий приклад застосування цього прийому в російському перекладі творів Дж. К. Ролінґ: Smeltings–Вонингс.
Отже, до комбінування виразної української значеннєвої основи слова з
«англійським» суфіксом –инс в імені протагоніста епічного роману слід ставитися
з обережністю. Це сприймається як претензії на те, аби виглядати іноземцем. Щоби
краще відчути іронічність прізвища Торбинс, оберемо кілька іменників, які за виразним значенням побутового плану якісно схожі до слова торба: бульба, відро, граблі,
міх. Побудовані за тим же принципом, що й слово Торбинс, «іноземні» прізвища
Бульбинс, Відрейро, Грабліні, Міхов’є іронічно забарвлені (порівн. із прикладами,
наведеними В. Виноградовим [9: 169–172]). Тобто, за наявності очевидного змісту
твірної основи прізвища запозичення з інших мов словотворчих суфіксів не гарантує
іноземний колорит персонажа – він виглядає радше українцем зі сміховинними
амбіціями. Цей метод формування онімних відповідників найперше виправданий,
якщо стоїть завдання створити комічний ефект. Процитуємо думку М. Дерябіної:
«Переважне калькування ... в перекладі оказіональних власних імен дає змогу говорити про функціональну адекватність імен ... лише для сатиричних жанрів, для яких
характерні ... імена з прозорою семантикою. Вживання цього способу для перекладу
вихідних текстів інших жанрів призводить до невідповідності функцій оказіональних
власних імен у вихідному та перекладному текстах» [10]. У термінах дослідника
перекладів творів жанру фентезі Б. Стасюка [3], збереження оригінальних англійських формантів лише «умовно репрезентує англійськість першоджерела».
З іншого боку, запозичені іншомовні форманти задовільно екзотизують оніми зі
значеннєво невиразними основами: змінивши лише по одній літері в наведених прикладах, приходимо до більш стерпних іноземних прізвищ на зразок Бульринс, Бідрейро,
Драбліні, Ріхов’є (порівн. із російськими відповідниками Сумникс, де умисно переставлено літери н і к, і Беббинс). Отже, напівкалька може стати прийнятною в поєднанні з
належними основами слів.
Нарешті, додання типових українських словотворчих суфіксів (див. книгу Ю. Редька [12: 101–174]) до обраних вище основ приводить до реальних і прийнятних прізвищ
(наприклад, Бульбович, Відренко, Граблюк, Міхняк); типовим є і спосіб словотворення
(див. [12: 33–80]). Отже, звичність, типовий характер суфіксів «приглушує» семантику
твірної основи. Онім Торбин у перекладах О. Фешовець, О. О’Лір і К. Оніщук це добре
ілюструє. Справді, прикінцеве -ин тут сприймається як стандартний український суфікс,
а саме слово належить до реального українського іменника (див. також висновок Б. Стасюка [3]). Тому власна назва Торбин не так «волає», як Торбинс в А. Немірової; позбуваємося й іронічних претензій на іноземний статус. З іншого боку, суфікс -инс ліпше
відтворює англійський колорит ономастикону автора, а тому в цьому вузькому аспекті
відповідник Торбинс вдаліший, аніж виразно одомашнений варіант Торбин.
Проаналізуємо тепер формальне відтворення прізвища Baggins. В українських перекладах відсутні транскрипції на зразок Беґінс або Беґґінс. Хоча такі рішення ліквідують
усі змістові асоціації оригінального прізвища, їх усе ж знаходимо в кількох російських
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перекладах, які відзначаються підкресленою повагою до авторського ономастикону
(Бэггинс, Баггинс). Транслокують прізвище головних героїв і в двох польських перекладах (Baggins), а спроба перекладача Є. Лозіньского надати перевагу заміні Bagosz мала
наслідком неприйняття читачів і критиків (див. працю [8]). На думку І. Корунця [13: 101]
і А. Цєслікової [14], імена головних героїв справді слід транскодувати. М. Бережна [2] і
О. Новічков [15] теж вважають, що для відтворення імен головних персонажів творів
жанру фентезі слід застосовувати формальні методи, навіть якщо імена промовисті. З
цих міркувань транскрипція є задовільним перекладацьким рішенням (див. також подальше обговорення).
Врахуймо, що Frodo Baggins – це не просто персонаж одного з літературних творів.
Це ім’я займає центральне місце в ономастичній системі творів Дж.Р.Р. Толкіна та
добре відоме мільйонам читачів у всьому світі. Можливо, йдеться навіть не про суто
літературне, а про ширше соціальне явище. Тут особливо актуальна теза Р. Зорівчак [6:
95] про доцільність транскодування онімів, денотати яких такі важливі, що мають шанси потрапити до словника цільової мови. За висловом професора В. Виноградова, «чим
вища ступінь художньої виразності та типізації персонажа, чим важливіша його роль
у вітчизняній літературі, ... тим проблемніший переклад і доцільніша транскрипція
цього імені» [9: 176]. Скажімо, імена на зразок Hamlet або Potter не «перекладають» як
Селюк або Гончар. Навіть відомий український змістовий переклад Cipollino–Цибуліно
не заперечує цю тезу, адже твори для дітей передбачають максимальне одомашнення; до
того ж, російський відповідник Чипполино сформовано таки на основі транскодування.
На обговорення заслуговують і саме поняття промовистих онімів, і слушність віднесення оніма Baggins до цього класу. Іноді власну назву спрощено вважають «промовистою», якщо тільки її семантика прозора. Насправді ця умова необхідна, але не достатня:
виразна семантика та промовистий характер оніма – це не тотожні поняття. У монографії
професора Д. Єрмоловича [16: 16] є такі приклади: реальні російські оніми Чернов і
Петушки етимологічно пов’язані відповідно зі словами черный і петушок, але не промовисті в актуальному використанні; остання ознака може з’явитися в художньому творі, якщо згадані значення виражають реальні властивості референтів. Отже, є додаткова умова промовистості оніма: ім’я повинно слугувати своєрідним художнім засобом,
який автор твору залучає для повнішого розкриття образу, сутності персонажа. Інакше,
автор повинен надати додатковий зміст імені на підставі його внутрішньої форми [16:
16–17]. Хоча Толкін справді радить перекладати онім Baggins, виходячи з основи bag [1],
прочитання його творів засвідчує, що семантика оніма нерелевантна до образів Фродо
або Більбо. Автор фактично не обіграє ім’я Baggins у ході розвитку сюжету, не створює
відповідних каламбурів. Як і в реальному житті, прізвище не пов’язане із зовнішністю,
характером чи долею людини, не розкриває її сутності. Це збігається з висновком О. Новічкова [15] на підставі аналізу низки фентезійних творів: у рамках цього жанру функція
відображення рис персонажів нетипова для імен і прізвищ, хай із незаперечною внутрішньою формою, — цю функцію виконують прізвиська та клички.
Отже, прізвище Baggins не відповідає визначенню промовистого оніма. З позицій
класифікації О. Леоновича [17: 129] цей онім доречно кваліфікувати як нейтральний, але не асоціативний, описовий або іронічний. У зв’язку з цим виглядає слушним твердження Н. Мір заханової: «якщо номінальне значення оніма не пов’язане з
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контекстом, якщо з останнього не видно, що ознака, закладена в імені, релевантна,
то меншою втратою буде транскрипція, ніж яке-небудь ім’я, вигадане на основі
цієї ознаки, яке різатиме вухо» [18].
Хоча наведених аргументів достатньо для висновку про неправомірність віднесення
прізвища Baggins до розряду промовистих, наведемо додаткові міркування. Попри
висновок О. Нефьодової [19] про переважно промовистий характер імен персонажів
британської літературної казки, вона відносить онім Baggins, який фігурує в повісті
Дж.Р.Р. Толкіна «Гобіт», до «промовистих» у морфологічному, а не семантичному плані.
Іншими словами, в імені найважливіше англійське звучання, зокрема національно мотивована флексія -ins. За класифікацією професора Л. Белея [20], це відповідає «національно значущому» онімові. Сюди можна ще додати соціальну значущість прізвища (див.
обговорення конотації оніма Baggins на початку), але навряд чи інформаційно-оцінний
різновид характеристичної функції.
Навіть якщо вважати, що й цих аргументів недостатньо для однозначного виведення
оніма Baggins поза клас промовистих, то слід згадати положення перекладознавчої ономастики про верховенство транскрипції оніма над його перекладом (див. монографію
Д. Єрмоловича [21: 84–86]). Навіть із загальних міркувань зрозуміло, що промовисте
ім’я важливе найперше для другорядних, епізодичних персонажів, для яких воно слугує
важливим стилістичним засобом розкриття літературного образу. А потреба в семантизації прізвища протагоніста відсутня – автор має всі художні засоби та можливості розкрити зовнішні та внутрішні риси героя на сторінках розлогого роману, не покладаючись
на його промовисте ім’я. Жанрові особливості та старший вік цільової читацької аудиторії творів епічного фентезі додатково послаблюють потребу в промовистих іменах,
порівняно з літературною казкою. Як висновок, формальне відтворення прізвища головних героїв Дж.Р.Р. Толкіна, вжите в кількох російських і польських перекладах, повністю
відповідає положенням перекладознавства.
Цікаво також, що основою відтворення прізвища Baggins українською мовою можуть стати слова бе́саги (беса́ги) або сакви (подвійна торба, яку подорожуючий закидав
через плече або спину коня – див. словник [22], Т. 1, С. 167 і Т. 9, С. 16). Тоді матимемо
оніми Бе́сагинс (Беса́гинс) або Са́квинс, які відповідають рекомендаціям [1], поєднуючи
еквівалент слова bag і відчуття «Englishness». Ці слова застарілі, а перше ще й діалектне
(або й реалія – див. монографію Р. Зорівчак [6: 115]), що знімає проблему «надмірних» денотації та конотацій. Перевага відповідника Саквинс – стислість, та ж кількість
складів і однозначний наголос на тому ж першому складі, що і в оригіналі; варіант Бесагинс виграє за фонетичною співзвучністю з Baggins і тою ж першою літерою. Мабуть,
саме останні міркування пояснюють російський відповідник Беббинс у Д. Афіногенова і
В. Волковського. Інший його мотив – це застаріле російське слово бебень (туго набитий
мішок) із «послабленою» смисловою мотивацією. Попри деякі проблеми з евфонією, цей
відповідник теж заслуговує на увагу.
Отже, виразність внутрішньої форми оніма недостатня для його віднесення до класу
промовистих і безумовного обрання змістових прийомів його відтворення в перекладі.
Для цього потрібен додатковий аналіз зв’язку між значенням оніма та образом персонажа; ролі останнього в художньому творі; ступеня ознайомленості читачів з образом;
обсягу, жанру та цільової аудиторії твору; можливих конотацій і асоціацій імені та ін.
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Зокрема, за певних умов стандартне калькування, заміна або підбір функціонального
аналога оніма можуть виявитися недостатніми прийомами.
З позицій перекладознавчої ономастики чи не найкращим перекладацьким рішенням
у відтворенні «промовистого» прізвища Baggins протагоністів творів Дж.Р.Р. Толкіна
виявляється формальне відтворення – транскрипція. Порівняння рішень, обраних в численних українських, російських і польських перекладах, засвідчило також, що слушними альтернативами є калькування з додаванням англійського ономастичного форманта
(за умови «послаблення» виразності семантичної складової основи) або повне калькування з одомашненням.
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РОЛЬ ЛІНГВІСТИЧНОЇ ПАРАДИГМИ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ ФІЛОСОФСЬКИХ
ТВОРІВ МАРТІНА ГАЙДЕГЕРА
Стаття присвячена перекладу філософських творів Мартіна Гайдегера з урахуванням лінгвістичних парадигм, оскільки філософ трактує мову не у звичному лінгвістичному розумінні, а у її зв’язку з буттям. Окрема увага зосереджена на іманентносеміологічній, антропологічній та теоантропокосмічній (трансцедентній) парадигмі.
У статті продемонстровано два варіанти перекладу текстів Гайдегера у світлі цих
парадигм: інтерпретативний переклад для передачі смислу і буквальний переклад неологізмів як фрагментів осмисленого філософом буття.
Ключові слова: переклад, філософські твори Гайдегера, онтологічний вимір мови,
лінгвістичні парадигми.
Актуальність статті обумовлено фундаментальністю питань, які осмислює видатний німецький філософ Мартін Гайдегер: буття, мова, людина та їх взаємозв’язок. Причиною проблем конкретної людини і суспільства є «забуття буття», оскільки філософія,
культура і людина забувають головне і займаються прагматичним. Саме тому, приймаючи до уваги сучасні загрози для людства, суспільства і конкретної особистості, переклади філософських творів М. Гайдегера є на сьогодні надзвичайно актуальними.
Метою даної статті є аналітичне дослідження лінгвістичних парадигм, релевантних для перекладу онтологічної філософії Мартіна Гайдегера та визначення напрямків
перекладацьких стратегій його творів. Загальна проблематика полягає у відсутності
комплексного дослідження ролі лінгвістичної парадигми при перекладі філософських
творів Мартіна Гайдегера, що передбачає розв’язання таких завдань: уточнити підходи
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471

до визначення лінгвістичних парадигм, виявити особливості бачення слова в координатах різних парадигм, проаналізувати можливості перекладу філософських творів Мартіна Гайдегера в світлі цих парадигм.
Лінгвістичні парадигми, які допоможуть врахувати онтологічний та емпіричний вимір слова при відтворенні філософських творів Гайдегера українською мовою, становлять об’єкт, а особливості перекладу текстів онтологічної філософії за умови того чи
іншого лінгвістичного підходу – предмет дослідження.
Матеріалом розвідки слугують такі твори філософа, як “Unterwegs zur Sprache” та
“Der Ursprung des Kunstwerkes”.
Вибір стратегії перекладу філософського твору залежить від особливостей світогляду автора та від специфіки філософського тексту і цей факт визначає параметри важливості таких
деталей і нюансів, які мають бути враховані тією чи іншою мірою при перекладі.
Мартін Гайдегер вважав, що філософом може обдумуватись одне єдине питання.
Таким питанням для М. Гайдегера є буття, яке не піддається раціональному понятійнословесному визначенню і осмислюється ним спочатку через «Dasein» і мову, а після лінгвістичного повороту – через пошуки на матеріалі емпіричного пласту німецької мови як
матеріалізованої форми глибинної матричної мови. Філософ і перекладач А. В. Михайлов констатує сплавленість мови і філософії Мартіна Гайдегера: «Філософія Гайдегера
вся повністю в мові» [2: 7].
Намагання М. Гайдегера привідкрити таємниці буття через один із його сакральних
пластів – мову, шляхом пошуку виходу на цю справжню мову, є сутнісним продовженням
давньогрецької та середньовічної філософської традиції пояснення єдності світу через слово.
У практиці перекладу потужне осмислення філософом буття через мову, особливості
відображення його у свідомості, — становить значні труднощі для тлумачення, перекладацьких інтерпретацій і донесенні до читача здобутків автора, сенсу і нюансів оригіналу.
Тому переклад філософської спадщини Мартіна Гайдегера є викликом для перекладача у необхідності співмислення з автором, для філософських і світоглядних установок
читача, і особливо для становлення української філософської мови: «Культурна мова не
може дозволити собі не помічати того істинного, що відбувається в інших культурних
мовах і мусить по-своєму відтворювати це … залишаючись сама собою і керуючись своїм внутрішнім, непізнаним законом, уміти все і брати на себе все» [2: 8].
Слід визнати, що переклад філософських творів Мартіна Гайдегера є мужнім кроком, але водночас такий крок має бути усвідомленим, оскільки вимагає, як віртуозного
професійного (перекладацького та філософського) рівня, так і співзвучності світоглядної
налаштованості перекладача на бачення мови автором: «Буття залишається таємничим:
пряма близькість ненав’язливої сили. Близькість ця існує як сама мова. Тільки ця мова –
не просто мова, як ми її собі уявляємо, і то в ліпшому випадку, як єдність фонетичного
(письмового) образу, мелодії, ритму і значення (смислу). Ми бачимо в звуковому і письмовому образі тіло слова, в мелодії і ритмі – душу, в семантиці – дух мови» [8: 203],
констатує Мартін Гайдегер загальноприйняте лінгвістичне бачення мови і налаштовує
читача на «дорогу до мови», на своє сприйняття мови не у звичному лінгвістичному
розумінні, у її взаємозв’язку з буттям, у здатності мови привідкривати таємниці буття. Не заперечуючи мови як засобу комунікації, передачі інформації та вияву внутрішніх переживань душі, Мартін Гайдегер заперечує об’єктний характер мови і наголошує
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онтологічний вимір мови: «мова є дім буття, живучи в якому людина екзистує, оскільки,
оберігаючи істину буття, належить їй» [8: 203].
Оскільки тлумачення мови Мартіном Гайдегером корінним образом відрізняється від
загальноприйнятих, а все його філософування визначається мовою і залежить від мови,
то видається необхідним для здійснення адекватного перекладу філософсько-поетичних
пошуків мислителя визначити ті лінгвістичні парадигми, які уможливлять переклад знайденого філософом слова (неологізму, загальновживаного, поетичного) як найточнішого
філософського терміну з урахуванням бачення цього слова Мартіном Гайдегером в координатах цих парадигм, або у їх поєднанні.
Термін «парадигма» був введений Ф. де Соссюром для позначення класу елементів,
що мають схожі властивості. Американський вчений Т. Кун започатковує «парадигму наукового знання», яка в сучасній науці досить часто набуває вживання як напрямок, система. В лінгвістиці не існує однозначних критеріїв визначення парадигм, є різні підходи
до їх тлумачення, що і спричиняє наявність ряду парадигм.
Наголошення М. Гайдегером здатності мови онтологічної філософії та поезії привідкривати таємниці буття, лінгвістичні пошуки мислителя і його перекладацька діяльність спонукають нас звернутися до класифікації мовних парадигм, запропонованих
лінгвістом і філософом В. І. Постоваловою, які виділяють і акцентують структурно-семіологічний, антропологічний і трансцендентний характер мови. В. І. Постовалова виділяє іманентно-семіологічну, антропологічну і теоантропокосмічну (трансцендентну)
парадигми [3: 28].
Слід зазначити, що при визнанні мови як духової діяльності та взаємовпливу мови
і людини, антропологічна і трансцендентна парадигми можуть зливатися, утворюючи
єдиний підхід щодо вивчення мови, трактування її ролі і значення. Але саме в трансцендентній парадигмі мова розглядається як здатна в сутнісному називанні наближати до
людини те, що знаходиться за межею емпіричного досвіду.
Усталений факт, що «в лінгвістиці (і взагалі в гуманітарних науках) парадигми не
змінюють і не заперечують одна одну, але накладаються одна на іншу, співіснують, одночасно ігноруючи одна іншу» [5: 52], дозволяє, в залежності від контекстної ситуації,
усвідомлюючи множинність вимірів мови, виконувати переклад як в поєднанні парадигм, так і в світлі однієї з них.
В іманентно-семіологічній парадигмі мова повністю доступна аналізу і розглядається як логічна система знаків, знакових процесів і функцій за умови домінування принципу іманентності, згідно з яким знаки, відношення знаків в межах структури, визнаються
важливішими за зв’язки знаків з позамовною дійсністю. При цьому підході слово вивчається як написаний або фонетичний знак у звичному лінгвістичному розумінні.
Знак стає предметом зацікавленості філософів вже за часів античності, привертає
увагу вчених, натхнених успіхами Нового часу – Г. Лейбніца, І. Канта, Г. Фреге, які хотіли впорядкувати і, на їх думку, зробити більш логічною і однозначно зрозумілою природну мову. Це отримало згодом продовження в намаганні аналітичної філософії на етапі
логічного позитивізму, використовуючи математичну логіку, перетворити філософію на
основі чіткої структурованої мови в структуровану науку, вільну від будь-якої метафізики. В цьому напрямку працювали учасники Віденського гуртка, зокрема Р. Карнап,
а потім на матеріалі природної мови Л. Вітгенштейн. Згодом структурна лінгвістика,
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залучаючи математичні методи, стала базою для розробки і вирішення задач у сфері машинного перекладу, що здійснюється на основі методу трансформації знаків. На машинний переклад покладалися великі надії щодо точності відтворення вихідного тексту та можливості
елімінування перекладача як чинника небажано різних інтерпретацій при перекладі.
Знаки поділяються на три види: знаки-індекси, знаки-образи (іконічні) і знаксимволи. Мова послуговується здебільшого знаком-символом, який раціоналізує мовний
процес і фізично не пов’язаний з предметом чи явищем, на який він вказує.
Мова поезії, онтологічної філософії має тенденцію використання іконічних знаків,
які мають деяку подібність з тим, що позначають. Використання іконічних знаків в філософсько-поетичних пошуках М. Гайдегера при осмисленні ним онтологічного дає змогу
при перекладі акцентувати образність слова і уможливлює більш вільний переклад за
умови адекватності.
Переклад визначається в іманентно-семіологічній парадигмі як перекодування синтаксичних, семантичних та прагматичних зв’язків знаків, адже кожна мова має чудову
властивість «бути семіотикою (системою знаків), на яку можуть бути перекладені всі
інші семіотики» [1: 231].
Переклад як знакова інтерпретація продуктивно використовується за умови однозначного, чіткого встановлення відношення між знаком і денотатом, особливо при перекладі технічної та наукової літератури.
При перекладі філософських текстів Мартіна Гайдегера слід пам’ятати, що в часи
розквіту грецької культури знак розуміли як спрямовуюче показування (Wink), а не позначання (Zeichen) і, оскільки філософування М. Гайдегера є продовженням грецької
традиції, знак розуміється філософом в його осмисленні буття переважно як Wink.
Трактування мислителем мови поезії та філософії як «оселі буття», а знаку мови
як Wink, у його здатності вказувати шлях осмислення буття, обґрунтовує правомірність
інтерпретативного перекладу розуміння Мартіном Гайдегером того, що знаходиться за
межею емпіричного досвіду, тоді як знак-позначання уможливлює буквальний переклад
слова як позначеного, хоч не чітко і не однозначно, фрагменту буття.
Тому в перекладацьких відтвореннях звичайних слів у якості екзестенціалів (термінів) М. Гайдегера слід зважати на інтерпретацію знака автором, не захоплюватись звичним структурно-семіологічним виміром мови, що було б органічним і функціональним
для текстів технічного характеру. Акцентування поверхневого знакового пласту мови
замість ревербалізації глибинних буттєвих смислів при перекладі авторських філософських пошуків з високою когезією смислу і форми саме німецької мови створює прикрі
непоборні перешкоди для розуміння філософії автора, множить кількість здивованих,
а то і обурених прочитаним, тих, хто читав і не міг зрозуміти затуманене, алогічне і нечитабельне відтворення текстів, які не можна назвати легкими для сприйняття і німецькомовним читачем, геометрично зменшує число бажаючих читати Мартіна Гайдегера
далі в перекладі або в оригіналі, вносить загалом лепту в «забуття буття», про небезпеку
якого М. Гайдегер попереджував і намагався побороти своїм філософуванням.
Перекладачеві слід дослухатися до перекладацьких настанов і розмірковувань про
переклад самого М. Гайдегера, філософування якого тісно пов’язане з перекладом і діалогічним тлумаченням давньогрецьких філософів: «Акцентуючи увагу на «дослівному»,
ми вважаємо, що серйозно відносимося до слова, але насправді ми зневажаємо слово,
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доки весь наш інтерес зводиться до «слів». «Дослівний» переклад не повинен зводитись
до калькування і «збагачувати» мову новими, незвичними і часто неоковирними словами, він повинен безпосередньо словами перекладу осмислити саму живу мову. Знайомство з окремими словами ще не дає знання мови», — вважає М. Гайдегер [7: 41].
В антропологічній парадигмі мова досліджується не як лінгвістична система знаків,
а вивчається як результуюча в мисленні діяльності духу, процес творення конкретною
людиною та етноспільнотою в особливостях і відмінностях, зумовлених агентами творчого процесу у взаємозв’язку з мовою. Таким чином, мова вивчається на вищому рівні
більш об’ємно та різнопланово і, відповідно, значно розширюється коло аспектів, що
виникають і вимагають адекватного вирішення при перекладі.
Праці основоположника мовознавства і філософії мови В. фон Гумбольдта стали основою антропологічної парадигми і визначили в фокусуванні мови як творчої енергії та її впливі на людину все подальше мовознавство і філософію мови. Лінгвістичні погляди вченого
сформувалися під впливом німецької класичної філософії Й. Фіхте, Ф. Шеллінга, Г. Гегеля
і особливо І. Канта, що і вплинуло на вирішення В. фон Гумбольдтом питань походження
мови, взаємозв’язку мови, мислення і народу в баченні філософії ідеалізму.
В. фон Гумбольдт оперує поняттями внутрішньої та зовнішньої мови, які були відомі
давньогрецьким філософам, були важливими в теологічних візіях схоластів, «трансцендентальній поезії» Ф. Гельдерліна, Новаліса, Ф. Шлегеля і знайшли потужне продовження в лінгвістично-філософських пошуках М. Гайдегера.
Внутрішня форма мови, на переконання К. Рахімбаєва, являє собою насичені смислом образи, це ніби душа мови, на яку наростає лінгвістична плоть. Це не слід сприймати
як щось містичне, адже відтворюючи етимологічно певний образ, що в різних мовах знаходить різне вираження, ми оперуємо внутрішньою формою, саме з внутрішньої форми
утворюються корінь слова [4].
При перекладі філософії Мартіна Гайдегера, де в етимологічних пошуках справжньої мови оголюється корінь слова, слід враховувати, що саме у внутрішній формі мови,
як вважає В. фон Гумбольдт (і його думку поділяє М. Гайдегер) кристалізується оформлення думки, нею визначається утворення емпіричного матеріалу мови, який результує
в формі слова, вимовленого чи написаного.
При перекладі, на жаль, виявляється неможливим (повністю або частково) відтворити чіткий, логічний хід думок філософа, оскільки в мові перекладу внаслідок відмінності
коренів і частин слова порушується або повністю втрачається можливість пройти етимологічний шлях М. Гайдегера як евристичне привідкриття таємниць буття через слово.
Тому перекладач, як свідчить досвід російських і українських перекладів, сприймаючи етимологічні пошуки М. Гайдегера мало не як сферу магічного, іде шляхом буквального перекладу і витворює слова та конструкції, які стають муром між мисленням
автора і читача.
Підсумовуючи викладене варто зазначити, що врахування лінгвістичних парадигм є
необхідним фактором при перекладі евристичних смислів німецькомовного ландшафту
філософських творів Мартіна Гайдегера.
Основною лінгвістичною парадигмою, релевантною для перекладу текстів онтологічної філософії Мартіна Гайдегера є трансцендентна (інтерпретативний переклад в баченні П. Ньюмарка) у її поєднанні з іманентно-семіологічною, за умови врахування при
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цьому підході інтерпретації мислителем знаку як Wink (інтерпретативний переклад) так
і Zeichen (буквальний переклад).
Світоглядна налаштованість на бачення мови філософом як «оселі буття», інтуїтивна обережність в інтерпретаціях його філософського тексту, герменевтичне тлумачення
і відмова від спокуси дослівного перекладу в якості основного, дають надію на адекватний переклад і донесення до читача таких важливих осмислень філософом мови і буття
як: «Die Sprache ist: Sprache. Die Sprache spricht. Wenn wir uns in den Abgrund, den dieser
Satz nennt, fallen lassen, stürzen wir nicht ins Leere weg. Wir fallen in die Höhe. Deren Hoheit
öffnet uns eine Tiefe. Beide durchmessen eine Ortschaft, in der wir heimisch werden möchten,
um den Aufenthalt für das Wesen des Menschen zu finden.»
Але при перекладі неологізмів, особливо при відтворенні слів, важливість компонентів яких підкреслена автором дефісним написанням, вважаємо необхідним перекодування в рамках іманентно-семіологічної парадигми (буквальний переклад), оскільки
дефісне написання в німецькій мові акцентує вагомість кожного компоненту слова і
зберігає цілісність неологізму як авторського терміну. Такі слова в ролі термінів як Inder-Welt-Sein, Ins-Werk-setzen, vor-stellen, Gegen-stand, In-die-Anwesenheit-kommen, WeltGeschichte, Stoff-Form-Gefüge можна перекласти: бути-в-світі, запускати-в-творення,
ставити-перед, стояння-навпроти, прихід-в-присутність, історія-світу, поєднанняматеріалу-форми із збереженням дефісного написання та препозицією останнього компоненту слова в українському перекладі (переклад наш – В. К.).
Повністю поділяємо думку М. Устіноффа: «Наше майбутнє не за семіотикою в дусі Пірса, де мови взаємозамінні і легкоперекладні, а за тим матричним поглядом на мову … який
ґрунтується на неогумбольдіанському підході до мови як energeia. Інакше кажучи, нам слід
повернутися в сторону неперекладності, або, точніше кажучи, в сторону процесу, де неперекладне стає перекладним, без чого не існує справжньої дотичності культур» [6: 49] і вважаємо, що врахування лінгвістичних парадигм при перекладі онтологічних лінгвофілософських
пошуків Мартіна Гайдегера і специфіка відтворення філософських текстів в координатах
цих парадигм визначають перспективи подальших досліджень та їх роль для уможливлення
адекватного перекладу філософської спадщини Мартіна Гайдегера.
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РОЛЬ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ ПРИ ПЕРЕВОДЕ
ФИЛОСОФСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ МАРТИНА ХАЙДЕГЕРА
Статья посвящена переводу философских произведений Мартина Хайдеггера
с учётом лингвистических парадигм, так как философ видит язык не в обычном лингвистическом понимании, а в его связи с бытием. Особое внимание уделено иманентно-семиологической, антропологической и теоантропокосмической (трансцендентной)
парадигмам. В статье проанализировано два варианта перевода текстов Хайдеггера
в свете этих парадигм: интерпретативный перевод для передачи смысла и буквальный
перевод неологизмов как фрагментов осмысленного философом бытия.
Ключевые слова: перевод, философские произведения Хайдеггера, онтологическое
измерение языка, лингвистические парадигмы.
Kurochka V. M.
KNU, Kyiv
THE ROLE OF LINGUISTIC PARADIGMS IN THE PROCESS OF MARTIN
HEIDEGGER’S PHILOSOPHICAL WORKS’ TRANSLATION
The article deals with Martin Heidegger’s philosophical works’ translation considering
linguistic paradigms, as the philosopher interprets the language not in its usual understanding, but in correlation with the Being. The attention is focused on immanent and semiological,
anthropological and theo-anthropocosmic (transcendent) paradigms. The article demonstrates
two variants of Heidegger’s texts translations considering these paradigms: interpetative
translation to convey meaning and literal translation of neologisms as fragments of the Being
comprehended by the philosopher.
Key words: translation, Heidegger’s philosophical works, ontological dimension of language, linguistic paradigms.
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ПЕРЕКЛАД АНГЛІЙСЬКИХ ПРИСЛІВ’ЇВ І ПРИКАЗОК НА ЮРИДИЧНУ
ТЕМАТИКУ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ
У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Використання перекладу англійських прислів’їв і приказок на юридичну тематику видається важливим у процесі навчання іноземної та рідної мов задля формування
у майбутніх юристів полікультурної компетенції. Беручи до уваги можливі способи перекладу прислів’їв і приказок, студентам і курсантам юридичних спеціальностей пропонується низка завдань, в яких використовуються не тільки прислів’я і приказки на
юридичну тематику, але й яскраві та емоційні вирази, які можна влучно застосовувати
в різних життєвих ситуаціях.
Ключові слова: мова, переклад, навчання, прислів’я, приказка, культура, студент,
курсант.
Прислів’я та поговірки дуже старий жанр усної народної творчості, в якому виявляється мудрість і дух народу. Прислів’я та поговірки будь-якої мови є національно-орієнтованими і національно-детермінованими одиницями, що фіксують і репрезентують
дійсність на основі такого її образного зображення, яке відображає повсякденно-емпіричний, історичний і духовний досвід мовного суспільства [8, с. 13]. Вони є складовою
тих знань, за допомогою яких студенти і курсанти мають змогу дізнаватися про розмаїття культури в світі, знайомитися з економічною, політичною, культурною, соціальною
сферами життя інших народів і країн, прагнути до співробітництва з ними, виховувати
в себе почуття поваги до представників інших культур і самої культури. В англійських
прислів’ях та поговірках відображаються бачення світу, побут народу, національна культура, звичаї, традиції, історія, вірування, різні реалії. Сьогодні включення національнокультурного компонента в процес навчання мови – необхідна умова залучення до національної культури і до того великого, до кінця не затребуваного соціально-політичного
потенціалу, який вона несе в собі [7, с. 77]. Переклад, своєю чергою, це взаємодія мов
і культур. Він допомагає проникати в історію матеріальної та духовної культури інших
народів, обмінюватися культурними цінностями та сприяє розширенню міжнародного
спілкування, взаєморозуміння та взаємоповаги.
Навчання перекладу з іноземної на українську мову, без сумніву, один з найскладніших і відповідальних елементів у системі навчання іноземної мови фахівців немовних спеціальностей, оскільки вони повинні реалізувати фундаментальні вимоги – добре
володіти іноземною мовою, досконало знати свою рідну мову, культуру і народу-носія
іноземної мови, і свою рідну культуру, а також володіти предметом. Переклад як явище комунікативної функції мови використовується для вирішення таких лінгвістичних
питань, як мова і мислення, мова і культура. Переклад крилатих слів, прислів’їв та поговірок, порівнянь та інших образних засобів мови є важким завданням: під час його
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виконання перекладача чатує низка небезпек, незнання яких може призвести до суттєвих
викривлень змісту того, що перекладається [5, с. 213].
Різним проблемам характеристики прислів’їв та поговірок присвячені роботи таких
науковців, як Б. Ажнюк, О. Ахманова, А. Базарян, В. Виноградов, С. Влахов, В. Даль,
Н. Дементьєва, А. Жигульов, В. Комісаров, О. Кунін, В. Мокієнко, Г. Пермяков, Т. Померанцева, О. Райхштейн, Я. Рецкер, Ю. Солодуб, Т. Степанович, М. Теленкова, Л. Швидкая, N. Barley, G. Milner, A. Taylor та інших. Проте питання про засоби і шляхи досягнення адекватності при перекладі прислів’їв і поговірок на юридичну тематику з англійської
мови на українську, а також використання перекладу у процесі навчання іноземної мови
студентами і курсантами немовних спеціальностей ще не знайшли свого достатнього
дослідження, а отже аналіз їх перекладів з метою визначення шляхів і засобів досягнення адекватності видається важливим з точки зору як теорії, так і практики перекладу,
а застосування перекладу сприяє інтенсифікації процесу навчання мови. Критерій адекватності повинен забезпечити передачу при перекладі тієї ж інформації, яка міститься
в оригіналі, іншими словами, передачу тієї ж думки. На думку Н. Решера, якщо “…” є
англійським реченням, то речення S мови L можна рахувати перекладом “…”, якщо тільки висловлювання – S виражає в L те ж саме, що й “…” – є істинним [11, c. 322]. Треба
зазначити, що переклад прислів’їв та поговірок є досить складним. Складність їх перекладу полягає у виявленні їх значення, символічного поля і функції в контексті, а також
у плані вираження, тобто пошуку адекватних за образністю, значенням і стилістичним
забарвленням зворотів на мові перекладу. Це відбувається тому, що вони мають не лише
своє загальне лексичне значення, але й національну специфіку та образність, які їм додають слова, що їх складають. У прислів’ях і приказках відображені і загальнолюдські
цінності, і деякі специфічні риси етнокультурного образу певного народу. Вони, як частина фразеологічного фонду, єдина галузь мовних явищ, де самий зміст культури даного
народу відображається більш або менш безпосередньо [1, с. 5]. Вони несуть в собі дуже
багатий лінгвокраїнознавчий і культурологічний матеріал, що надзвичайно важливо для
збагачення знань не тільки з мови-носія інформації, але й з особливостей культури, історії, сучасності тощо країн, мова яких вивчається, а отже для розширення кругозору,
інтелекту та ерудиції, оскільки прислів’я та поговірки – це та галузь мовних явищ, яка
містить в собі значні потенційні можливості духовного, культурного, естетичного, інтелектуального розвитку та удосконалення людини.
Мета нашої статті – визначити шляхи та способи перекладу англійських прислів’їв і
приказок на юридичну тематику та обґрунтувати його важливість для навчання іноземної
та рідної мов, формування у майбутніх юристів полікультурної компетенції, які повинні,
окрім загальноосвітніх та професійних знань, володіти ще красномовством, вміти говорити
обґрунтовано, емоційно, переконливо, чому може посприяти вміле використання прислів’їв
і приказок як англійською, так і українською мовою. Людина, яка може дібрати необхідне
прислів’я чи пприказку, надає своєму мовленню особливу виразність і своєрідність [9].
Науковці (В. Виноградов, В. Комісаров О. Кунін) виділяють п’ять можливих способів перекладу прислів’їв і приказок.
 Повний еквівалент – це еквівалент, який збігається з оригіналом своїм значенням, лексичним складом, образністю, стилістичною спрямованістю та граматичною
структурою.
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One law for the rich and another for the poor. – Для багатих один закон, для бідних – інший.
Treacherous friend is the most dangerous enemy. – Віроломний друг – найнебезпечніший ворог.
Частковий еквівалент – містить лексичні, граматичні чи лексико-граматичні розходження, але має однакове значення однієї й тієї самої стилістичної спрямованості.
Часткові лексичні еквіваленти
Частковий лексичний еквівалент співпадає за значенням, стилістичною спрямованістю, близький за образністю, але дещо не співпадає за лексичним складом.
Wait and see. – Поживемо – побачимо.
Laws are like cobwebs which may catch small flies, but let wasps and hornets break
through. – Закон, що павутиння: джміль проскочить, а муха зав’язне.
Частковий лексичний еквівалент співпадає за значенням, стилістичною спрямованістю, але різниться за образністю.
Measure for measure. – Зуб за зуб.
Habit cures habit. – Клин клином вибивають.
Часткові граматичні еквіваленти співпадають за значенням, стилістичною спрямованістю та образністю, але відрізняються за певним граматичним явищем.
Hawks will not pick hawks’ eyes. – Ворон ворону око не виклює. (Вживання іменників
у множині в оригіналі та в однині в українському еквіваленті.)
A thief is sorry that he is to be hanged, but not that he is a thief. – Злодій жалкує не тому,
що він злодій, а тому, що його вішають за це. (Відмінність у порядку слів.)
Калькування або дослівний переклад. Часом використовується навіть при наявності повного або часткового еквівалента.
A tattler is worse than a thief. – Базіка гірший за злодія.
A thief passes for a gentleman when stealing has made him rich. – Коли крадіжка зробила злодія багатим, то він сходить за джентльмена.
 Описовий переклад, тобто тлумачення, пояснення використовується при відсутності відповідників і неможливості калькування прислів’я чи приказки. При такому
способі перекладу неминучі стилістичні та інформаційні втрати [2, с. 22]. Наприклад:
Cut off with a shilling. – Позбавляти спадщини. Цей вираз пов’язаний з тим фактом,
що, якщо батько хоче позбавити сина спадщини, то він не може просто згадати його в заповіті, оскільки в цьому випадку заповіт може бути оскаржений. Тому він пише ‘а моєму
синові люб’язно заповідаю один шилінг’, таким чином показуючи, що він не забув про
сина, а скільки він йому залишив, то на це його батьківська воля. При перекладі це буде
просто означати ‘позбавити спадщини’ [6, с. 66].
Добір “псевдовідповідника” або “обертональні” переклади, що є свого роду оказіональними еквівалентами, які використовуються для перекладу прислів’я чи приказки
тільки в певному контексті, беручи до уваги його особливості.
Інколи англійське прислів’я чи поговірка можуть мати кілька еквівалентів, що дає
змогу вибрати той, який найкраще підходить по певної ситуації:
A lawyer never goes to law himself. – Розумний до суду не ходить. З суду – як із ставка:
сухий не вийдеш.
The receiver is as bad as the thief. – Злодієві потурати – все одно, що красти. Що
самому красти, що злодієві драбину тримати.
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Деякі англійські прислів’я чи приказки містять слова-реалії, тобто слова і словосполучення народної мови, що означають назви предметів, понять, явищ, характерних для
певної культури, побуту або суспільно-історичних особливостей народу, нації, країни,
які, таким чином, є носіями національного, місцевого або історичного колориту [4, с.
238] та які не мають точних відповідників в інших мовах, а їх переклад вимагає особливого підходу. У процесі перекладу відбувається не тільки співставлення різних мовних
систем, але й зіткнення різних культур і навіть цивілізацій. Цей аспект перекладу виступає рельєфно при перекладі реалій [10, с. 36]. В. Виноградов запропонував чотири
найрозповсюдженіших засобів перекладу: транскрипція (транслітерація), гіпо-гіперонімічний переклад, уподібнення, описовий переклад [3]. Тут варто також зауважити, що,
окрім перекладу, студентам також необхідно дати певний лінгвокраїнознавчий коментар
для того, щоб вони краще зрозуміли суть реалії та зміст прислів’я чи поговірки.
All things are carried by Club-law. – Усі справи вирішуються за допомогою кулачного права.
Цей вислів належить Willem Sewel (1653-1729), датському квакеру (член релігійної
християнської общини, заснованої в середині 17 століття в Англії) англійського походження. Це його реакція на події в житті ірландців того часу, яких жорстоко притискав
протестантський правлячий клас. Club-law – кулачне право – пояснюється як government
by violence, rule by violence, regulation by force (управління за допомогою насильства,
керування за допомогою сили).
Lidford Law. – Закон Лідфорда (різновид закону Лінча, згідно з яким людину спочатку страчують, а потім судять).
Thomas Adams (1583-1652), англійський священик і відомий проповідник сказав ці
слова з приводу того, що суддя міста Лідфорд, Девоншир, після того, як вранці стратили
злочинця, розглядав його справу в суді після обіду.
The Inner Temple rich, the Middle Temple poor, Lincoln’s Inn for law, and Gray’s Inn
for a whore. – Внутрішній темпл для багатих, Середній темпл для бідних, Лінкольнівський інн для тих, хто вивчає право, а Греївський інн для блудниці.
Вислів належить W.C. Hazlitt (1834-1913), англійському юристові, бібліографу, редактору і письменнику. Мова йдеться про чотири “Судових Іннів”, розташованих в районі Лондона, що називається Темпл. У 13 столітті цю територію передали юристам. У
результаті утворився центр англійської правової системи, що складається з чотирьох адвокатських гільдій (Inns of Court) і який зберігся до нашого часу. Тут на протязі 700 років
юристи ведуть свою практику, студенти отримують освіту. Раніше це місце було для них
ще й домівкою. Всі чотири Інни виконують однакові функції, але в кожного з них склалися свої традиції. Студент юридичного факультету, щоб стати адвокатом-баристером,
повинен вступити в один з іннів. Пообідати там 24 рази, скласти іспити, і тільки після
цього він отримає кваліфікацію. Inner Temple (найстаріший та найвідоміший) – Внутрішній темпл – отримав свою назву від ордена тамплієрів, які володіли цією землею до 1312
р. Після занепаду Внутрішнього темпла у 18 столітті почався період його відродження і
процвітання. Middle Temple – Середній темпл – заснований у 13 столітті. Його функція –
надавати освіту і готувати студентів до професії. Lincoln’s Inn – Лінкольнівський інн –
отримав свою назву на честь Анрі де Лейсі, третього графа Лінкольна. Вважають, що він
став формально організованим юридичним закладом після смерті графа у 1310 р. Крім
юридичної практики тут також проходять підготовку молоді юристи, які закінчили вищі
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навчальні заклади і планують в майбутньому займатися юриспруденцією. Відомими членами Лінкольнівського інну в різний час були Томас Мор, Ричард Кромвель, Вільям Пітт,
Маргарет Тетчер та інші. Gray’s Inn – Греївський інн – заснований у 14 столітті. Розвивався у 15-16 століттях. Відомим членом інну був Френсис Бекон. Вважать, що Єлизавета І була патроном цього інну. У 17 столітті він почав занепадати і повністю ніколи не
відновився. Сьогодні Греївський інн – найменший з чотирьох.
Очевидно, що W.C. Hazlitt давав характеристику Судовим іннам, яка була притаманна їм на той час (1882 р.). Звичайно, щоб зрозуміти вислів W.C. Hazlitt і правильно його
застосовувати необхідно знати про ці факти, а можливо, навіть, і отримати ширшу інформацію, що призводить до накопичення соціокультурних знань, необхідних для точної
передачі фонової лексики.
Аналіз прислів’їв і приказок на юридичну тематику дозволив дійти висновку, що їх
можна поділити на кілька груп: прислів’я і приказки, в яких:
– Лексичні розбіжності або відсутні, або мінімальні, прислів’я і поговірки аналогічні за значенням і вживанням:
A fault confessed is half redressed. — Визнана провина наполовину викупає.
Necessity knows no law. — Потреба закону не знає.
– Наявні певні лексичні розбіжності, прислів’я і поговірки подібні за значенням і
вживанням:
He who pays the piper calls the tune. — Хто платить, той і замовляє музику.
Do not cut the bough you are standing on. — Не рубай гілку, на якій сидиш.
– При перекладі використовуються різні словесні конструкції:
Every law has a loophole. — Закон – як дишло, куди повернеш, туди й вийшло.
Let the punishment fit the crime. — Міра – за міру.
Студентам і курсантам юридичних спеціальностей пропонується низка завдань,
в яких використовуються не тільки прислів’я і приказки на юридичну тематику, але й
яскраві та емоційні вирази, що можна влучно застосувати в різних життєвих ситуаціях.
До таких завдань можна віднести:
– Дослівно перекласти прислів’я чи приказку:
Every land has its own law. — Кожна країна має свій власний закон.
Possession is nine tenth of the law. — Власність – це дев’ять десятих закону.
Виконуючи це завдання, студенти і курсанти можуть дійти висновку, що деякі
прислів’я і приказки аналогічні українським, а отже, їх зміст і вживання є зрозумілими.
– Спочатку дослівно перекласти прислів’я чи приказку, а потім знайти відповідний
український еквівалент:
New lords, new laws. — Нові господарі, нові порядки. — Нова мітла чисто мете.
Murder will out. — Вбивство розкриється. — Шила в мішку не втаїш.
– Знайти відповідний прислів’ю чи приказці еквівалент і англійською, і українською мовами, або тільки українською мовою:
Best defence is offence. — Attack is the best form of defence. — Кращий захист – напад.
He that will steal an egg will steal an ox. — He that will steal a pin will steal a better
thing. — Вкрадеш голку, а потім коровку.
A thief knows a thief as a wolf knows a wolf. — Рибак рибака бачить здалека.
It takes a thief to catch a thief. — Злодій у злодія дубину вкрав.
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– Дати історичну довідку про прислів’я чи поговірку, визначити, хто автори висловів, прислів’їв (A good lawyer must be a great liar; His will is like the Persian law, unalterable; Lawsuits consume time, and money, and rest, and friends, etc.).
Наприклад:
Justice is blind. — Правосуддя сліпе. Justice must be dispensed with objectivity and without regard to irrelevant details or circumstances: “Justice is supposed to be blind; the color of
a persons’ skin should not determine their guilt or innocence” (Oliver L. North. Under Fire,
1991). The proverb was first recorded in 1663 in John Dryden’s “The Wild Gallant”. John
Dryden (1631-1700) is an English poet, literary critic, translator, and playwright.
Таким чином, прислів’я і приказки є цікавим мовним матеріалом, оскільки відображають особливості побуту, національної ментальності, культури, історичних традицій
та звичаїв, надають великі можливості для розуміння національного характеру і в соціолінгвістичному, і в психолінгвістичному планах. Використання перекладу прислів’їв і
приказок у процесі навчання іноземної мови активізує знання не тільки з іноземної мови,
але й з рідної також, робить іншомовне мовленнєве спілкування інтелектуально насиченим, сприяє сформованості мовних навичок, що дають можливість здійснювати процес
комунікації, а також загальному розвитку особистості студентів і курсантів, розширенню
їх кругозору, підвищенню ерудиції. Виконання цілеспрямованих завдань стосовно перекладу прислів’їв і приказок взагалі і на юридичну тематику зокрема не тільки викликає
інтерес у студентів і курсантів, не тільки стимулює їх навчальну діяльність, але й сприяє
виробленню в них цілісного, всеохоплюючого уявлення про іноземну мову, країну, мова
якої вивчається, рідну мову та рідну країну, їх культуру, історію, сьогодення тощо, а також удосконалює їх вміння та навички в галузі володіння видами мовленнєвої діяльності,
які взаємодіють з навичками перекладу.
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ПЕРЕВОД АНГЛИЙСКИХ ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК НА ЮРИДИЧЕСКУЮ
ТЕМАТИКУ НА УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Использование перевода английских пословиц и поговорок на юридическую тематику представляется важным в процессе обучения иностранному и родному языкам,
формирования у будущих юристов поликультурной компетенции. Принимая во внимание
возможные способы перевода пословиц и поговорок, студентам и курсантам юридических специальностей можно предложить ряд заданий, используя не только пословицы
и поговорки на юридическую тематику, но и яркие и эмоциональные выражения, которые можно удачно применять в разных жизненных ситуациях.
Ключевые слова: язык, перевод, обучение, пословица, поговорка, культура, студент,
курсант.
Zelenska Ye.P., doctor of ped. sciences
Lviv state university of home affairs, Lviv
TRANSLATION OF THE ENGLISH LEGAL PROVERBS AND SAYINGS INTO
UKRAINIAN IN THE PROCESS OF FOREIGN LANGUAGE LEARNING
Using translation of the English legal proverbs and sayings seems to be an important method of teaching the foreign and native languages, and forming the multicultural competence in
future lawyers. Taking into consideration the possible means of translating the proverbs and
sayings the students and cadets of the law departments are given some tasks containing not
only the legal proverbs and sayings, but also the bright and emotional quotations that can be
successfully applied in different everyday situations.
Key words: language, translation, learning, proverb, saying, culture, student, cadet.
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ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ПЕРЕКЛАДУ ТУРЕЦЬКИХ
ХУДОЖНІХ ТЕКСТІВ
У статті проаналізовано специфіку лінгвокультурологічного аспекту перекладу турецьких художніх текстів, розроблено класифікацію типів культурних дескрипторів та
досліджено різноманітні способи їх перекладу.
Ключові слова: переклад, культурологічний аспект, форенізація, лінгвокультурема,
культурологічний дескриптор, метод перекладу.
Сучасні тенденції розвитку наукових знань засвідчили потребу залучення нових методів в дослідженні перекладу мовних одиниць, оперування даними різних дисциплін
(культурологія, соціологія, історія, психологія, філософія, релігієзнавство), виявлення
глибинних зв’язків, встановлення алгоритмів перекладу.
Питання зв’язку мови та культури завжди було актуальним у мовознавстві (теорії
В.фон Гумбольта, О. О. Потебні, гіпотеза Е. Сепіра – Б. Уорфа, студії Н. Д. Арутюнової,
Б. О. Серебренникова, О. С. Кубрякової, В. І. Постовалової, Ю. С. Степанова, В. М. Телії,
А. А. Уфімцевої).
Українські лінгвісти С. С. Єрмоленко, Т. А. Харитонова, О. Б. Ткаченко, Г. М. Яворська традиційно розглядали мову, з одного боку, як окремий компонент культури, що
входить до неї разом з іншими знаковими системами (фольклор, література, наука тощо),
а з іншого, однією з загальних форм вираження культури – форми втілення словесних за
своєю природою складників культури [9: 3].
Про взаємозв’язок мови й культури П. Ю. Гриценко писав, що «мова як вербальний
компонент культури залежить від культури, відображає її за допомогою наявного арсеналу засобів, реагує на зміни культури, видозмінюється разом із змінами її елементів і
форм; одночасно й культура, особливо елементи духовної культури, корелює з формами
мовного вираження, залежачи певною мірою від останніх» [5: 67].
Сучасні дослідження мовної картини світу здійснюються з врахуванням впливу
культури, етнічних традицій, звичаїв та мають власну метамову, що базується на таких
ключових поняттях, як «етнічна картина світу», «лінгвокультурний код», «лінгвокультурема». У лінгвістиці розроблено класифікації культурних кодів (дослідження К. І. Мізіна, О. Г. Гавриловича, В. С. Щирової [4; 10; 17]), досліджено специфіку лінгвокультурем
(праці О. О. Селіванової, В. В. Воробйова [1; 2; 3; 16]). Лінгвокультурема стала ключовим поняттям сучасних лінгвокультурологічних досліджень, план вираження якої не
обмежується лише лексико-фразеологічним рівнем: лінгвокультурема – «мовний знак,
який містить культурну інформацію і в плані форми може відповідати лексемі, словосполученню й тексту» [16: 303].
© Бондар М. В., 2015
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Оскільки переклад здійснюється не лише з мови на мову, але є актом міжкультурної
комунікації, перекладач виступає своєрідним посередником між двома культурами. Його
завдання полягає в проникненні в суть ключових слів культури оригіналу та адекватному
донесенні їх до своїх читачів, зберігаючи національний колорит оригіналу. Переклад має
бути доступним для носіїв іншої концептосфери.
Метою нашого дослідження є аналіз специфіки лінгвокультурологічного аспекту перекладу турецьких художніх текстів. Досягнення поставленої мети можливе за умови виконання таких завдань: виявити типові контексти, які є носіями лінгвокультурологічної
інформації; визначити основні типи таких контекстів та найбільш частотні та ефективні
способи їх передачі; встановити основну стратегію перекладу таких контекстів.
Сприйняття перекладу залежить від рівня підготовки перекладача та читацької аудиторії, на яку розрахований переклад. Турецькі художні тексти вирізняються своїм яскраво вираженим національно-культурним забарвленням, яке перекладач покликаний повною мірою відтворити та забезпечити адекватне сприйняття його українським читачем.
Ключові слова, культурні дескриптори є своєрідними культурними та часовими маркерами. Особливість турецьких текстів полягає в тому, що ці маркери є відносно сталими, оскільки турецька культура впродовж віків залишається глибоко релігійною та орієнтованою на східні цінності, менш піддається західним віянням.
На нашу думку, доцільно говорити про такі типи культурних дескрипторів у тексті:
1. Контексти, у яких окремі лексеми є носіями культурної інформації та не потребують додаткових пояснень, бо їх значення відоме та зрозуміле українському читачу (лукум, мечеть, мінарет тощо).
2. Контексти, у яких лексеми є носіями культурної інформації, проте потребують додаткових пояснень (намаз, езан, абдест, хадж тощо). Вони є високочастотними в тексті
та мають набір типових контекстів (вранішній (вечірній) езан, здійнити намаз, звершити
абдест, здійснити хадж тощо).
3. Контексти, у яких автор подає додаткову культурну інформацію, яка служить своєрідним культурним фоном вербальної структури тексту (здійснення 5 разів намазу, релігійні формули як атрибути певних дій, омивання тіла перед молитвою тощо).
4. Контексти, у яких описово відтворюється специфіка культури турецького народу
(здебільшого з певним оцінним забарвленням: ставлення до певних звичаїв та традицій).
Варто зауважити, що для розуміння специфіки перекладу важливо враховувати час,
коли він був здійснений. Наприклад, в перекладах 30-х років минулого століття було значно більше коментарів лексичних одиниць, пов’язаних з культурою турецького народу,
оскільки міжмовні та міжкультурні контакти були обмежані, а відповідно читачі були
мало обізнані з культурою та способом життя турецького народу. У наш час все більше
турецьких слів засвоюється українською мовою та відповідно стає зрозумілими українському читачу без додаткових коментарів.
Основною стратегією перекладу турецьких художніх текстів є орієнтація на культуру
оригіналу, тобто переклад-очуження ((foreignisation) – форенізація), при якому перекладач намагається передати специфічні культурні елементи тексту оригіналу.
У контекстах з національно-культурною інформацією можуть відображатися різні
сфери життя (релігія, звичаї, вірування, побут тощо) та передаватися етнічні стереотипи.
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Оскільки турецька культура глибоко релігійна за своєю природою, багато в чому спосіб життя також детермінований релігією, тому у прозових творах прямо чи опосередковано відтворюються релігійні уявлення турецького народу: «Haydi kızım, besmele çek
de evvela sağ ayağını at» [19: 217] – «Ну, доню моя, тепер прочитай «бісміллях» і ступи
спочатку правою ногою» [7: 202]; «Allahüekber, allahüekber», dedi kasap. Bıcağı ileri
gerі oynatarak koyunun beyaz gırtlağına hızla dardırdı» [25: 46] – «Аллагуекбер, Аллагуекбер!», — помолився різник і, черкнувши ножем, рвучко занурив його в білу баранячу
горлянку» [13: 47].
Як бачимо, такі релігійні формули («бісміллях», «Аллагуекбер!», «во ім’я Аллаха,
наймилостивішого й милосердного», «ala mileti Resullallah»), вживаються у відповідних
контекстах, в яких вони є атрибутом певних дій (початок справи, різання жертовного
барана, поховання). При перекладі релігійна формула передається здебільшого транскодуванням.
Опис релігійних обрядів дає читачеві додаткову інформацію про особливості життя
мусульман (здійснення намазу 5 разів в день; заборона жінкам ходити на поховальний
намаз в мечеть; обмивання, загортання в саван небіжчиків; заклик до молитви; омивання
тіла перед молитвою тощо): «Mahalle camiinde kılınan cenaze namazına kadınlar gitmezler» [25: 499] – «Жінки не ходять на поховальний намаз у квартальні мечеті» [13:
569]; «Mevlitleri o okur, gelinlerin yüzüne o yazar, sekeratta bulunan hastaların ağzına son
zemzem damlasını o akıtır, kadın cenazelerini o yıkayıp yaşmaklarmış» [19: 215] – «Вона
відвідувала хворих, читала «Мевлюд», розписувала нареченим обличчя; поїла востаннє помираючих священною водою земзем. Ій же доводилося обмивати тіла померлих жінок і загортати їх у саван» [7: 200]; «Ev içinde, birisinin dindar oluşundan,
günde beş vakit namaz kılışından tıpkı bir başkasının köyden yeni gelmiş olmasına şaşar gibi
yarı hayret yarı küçümsemeyle bahsediliş biçimden bunun tersi bir sonucu da çıkarmam pekala
mümkündü..» [23: 172] – «Можливо, я дійшов до цього хибного висновку, спостерігаючи,
з якою невірою та кпинами мої домашні ставилися до кожного, хто був досить набожним, аби молитися п’ять разів на день» [15: 238]; «... arasından çıkan tek-tük birkaç kişi
abdest almak için kenardaki bir büyük plastik bidondan beslenen çeşmelere doğru yürüyordu»
[24: 254] – «… зрідка один-два відлучалися від компанії і, щоб звершити абдест, човгали
до фонтанчиків збоку …» [14: 282]; «Müslümanlar için bile cami bulamadıklarında kilisede namaz kılmak haktır» [18: 53] – «Навіть мусульмани мають право творити намаз
у церкві, якщо поряд немає мечеті» [6: 56]; «... kadere iyi bir dindar kadar inanan» [24:
43] – «… вірив у долю, наче добропорядний мусульманин …» [14: 45].
Ісламська релігія чітко регламентована, має свою систему релігійних заборон, табу:
«Abdest bozar diye camilere sokulmayışımız, yüzyıllardır cami avlularında kayyımların
sırıklı süpürgelerinden yediğimiz dayaklar...» [22: 20] – «Століттями псів женуть з
подвір’я мечетей її служителі, звинувачуючи, ніби ми споганюємо абдест» [12: 2021]; «... ey müminler, kahve içmek haramdır» [22: 19] – «Послухайте, правовірні, пити
каву – це харам» [12: 20]. Іноді при перекладі необхідні додаткові пояснення перекладача. Наприклад: «Bugün cuma, mektep yok» [19: 224] – «Сьогодні п’ятниця. Занять
у школі немає» (У докемалістській Туреччині, як і в багатьох мусульманських країнах
п’ятниця була неробочим днем) [7: 209].
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Особливе місце займає питання норм моралі та дотримання його в зовнішніх проявах, зокрема в необхідності жінкам носити закритий одяг, покривати голову: «Anası onu
Müslüman kızları gibi çarşaf ve peçe ile gezdirmeye mecbur kalırmış» [18: 37] – «Дійшло до
того, що матері довелося вдягнути свою дочку у чаршаф, як мусульманську дівчину»
[6: 39]. Такі контексти часто мають емоційно-експресивне забарвлення, містять оціночне
судження («непристойно», «зневажливо») та мають в своїй структурі своєрідні маркери
«мусульманська дівчина», «турецька жінка» та атрибутиви «голі (оголені) ноги», «відкрита (непокрита) голова», «відкрите обличчя», імперативи, «дозволено», «заборонено»,
«повинна»: «Bu nasıl Müslüman kız böyle, sade başini değil bacaklarını da açıyor» [19: 81] –
«Оце так мусульманська дівчина! Не те, що обличчя, навіть ноги відкриті» [7: 74];
«Kendisinin de ikide birde tekrar ettiği gibi, o ailenin erkek çocuğunu parmak kadar da olsa,
evin efendisi, amiri sayan bir köylü kadınından başka bir şeу değildi» [20: 135] – «... вона
лише безправна сільська жінка, яка повинна ставитися до сина, як єдиного чоловіка
в домі, навіть якби він був хлопчиком-мізинчиком, як до свого господаря» [8: 175]; «...
yüzlerinde yaşmak vazifesi yapan ellerinі indiriyorlar, ağızlarını, burunlarını namahreme
gösterdiklerini unutacak kadar kendilerinden geçiyorlardı» [20: 57] – «Вражені, вони навіть опускали руки, якими притримували яшмак, забуваючи про те, що їм дозволено
показувати свої роти і носи лише близьким» [8: 72].
Високочастотними в перекладах є контексти з лексемою Коран («присягати на Корані», «цілувати Коран»): « – Kuran üzerine et. — Kuran üzerine ederim» [22: 39] – « –
Заприсягни Кораном. — Присягаю Кораном» [12: 46]; «Bilirsiniz büyük abla ne kadar
Müslümandır... Yalandan yemin ediyordu. Kuran’ı öpüyordu» [18: 276] – «Вона брехала й
присягалася, що каже правду. Цілувала Коран» [6: 297].
Релігійна обрядовість, яка знаходить своє відображення у художніх текстах, має
важливу інформаційну функцію, часто супроводжується словосполученнями «як і всі
мусульмани»: «Hali vakti yerinde her Müslümanın yapması gerektiği gibi, her kurban bayramında bir koç Pamuk Apartmanının küçük arka bahçesine getirilip bağlanır, bayram sabahı da eve gelen mahalle kasabınca kesilip kurban edilirdi» [23: 176] – «Як і всі заможні
мусульмани, ми купували барана, якого потім аж до самого святкового дня, коли
м’ясник прийде його забити, тримали у невеличкому садочку» [15: 245-246]. Певні
релігійні атрибути можуть виступати основою для компаративних конструкцій: «Uzaktan
ışıklarının kat kat dizileriyle ramazan gecelerinde minare şerefelerini hatırlatan bir seyyah
vapuru geçiyordu» [20: 38] – «Прогулянковий теплохід плив, здалека сяючи гірляндами
вогнів, як ліхтариками на балкончиках мінаретів у ніч Рамазану» [8: 45].
У художніх творах автори, крім інформації, пов’язаної з релігією, відображають також турецькі звичаї, традиції, «наївні» вірування, забобони.
Старше покоління турків продовжує вірити забобонам, і хоча це викликає посмішку у молодих, проте передається із покоління в покоління: «Bütün o «elini sürersen taş
kesilirsin»lerden, «dili tutulmuş»lardan, «melek gelip onu göğe çıkarmış»lardan, «sol
ayağınla başlama»lardan dinin bir çeşit batıl itikat ya da «kör inanç» olduğu sonucunu
çıkarmam zor olmalı» [23: 172] – «Певна річ, зрозуміти безглуздість забобонів було
легко («Не чіпай хустки, бо скам’янієш», — так казала покоївка; «Йому зав’язали
язика», «Прийшли янголи й забрали його на небеса», «Ніколи не починай іти з лівої ноги»)» [15: 239]. Так само зберігається й віра в захисну силу амулетів (блакитну
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намистинку): «Babasından ona bir mesaj ve bir de nazar boncuğu getirdim» [24: 373] –
«Батько просив їй передати одну вістку й синю намистинку від лихого ока» [14: 415].
Важливу культурну інформацію передають лексеми на позначення традиційних турецьких страв, які закріплені в уявленні турків за певними святами: «Hayriye, helva yap
da zavallı Zarіf Efendinin karısı Kalbiye’ye götür» [22: 101] – «Хайріє, наготуй халви й
віднеси нещасній вдові Заріфа-ефенді Кальбіє» [12: 128]; «Bayram törenlerinde baklava, nane macunu, badem ezmeli ekmek ve pestillere; sünnet törenlerinde etli pilavla fincan
böreklerine; Padişah’ın at Meydanı’nda yaptığı törenlerde vişne suyu içmeye; düğünlerde
her şeyi yemeye; cenazelerden sonra da konu komşunun yolladığı susamlı, ballı, miskli helvalardan atıştırmaya bayılırım» [22: 277] – «На свята можна поласувати баклавою,
м’ятними маджунами, хлібом, заправленим товченим мигдалем, і пастилами; під
час церемоній обрізання – пловом з м’ясом та смачними пиріжками, а коли ті церемонії влаштовують на Ат-майдані, то відведеш душу вишневим соком; я обожнюю
наминати всяку всячину на весіллях, а після похоронів – халву з кунжутом, або медом, або мускусом, що їх приносять сусіди» [12: 359].
При дослівному перекладі без коментарів іноді втрачається певна культурна інформація, необхідна для розуміння звичаїв та традицій турецького народу. Наприклад, стійким є ритуал цілування руки й прикладання до лоба як особливий вияв поваги до старших (при перекладі він зводиться до дослівного «цілувати руку» і втрачається важлива
інформація): «Haydi, bey babanın elini öp de tövbe et!» [18: 102] – «Ану поцілуй батькові
руку та пообіцяй більше такого ніколи не робити» [6: 109]. Крім того цілування руки –
атрибут свят, коли діти цілують руку старшим, а ті дають їм гроші на солодощі: «Onu her
görüşümde elini öptükten, bana her seferinde verdiği bir kağıt parayı...» [23: 118] – «Щоразу,
як я приходив до бабці, я цілував їй руку, і вона давала мені грошей…» [15: 163].
У турецькому суспільстві виявом поваги до старших є також поведінка у їх присутності: «Babanın yanında içki sigara içmemek, yayılarak oturup bacak bacak üstüne atmamak gibi geleneksel aile kurallarına uyma endişesiyle yapılan bütün bu «saygı» hareketler,
yıllar içinde yavaş yavaş kayboldular» [25: 439] – «Не пити й не курити, не сидіти розвалившись, гойдаючи ногами, у присутності батька – усі ці прояви поваги, що ми
ретельно виконуємо, обумовлені традиційними правилами поведінки в сім’ї, з плином
років поволі втратились» [13: 496].
Турецька гостинність також має свої форми прояву та систему правил: «Adet misafir
dediğin nereye alırsan orada oturur, kahve, likör ve ne verirsen içer, sonra Allahaısmarladık
deyip gider» [18: 148] – «Адже за традицією гість сідає туди, де йому запропонують,
п’є каву, лікер – усе, що пропонують, а потім прощається та йде» [6: 159].
Вироблена століттями система соціальних гоноративів є відображенням чітко встановленої ієрархії в турецькому суспільстві загалом, в родині зокрема: «Genç kadın, bu bey kelimesini
ikinci defa tekrar ediyor ve bu sözle kocasıyla olan münasebetinin resmi bir bağdan başka bir şey
olmadığına işaret etmiş oluyordu» [20: 13] – «Молода жінка вже двічі вжила слово «бей»,
ніби наголошуючи, що їхні стосунки з чоловіком суто офіційні» [8: 13].
Окрему групу становлять контексти, в яких розкривається поняття «турок», «турецький», «мусульманин» як своєрідні маркери етнічної ідентичності: «...oğlunu desteklemek.
Yüreklendirmek için ona «Bir gün paşa olacaksın!» diyen bir Türk babası gibi söylemişti» [21:
38] – «...він сказав це як справжній турецький батько, який зі словами «і одного дня ти
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обов’язково станеш пашею» висловлює синові підтримку, прихильність» [11: 169]. Проте іноді в таких контекстах є негативне забарвлення: «Ben Türküm dedi Ka. Türk olmak
çoğu zaman kötülük için ya bir özür olur ya da bahane» [24: 363] – «Я – турок, — відповів
Ка. — Ти згадуєш, що ти турок тільки тоді, коли треба вибачитися за лихі вчинки
або шукати привід для них» [14: 405]; «Bana sabredersen, Türk kıskançlıklarınla kalbimi
kırmazsan seni çok severim» [24: 364] – «Якщо ти мене витримаєш, не роздиратимеш
мені душу своїми турецькими ревнощами, то я тебе дуже сильно полюблю» [14: 406].
Отже, у турецьких художніх текстах культурна інформація відображає здебільшого
особливості релігії (релігійні норми, правила, обов’язки, ритуали, табу та заборони, релігійні свята тощо), традицій, звичаїв, обрядів, вірувань (обрядові страви, амулети, ритуали тощо), етнічних стереотипів та має різні форми вираження (лексема, словосполучення, речення тощо). Панівною стратегією при перекладі є форенізація, тому основними
способами перекладу є транскодування та описовий переклад. Адекватність перекладу
значною мірою залежить від рівня відтворення культурної інформації та емоційно-експресивного забарвлення відповідного контекста, правильного визначення культурних
маркерів та акцентів.
Лінгвокультурологічний аспект досліджень є особливо перспективним для художніх
перекладів з турецької мови, культура носіїв якої все ще залишається таїною для українського читача й ставить багато завдань перед практиками та теоретиками перекладу.
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ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПЕРЕВОДА ТУРЕЦКИХ
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТОВ
В статье проанализирована специфика культурологического аспекта перевода турецких художественных текстов, разработана классификация типов культурных дескрипторов, исследованы способы их перевода.
Ключевые слова: перевод, лингвокультурологический аспект, форенизация, лингвокультурема, культурологический дескриптор, способ перевода.
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РОЛЬ І МІСЦЕ ІСТОРИЧНИХ РЕАЛІЙ В ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВІ
У статті досліджено роль та місце реалій в перекладознавстві, розглянута проблема збереження національно-історичного колориту при перекладі художніх текстів
історичної тематики; виявлена специфіка використання прийомів передачі безеквівалентних українських історичних реалій німецькою мовою.
Ключові слова: реалії, історичні реалії, історизми, колорит.
Для сучасної теорії перекладу питання про збереження і передачу національної
та історичної своєрідності тексту перекладу (а саме художніх творів) є значущим, але
не до кінця розкритим, чим і зумовлена актуальність даної статті. У процесі перекладу збереження національно-культурних та історичних особливостей важливо тому, що
культурологічний та історичний аспекти є складовою частиною не тільки змістовної, а
й естетичної інформації оригіналу. Це особливо важливо для художнього тексту, однією
з основних рис якого є яскраво виражене національне забарвлення змісту і форми, що
цілком закономірно для літератури як для способу відображення дійсності в образах.
Відтворення реалій вихідної мови в мові перекладу – частина великої і важливої проблеми передачі національної та історичної своєрідності, яка веде свій початок, імовірно,
ще від самого зародження теорії перекладу як самостійної дисципліни. Про реалії, як
про показники колориту, заговорили лише на початку 50-х років. Л.Н. Соболєв в 1952-му
році вживає термін «реалія» в сучасному його розумінні і навіть дає йому досить витриману дефініцію.
У розумінні С. Влахова і С. Флоріна реалії – «це слова (і словосполучення), які
називають об’єкти, характерні для життя (побуту, культури, соціального і історичного розвитку) одного народу і чужі іншому; будучи носіями національного та/або історичного колориту, вони, як правило, не мають точних відповідників (еквівалентів) в
інших мовах, а отже, не піддаються перекладу «на загальних підставах», вимагаючи
особливого підходу» [3:53].
© Подорожна К., 2015
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При перекладі реалій перед перекладачами, як правило, виникають дві основні перепони: 1) той факт, що у мові перекладу відсутній еквівалент, оскільки у носіїв цієї мови
відсутній і сам референт, позначуваний реалією та 2) необхідність, поряд з предметним
значенням (семантикою) реалії, передати і колорит (конотацію) – її національне та історичне забарвлення.
Одним з головних завдань перекладача є максимально повна передача змісту оригіналу. Відмінності в системах мови оригіналу і мови перекладу, а також особливості створення текстів кожною з цих мов різною мірою можуть обмежувати можливість повного
збереження в перекладі змісту оригіналу [1: 6]. Завдання перекладача – якомога повніше
відтворити інформацію, яка міститься в оригінальному тексті, а для цього він повинен
володіти фоновими знаннями, якими володіють носії вихідної мови.
Таким чином, лише всебічне знайомство з історією, культурою, літературою, звичаями, сучасним життям та іншими реаліями народу, який говорить мовою оригіналу,
може гарантувати успішне виконання функцій перекладача. Іншими словами, основною
вимогою до повноцінного перекладу є знання перекладачем реалій або конкретних умов
життя і побуту країни, з мови якої здійснюється переклад [6: 15].
В теорії перекладу національно-культурна специфіка одержувачів оригіналу та перекладу, фонові знання учасників комунікації розглядаються як найважливіші прагматичні
фактори, що впливають на процес перекладу. Вплив цих прагматичних чинників особливо важливий, на наш погляд, при перекладі реалій як специфічних лексичних одиниць,
які є носіями яскраво вираженого національно-історичного колориту. Найважливішою
передумовою для вірної передачі реалій в перекладі є знання перекладачем реалій вихідної мови, вірне уявлення про них. Такого роду екстралінгвістична інформація становить
основу фонових знань, що детермінують діяльність перекладача, як на етапі сприйняття
вихідного тексту, так і в процесі створення тексту перекладу. Фонові знання перекладача,
його знайомство з описуваною в тексті реальною ситуацією є найважливішими елементами перекладацької компетенції [2:118].
Очевидно, що будь-який реальний процес перекладу проходить безліч етапів, характер яких залежить від індивідуальності перекладача та специфіки перекладеного
твору. Здійснюючи переклад, перекладачеві постійно доводиться оцінювати відносну
важливість окремих елементів тексту, що забезпечують побудову граматично і семантично правильного висловлювання. Вибір варіанту, пов’язаного з найменшими
втратами, становить важливу частину творчого акту перекладу і забезпечується шляхом використання перекладачем певних прийомів. При виборі стратегій вирішальними для перекладача стають функціональні домінанти тексту, той сукупний інваріант
тексту вихідної мови, який підлягає обов’язковій передачі в тексті перекладу. Аналіз
робіт з перекладознавства, присвячених розгляду цього питання, дозволяє з упевненістю говорити про необхідність збереження національного та історичного колориту
оригіналу в перекладі. При цьому ті елементи оригіналу, які є найбільш яскравими
показниками національної та історичної своєрідності твору, тобто так звані реалії,
вимагають до себе особливої уваги. Значення цих лексичних одиниць у більшості
випадків має бути передано в перекладі.
Твори художньої літератури завжди позначені печаттю епохи свого створення або
ж періоду, який в ньому описується. Такі твори, різною мірою віддалені від сучасності,
написані мовою, яка, безсумнівно, відрізняється від сучасної мови даного народу. Слово
в тексті літературно-художнього твору виконує образно-естетичну функцію. Крім того,
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лексика літературного твору є джерелом відомостей про історію, культуру, традиції народу, мовою якою написано твір. У цьому відношенні особливу значимість набувають
реалії, в тому числі й історичні, тобто слова які позначають предмети, поняття і явища,
характерні лише для певного народу і пов’язані з конкретною історичною епохою. Використовуючи реалії в літературному творі, автор прагне, по-перше, до точного відтворення світу матеріальної дійсності, і по-друге, до більш яскравого подання художніх образів
через опис побутового середовища. Реалії, в тому числі і реалії-історизми, несуть певне
смислове і стилістичне навантаження. Безумовно, ступінь їх «стилістичної активності»
залежно від контексту може бути різним.
Проблеми перекладу творів попередніх часів, які внаслідок часової дистанції зазнають певної динамічної переоцінки, «діалектика історичного та сучасного» викликали зацікавлення таких відомих теоретиків та практиків перекладу як І. Лєвий, А. Попович, А.
Лілова, С. Флорін та С. Влахов, В.С. Виноградов і ін., які сформулювали певні принципи
для перекладу текстів з урахуванням їх часової специфіки.
Основною для подібної перекладацької практики є вимога дотримуватися принципу
історизму. Це означає, що при перекладі необхідно враховувати: а) соціальну дійсність
віддаленої від нас епохи, що відображається в творі такою, якою вона була (ідеї, мораль,
менталітет, відношення); б) явища, події, відображені в творі, тобто епоху, якою її побачив та відтворив в оригіналі автор згідно зі своїми намірами; в) стан мови, що розкриває
найхарактерніші ознаки, особливості часу створення оригіналу [5:152].
Дотримання цього спонукає перекладача до максимального відтворення зовнішніх характеристик історичного твору (через мову, стиль, колорит, історизми та архаїзми тощо).
Історичним реаліям Р.П. Зорівчак дає наступне визначення — це семантичні архаїзми, які внаслідок зникнення референтів входять до історично дистантної лексики, втративши життєздатність [4:70]. Дослідниця реалій також вказує на те, що історичним реаліям властива сема «минуле», пов’язана із старінням референта, виходом позначуваного
ним з царини активної суспільної практики мовного колективу.
Збереження національного та історичного колориту при перекладі – одне з найважливіших прагматичних завдань, що стоять перед перекладачем класичних літературних
творів. Як зазначає А.В. Федоров, передача національного колориту і створення історичної перспективи, відповідної оригіналу, передбачає певну систему обґрунтованого
відбору мовних елементів [7:196].
Аби розглянути наше питання наочно, візьмемо за приклад історичну повість І.Я.
Франка «Захар Беркут». Це архаїзований твір (термін С. Влахова і С. Флоріна), в якому
автор навмисно підбирає реалії з описуваної епохи ХІІІ ст. для більш точного відтворення історичної і національної своєрідності відповідного періоду. Так, у творі вживається
велика кількість історизмів та архаїзмів, як наприклад, копа – Gemeindeversammlung,
смерд – Knecht, Höriger, Gesindel, бояри – Bojaren, хлопський суд – Knechtsgericht, Червона Русь – Rote Rus, Данило Романович – Danylo Romanowytsch, Тугар Вовк – Tuhar Wowk
[8;9]. Вживання реалій-історизмів зумовлено в даному випадку необхідністю історичної
стилізації, а переклад таких історизмів відповідно до їх функції цілком закономірно відноситься в таких випадках до завдань перекладу.
Авторський стиль передається в перекладі адекватними лексичними та граматичними засобами, відповідною лексикою та конструкціями, як, наприклад: транскрипція/
транслітерація, калькування, описовий переклад і т.д. Отже, при виборі мовних засобів
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для перекладу архаїзованих творів від перекладача вимагається, перш за все, дотримання
історичної дистанції, відмова від сучасної лексики.
Оскільки в історичній повісті І.Я. Франка історизм є лексичним засобом стилізації
при відтворенні дійсності часу ХІІІ cт., їх транслітерація може бути обґрунтована прагненням перекладача зберегти ті елементи, які читач перекладу може відчути як характерні для чужого середовища. Будучи елементами історичної стилізації, вони можуть бути
сприйняті як носії історичної специфіки.
Для опису історичної події, для передачі особливостей тої доби автор використовує
такий шар словникового складу мови, як матеріальні архаїзми, так звані історизми або
історичні реалії. Завдяки цьому шару лексики відбувається входження в епоху ХІІІ ст. На
даний час ці застарілі слова вийшли з ужитку у зв’язку із зникненням з повсякденного
використання тих реалій, які вони означали. Так що переклад історичних реалій – це по
суті передача історичної забарвленості цих слів на додаток до їх матеріального змісту та
інших видів конотацій.
У мовній палітрі письменників архаїзми та історизми багатофункціональні. Вони
відтворюють колорит місця й часу, а також служать для стилістичної мети: надання твору урочистості, іронічності, сатиричності. Тому архаїзми та історизми виступають основним способом часової стилізації мови перекладу, що служить засобом літературно-історичного пізнання та створення відповідного колориту.
Підсумовуючи все вищезазначене, слід сказати, що особливу складність при перекладі реалій викликає, як правило, переклад саме історичних реалій. Слід пам’ятати про
те, що про історичні реалії говорять зазвичай не як про специфічну групу лексики, а
швидше з урахуванням історичної віднесеності реалій до тієї чи іншої епохи, не залишаючи без уваги їх предметного змісту, що пов’язує їх з відповідними рубриками предметної класифікації.
Поняття мовного колориту включає в себе ті мовні засоби, за якими можна визначити час і місце подій, описаних в художньому творі. Таким засобом створення як часового,
так і національного колориту, є історизми та архаїзми. Історизми, відтворюючи колорит
віддалених часів, виступають в ролі сильного засобу виразності, сприяють створенню
піднесеного звучання твору та яскравої, мальовничої панорами життя людей іншої епохи. Саме тому для перекладача дуже важливо при відтворенні історичних реалій разом із
їх значенням передати їх конотацію, а також їх роль в тексті.
Таким чином, переклад історичних реалій – це по суті передача історичної забарвленості цих слів разом з їх матеріальним змістом та іншими видами конотацій. Історичні
реалії можна зустріти як в творах сучасників, так і в творах класичних письменників,
але змальовують вони далеке або близьке минуле, відмінності між тими і іншими вимагають і різного підходу при перекладі реалій у них. А.В. Федоров дуже чітко визначив
мету перекладу справді архаїчного твору: «ознайомити сучасного читача з літературною пам’яткою, яка в момент свого створення, тобто для читача своєї епохи, теж була
сучасною», – мета, яка «передбачає використання в основному сучасної мови в перекладі, хоча б і з відбором словникових та граматичних елементів, які у відомих випадках
дозволяли б дотриматися потрібної історичної перспективи» [7:259].
Разом із проблемою збереження національної своєрідності оригіналу постає також
проблема передачі його історичного колориту. Перекладачам доводиться працювати з
творами, створеними в різні періоди історії, а епоха, коли було створено літературний
твір, накладає певний відбиток на художні образи. Досягнення збереження історичного
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забарвлення твору можливе тільки шляхом стилістичних відповідностей оригіналу, адже
стилістичні засоби утілюють ті образи, які були специфічні для письменників певної
епохи. Отже, питання про передачу історичного забарвлення твору не обмежується тільки однією категорією мовних елементів, а охоплює цілу систему стилістичних засобів.
Перспективу подальших досліджень перекладів українських історичних реалій німецькою мовою ми вбачаємо у аналізі німецькомовних перекладів українських історичних повістей та романів, визначенні основних перекладацьких способів відтворення реалій в цих текстах з метою їх зіставлення та визначення загальних тенденцій у виборі
стратегій перекладу.
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РОЛЬ И МЕСТО ИСТОРИЧЕСКИХ РЕАЛИЙ В ПЕРЕВОДОВЕДЕНИИ
В статье исследована роль и место реалий в переводоведении, рассмотрена проблема сохранения национально-исторического колорита при переводе художественных текстов исторической тематики; выявлена специфика использования приемов передачи безэквивалентных украинских исторических реалий на немецкий язык.
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THE ROLE AND PLACE OF HISTORICAL REALIA IN TRANSLATION STUDIES
The paper studies the role and place of realia in translation studies, the problem of preservation of national historical color while translating literary texts of historical subjects. It
reveals the specificity of the use of translation methods for transferring the non-equivalent
Ukrainian historical realia into German.
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Одеська державна академія будівництва та архітектури, Одеса
МОВНА МОДАЛЬНІСТЬ В ЛЕКЦІЙНОМУ ТА ПРАКТИЧНОМУ
ВИКЛАДАННІ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
Матеріалом цього дослідження є мовна модальність у складі інформаційно-оцінних
висловлювань викладачів або студентів, що утворюють мовну тканину різними мовами, використовуються різноманітні засоби вираження впевненості, сумніву і неповної
впевненості в істинності повідомлюваного. Ці засоби є детермінативами, або маркерами когнітивної діяльності суб’єкта мовлення – викладача або студента. Суб’єктивномодальні функції мови в лекційному та практичному викладанні навчального матеріалу
виражаються в тому, що в рамках способів може передаватися конкретне ставлення
мовця до змісту висловлювання, яке включає широку гаму особистісних оцінок, які виражають градацію бажаності, умовності, наказовості, повинності.
Ключові слова: модальність, суб’єктивна оцінка, науково-популярний дискурс.
У навчальному процесі співвіднесеність реалізованих цілей уживання способів із
суб’єктивно-модальними функціями мови в лекційному та практичному викладанні навчального матеріалу виражається в тому, що в рамках способів може передаватися конкретне ставлення мовця до змісту висловлювання, яке включає широку гаму особистісних оцінок, які виражають градацію бажаності, умовності, наказовості, повинності
і т. ін., на більш конкретні випадки, і цей аспект відіграє суттєву роль у протиставленні за функціонально-семантичною ознакою мовних підсистем граматичного способу і
об’єктивної модальності.
Таким чином об’єктивна модальність викладача як потенційна можливість передачі
об’єктивно-модальних значень відповідними мовними засобами. Об’єктивно-модальні
значення – це взяті в замкнутій системі абстрактних синтаксичних категорій значення
відношення того, про що повідомляється, до дійсності, тобто «значення реальності (синтаксичний індикатив: синтаксичні теперішній, минулий і майбутній часи) і ірреальності
(синтаксичні ірреальні способи: умовний, бажаний, наказовий)» [1: 216].
Суб’єктивна модальність, у свою чергу, визначається як вираження ставлення мовця
до змісту висловлюваного. При цьому один і той же факт насправді може подаватись як істинне або хибне повідомлення з точки зору відправника висловлювання, протиставлятися
чомусь, співвідноситися з іншими фактами чи подіями, із ситуацією, джерелом інформації,
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497

бути по-різному кваліфікованим, набути ту чи іншу якісну оцінку. Суб’єктивна модальність підрозділяється на суб’єктивно-особистісну і суб’єктивно-міжособистісну.
Оцінка, як провідний фактор, що формує ставлення кожного індивіда до навколишньої дійсності, виявляється тим первинним індикатором, який визначає принцип класифікації особистісних відносин, причому суб’єктивне ставлення в цьому випадку створює
об’єктивну основу наукової таксономії. При розгляді оцінності як семантичної категорії
необхідно чітко розрізняти її дві сторони: об’єктивну, що характеризує об’єкт оцінки з
боку його «істинних» властивостей, що осягаються на підставі досвіду, і суб’єктивну, що
характеризує більшою мірою суб’єкт оцінки, його чуттєве сприйняття, думку, ставлення.
Оцінка, таким чином, виконує координуючу роль між людиною і навколишнім світом:
тому не дивно, що в мовленнєвому акті надзвичайно широке коло семантично сильних
і точних понять, властивих мові прескрипцій, найчастіше передається когнітивно слабкою мовою оцінок, а суб’єктивна оцінка, що визначається як «семантико-синтаксична
категорія, що виражає ставлення мовця до предмета мовлення» [2:193], займає важливе місце в системі мови. Об’єктивно існуючий у природі поділ об’єктів за ознаками їх
внутрішньої організації та зовнішніх взаємозв’язків людей унаслідок заломлення крізь
призму своєї свідомості трансформує, а найчастіше повністю замінює класифікацією за
суб’єктивно-оцінною ознакою [3]. Це визначає глибоке проникнення суб’єктивної оцінності в багато аспектів мовної системи та мовленнєвої діяльності. Найбільшою мірою,
мабуть, перетинаються сфери оцінності та мовної модальності.
Запропонована Н. Ю. Шведовою система [1], що базується на визнанні за
суб’єктивною модальністю двох основних функцій: оцінно-характеризуючої і власне
оцінної, дозволяє уникнути неоднозначності при класифікації функціональних типів
суб’єктивно-модальних значень. Оцінно-характеризуюча функція поєднує в собі «вираження суб’єктивного ставлення до того, про що повідомляється, з такою його характеристикою, яка може вважатися не суб’єктивною, а такою, що випливає із самого факту
події, з її якостей, властивостей, з характеру її перебігу в часі або її зв’язків і відносин з
іншими фактами або подіями» [1:216].
Власне оцінна функція цілком проявляється у сфері суб’єктивної оцінки і характеризує різноманіття відтінків, що містять «особисте, суб’єктивне ставлення мовця до змісту
повідомлення» [1:216].
Необхідно зупинитися також і на проблемі кваліфікації мовознавцями емоційного
ставлення мовця до того, про що повідомляється. Більшість сучасних лінгвістів уважає
експресивне вираження тих чи інших емоцій з приводу змісту повідомлення модальним
феноменом [4].
На підтвердження думки про нелогічність протиставлення емоційно-оцінних і модально-оцінних значень свідчить не тільки факт використання для їх вираження одних і
тих же мовних і немовних засобів, але й генетичний принцип, пов’язаний з урахуванням
причин, походження, основних тенденцій та ліній розвитку даних явищ. При цьому емоційність (аспектами, пов’язаними з емоційною оцінкою висловлювання) входить складовою частиною до системи мовної модальності, утворюючи при цьому зону емоційнооцінних суб’єктивно-модальних значень.
Насамперед, відзначається умовність меж між поняттями експресивність, емоційність і модальність із тієї причини, що всі названі категорії можуть виражатися одними і
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тими ж мовними (лексико-граматичними і інтонаційними) і немовними (пара- та екстралінгвістичними) засобами. Тим не менше, відмінності, які існують між ними, виразно
проявляються в процесі комунікації.
Експресивність відрізняється від емоційності тим, що є універсальним підсилювачем виразності мовлення при передачі почуття, думки, волі, у той час як емоційність передає тільки почуття індивідуума. Звідси випливає, що «емоційні засоби завжди експресивні, але експресивні засоби можуть бути і неемоційними» [5]. Експресивність може
бути модальною, тільки посилюючи і підкреслюючи які-небудь елементи в повідомленні
при передачі суб’єктивного ставлення мовця до висловлення. В інших випадках експресивність виходить за рамки модальності і служить підсилювачем логіко-змістових значень. Саме з таких позицій у цій роботі провадиться семантичний аналіз «експресивних»
суб’єктивно-модальних значень [6].
Концепт міжособистісної модальності, представлений відношенням «адресант – реципієнт», був запроваджений Л. Долежелом [Dolezel 1976, 1979]. Л. Долежел включав
до сфери міжособистісної модальності чотири категорії – деонтику, алетику, аксіологію
і епістеміку. Кожна з них характеризується двома функціональними перспективами –
персональною функціональною перспективою, де модальність виходить особисто від
автора, і функціональною перспективою відчуження, де міжособистісна модальність виходить від іншої особи.
Аналіз лінгвістичних робіт свідчить, що науково-популярний дискурс представлено
всіма видами суб’єктивно-міжособистісної модальності. Це пояснюється інтенцією автора, яка переслідує виконання таких завдань: по-перше, змінити світогляд реципієнта,
що здійснюється через накази, заклики, настанови та побажання (тобто за рахунок використання в мовленні різних форм вираження деонтичної модальності). По-друге, цей вид
дискурсу забезпечує кваліфікацію висловлювань із позицій необхідності – випадковості
або можливості – неможливості (алетична модальність). По-третє, обов’язковим компонентом науково-популярного дискурсу є мікроконцепт аксіологічної модальності, де
автор доносить до реципієнта певну суб’єктивну оцінку: або позитивну, або негативну.
І, нарешті, науково-популярний дискурс забезпечує реципієнта певною інформацією з
різним ступенем достовірності, що досягається засобами епістемічної модальності.
У дійсності ж рідко трапляються тексти або дискурси, де присутній тільки один з
аналізованих видів модальності. Найчастіше вони виступають у певній взаємодії.
Для міжособистісних модальних характеристик, які видозмінюються за інтенсивністю і ступенем прояву, прийнято тричленну градацію: позитивна, середня і негативна. З
них позитивна і негативна належать до сильних, а середня – до слабких характеристик.
Наприклад, у деонтичній логіці «зобов’язаний» і «заборонено» – сильні характеристики,
а «дозволено» – слабка.
Деонтична (deontic) модальність виражає ставлення мовця до ступеня обов’язковості
тої чи іншої дії в майбутньому, реалізованої в мовленні у вигляді спонукання індивідуума до конкретних дій (порада, побажання, команда або наказ).
Деонтична модальність актуалізується у двох досліджуваних мовах за допомогою
ряду операторів: лексичних, граматичних, інтонаційних. До одних із найбільш поширених типів лексичних засобів передачі деонтичної модальності належать модальні дієслова. В англійській мові це такі модальні дієслова, як may, should, must, have to і ought
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tо і ряд інших. В українській мові це такі дієслова, як слід, необхідно, треба, зобов’язані,
повинні і т. ін.
Наведемо приклади:
(1) We should go straight to the detailed research. Нам слід приступити до детального
дослідження.
(2) I must say that this additional analysis is needed. Я повинен сказати, що цей додатковий аналіз необхідно провести.
(3) You may get an extra test for your report. Ви можете ще раз зробити доповідь.
Як видно з наведених прикладів, дієслова should і слід вживаються для висловлення поради і мають у цьому випадку значення «слід», «слід було б»; дієслово must і
зобов’язані, повинні – обов’язок, наказ або обов’язковість із відповідними негативними
формами заборони must not (mustn’t), не повинен, не зобов’язані з боку особи, наділеної
моральною або юридичною владою. При цьому в першій парі речень адресант висловлює свою думку у формі рекомендації щодо здійснення (нездійснення) тієї чи іншої дії
в майбутньому. Ця думка може ґрунтуватися (або не ґрунтуватися) на фактах (висновках,
результатах) та є суб’єктивною думкою мовця.
У другій парі речень адресант визначає для себе обов’язковість конкретної дії в майбутньому. Тут чітко визначається ступінь категоричності спонукання до вчинення (невчинення) дії, яка може бути висловлена різними модальними дієсловами, які передають
градуальний характер ступеня наростання значення категоричності: must (have to, need),
повинен (необхідно, зобов’язаний).
У третій парі речень автор показує відсутність заборони та висловлює дозвіл на вчинення дії в майбутньому, підкреслюючи відсутність необхідності відмовлятися від здійснення дії (заборони). Таким чином, наведені приклади чітко ілюструють можливість
модальних дієслів в англійській та українській мовах однозначно ранжувати висловлювання за принципом градуального ослаблення (або посилення) ознаки деонтичної модальності, у даному випадку – ступеня обов’язковості вчинення дії.
Важливо зауважити, що в наведених прикладах не прогнозується звершення тієї чи
іншої дії, а лише висловлюється заклик до її здійснення, і немає ніякої гарантії, що сама
дія відбудеться.
Слід наголосити, що ступінь обов’язковості проведення наукових досліджень у будьякій галузі знань, нагромадження емпіричних даних, рекомендації та приписи з методології проведення наукових робіт виражаються за допомогою деонтичної модальності
в англійській та українській мовах. Деонтична модальність, спрямована на дії, являє собою розпорядження, дозволи та заборони, вона пов’язана з пред’явленням певних вимог
до учасників комунікативного акту, прописаних відповідною системою правил. Цей вид
модальності часом має виразно дидактичний характер. Одним із прикладів актуалізації
деонтичної модальності є повчальний тон, який часто трапляється в наукових роботах
дослідників-початківців. Деонтична модальність (як і алетична), актуалізуючи ступінь
необхідності здійснення тієї чи іншої дії в майбутньому, має свої відтінки і може в науковому тексті змінювати значення залежно від контекстуального оточення, передаючи
пораду, рекомендацію, дозвіл або перешкоду на вчинення дії.
Наприклад:
(1) Any adhesive product should have a warning sign on a tube.
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Хотілося б, щоб на кожному тюбику з клеєм було застереження.
(2) Any adhesive product must have a warning sign on a tube.
Кожен тюбик з клеєм повинен мати застереження.
(3) It’s necessary that any adhesive product have a warning sign on a tubе. Необхідно,
щоб на кожному тюбику з клеєм було застереження.
Якщо в першому реченні автор висловлює побажання, обумовлене доцільністю, то
в наступних двох реченнях виражається різний ступінь категоричності вимоги вчинення
дії в майбутньому. Принциповим є той факт, що в реченнях із деонтичною модальністю
не прогнозується вчинення тієї чи іншої дії, а лише висловлюється заклик до її вчинення.
Деонтична модальність швидше є дозволом або забороною припису, жодною мірою не
переслідуючи контроль за його виконанням.
Слід зауважити, що відсутність гарантій на вчинення дії не є унікальною ознакою деонтичної модальності, ця ознака також належить іншому виду модальності – алетичній.
На рівні граматики деонтична модальність у двох досліджуваних мовах реалізується
за допомогою ряду лінгвістичних засобів: конструкцій з прикметником або дієприкметником: it’s necessary that, you’re obliged to або you’re forbidden to в англійській мові і
формами складнопідрядного речення в українській: необхідно, щоб; наказано, щоб; рекомендовано, щоб та ін. Як видно з наведених прикладів деонтична функція модальності
спрямована на соціальну взаємодію комунікантів.

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

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Шведова Н. Ю. Очерки по синтаксису русской разговорной речи [Текст] / Н. Ю. Шведова. — М. : Изд-во АН СССР, I987. — 377 с.
Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов [Текст] / Ольга Сергеевна Ахманова. — М.: Советская энциклопедия, 1969. — 607 с.
Вольф Е. М. Оценка и «странность» как виды модальности [Текст] / Елена Михайловна Вольф // Языки логическая теория. — М., 1987. — С. 178–186.
Петрянкина В. И. Функционально-семантический аспект интонации: монография
[Текст] / В. И. Петрянкина. — М.: Изд-во Университета дружбы народов, 1988. —
192 с.
Halle P. A preliminary study of speech rate perception [Text] / Halle P. // Proc. Xl-th
ICPhS. — Tallin, 1987 – Vol.4. — P.86–89.
Королева Т. М. Интонация модальности в звучащей речи [Текст] / Т. М. Королева. —
К. — Одесса: Выща школа, 1989. — 147 с.
Сусов И. П. Личность как субъект языкового общения [Текст] / Иван Павлович Сусов // Личностные аспекты языкового общения. — Калинин: КГУ, 1989. — С. 5–12.
Сивоконь А. В., к. ф.н., доцент, Марьянко Я. Г., к. ф.н., доцент
Одесская государственная академия строительства и архитектуры, Одесса

ЯЗЫКОВАЯ МОДАЛЬНОСТЬ В ЛЕКЦИОННОМ И ПРАКТИЧЕСКОМ
ПРЕПОДАВАНИИ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
Материалом данного исследования является языковая модальность в составе
информационно-оценочных высказываний преподавателей или студентов, которая
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образует языковую ткань на разных языках, используются различные средства выражения уверенности, сомнения и неполной уверенности в истинности сообщаемого.
Эти средства являются детерминативами, или маркерами когнитивной деятельности
субъекта речи – преподавателя или студента. Субъективно-модальные функции языка
в лекционном и практическом преподавании учебного материала выражаются в том,
что в рамках способов может передаваться конкретное отношение говорящего к содержанию высказывания, которое включает широкую гамму личностных оценок, выражает градацию желательности, условности, распоряжения, обязанности.
Ключевые слова: модальность, субъективная оценка, научно-популярный дискурс.
Syvokin A. V., candidate of Philology, docent
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THE LANGUAGE MODALITY OF THE EDUCATIONAL MATERIAL
IN LECTURE AND PRACTICAL COURSES
The subject of this research work is the linguistic modality as a part of informational
speech of teachers or students that form the language base by means of different languages, using various means of expression of confidence, doubt and incomplete assuredness of the informational truth. These means are determinatives or markers of cognitive activity of the subject
of speech – teacher or student. The subjective-modal functions of the language in lecture and
practical courses of the educational material are expressed in the fact that the attitude of the
speaker to the speech content, which includes a wide range of personal estimation expressing
desirability, convention, order, obligation can be transmitted in the specific ways.
Keywords: modality, subjective estimation, scientific and popular discourse
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП’ЮТЕРНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ОБРОБКИ ДАНИХ
АСОЦІАТИВНИХ ЕКСПЕРИМЕНТІВ
Стаття присвячена проблемі автоматизованої обробки та інтерпретації результатів масового асоціативного експерименту. Пропонується опис та рекомендації щодо
роботи з авторською комп’ютерною програмою аналізу, статистичного підрахунку
показників та інтерпретації даних, отриманих за допомогою вільного асоціативного
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експерименту, розкриваються можливості використання системи для досліджень
в різних галузях лінгвістичної науки, а також в соціології та психології.
Ключові слова: вільний асоціативний експеримент, мовна картина світу, стимул,
реакція, асоціативний зв’язок, комп’ютерна програма, бази даних, статистичний підрахунок показників.
Постановка наукової проблеми та її значення. В сучасній науці асоціативний
експеримент у різних його формах дедалі стає одним із найпопулярніших експериментальних методів. Він успішно використовується для виявлення асоціативних зв’язків
у різних галузях: психології, соціології, маркетингових дослідженнях. В мовознавчому
напрямку досліджень цей метод цікавить фахівців у сфері психолінгвістики, когнітивної та прикладної лінгвістики, етнопсихолінгвістики та лінгвокультурології. Він нерідко стає базовим методом у реконструкції мовних картин світу, визначенні соціальних
портретів та гендерних дослідженнях. Таке широке визнання асоціативний експеримент отримав завдяки гнучкості, адже він не має чітко прописаного інструментарію і
його легко пристосувати до конкретних задач окремого дослідження. Втім, такі широкі
можливості методу зумовлюють і низку певних труднощів на всіх етапах проведення
експерименту: від формування стимульної вибірки до обробки й інтерпретації даних.
Завдяки цьому асоціативний експеримент стає окремим об’єктом дослідження. Велику
увагу приділяють вільному асоціативному експерименту (ВАЕ) як формі з найменшим
ступенем формалізації. Сучасними лінгвістами (О. І. Горошко, О. Я. Сурмач, Д. І. Терехова , Т. Є. Недашківська та ін.) ведуться пошуки вдосконалення процедури проведення
ВАЕ, обробки й інтерпретації даних за допомогою описів труднощів, що виникають, емпіричних спостережень та виведення закономірностей в процедурі, узагальнення класифікацій в обробці даних, способів інтерпретації та опису результатів тощо [1 – 5]. Втім,
досить трудомісткою лишається процедура обробки величезної маси абсолютно різних
за будовою і характером асоціатів, яка в ґрунтовних дослідженнях досягає чи не сотень
тисяч реакцій. Таким чином, актуальним стає пошук способів полегшення роботи дослідника на цьому етапі дослідження.
Аналіз досліджень цієї проблеми. Незважаючи на широкий спектр використання ВАЕ, обробка даних є найважчим етапом такого дослідження, оскільки досі бракує
уніфікованих, зручних інструментів для обробки мас реакцій, які були б доступні будьякому дослідникові. Великий вклад в розробку автоматизованих інструментів робить
комп’ютерна лінгвістика як область використання комп’ютерних інструментів – програм, комп’ютерних технологій організації та обробки даних – для моделювання функціонування мови, а також як сфера застосування комп’ютерних моделей мови не тільки
в лінгвістиці, а й у суміжних з нею дисциплінах. Слід сказати, що вже існують такі засоби
автоматизації підготовки та обробки даних, як програми для генерації анкет, лінгвістичні
редактори, бази даних, пакети статистичного аналізу та ін. У галузі психолінгвістики
ведуть розробки нових засобів для поєднання та уніфікації інструментарію моделювання
та аналізу мовної свідомості із залученням сучасних інформаційних та web-технологій.
Так, широковідомою комп’ютерною програмою, що може використовуватися для обробки даних ВАЕ, є «Статистичний пакет для соціальних наук» (SPSS – Statistical Package for
the Social Sciences), котрий посідає провідне місце серед програм статистичної обробки
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інформації. У 2010 р. це програмне забезпечення було перейменовано на PASW Statistics (Predictive Analytics Software) і придбане компанією IBM. Описом даної програми та
можливостей її використання займалося чимало російських та закордонних дослідників: А. Ю. Алєксєєва, А. Д. Наслєдов [7], В. В. Паціорковський, В. В. Паціорковська [8],
Бююль Ахим [9], Г. А. Морган [14]. Крім того, існують фірмові портали, а також сайти
компаній, на котрих можемо ознайомитися та скористатися послугами пакету (www.spss.
com, www.spss.ru, http://www.predictivesolutions.ru).
Група російських дослідників (Н. В. Уфімцева, Г. О. Черкасова, Ю. М. Філіппович та
ін.) працює над створенням інформаційно-дослідницької бази сучасної російської мови
за матеріалами масового асоціативного експерименту (http://it-claim.ru/Projects/RAS2/
RAS2Main.html)[10; 11].
В межах цього проекту створюють «Автоматизированная система научных исследований ассоциативных экспериментов (АСНИ АЭ)» [11]. Як коментують дослідники,
«данный проект направлен на решение фундаментальной проблемы, касающейся нескольких смежных научных дисциплин (семиотики, лингвистики, психологии, культурологии, социологии), — моделирования и анализа языкового сознания россиян
определенного поколения (конец ХХ в. — начало ХХІ в.). <…> Основное направление исследований – изучения стимульно-реактивного (ассоциативного) режима
работы языкового сознания, отражением которого является ассоциативно-вербальная сеть современного русского языка, зафиксированная в следующих словарях:
«Русский ассоциативный словарь», «Словарь ассоциативных норм русского языка
А. А. Леонтьева» [11: 144]. Функціональні підсистеми «АСНИ АЭ» включають такі
області: електронні версії асоціативних словників, систему проведення інтерактивного асоціативного експерименту, систему аналізу асоціативно-вербального поля,
систему проведення візуального асоціативного експерименту, систему психолінгвістичного аналізу текстів. Головним акцентом проекту є використання web-технологій,
що допомагає розширити коло користувачів системи і зробити доступним рішення
задач за допомогою Інтернет-мережі [11: 145].
Втім, широкі можливості використання подібних інструментів для аналізу даних
вільного асоціативного експерименту середньостатистичним дослідником залишаються
сумнівними, оскільки вони, як правило, зосереджені у великих проектах на державній
або комерційній основі. Таким чином, для конкретних локальних розвідок методом ВАЕ
можливе створення окремої, негроміздкої, але ефективної програми статистичної обробки та аналізу даних, пристосованої до задач конкретного дослідження.
Мета цієї статті – представити до розгляду комп’ютерну програму обробки і аналізу
даних асоціативних експериментів (АЕ), котра була створена нами з метою дослідження
суспільно-політичного фрагмента мовної картини світу українців.
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. Комп’ютерна програма з робочою назвою «Stimulus» написана на мові програмування Delphi 7 [12] і складається з наступних модулів: модуль баз даних експериментів
та модуль аналізу даних. Модуль баз даних містить компоненти введення, перегляду та
зв’язку даних. Модуль аналізу даних містить компоненти фільтру, аналізу мовної картини
світу та аналізу стимулів. Кожний компонент складається з окремої процедури, звертання до якої в програмі характеризується окремим значенням спеціального ідентифікатора.
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В кожній з процедур використовуються створені бази даних респондентів, стимулів та
реакцій. Програма знаходиться в стані розробки, і система взаємозв’язків між процедурами буде описана пізніше у відповідній науковій праці.
Даний інструмент може бути використаний для широкого кола досліджень методом
ВАЕ: від аналізу окремих концептів та їх асоціативних полів до аналізу цілих фрагментів
мовної картини світу, незалежно від її лінгвістичного вираження. Вона дає можливості
для порівняльного аналізу різних рівнів, вивчення ступеня імпліцитної експресивності
мовних одиниць та окреслює тенденції її змін, може використовуватися для вивчення
проблеми білінгвізму, побудови соціальних портретів, визначення лінгвокультурних особливостей респондентів. Ця програма стане інструментом мовознавства, психолінгвістики, етнопсихолінгвістики, а також соціології та психології.
В роботі із запропонованою авторською комп’ютерною програмою обробки та аналізу даних ВАЕ «Stimulus» виділяємо три етапи:
1) підготовчий;
2) практичний;
3) аналітичний.
На підготовчому етапі дослідник формує базу респондентів, списки стимулів, базу
мов стимулів та реакцій, класифікації реакцій та асоціативних зв’язків, бази для семантичного аналізу стимулів і асоціатів.
База респондентів формується за допомогою заповнення відповідних анкетних даних в сегменті «Респондент». Тут дослідник вносить інформацію про ім’я респондента
(за бажанням і конкретною метою дослідження), стать респондента, його вік, рік народження, країну та місто проживання, освіту, сферу діяльності, рід занять, характер
зайнятості, рідну мову, інші мови, якими володіє інформант.
На етапі формування бази стимулів дослідник вносить саме слово-стимул, задає
мову стимулу з бази мов. Списки стимулів, задіяних в експерименті, формують на основі
створеної бази стимулів.
Наступним кроком стає формування баз для семантичного аналізу стимулів й асоціатів і визначення характеру асоціативних зв’язків. Для семантичного аналізу стимулів формується база сем, попередньо виділених на основі аналізу дефініцій тлумачних
словників; для семантичного визначення асоціатів формується база семантичних сфер
реакцій на основі попереднього перегляду реакцій з певної кількості анкет; для аналізу
асоціативних зв’язків вводяться загальноприйняті та описані в науковій літературі класифікації асоціативних зв’язків (парадигматичні / синтагматичні; тематичні / фонетичні /словотвірні / граматичні / ремінісцентні тощо) [5]. За нашими спостереженнями, на
етапі формування баз будь-якого змісту, окрім відомостей про інформанта, необхідними
стають додаткові опції: «Інше», «Відмова асоціювати», «Невербальні», «Перекладні» (в
базах, пов’язаних з семантичним аналізом стимулів, асоціатів та асоціативних зв’язків),
«Знаки та символи» (в базах мов). Для полегшення операцій формування баз даних
в програмі існують можливості переходу до попереднього чи наступного елементу, додавання нового елементу в попередньо сформовані бази даних. Така гнучкість використання системи дозволяє модифікувати бази даних і під час практичного етапу обробки
експериментальної інформації, що дозволяє досліднику уникати суб’єктивізму та мінімізувати похибку статистичного підрахунку.
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На практичному етапі роботи з програмою «Stimulus» дослідник вводить інформацію про реакції з анкет інформантів, визначає їх характер за допомогою заданих на підготовчому етапі класифікацій. Списки стимулів на цьому етапі подаються дослідникові
автоматично з бази даних списків стимулів, у порядку, задіяному в експерименті та сформованому дослідником на підготовчому етапі. Це значно полегшує роботу з анкетами
інформантів, оскільки допомагає швидко зіставити номер стимулу з номером відповіді
в анкеті інформанта. На практичному етапі операцій дослідник вдруковує саму реакцію-асоціат (слово, словосполучення, речення, групу невеликих речень), вказує дату
проведення опитування (це дозволяє аналізувати дані за принципом діахронії та прослідкувати динаміку змін в асоціюванні навіть за короткі часові періоди, що неможливо
зробити за допомогою усталених асоціативних словників та тезаурусів), визначає мову
реакції (це дає можливості аналізувати асоціативні поля концептів та фрагменти мовної
картини світу носіїв в умовах бі- та полілінгвізму), визначає сему лексичного значення стимулу, семантичну сферу реакції, типи асоціативних зв’язків за структурним та
змістовим аспектами (для встановлення семантичної картини стимульних лексем, визначення актуалізованих смислів, стратегій асоціювання), обирає з підмножин оцінку
конотативного елементу асоціатів та оцінку конотативного елементу асоціативних
зв’язків (для визначення імпліцитної експресивності лексем, а також емоційно-оцінних
тенденцій у мовній свідомості носіїв).
Оцінки конотативного елементу асоціатів і асоціативних зв’язків здійснюються
за відповідними шкалами «-1 / 0 / 1» (для асоціатів), «-1 / -1У / 0 / 1У / 1» (для асоціативних зв’язків). Докладні пояснення формування представлених шкал оцінювання
та критерії вибору індексу вже були запропоновані нами в попередніх роботах [13].
Розподіл асоціативних зв’язків на «умовно позитивні» та «умовно негативні» поруч із «позитивними», «негативними» та «нейтральними» дає можливість простежити тенденцію перспективної зміни знаку імпліцитної конотації мовної одиниці та
прогнозувати емоційно-оцінну схильність мовної свідомості в процесі сприйняття й
осмислення того чи іншого поняття.
Для полегшення операцій з реакціями на такому практичному етапі в програмі запропоновані опції переключення стимулів від робочого до попереднього чи наступного,
а також опції додавання чи видалення реакції на робочий стимул. Це уможливлює ввід
двох і більше реакцій на один стимул, що стане корисним у випадку обробки даних не
тільки вільного, але і спрямованих асоціативних експериментів. Невербальні реакції на
стимул, такі як графічні зображення, малюнки, цифри, символи, відмова асоціювання,
можуть позначатися дослідником зручним для нього кодовим словом і вводитися в бази
класифікацій на підготовчому та як реакції на практичному етапах з послідовним застосуванням необхідних опцій під час встановлення і вибору мови реакції, семантичних
сфер, характеру асоціативних зв’язків тощо. В такому випадку ці асоціати займуть відповідне місце в асоціативних полях стимулів і відобразять отримані тенденції в аналізованому фрагменті мовної картини світу носіїв.
Слід зазначити, що практичний етап оперування програмою «Stimulus» вимагає від
дослідника досить значних часових затрат, максимальної уважності та аналітичних зусиль, проте така ретельна робота з реакціями інформантів на практичному етапі з легкістю стає потужною базою різносторонньої інформації на етапі аналітичному, що дає
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дослідникові широку творчу свободу в інтерпретації отриманих результатів. При такому
підході навіть невелика кількість опитаних інформантів та стимульних слів у списку дає
можливість простежити об’єктивні закономірності асоціювання та принципи організації
досліджуваних елементів в мовній свідомості носіїв на «живому», не усталеному матеріалі, що найбільш повно відображає динаміку змін досліджуваної мовної свідомості.
Аналітичний етап оперування програмою «Stimulus» включає автоматизований
статистичний підрахунок частотності випадків, виведення відповідних показників, можливості порівняння та фільтрації матеріалу для наукової інтерпретації даних експерименту залежно від мети конкретного дослідження. Аналіз даних за допомогою системи
проводиться в двох аспектах: 1) аналіз окремих структурних елементів мовної картини
світу (аналіз стимулів); 2) аналіз фрагмента мовної картини світу загалом.
В категорії аналізу окремого стимулу дослідник має можливість отримати інформацію про асоціативне поле стимулу (АП), його кількісний та якісний аналіз, загальну
статистичну інформацію про стимул.
В компоненті «Асоціативне поле» програма відображає реакції респондентів на певний стимул, підраховує їх індекс яскравості (індекс частотності появи відповідної реакції на даний стимул в анкетах респондентів; цей показник деякі дослідники називають
показником семантичної близькості реакції стимулу), визначає межі ядра та периферії асоціативного поля, підраховує загальну кількість реакцій на даний стимул, а також
кількість різних реакцій на стимул (ці показники ніколи не збігаються), відображає коефіцієнт стереотипності АП. Інформація про змістовий характер АП стає релевантною
під час реконструкції або моделювання значення мовної одиниці в психолінгвістичному
аспекті, дослідження мовних стереотипів, визначення лінгвокультурологічних елементів
та семантичної близькості мовних одиниць.
Компонент «Кількісний аналіз стимула» відображає відсоток розподілу реакцій по
семах лексичного значення стимула та семантичних сферах. Даний аспект аналізу допомагає виявити актуалізовані в поточній мовній свідомості компоненти значень мовних
одиниць та змістові стратегії асоціювання.
Компонент «Якісний аналіз стимула» – це відображення самих реакцій відповідно
до переліку сем лексичного значення та семантичних сфер. Це допоможе досліднику
як в описі окремих семантичних особливостей стимула, так і в моніторингу ймовірних
помилок і прояснення сумнівних моментів під час віднесення реакцій до відповідної
категорії на попередньому практичному етапі оперування системою.
Компонент «Інформація про стимул» відображає показники щодо розподілу реакцій залежно від їх мовного вираження (це є релевантним у дослідженні білінгвальної та полілінгвальної свідомості), фіксує відсоток відмови асоціювання на стимул, визначає показники меліоративності та пейоративності (позитивної та негативної оціночності стимула).
Аналіз за вказаними компонентами може здійснюватися одночасно для двох заданих
стимулів, що дає можливість легко порівнювати мовні одиниці як однієї, так і різних
мовних систем, а це зручно при виявленні етнічних особливостей сприйняття лексичних
еквівалентів, аналізі сприйняття різномовних стимулів однією мовною свідомістю, а також аналізі сприйняття стимулів схожих чи різних класів у межах одної мовної системи.
Аналіз фрагмента мовної картини світу загалом відбувається за аналогією з аналізом окремих її елементів – стимулів, оскільки повний набір реакцій на всю стимульну
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вибірку за всіма анкетами інформантів формує асоціативне поле макрорівня, в якому
можна простежити всі закономірності асоціативного поля мікрорівня (тобто АП окремого стимула). Цей аспект аналізу дає можливість зіставляти фрагменти різномовних картин світу (досліджувати особливості сприйняття заданих реалій носіями різних культур)
а також порівнювати особливості осмислення понять білінгвальною чи полілінгвальною
свідомістю залежно від мови презентації денотату.
Аналіз конотативних елементів як стимулів, так і фрагмента мовної картини світу
в цілому надає релевантну інформацію стосовно динаміки експресивності окремих мовних одиниць та емоційно-оцінного характеру досліджуваної мовної свідомості.
Використання різноманітних фільтрів на аналітичному етапі оперування програмою «Stimulus» ефективно пристосовує весь спектр отриманих експериментальних даних до конкретних вимог дослідження. В даній програмі можлива фільтрація
матеріалу за категоріями анкети особистих даних респондентів. Фільтр даних за
статтю стане незамінним помічником в гендерному аналізі мовної картини світу;
фільтр за країною та містом проживання незамінний в лінгвокультурологічних дослідженнях; фільтр за віком респондентів надасть матеріал для порівняльного аналізу ступеня мобільності мовної свідомості залежно від вікової категорії; фільтри за
сферою діяльності, освітою, родом занять, мірою і характером зайнятості дають
матеріал для дослідження впливу екстралінгвальних факторів на мовну картину світу; фільтр за мовою стимулів допоможе порівнювати різномовні фрагменти; фільтр
за датою опитування є інструментом дослідження динаміки семантичних та конотаційних змін у певні часові періоди; нарешті, фільтр за іменем респондента (хоча цей
параметр не є обов’язковим в анкеті респондента) надасть, за бажанням, інформацію
про емотивне спрямування індивідуальної мовної свідомості.
Висновки та перспективи подальшого дослідження. Запропонована програма автоматизованого аналізу даних АЕ «Stimulus» на даний час знаходиться на етапі розробки,
первинної апробації та вдосконалення, а в завершеному вигляді стане відчутним кроком
в полегшенні операцій підрахунку та репрезентації даних масового асоціативного експерименту та необхідним інструментом в дослідженнях міждисциплінарного характеру.
Перспективою є доповнення аналітичного модуля графічними методами зображення та
інтерпретації даних АЕ, визначення та мінімізація коефіцієнту ймовірної похибки статистичних показників, розширення мовної бази та місткості системи.
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Статья посвящена проблеме автоматизированной обработки данных массового ассоциативного эксперимента. Предлагается описание и рекомендации по работе
с авторской компьютерной программой анализа, статистического вычисления показателей и интерпретации данных, полученных с помощью свободного ассоциативного
эксперимента, раскрываются возможности использования системы для исследований
в различных отраслях лингвистической науки, а также в социологии и психологии.
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INFORMATIONAL AND COMPUTER TECHNOLOGY
FOR THE DATA ANALYSIS OF ASSOCIATIVE EXPERIMENTS
The article deals with the problem of automated calculation of indicators in mass associative experiment. The description and recommendations on operation by the authors’ specially
created computer program for data analysis in free associative experiment are proposed. Wide
analytical opportunities of the program in different branches of linguistics, sociology, psychology are revealed.
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ПРАКТИЧНИЙ КУРС УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ
НА МАТЕРІАЛІ НАУКОВО-ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТЕКСТІВ
У статті розглянуто доречність вивчення української мови іноземними студентами на матеріалі науково-публіцистичних текстів. Результат використання цих адаптованих і оригінальних текстів та системи завдань до них – це навчальний посібник з
української мови для іноземних студентів.
Ключові слова: науково-публіцистичний текст, періодика, розмовне мовлення, українська мова як іноземна.
Мову засобів масової інформації з-поміж інших функціональних стилів сучасної
української літературної мови вирізняють відображення мовного і культурного стану
суспільства, його різноманітних цінностей, соціальна оцінність, комунікативна загальнозначущість, загальнодоступність, поєднання вербальної та візуальної інформації, що
забезпечує ефективність сприйняття, безпосереднє вираження авторського ставлення до
повідомлюваного. Мовні засоби у ній добираються насамперед з погляду їхніх оцінних
якостей, можливостей, здатності ефективно впливати на людину, що сприймає інформацію, аж до маніпулювання свідомістю, оскільки їхня основна функція полягає в переконанні. Одне з головних завдань мас-медіа – формування суспільної думки – неможливе
без дієвого, емоційно-виразного, експресивного мовного засобу, здатного реально й точно передати події, вплинути на емоції слухача / читача / глядача, зацікавити його, переконати в правильності тієї чи іншої точки зору, позиції, спонукати до співчуття тощо [5,
222]. Саме ці якості текстів засобів масової інформації дозволяють зацікавити студентів
у активному вивченні української мови.
Інновації у мові публіцистичних видань дають підстави стверджувати, що мова є
чутливим інструментом, який реєструє соціальні процеси, суспільні зміни, адже мова
живе і змінюється разом із суспільством, якому служить, й одночасно впливає на нього.
Увага засобів масової інформації спрямована на питання політичного життя України та
інших країн світу, економіки, фінансів, банківської справи, бізнесу тощо, безперечно,
істотно впливає на світогляд іноземних студентів. Так, вони мають не лише володіти
мовою, але й орієнтуватися у політичному та соціальному житті країни.
Мета нашого дослідження – обґрунтувати використання науково-публіцистичних
текстів мас-медіа на практичних заняттях української мови як іноземної. Актуальність
статті полягає у дослідженні науково-публіцистичних україномовних текстів, які є навчальним матеріалом для практичного курсу української мови як іноземної.
Об’єктом дослідження є публіцистичний стиль української мови, а предметом є науково-публіцистичні україномовні тексти сучасних засобів масової інформації. Результатом проведеної роботи є навчальний посібник з української мови (Дерба С. М. Знайомство з Україною (навчальний посібник з української мови для іноземних студентів)
© Дерба С. М., 2015
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/ С. М. Дерба. — К.: Інститут філології, 2011. — 98 с.), в якому запропонована система
текстів і завдань до них для роботи на практичних заняттях з української мови для іноземних громадян.
Об’єктом уваги публіцистичних статей сучасних українських періодичних видань є
явища всіх сфер життя людини – від відображення побуту до подій у світовій політиці.
Прикладом можуть слугувати назви статей: Василь Степанченко – академік виробництва; Лірик жорстокої епохи; Три фортеці та ін. Публіцистичний стиль має на меті висвітлення актуальних суспільно-політичних, громадських, культурних і будь-яких інших
аспектів життя України. Саме з такими аспектами знайомляться студенти-іноземці за
допомогою адаптованих текстів, наведених у посібнику, наприклад, розглянемо уривки
з навчальних текстів: «Різноманітна природна рослинність займає третину території
України, а ліси – шосту частину її території. В Україні є багато корисних копалин,
найбільше економічне значення мають кам’яне вугілля, нафта і газ, залізні і марганцеві
руди, сірка, кам’яна і калійна солі, мінеральні води.»; «Українські учені зробили великий
внесок у розвиток космічної науки. Сьогодні Україна – п’ята серед найбільших космічних держав світу. Українські ракети користуються великим попитом через їхню високу надійність, економічність та екологічну безпечність. Космічний центр в Євпаторії
може одночасно контролювати рух 250 різних космічних апаратів.»; «Держава надає
громадянам України можливість вільно опанувати державну мову. Українська мова
в Україні призначена виконувати різноманітні функції: забезпечити культурний розвиток українського народу, зберігати його ідентичність, забезпечити духовний і ментальний розвиток.»; «Український хоровод водять і хлопці, і дівчата. Він має дещо магічне
значення. Українці хороводами проводжали зиму, закликали добрий урожай. З хороводів
починалась пора весіль.»
Стилістичні особливості газетних публікацій визначаються прагматичною настановою їх авторів. Якщо наміром журналіста було надання певного погляду на ситуацію з
метою переконання читачів у доречності та конкретності саме такої позиції, стиль статті
є публіцистичний. Цей стиль поєднує логічність викладу з емоційним забарвленням і посідає проміжне місце між інформативними (офіційно-діловий, науковий) та впливовими
(розмовним, художнім) стилями [2, 96].
Головною метою практичного курсу української мови як іноземної є оволодіння іноземними студентами українським розмовним та писемним мовленням. Ученими виділяються такі основні ознаки розмовного мовлення:
1) екстралінгвістичні – спонтанність (непідготовленість), ситуативність, невимушеність (неофіційність) спілкування;
2) загальнолінгвістичні – усна форма, діалогічний спосіб, експресивність;
3) приватнолінгвістичні – використання мови не лише нейтральних, але й знижених засобів мови, широка слово- і фразоутворювальна варіантність, чисельність і різнобарвність просодичних засобів [3].
Саме текст є відтворенням мовлення (висловлювання), відображені у мас-медіа.
Текст є одним з об’єктів дослідження, який допускає можливість різних підходів, різних
аспектів розгляду. Він демонструє використання морфолого-синтаксичних і лексико-граматичних конструкцій, виступає як зразок монологічного та діалогічного мовлення, є
основою для побудови самостійного висловлювання. У цих функціях текст виступає як
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засіб вивчення мови. Але може виступати як самостійний об’єкт вивчення. У такому випадку предметом розгляду стають такі його особливості, як смислова і структурна завершеність, комунікативна спрямованість, композиційне оформлення, різні типи лексичних,
граматичних, логічних і стилістичних зв’язків між елементами тексту, інформативне насичення, різні способи викладу думки та ін.
Лінгвісти розглядають текст як:
1) одиницю представлення мовного матеріалу;
2) засіб формування мовленнєвих умінь і навичок;
3) зразок певного типу повідомлення;
4) джерело інформації [4].
Вивчення мови на основі текстів є найбільш традиційною формою подання навчального матеріалу, що закріплюється далі у системі завдань (детально описана ця система
завдань у науковій публікації [1]). Оскільки науково-публіцистичні тексти підбирали для
студентів-іноземців, що вже мають певний рівень володіння українською мовою, то їм
пропонуються для вивчення не навчальні тексти, а адаптовані. Після підвищення рівня
володіння українською мовою іноземним студентам будуть запропоновані оригінальні
тексти без жодних редагувань та адаптацій.
Обов’язкове адаптування текстів пов’язане з тим, що сьогодні демократизація суспільства привела до активного використання сучасного публіцистичного розмовного
мовлення, просторіччя, жаргонів, арго. Явище активного засвоєння публіцистичним
стилем елементів розмовного та жаргонного мовлення має інтенсивний, широкомасштабний і різнорівневий характер. Розмовні та жаргонні елементи надзвичайно швидко
потрапляють на перші сторінки газет і журналів, які завжди відрізнялися книжно-офіційною манерою подачі інформації з підбором відповідних засобів [5, 224].
Після адаптованих текстів іноземні студенти вивчатимуть оригінальні тексти, але
вимога орієнтованості тексту на певний мовний матеріал зберігається протягом усіх навчальних етапів.
Головна наша мета – формування мовленнєвих умінь і навичок іноземних студентів,
вона обумовлює відбір текстів і систему завдань до них. До уваги необхідно брати й інші
параметри: етап навчання, вид мовленнєвої діяльності, форма мовлення, стиль мовлення, кількість студентів у групі, національну приналежність, жанр тексту, ступінь адаптованості текстів. Викладач має навчити іноземних студентів оперувати інформативним
змістом україномовних текстів, розвивати навички вилучення інформації, відтворювати
інформацію з певною комунікативною метою, створювати власні висловлювання на задану тему з використанням вивченого матеріалу.
Тексти подаються в адаптованому вигляді, з метою полегшення оволодіння студентами великої за об’ємом лексики було наведено передтекстові завдання (частково в них
повторюється закріплення попереднього матеріалу). Усі тексти однієї теми поступово її
розвивають, але при цьому залишаються автономними, що дозволяє їх використовувати
окремо. Після текстів наведені інформаційно-змістовні, ситуативні завдання, які дозволяють з’ясувати ступінь розуміння матеріалу, закріпити нову лексику. Після виконання
таких завдань студенти усвідомлюють цілісність тексту, а також те, що його елементи
зумовлені темою, головною думкою вислову, отже, зміст тексту співвідносний із заголовком. Велике значення мають вправи, з допомогою яких студенти визначають логічно
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закінчені частини, стисло передають зміст прочитаного тексту. З метою розвитку граматико-стилістичних навичок наводиться система завдань, зорієнтованих на засвоєння
синонімічних і співвідносних мовних засобів для вираження означальних, причиннових,
наслідкових відношень та ін. У навчальному посібнику запропоновані завдання на розвиток монологічного мовлення. Вони спрямовані на монологічну діяльність, яка містить
не окремі репліки (властиві для діалогу та завдань на розуміння тексту), а висловлення
думок мовця, втілених у словесну форму. Монолог вимагає більшої зібраності й попередньої ґрунтовної підготовки. Представити результат можна у різний спосіб: розповідь,
опис, міркування.
Специфіка навчального закладу накладає свій відбиток на тематичний зміст текстів,
але вимоги пізнавальної цінності, інформативної насиченості, новизни інформації залишаються актуальними для будь-яких текстів.
Викладач української мови як іноземної має ознайомити іноземних студентів з типовими явищами сучасного українського суспільства, сприяти налагодженню взаємовідносини їх
з українськими громадянами, сформувати приязне ставлення до українського народу, його
культури, створити у свідомості студентів реальний і справжній образ України. Так, знання
групи дає викладачу можливість вибрати певний ракурс при вивченні однієї з дванадцяти
країнознавчих тем навчального посібника, сформулювати мету роботи, організувати активну
мовленнєву практику на основі засвоєного матеріалу з текстів мас-медіа.
Система післятекстових завдань спрямована на відтворення отриманих знань і може
містити різні завдання: на узагальнення конкретного матеріалу, на аналіз додаткових даних, на конкретизацію узагальнення на основі досвіду іноземних студентів, на використання нового матеріалу з метою доведення певної тези чи навпаки, на встановлення причиново-наслідкових відношень, на виявлення подібності, різниці при зіставленні фактів
дійсності, на вираження своєї позиції з певного питання, на оцінку окремого факту та ін.
Усе це потребує від викладача вільного володіння самим предметом та ретельної підготовки навчального матеріалу на основі науково-публіцистичних текстів мас-медіа.

1.
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3.
4.
5.
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НА МАТЕРИАЛЕ НАУЧНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ
В статье рассмотрены основы изучения украинского языка иностранными студентами на материале научно-публицистических текстов. Результат использования
адаптированных и оригинальных текстов и системы заданий к ним – это учебное пособие украинского языка для иностранных студентов.
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PRACTICAL STUDIES OF UKRAINIAN LANGUAGE FOR FOREIGN STUDENTS
BASED ON SCIENTIFIC-PUBLICISTIC TEXTS
Scientific-publicistic texts are analyzed in the article. These texts were used in the textbook
of Ukrainian language for foreign students. Students read adapted and original texts from
Ukrainian magazines. The article deals with advisability of using country studies texts while
studying Ukrainian language.
Key words: scientific-publicistic text, periodicals, oral speech, Ukrainian language for
foreign students.
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THE ROLE OF PERSONAL KNOWLEDGE IN EDUCATION
AND MODERN TECHNOLOGY
This article is dedicated to analysis of educational technology and understanding of the
role that personal knowledge plays in education. Contemporary pedagogical technologies
have in many ways proved their efficacy. Alongside with it, any teacher is aware of the fact
that the process of learning goes beyond technological and methodological development. In
the process of learning, there is a layer of unreflective tacit knowledge which will always elude
the teacher’s control and systematic description. In education there is personal knowledge and
practices that are not included in academic programmes and methodologies but still form an
important element of the learning experience. A peculiar feature of tacit personal knowledge
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manifests itself in the fact that the aforementioned set of factors does not surrender to technologization in practice and the effect thereof cannot be verified by any indicators.
Key words: educational technology, unreflective knowledge, personal knowledge, hidden
curriculum, hidden reality, formal education, hidden education.
Introduction
Since Plato’s and Socrates’ times, teachers were trying to gain control over one’s education and upbringing. Teachers did not want to accept mysteriousness in one’s development and
education and were trying to discover the sequence and regularity of personality formation.
Specialists and scientists were searching for and devising pedagogical methods which would
facilitate effective learning. Herbart and Fröbel were openly writing about it as did everyone
who dealt with educational problems. It may be said that history of pedagogy is the history of
its technologization. More clearly this tendency manifested itself in works of Komensky. He
encouraged the vision of education as ‘technical’, i. e. everything that is taught should result in
success. He also defined a guaranteed outcome as the fundamental goal of technological approach to the process of learning. John Amos Komensky described the mechanism of education
resulting in a planned outcome as a ‘didactic machine’. Komensky considered his didactics to
be an absolutely exoteric and reproducible method. The class-lesson system developed by him
is, as a matter of fact, the first attempt of technologization of education. Further on, the tradition of technologization found its support in Taylorism the main method of which was breaking
all actions into their elementary component parts, rationalizing them and drawing up full and
complete instructions.
Technologies in education
Initially, in the 20th century, the use of the term ‘technology’in education was connected
with the use of technical means of instruction. Afterwards, alongside with development of
methods of instruction and scientific organization of the learning process it was used with the
aim to increase the efficacy of the learning process. Technology (from the Greek (τέχνη) techne– craft or art and –(λόγος ) logía – word, concept) is a total of methods of processing, manufacturing and changing of the state, characteristic features and form of raw materials, products
or semi-products which are implemented during the process of manufacturing. Indeed, the term
technology is associated with manufacturing and is defined as application of special techniques,
procedures and operations which allow to gradually carry out certain actions and activity on the
whole, and to finally achieve the desired outcome.
When technology is considered in terms of education, things become obscure. An uninitiated person might even doubt the existence of such a technology.
Firstly, the process of learning as such is immaterial; it takes place in an intellectual sphere
and, speaking figuratively, is of ‘mental’ nature. Secondly, it is rather difficult to see the general
in the learning process since identical pedagogical situations do not exist. Consequently, mentioning of educational technology is under question. The history of pedagogical development
demonstrates that efforts of many scientists were focused on this approach. They believed the
process of learning to be a specific process rather than a hierurgy. Therefore, education as any
other technology may be described, studied and reproduced. Educational technology is a manner in which a teacher behaves and acts; following this manner, it is possible to effectively meet
educational goals.
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In the 70ies, it was considered in our pedagogy that a guaranteed outcome in the process of
learning can be obtained only by means of pedagogical technologies. That was the time when
the idea of full controllability of the learning process was established which resulted in the
attitude that didactical problems can be solved by means of administration of the learning process with precisely specified goals the achievement of which must be subject to unambiguous
description and definition. In the last decade of the bygone century, rather various pedagogical
technologies were tested and largely applied in the practice of the learning process. Those technologies were as follows: use of games, mastering new learning material in groups and pairs,
setting problematic issues and questions, studying the material by logically complete cognitive
blocks and transformation of the concept of memorizing knowledge into the concept of selforganization and independent research, etc.
Nowadays, most important characteristic features of pedagogical technology are: a clearly
stated didactic goal; strict sequence of pedagogical operations aimed at reaching the stated
didactic goal with the help of respective means of instruction, methods and forms of organizing
cognitive activities of students; maximally acceptable guarantee of reaching the didactic goal;
evident controllability of cognitive activities of students.
At present, the concept of pedagogical technology (in a broader sense – educational technology) that is being intensively added to the armoury of modern means of pedagogical mastership is one of indicators of occurring changes as in educational practice as in pedagogical
mentality in general.
Contemporary pedagogical technologies represent own conceptual basis directed at formation of skills and abilities to independently get and structure necessary information, single
out problems and search for ways of rational solution thereof, critically analyze the obtained
knowledge and use it to carry out new tasks. Indeed, such educational system does not only
facilitate better acquisition of subject materials but also provides opportunities to construct own
individual knowledge and build up own worldviews.
It should be pointed out that strengthening of the tendency of educational technologization
in Latvia is, on the one hand, connected with the so-called ‘deideologization’of the society that
occurred in the recent past and, on the other hand, with global tendencies to attach a pragmatic
scope to the system of education. Technologization of educational practice as such exists within
the context of technologization of social life in general. Today, technologization of social and
political practices, sciences and socio-cultural spheres are being widely discussed. Growth of
technocracy of western education had compassionate resonance in Latvia. The general tendency in education shows that in the past decades there were serious doubts with regard to
amounts and efficacy of public funds spent on education. Quite a normal response to such
concern was strengthening of the role of technocrats in control of the system of education. Most
probably, it increased the efficacy of expenditure of funds and alongside with that contributed
to understanding of education as a list of skills and knowledge which should be transferred all
but mechanically.
There is tangible controversy between the necessity of technological development in the
country and lack of an idea and concept adequate to this objective. Technologization of education is indeed a complicated and controversial process. On the one hand, technologization as a
means of optimization of the learning-teaching process and adjustment thereof to newest technologies of the information society cannot but be welcomed. On the other hand, technological
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‘cretinism’ and dehumanization of education cause concern. Instead of trying to find up-to-date
educational models, many scientists are engaged in development of even more sophisticated
technological educational schemes. In pedagogy, due to frequent use of the concept educational
technology such notions as didactics and methodology of education and upbringingwhich have
a more specific and subjective meaning are used less. Educational technology as such deals
with neither selection of curriculum content nor with researching of motivational problems
and providing grounds for principles of formation of school subjects. As a final result, interest in educational technologies allows absolving teachers from personal responsibility for the
outcome of their work and therefore such responsibility is transferred to some kind of abstract
pedagogical community.
Personal knowledge
Any responsive teacher understands that the process of learning goes beyond technological
development. The learning process hides something that will always tend to elude the teacher’s
control. Education witnesses a lot of important events that are not visible to our eye since we
are either unaware of them or are not able to rationally describe them.
Practice proves that during one class period (40 minutes) school children perform the task
given by a teacher only for approximately 5-10 minutes. The rest of the time they occupy themselves with activities that do not fit any technological map. Moreover, from the point of view
of pedagogical technology description of the efficacy of such ‘useless’ activities is impossible.
For the majority of ‘technologists’, these activities are deemed to be simple distractions, misbehaviour and a waste of time. However, Piaget demonstrated that a child’s action perceived by
grown-ups as ‘wrong’ seems logical for the child and his/her peers. It might seem indeed that
children’s activities ‘unrelated to lessons’ do have some sense and in some way are connected
with the process of development and education.
In the 60ies of the past century, the problem of unreflective and tacit realities of the learning
process has become an independent field of research in western pedagogical theory. Interest in
implicit learning processes was connected with increasing influence of technocratic tendencies
upon pedagogy, disapproval of dominancy of behaviouristic tendencies in theory and practice
of teaching which reduced the variety of interrelations and influences to the system of stimulus
and response. It may be claimed that problematics of tacit knowledge is to a large extent caused
by critical attitude towards technologization.
Then, the term hidden curriculum (secret, concealed contents, academic programme) was
developed and granted citizenship rights in science. Most commonly, this term was used in relation to aspects of education which failed to surrender to control and reflection. Interest in tacit
knowledge and implicit learning process has come along with understanding of the fact that
in the structure of education there are practices and outcomes which despite exclusion thereof
from academic programmes or methodologies still constitute an important part of the learning
experience. Hidden reality implies a number of factors of the learning process that have both
direct and indirect educational effect [1].
The American researcher P. Jackson was one of the first to direct attention towards existence of hidden dementia in the learning process in his famous book ‘Life in classrooms’ [2].
Having spent a year as a classroom observer, he arrived at a conclusion that hidden curriculum
is significant for students’ communication at school and successful completion of an academic
programme. In 1968, R. Dreeben published a book On What Is Learned at School in which
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he also discusses the question of hidden effects of school education [3]. In 1970ies, American
sociologists Samuel Bowles and Herbert Gintis introduced the term hidden curriculum [4].
According to them, this term implies a set of beliefs, values and norms which students are
implicitly taught mostly by means of school books. Later, wider attention to this notion was attracted by I. Illich who was trying to prove that all school reforms turned out to be unsuccessful
because hidden curriculum was underestimated [5].
Today, by hidden curriculum researchers imply different notions: differentiation according
to abilities, a power structure within educational institution, class language, a necessity to meet
expectations of a teacher, saving of time, skills necessary to pass examinations, etc. Such a
range of terms and interpretations suggests that the notion hidden or implicit reality is to an extent imprecise and vague. For many decades, numerous attempts to develop a common definition of implicit curriculum have failed. Despite conflicting opinions in the theory of pedagogy
regarding definition of hidden contents, the terms hidden curriculum and tacit knowledge have
taken hold in pedagogical literature.
Irrespective of its imprecision and vagueness, the term implicit, hiddencurriculum is still
important since it allows pedagogy to articulate a new set of categories with the help of which
it would be possible to correctly analyse functions and mechanisms of education. Hidden reality is peculiar due to the fact that the aforementioned set of factors does not surrender to
technologization in practice and the effect thereof can hardly be verified by any indicators.
In fact, hidden reality is a complex of cultural meanings and models which are spontaneously
transmitted by the learning environment, the system of interrelations and relationships, examples of collective action that are formed in the process of educational communication and are
objectively realizable within this environment by values and norms. Hidden reality is a means
of transmission of tacit personal knowledge and is embodied in the practice of participants of
the learning process.
One part of the learning process is explicit and codified, whereas the other is hidden; nevertheless, the effect of implicit aspects is often even more significant. Formal education and
hidden education are two constituents of a unified learning process which can be divided only
analytically. Within the official school programme, a student is provided with a certain set of
knowledge and skills as well as gets acquainted with rules and norms of social interaction.
Within the hidden curriculum, a student digests cultural meanings and their interpretation, and
gets acquainted with social identity development.
Knowledge obtained through learning cannot be completely narrowed down to the system of
propositions. Indeed, a certain part of knowledge is subject to formalization and can exist as a
system of written rules, propositions and ‘maxims’. It is this formalizable part of knowledge that is
transferred in the process of learning. S. Moskovichi described this situation from the point of view
of a teacher, “Each of us is afraid to confess that in work he/she uses semi-vague notions the precise
meaning of which he/she does not even know and that he/she transfers to others only those notions
that he/she deems to be well-defined. We understand the majority of notions with the help of the
ability that is quite fairly called ‘the sense of reality’. It facilitates our recognition of concepts that
blend well with each other and relate to something vital” [6:192].
Any teacher can define some principles of his/her work and point out those significant
features which he/she relies upon in the process of organization of the learning process. However, he/she knows more than he/she is able to put in words. He/she knows these principles not
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explicitly, not as objects that surrender to technological description, but rather as nonverifiable
intuitions and experience related to his/her personal life. Most competent teachers fail to explain how they manage to reach success. The same way, speaking one’s native language does
not mean one is able to come up with or reconstruct the technology of its creation. Education
had and will always have many ‘pedagogical secrets’ the existence of which makes it possible
to talk about the art of pedagogy.
Transfer of personal knowledge by any technological achievements is impossible: it can
be transferred only through trainings, repetitions, and team work directly from the teacher to a
student through teacher’s personal model. A significant role in transfer of personal knowledge
is played by tradition rather than technology. Learning by examples means succumbing to authority. Observing the teacher and making efforts to excel him/her, the student unconsciously
masters the norms of art including those unknown to the teacher. These hidden norms can be
grasped only by a person who in a blaze of self-denial abandons critics and entirely devotes
himself/herself to imitation of somebody else’s actions [7: 26]. The extent to which transfer of
personal tacit knowledge is transferred from the teacher to a student is measured by the amount
of learning time that children devote to practical activities. It may be concluded from the aforesaid that in the very heart of education there are spheres of knowledge the transfer of which by
any technologies is impossible.
Education is not narrowed down to a set of norms and rules, unambiguously interpreted
knowledge, standard skills and abilities that are obtained thanks to these or those pedagogical
technologies. A significant part of education is nothing but personal tacit knowledge. As a matter of fact, at least two types of knowledge can be distinguished in education, that is: formal
and personal. Formal knowledge is of a discursive nature; it is interpersonal and is transferred
through explicit wording. Personal knowledge is a practical knowledge; it should not be narrowed down to discursive knowledge and technological processing. Personal knowledge implies intellectual skills, a system of substantive schemes of cognition. Personal knowledge
is obtained independently within the process of everyday experience rather than within the
borders of special education. Personal knowledge resides at an unconscious level; it is not
verbalized and is of an individualized nature. Personal knowledge exists in a tacit mode and
partially surrenders to reflection which actually constitutes the main problem of its formalization. The main characteristic feature of personal knowledge is its instrumentality, procedurality
and operationality that facilitates unreflective involvement of one’s potential. In the tacit mode,
personal knowledge also contains the schemata of how to properly act in given situations and is
supplemented by intuitive interpretation of what can be expected in this or that specific event.
One uses personal knowledge instinctively and automatically.
Therefore, education is a set of formal knowledge that a student has to acquire in order
to receive an official document certifying that he/she has ‘mastered’ a certain knowledge and
skills at this or that level. Alongside with more or less successful acquisition of a fixed set of
knowledge and receipt of a document confirming it, an alumnus also absorbs knowledge that
cannot be confirmed by any documents, i. e. the idea of the rules of the game within a society,
involvement into tradition, system of values and taste preferences. A set of knowledge formally
confirmed by a diploma drags along a tail of meanings, knowledge, experience, and established
practices which are not expressed explicitly and all the more – are not documented. Nevertheless, this reflective content is specifically related to education and plays a significant role in
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further personal fulfilment. This fact points to the circumstance that not only a person but also
an organization can be the bearer of tacit knowledge.
Implicit team knowledge lies in the basis of procedures, practice and culture of an educational institution and manifests itself in substantive models of teacher-teacher relationships,
teacher-administration and teacher-student relationships. This implicit team knowledge builds
up a unique atmosphere typical of any educational institution. Every school has its own resources, develops its traditions, acquires experience, models the communication/behaviour
style, and creates an impression of belonging and even elitism. Resources connected with tacit
knowledge of this or that educational institution cannot be copied and transferred to another
school to gain similar results. Every school has its own unique history. That is this type of tacit
knowledge that becomes one of the factors which create the prestige of the given educational
institution and competitiveness thereof.
Attitude towards tacit knowledge is controversial as on the part of an educational institution as on the part of education in general. Firstly, the bigger part of tacit knowledge is nonspecified in principle. Secondly, the task of transference of tacit knowledge of an educational
institution into explicit knowledge is rather complicated. Thirdly, knowledge related to the
learning process and functioning of the educational system cannot be quite rapidly transferred
into conceptual mode and presented in a replicated technological mode. Codifying of any and
all explicit and implicit aspects of the learning process is not limited to processing of objective
information. It depends on subjective perceptions, intuition and speculations of all individuals
involved in the learning process and provision of conditions for their inspection and use. As a
result, such codifying in general will never be exhaustive.
Conclusion
Consequently, technologization of education acts as an ambivalent phenomenon. On the
one hand, technologization as a means of optimization of the learning process and bringing it
in line with advanced technologies of the information society cannot but be welcomed. On the
other hand, obsession of education with technological perfection accompanied by its dehumanization can only cause anxiety. Such serious educational problems as controversy between
formal knowledge transmitted in education and native intuition of the object of education can
especially be elucidated only by overcoming tendencies of identifying education with technological innovations.
In view of the theory of tacit knowledge it is evident that genuine education is impossible
without our personal knowledge. Person-oriented pedagogy made a student, his personal needs
and experience the corner-stone of the learning process. It should be understood that education
has other functions but transference of knowledge and acquisition of social skills and abilities; understanding of education as an independent value is a topical issue regarding personal
knowledge and experience that are not included in academic programmes or methodologies
but, nevertheless, are an important part of the learning process.
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РОЛЬ ОСОБИСТІСНОГО ЗНАННЯ В ОСВІТІ
І СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ
Стаття присвячена аналізу технології освіти і усвідомленню тієї ролі, яку відіграє
особистісне знання в освіті. Сучасні педагогічні технології довели свою ефективність.
Разом з тим, будь-який педагог розуміє, що процес утворення не вичерпується технологічними вдосконаленнями. У процесі утворення присутній нерефлектуючий шар неявного знання, який завжди буде вислизати з-під контролю педагога і систематичного
опису. В освіті присутній особистісне знання, і існують практики, які, не прописані
в навчальних програмах або методиках, тим не менш, є важливою частиною освітнього досвіду. Особливістю неявного, особистісного знання є те, що зазначена сукупність
факторів практично не піддається технологізації, та її ефект не може бути перевірений ніякими індикаторами.
Ключові слова: освіта, особистісне знання, технологія, досвід, рефлексія, формальна освіта, прихована освіта.
Кинцанс В., д-р филос. наук, проф.
Латвийский университет, Рига, Латвия
РОЛЬ ЛИЧНОСТНОГО ЗНАНИЯ В ОБРАЗОВАНИИ
И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Статья посвящена анализу технологии образования и осознанию той роли, которую играет личностное знание в образовании. Современные педагогические технологии во многом доказали свою эффективность. Вместе с тем, любой педагог понимает,
что процесс образования не исчерпывается технологическими совершенствованиями. В
процессе образования присутствует нерефлектируемый слой неявного знания, который
всегда будет ускользать из-под контроля педагога и систематического описания. В
образовании присутствует личностное знание, и существуют практики, которые не
прописаны в учебных программах или методиках, тем не менее, являются важной частью образовательного опыта. Особенностью неявного, личностного знания является
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то, что указанная совокупность факторов практически не поддается технологизации,
и ее эффект не может быть проверен никакими индикаторами.
Ключевые слова: образование, личностное знание, технология, опыт, рефлексия,
формальное образование, скрытое образование.
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КОМУНІКАТИВНІ ТА ТВОРЧІ МОЖЛИВОСТІ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ У ВНЗ
У статті розглядаються та аналізуються можливості практичного заняття з німецької мови в розв’язанні розвитку комунікативних та творчих здібностей студентів
вищих навчальних закладів, за допомогою яких студенти не тільки одержують нові знання, але й розвивають пізнавальну діяльність, що призводить до вищих форм кооперації
та співробітництва. Наводяться приклади завдань і вправ для різних ступенів навчання, що ефективно впливають на вивчення німецької мови на практичних заняттях у вищих навчальних закладах.
Ключові слова: практичне заняття, пізнавальна діяльність студентів, активні
творчі процеси, самостійна робота, комунікативні вміння.
Постановка проблеми та її значення. Зміни у структурі міжнародних відносин
сприяють переосмисленню мети вивчення іноземних мов у вищій школі, формуванню
додаткової мотивації до оволодіння іноземною мовою як засобом міжнародного спілкування. У зв’язку з цим перед педагогічною наукою стоїть завдання створення ефективних дидактичних систем, які базуються на застосуванні таких типів технологій, форм і
методів навчання, які б забезпечували інтенсивне оволодіння системою знань, формування умінь і навичок і завдяки цьому суттєво підвищували б рівень творчої діяльності
студентів, створювали умови для більш повного і ефективного споживання інтелекту
кожного, які б сприяли всебічному розвитку особистості.
Перед викладачем-практиком постає складне завдання – розвинути та сформувати
якості та уміння щодо вивчення німецької мови, здатності застосовувати знання у конкретних ситуаціях тощо.
Найпридатнішою формою занять з іноземної мови у вищих навчальних закладах,
яка допомагає розкутості думки, розвитку комунікативних можливостей, є, на нашу думку, практичне заняття. Проблема актуальності його вдосконалення залишається незмінною. Сьогодні активні дослідження в зазначеній галузі ведуть педагоги та методисти
Н. Я. Вовчаста, Є. И. Пассов, О. О. Стеценко та інші, але майже зовсім, не приділяється
© Надольська Ю. А., 2015
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увага розвитку творчих здібностей на практичних заняттях з іноземної мови у нашому
випадку як основної, так і другої.
Мета нашої статті полягає в тому, щоб проаналізувати можливості практичного заняття з німецької мови в розвитку комунікативних та творчих здібностей студентів ВНЗ.
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. На початковому етапі навчання німецької мови у студента виникає потреба у самостійності, підвищенні відповідальності, у творчій ініціативі. Саме практичне заняття
і дає можливості виявити ці якості, бо тут потрібна значно більша самостійність у підготовці до нього, а на самому занятті виявляється результат тривалої, важкої і творчої
роботи. Мета практичного заняття – поглиблювати, поширювати та деталізувати знання,
виробляти навички професійної діяльності, розвивати наукове мислення та мовлення,
перевіряти знання студентів, мати засіб оперативного зворотного зв’язку.
Практичне заняття визначає особливий характер діяльності студентів. Передусім
йому передує ґрунтовна підготовча робота, часто дослідницького характеру. Під час підготовки до нього використовуються як фронтальні, так і індивідуальні (підготовка коментаря, обдумування власної думки щодо проблеми, доповіді тощо) і групові завдання
(підготовка доповіді, обробка літератури, інтерв’ю зі спеціалістом). Викладач, вибудовуючи структуру заняття, обов’язково враховує інтереси студентів та їх здібності [1: 38].
При цьому використовує методи, за яких у студентів розвивається бажання до творчої,
продуктивної праці; вони прагнуть до активних дій, досягають успіхів і мотивують власну поведінку; формують моделі поведінки, що потрібні для успішної професійної діяльності. Студент має увійти у свою роль, адаптуватися до неї. Викладачеві у процесі
заняття слід занотовувати типові помилки студентів, а також бути готовим зробити зауваження (не обов’язково негативні), створювати комунікативні ситуації та спонукати
студентів до усного мовлення.
На думку Г.П’ятакової, студента необхідно «ловити» на знаннях, а не на незнаннях, тобто слід готувати та організовувати їх. Практичне заняття дозволяє реалізувати це оптимістичне завдання, стимулює активність молоді, підвищує їх інтерес до вивчення німецької мови
[5:24]. Тому не дивно, що викладачі постійно залучають на практичних заняттях з іноземної
мови різні вправи та творчі завдання, які спрямовані на розвиток мислення студентів. Серед
найпоширеніших завдань можна назвати такі: відповіді на запитання викладача, складання
діалогів зі штучними або природними опорами відповідно до теми практичного заняття, висловлення власних роздумів з проблемного питання тощо.
Так, наприклад під час вивчення лексичної теми „Die Wohnung. Das Zimmer. Das
Hotel“ студентам ІІ курсу (які вивчають німецьку мову як другу) пропонується скласти
розгорнутий діалог, який би відповідав поданій ситуації: «Ви замовляєте номер у готелі
для свого гостя. Дізнайтесь у адміністратора, чи комфортабельна кімната в готелі?»
Gibt es in Ihnen Hotel ein Restaurant?
Ja, wir haben ein Restaurant im 1. Stock. …
Робота в парах створює ефект новизни в спілкуванні, підвищує комунікативну мотивацію, розвиває у студентів послідовність висловлювань та вирішує складні задачі на
основі аналізу обставин і відповідної інформації.
Також студентів слід залучати до спільних завдань, до діяльності, яка має конкретну
мету: моделювати різні випадки, готувати матеріал для презентації і дискусії тощо[3:
108]. Можна використовувати перегляд фільмів і відеозаписів, де спілкуються носії мов,
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спостерігати за невербальними елементами комунікації та способами вираження емоцій,
за тим, як люди починають і підтримують інформаційний та емоційний обмін під час
спілкування, як вони обмінюються думкам і переривають бесіду.
У цьому випадку, цікавим, на нашу думку, є відеоматеріал з навчальною метою, яка б
розвивала у студентів комунікативного підходу. Реалізація комунікативного підходу здійснюється в процесі навчання німецької мови в умовах, що моделюють ситуації реального
життя. Таким чином, наближення процесу навчання з реальним спілкуванням сприяє
підвищення мотивації та досягнення цілей та мети спілкування.
Наприклад, здійснюючи аналіз та інтерпретацію художнього твору „Das Brot“ (Wolfgang Borchert), викладач спочатку пропонує подивитися відеофільм зазначеного твору.
При сприйнятті й осмисленні змісту відеофільму відбувається накопичення лексико-граматичного матеріалу для реалізації монологічного висловлювання за темою фільму, з
одного боку, з іншого – виникає потреба у висловлюванні особистісного ставлення до
подій, героїв фільму, їх вчинків, ідейного змісту, позиції авторів.
Під час перегляду відеофільму „Das Brot“ на практичному занятті виникає атмосфера спільної пізнавальної діяльності, спрямовується увага на розуміння основного змісту
фільму та на логічну послідовність подій. У цих умовах навіть неуважний студент стає
уважним. У процесі перегляду студенти мають можливість чути німецьку мову з вуст її
носіїв, побачити на власні очі те, про що говорять на занятті та читають в тексті. Крім
того, використання відео на занятті підвищує мотивацію навчання й активність тих, кого
навчають, створює певні умови для самостійної роботи студентів.
Після перегляду відеофрагменту слід приділити увагу роботі з автентичним матеріалом, а саме аналізом тексту, зміст якого після перегляду стає значно зрозумілішим,
чіткішою стає сюжетна лінія та відтворюються мотиви дії.
З огляду на творчі можливості студентів на занятті доречно використовувати вправи на опис за допомогою ілюстративного матеріалу, який створює необхідні умови для
успішного володіння німецькою мовою, при цьому ілюстративний матеріал має бути ситуативно обумовленим. Інакше кажучи, після монологічного висловлювання доречно актуалізувати його, створюючи певні ситуації. При цьому відбувається кілька пізнавальних
операцій, а саме: студенти встановлюють рівень власних знань, будують нове розуміння
на основі попередніх знань та поглядів; виявляють знання лексики, створюється зацікавленість для вивчення нових слів; надається можливість обмінятися власними думками
при створенні діалогічного мовлення [2:53].
Так, наприклад, при закріпленні лексичної теми „Mahlzeiten“ студенти ІІІ курсу (які
вивчають німецьку мову як другу) отримують завдання описати фотокартки на яких зображено різні види їжі. Студенти мають розповісти, які інгредієнтів можуть входити до
зазначеної страви, в яких федеративних землях Німеччини вони є популярним, обмінятися думками про улюблені страви в Україні. Наприклад „Das ist Christstolle“. Die Christolle
ist in der Stadt Dresden in Sachsen bekannt. Über dieses Rezept: Weizenmehl, Hefe, Milch,
Butter, Zucker, Salz, Zitrone, Rosinen, Zitronat, bittere Mandeln, Puderzucker.
Und welche Speise ist in der Ukraine bekannt?
Ich glaube, das ist die Maultaschen mit Kartoffeln….
Для формування комунікативно-творчих здібностей студентів на практичних заняттях з німецької мови під час вивчення лексико-граматичного матеріалу доцільно,
на нашу думку, використовувати і такі завдання, які б сприяли не тільки збагаченню
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словникового складу, а й розвивали вміння вільного спілкування, використовуючи при
цьому методи «мозкового штурму». У Д. Лихачова є такі слова: «В екології є два розділи: екологія біологічна і екологія культурна чи моральна. Убити людину біологічно може
не дотримування другої, та й нема між ними прірви». Студентам ІV курсу пропонується
скласти екологічний діалог «Розмова вчених», пов’язаний з поданим висловом. Така робота сприяє активізації пізнавальної діяльності, розвитку, творчої уяви, вмінню культури
спілкування, навичкам творчої інтерпретації.
Найголовнішими ознаками практичного заняття з іноземної мови, за нашими спостереженнями, є:
1. сучасність, тобто постійне прагнення до новизни й удосконалення змісту, впровадження інноваційних технологій;
2. оптимальність – спроба максимально досягти навчально-виховних цілей при економному використанні часу;
3. інтегральність – синтез знань з мови, літератури, філософії, педагогіки тощо;
4. науковість – опора на досягнення сучасної лінгвістики, лінгводидактики, лінгвопсихології;
5. використання різноманітних засобів навчання, в тому числі й технічних;
6. якісна і кількісна оцінка результатів заняття [4:98].
Таким чином, ми бачимо, що практичне заняття потребує великої попередньої підготовки і викладача, і студентів, напруженої праці на самому занятті. При правильному
проведенні практичне заняття відкриває різноманітні шляхи для залучення студентів
у духовні пошуки, для організації діяльності кожного з урахуванням індивідуальних
властивостей, для створення атмосфери творчого спілкування в колективі, для росту
особистості, здібної до пізнання і творчості.
Ця форма вимагає від викладача значної педагогічної майстерності, бо це – особлива
форма заняття, на якому студенти самостійно вирішують проблеми і самостійно оцінюють свою роботу. Одні висловлюють свою думку, інші – сперечаються з ними, а треті
вирішують, хто правильно, переконливіше відстоював свою позицію. І всі разом роблять
спробу знайти істину.
Практичні заняття викликають жвавий інтерес у студентів, а інтерес, як відомо, —
це стимул пізнання, мотивації процесу навчання і, що доведено на практиці, головна
гарантія успіху.
Висновки. Практичні заняття дозволяють глибоко узагальнювати вивчений матеріал, виховують у студентів активне творче відношення до навчальної праці, удосконалюють навички самостійної роботи, стимулюють самоосвіту, формують комунікативні
вміння, виробляють навички спілкування з аудиторією за допомогою невербальних засобів. Заняття з їх специфікою – поглибленим дослідженням і обговоренням проблем –
можуть практично вчити демократії і викладача, і студентів.
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КОММУНИКАТИВНЫЕ И ТВОРЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРАКТИЧЕСКИХ
ЗАНЯТИЙ ПО НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ
В статье рассматриваются и анализируются возможности практического занятия по немецкому языку касательно развития коммуникативных и творческих способностей студентов высших учебных заведений, при помощи которых студенты не
только получают новые знания, но и развивают познавательную деятельность, что
приводит к высшим формам кооперации и сотрудничеству. Приводятся примеры, задания и упражнения для разных ступеней обучения, которые эффективно влияют на
изучение немецкого языка на практических занятиях в высшем учебном заведении.
Ключевые слова: практическое занятие, познавательная деятельность студентов,
активные творческие процессы, самостоятельная работа, коммуникативные умения.
Nadolska Y., candidate of pedagogical sciences, senior lecturer
Melitopol Bohdan Khmelnytskyi state pedagogical university, Melitopol
COMMUNICATIVE AND CREATIVE POSSIBLITIES OF GERMAN CLASSES
IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION
The article deals with the analysis of possibilities of German classes for students’ communicative and creative abilities development in higher educational institution.
These abilities help students not only to gain new knowledge, but also develop cognitive
activity, that leads to higher forms of cooperation and collaboration. The author gives the
examples of the tasks and exercises for different stages of learning that influence positively
German language acquisition at practical classes in higher educational institutions.
The article deals with the use of educational video films and as effective tools of development of the skills of speaking and listening. The video can help to increase vocabulary, to
broaden horizons, improve attention and memory, to overcome the language barrier and to
increase the motivation to learn German in UNIVERSITIES.
Key words: practical classes, students’ cognitive activity, active creative processes, independent work, communicative skills.
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ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ КРАЇНОЗНАВЧОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
В ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ
У статті розглянуто шляхи формування країнознавчої компетенції у студентів-нефілологів на заняттях з української мови як іноземної у вищих навчальних закладах.
Окреслено поняття країнознавчої компетенції з позицій системного підходу. Розглянуто способи репрезентації країнознавчого матеріалу. Описано методичне підґрунтя
формування країнознавчої компетенції під час вивчення української мови як іноземної.
Розроблено експериментальні навчальні матеріали, що містять інформацію про реалії
історії України та її сьогодення.
Ключові слова: комунікативна компетенція, країнознавча компетенція, українознавство, українська мова як іноземна.
Важливим компонентом змісту навчання мови як іноземної є країнознавча компетенція. Вона тісно пов’язана з комунікативною компетенцією, яку в сучасній методиці
визначають як здатність здійснювати спілкування іноземною мовою й розглядають як
провідний орієнтир, що зумовлює специфіку процесу навчання іноземних студентів
в Україні.
Країнознавча компетенція є різновидом предметно-тематичної компетенції (знання
предмета й екстралінгвістичного контексту спілкування), забезпечуючи можливість вираження власних думок, глибокого розуміння співрозмовника та читання текстів. Формування здатності здійснювати комунікацію без урахування предметно-тематичної компетенції є малоефективним.
До складу країнознавчої компетенції зараховано знання про природу, історію, географію, культуру та науку України. Іноземці, їдучи до нашої країни, вже володіють певною
інформацією, проте нерідко в неповному обсязі чи спотвореному вигляді. Це породжує
труднощі в процесі вивчення мови та спілкування з її носіями. Тому розробка матеріалів,
спрямованих на формування країнознавчої компетенції в іноземних студентів-нефілологів є актуальною. Це зумовлено необхідністю зняття протиріч у репрезентації України
в ЗМІ та реаліями сучасного життя, історичного минулого тощо.
Аналіз останніх наукових розвідок дає підстави стверджувати, що різні способи підвищення ефективності навчального процесу в іноземній аудиторії активно досліджують
сучасні методисти. Питанням викладання країнознавства у вищих навчальних закладах
присвячено дослідження таких науковців, як А. О. Басова, Л. М. Горева, Д. В. Закревський, В. І. Ковальова, В. І. Пелешенко, В. К. Хильчевський, Т. А. Шмоніна та ін.
Метою роботи є розробка методики формування країнознавчої компетенції в іноземних студентів на заняттях з української мови як іноземної в нефілологічних ВНЗ.
Досягнення мети передбачає розв’язання таких завдань:
1) окреслити поняття країнознавчої компетенції з позицій системного підходу;
© Шатілова О. С., 2015
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2) розглянути способи репрезентації країнознавчого матеріалу;
3) описати методичне підґрунтя формування країнознавчої компетенції під час
вивчення української мови як іноземної;
4) розробити експеритентальні навчальні матеріали, що містять інформацію про
реалії історичного минулого України та її сьогодення.
Об’єктом дослідження є процес навчання української мови як іноземної в нефілологічному ВНЗ. Предметом обрано методику формування країнознавчої компетенції іноземних студентів на матеріалі реалій історичного минулого України та сучасності.
Формування культурно-країнознавчої компетенції можливе за умови використання
в процесі навчання студентів іноземної мови «моделі культури й країнознавства», яка
містить інформаці про економіку, політику, культуру, історію та географію країни, про
стиль життя, традиції, звичаї та про менталітет народу, що є найважливішим компонентом змісту навчання.
Країнознавча компетенція студентів повинна формуватися на основі різнопланових
матеріалів: текстів, відеофільмів, аудіоматеріалів, фотографій, малюнків, ілюстрацій,
оскільки вони демонструють різні аспекти життя носіїв мови, дозволяють зіставити культуру рідної країни з українською, а також враховують екстралінгвістичну інформацію.
Доведено, що студент володіє комунікативною компетенцією, якщо він успішно розуміє та взаємодіє з носіями мови, яку вивчає, відповідно до норм і традицій культури
країни цієї мови.
Німецький учений Х. Крумм [1] на основі даних Ради Європи виокремлює в структурі
комунікативної компетенції такі компоненти: лінгвістичний, прагматичний і соціокультурний. До лінгвістичного компоненту входять лінгвістичні знання, навички й уміння з усіх
видів мовленнєвої діяльності (говоріння, читання, писання, аудіювання). Прагматичний
компонент містить знання, навички й уміння організації акту комунікації (діалог, дискусія),
його мовне та екстралінгвістичне оформлення. Соціокультурний компонент заснований на
вмінні спілкуватися з представниками різних соціальних верств, до нього входять правила
етикету, відносини між різними поколіннями, між чоловіком і жінкою, культурні традиції –
толерантність, визнання представників інших культур, гостинність тощо.
Країнознавча компетенція є обов’язковим складником комунікативної компетенції.
Вона являє собою єдність соціокультурних знань, навичок і вмінь, які дають можливість
спілкуватися представникам різних культур і володіти знаннями про образ життя, особливості сприйняття світу мешканцями мови, яку вивчають. Тобто країнознавча компетенція є вужчим поняттям, ніж комунікативна компетенція.
Відмінність комунікативної компетенції від культурно-країнознавчої полягає в тому,
що комунікативна компетенція містить як лінгвістичну, так і культурно-країнознавчу компетенцію. До змісту навчання країнознавчої компетенції не зараховують знання
функціонування абстрактного акту комунікації, який представлений у прагматичному
компоненті. Країнознавча компетенція вміщує акт комунікації лише в національному
середовищі чи з-поміж представників різних культур на основі взаєморозуміння. Формування країнознавчої компетенції передбачає тривалий процес, що має відбуватися
концентрично, розвиваючись за спіраллю, збагачуючи знання соціокультурного тла та
вдосконалюючи вміння ними користуватися.
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Країнознавча компетенція створює у студентів образ не лише країн, мову яких вони
вивчають, але й образ їхніх мешканців, сприяє знайомству з менталітетом носіїв мови,
культурою тощо. Знання, отримані в діалозі двох культур, є одним зі складників культурно-країнознавчої компетенції.
Одним із найважливіших принципів роботи з іноземцями є врахування комунікативних цілей навчання української мови під час формування країнознавчої компетенції.
Варто підкреслити, що формування країнознавчої компетенції на заняттях з української
мови як іноземної відрізняється від формування країнознавчої компетенції на заняттях з історії, географії, культурології тощо. Основна відмінність полягає в тому, що на
практичних заняттях із зазначених дисциплін формування у студентів знань про країну
є метою навчання. На заняттях з української мови воно є не метою, а одним із завдань
навчання. Українознавчі матеріали повинні забезпечити подальше використання їх студентом-іноземцем у житті як предмета спілкування, фонових знань тощо.
Принцип урахування комунікативних цілей навчання української мови під час формування країнознавчої компетенції реалізовано в навчальному посібнику з українознавства
[2]. У розробці враховано країнознавче зацікавлення іноземних студентів-нефілологів
матеріалом, на основі якого відбувається навчання. Також враховано принцип наочності:
у навчальному посібнику вміщено значну кількість малюнків і фотографій, що сприяє
кращому засвоєнню інформації, увиразнює її. Низка об’єктів для зорового сприйняття
є поліфункційною, тобто дає можливість використання матеріалу для розв’язання різних навчальних завдань. Наочність у навчальному посібнику системна, що є важливою
вимогою до процесу формування країнознавчої компетенції. Так, наприклад, у розділі,
присвяченому видатним людям України, обов’язково подано фотографії всіх згаданих
у ньому діячів науки, мистецтва й спорту.
Розроблений посібник з українознавства структурно складається з трьох розділів і
перекладного словника. У першому розділі «Символи й традиції України» вміщено теми
«Державні символи», «Мова», «Народні символи», «Український віночок», «Українські
свята», «Назви місяців», «Гроші» тощо. У ньому репрезентовано основну інформацію
про традиції та свята українців, народні символи, звичаї, уподобання, тобто подано культурологічні відомості. Другий розділ «З історії Київської Русі» знайомить іноземців з
походженням нашої держави, життям видатних князів, їхніми досягненнями та історією
земель сучасної України. Зокрема в ньому подано інформацію про походження самого
слова князь, про життя та вчинки князя Олега, Ярослава Мудрого, Анну Ярославну (королеву Франції). Вміщено країнознавчий матеріал про історію земель сучасної України:
племена, що заселяли її, основні геополітичні процеси, війни тощо. Також створено тексти про Запорізьку Січ та козацтво, подано історію їхнього існування тощо. У третьому
розділі студентам запропоновано теми, присвячені життю й досягненням видатних українських спортсменів, науковців, артистів сучасності. Описано діяльність таких науковців, як М. Туган-Барановський, В. Вернадський, Є. Патон. Розказано про композитора
С. Прокоф’єва, співака А. Солов’яненка, артиста балету В. Писарєва. Також у третьому
розділі студенти дізнаються про спортсмена-силача І. Піддубного, атлета С. Бубку, гімнастку О. Баюл, футболіста А. Шевченка та інших.
Дібраний матеріал покликаний задовольнити вимоги щодо формування країнознавчої
компетенції, усунути упереджене ставлення до України, неадекватність знань про неї тощо.
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З метою вдосконалення процесу формування країнознавчої компетенції виникає необхідність вирішення завдань країнознавчого матеріалу для навчання української мови
як іноземної на сучасному етапі та розроблення прийомів формування країнознавчої
компетенції. Вирішення цих питань доречно здійснити на основі реалій, які вміщено
в свідомості носіїв української мови. Важливе місце з-поміж них посідають персоналії
відомих діячів науки, мистецтва тощо. До них належать письменники, поети, музиканти,
композитори, науковці, спортсмени, художники. Так, наприклад, студентам запропоновано тему «Батько вітчизняного електробудування Євген Патон». У ній вивчення країнознавчого матеріалу поєднано з граматичним, передбаченим навчальною програмою.
Текст, на базі якого формується країнознавча компетенція, за своїм змістом і тематикою
задовольняє пізнавально-комунікативні потреби та інтереси студентів. У процесі читання студент реалізовує мовленнєву здогадку щодо значення незнайомих слів, спираючись
на контекст. Система вправ, що передує тексту, допомагає в оволодінні мовним матеріалом, в його закріпленні та накопиченні. Розпочинає тему низка нових слів, які готують
студента до сприйняття матеріалу: відбудова, вітчизна, втілення, гідно, долучитися, досвід, досягнення, залізний, зруйнувати, лебедина пісня (перен.), обрій, поважний вік, фундатор, хист. Наступні завдання покликані зняти труднощі читання тексту.
Завдання 1. Назвіть слова, від яких утворено складноскорочені іменники, поясніть їхнє значення: електрозварювання, мостобудування, пішохід.
Завдання 2. Поставте подані слова в родовому відмінку множини: школи, гори,
міста, місця, гривні, поняття, досягнення, шляхи, споруди, мости, академії.
Завдання 3. Утворіть прикметники від іменників: практика, техніка, теорія, пішохід, дослідник, велетень, міць, світ, Петербург, Київ, метал.
Завдання 4. Замініть підкреслені слова синонімічними.
1. Патон був фундатором українських наукових шкіл мостобудування і електрозварювання. 2. Він блискуче закінчив Дрезденський політехнічний інститут. 3. З 1904 р.
Патон очолив кафедру мостів у Київському політехнічному інституті. 4. Він був натхненником створення електрозварювальної лабораторії при Академії наук України. 5.
Майже п’ятдесят років Є. Патон працював в Україні, яку він вважав своєю Вітчизною.
Слова для довідок: ініціатор, керувати, відмінно, засновник, батьківщина
Завдання 5. Утворіть можливі дієприкметники від дієслів.
Розпочати, очолити, очолювати, зруйнувати, зробити, відновити, відновлювати,
відбудувати.
Завдання 6. Утворіть дієприслівники.
Зробити, робити, здобути, поєднувати, розпочати, розпочинати, розкрити, розкривати, захопитися, очолити, перебудувати, з’єднувати.
Завдання 7. Прочитайте текст «Батько вітчизняного електробудування і мостобудування Євген Патон (1870-1953)». Поясніть, чому Є. Патона вважають батьком мостобубування і електробудування. Яка країна була його Вітчизною?
Батько вітчизняного електробудування і мостобудування
Євген Патон (1870-1953)
Фундатор українських наукових шкіл мостобудування та електрозварювання, інженер і педагог Євген Оскарович Патон зробив вагомий внесок у розвиток світової науки
і техніки. Він спроектував понад 30 мостів. Євген Патон народився у Ніцці (Франція)
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в родині російського консула. Блискуче закінчив Дрезденський політехнічний інститут,
Петербурзький інститут інженерів шляхів. Працюючи у технічних відомствах та інститутах Російської імперії, здобував практичний досвід, поєднував досягнення теоретичної науки з практикою.
Свою педагогічну діяльність Є. Патон розпочав (1898) у Московському інженерному училищі шляхів, а в 1904 році його вже як відомого вченого й авторитетного
педагога запросили очолити кафедру мостів у Київському політехнічному інституті.
З того часу доля Є. Патона нерозривно пов’язана зі столицею України. Саме тут
розкрився його талант дослідника й педагога. Витворами конструкторського генія
великого вченого є Пішохідний міст у Києві, Мухранський міст у Тбілісі, арочні мости
Московської кільцевої дороги та багато інших прекрасних і надійних споруд. Протягом 1902-1915 років Є. Патон опублікував фундаментальні праці «Залізні мости»,
«Дерев’яні мости», велику кількість технічних документів для розрахунку металевих
споруд і мостів. У 1922 році він разом з учнями розробив проект відбудови зруйнованого ланцюгового мосту через Дніпро.
У 1929 році Є. Патон став дійсним членом Академії
наук України. Тоді ж до сфери його наукових інтересів долучилися проблеми електрозварювання.
Захопившись новими обріями науки, вчений з притаманними йому енергійністю й організаторським хистом взявся
до роботи. З його ініціативи створено Електрозварювальну
лабораторію при Академії наук України, яку 1934 року реорганізовано в Інститут електрозварювання. Директором
і науковим керівником інституту до кінця життя незмінно
був Є. Патон. Навіть під час Другої світової війни очолюваний ним Інститут електрозварювання, перебуваючи в евакуації, не припиняв роботи, «шви Патона» міцно з’єднували
деталі сталевих конструкцій, зокрема танкових башт. Обраний 1945 року віце-президентом Академії наук України,
Є. Патон енергійно займався повоєнною відбудовою. Незважаючи на поважний вік, узявся за здійснення заповітної мрії – зведення велетенського
мосту через Дніпро. Ця велична споруда стала лебединою піснею Євгена Патона, електрозварювальника і мостобудівника. Всього кілька місяців не дожив великий учений, аби
побачити втілення своєї мрії. Красень-міст носить ім’я конструктора, а справу його
життя – розвиток української школи електрозварювання – гідно продовжує син, академік Борис Євгенович Патон.
Завдання 8. Дайте відповіді на запитання.
 Де народився Євген Патон?
 В яких ВНЗ навчався Є. Патон?
 Де здобував практичний досвід видатний мостобудівник?
 З якого року він працював у Києві?
 Ініціатором створення, директором і науковим керівником якого інституту був
Є. Патон?
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В який період Інститут електрозварювання знаходився в евакуації? Чим займався?

Хто продовжує справу конструктора мостів і електрозварювання?
Запропонована система вправ забезпечує організацію процесу навчання та сприяє засвоєнню матеріалу. Вона дозволяє комплексно опановувати матеріал (лексичний, граматичний,
фонетичний, орфографічний) і дає можливість поповнювати фонд знань про Україну.
Методика формування країнознавчої компетенції в іноземних студентів, які навчаються в нефілологічних ВНЗ, заснована, з одного боку, на дидактичних принципах
(принципах науковості, послідовності та систематичності, доступності, активності, наочності, міцності тощо), з іншого боку, на сформульованих у методиці принципах комунікативного навчання іноземної мови (принципах урахування комунікативних потреб
студентів, ситуативності, використання аутентичних матеріалів, використання комунікативних вправ).
Саме країнознавство допомагає іноземним студентам подолати шлях засвоєння
мови: від перших інтуїтивних уявлень про Україну, її звичаї, історію, сьогодення до повноцінної міжкультурної комунікації. Запропонаване дослідження є спробою поділитися
досвідом роботи з іноземцями, спрямованої на розвиток, закріплення набутих знань і
формування країнознавчої компетенції. Наведені фрагменти занять, безумовно, не вичерпують усього розмаїття форм і методів роботи в аудиторії. Розробка системи вправ,
що розвивають країнознавчу компетенцію потребує подальшого детального вивчення як
в теоретичному, так і практичному аспектах.
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В статье рассмотрены способы формирования страноведческой компетенции
у студентов-нефилологов на занятиях по украинскому языку как иностранному в высших учебных заведениях. Обозначено понятие страноведческой компетенции с позиций
системного подхода. Рассмотрены способы репрезентации страноведческих знаний.
Описана методическая основа формирования страноведческой компетенции при обучении украинскому языку как иностранному. Разработаны экспериментальные учебные
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The article describes the methods of forming cross-cultural competence of non-philological students at the classes of Ukrainian as a foreign language in higher educational establishments. The concept of cross-cultural competence in terms of the systematic approach has been
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Свадьба – сложный обрядовый комплекс, который включает определенные обрядовые этапы, на каждом из которых использовались такие виды магии, как апотропейная и
продуцирующая, а также нашли отражение народные верования, связанные с вещественным, растительным и животным миром. Значение некоторых из обрядовых моментов
было напрямую связано с «переходом девушки и юноши из группы неженатой молодежи
в группу замужних/женатых» [1: 76], что в свою очередь и обусловило разнообразные
магические функции.
Особого внимания заслуживает изучение мифологических представлений, связанных со свадебными обычаями и обрядами белорусов. Многие ритуалы свадебной обрядности были обусловлены идеей продолжения рода, предназначение некоторых из них
заключалось в том, чтобы «пробудить у человека и природы плодородящие силы» [2: 93].
Обратимся непосредственно к отдельным обрядовым этапам и проследим их связь с народными верованиями. Во время сватовства, непременным условием которого являлась
секретность, имел место иносказательный ритуальный диалог, что не было случайным.
Сваты боялись навредить будущим молодым, ибо довольно устойчивой в народной среде
была вера в сверхъестественную силу воздействия нечистой силы и отдельных людей,
которые, исходя из народных представлений, владели магией «сглаза», «дурного глаза»:
«На сватанне ехалі ўвечары, як пачынала цямнець, каб дурныя вочы не бачылі і не маглі
паддзелаць» (д. Лугиничи, Буда-Кошелёвский р-н) [3: 93]. Как правило, сваты представлялись купцами, которые приехали купить телёнка («Чулі мы, што вы прадаеце цёлку.
// У нас цёлкі няма, а ў нас ёсць дзеўка» (д. Красная Слобода, Октябрьский р-н) [3: 5];
охотниками («А хто гаворыць, што куніца зашла ў двор, а ў нас – охотнік» (д. Валавск
Ельский р-н) [3: 184]. В диалоге, который вели между собой сваты и родители невесты,
нашли проявление отзвуки «купли-продажи» невесты – древней формы брака.
На протяжении обрядовых этапов свадебной церемонии использовался ручник, без
которого «не абыходзіўся ніводзін этап вяселля – у ручніку аддавалі свату бутэльку з
жытам як згоду на шлюб, абвязвалі ручнікамі сватоў і сваякоў жаніха, за ручнік вялі
маладую на пасад, на ручнік садзілі, яго падсцілалі на шляху ў хату маладога і ў царкве
пры вянчанні ды інш.» [4: 438]. Магические функции ручника-оберега как предметного атрибута, значение которого было важным в свадебной обрядности для обеспечения
благополучия в семейной жизни молодых, нашли особенно яркое отражение в этнографических описаниях обрядов досвадебного периода. Когда сватали невесту, то в ее дом
обязательно привозили хлеб, завёрнутый ручником: «Нявеста тым часам гатовіць стол,
нявеста з маткай накрывае стол, жаніх прывозіць хлеб, абвернуты палаценцам, і бутылку,
ложыць ета на стол» (д. Вязок, Брагинский р-н) [3: 28]. Например, «на заручынах» ручником перевязывали руки молодых с целью укрепления их брака: «Каб сям’я была мацнейшай, маладым над хлебам ручніком звязвалі рукі» (д. Кошелёв, Буда-Кошелёвский
р-н) [3: 74]. Перевязывание сватов ручниками символизировало согласие, достигнутое
между родителями молодых в решении вопросов, касающихся брака их детей.
Когда садили молодых на дежу (посад), то нужно было, чтобы они взялись за ручник,
один конец которого привязывали к руке невесты или жениха, что не было случайным.
Верили, что магия ручника, символическое подметание им дорожки по направлению
к деже будет способствовать счастливой семейной жизни молодых: «Перад прыездам
маладога нявесту рыхтавалі да вянца. Сяброўкі прыбіралі яе, паставілі дзяжу, сцелюць на
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яе кажух навыварат, вядзе маладую брат ці сястра. Дарожка да яе замятаецца вышытым
ручніком, каб быў светлы шлях у жыцці» (д. Кошелёв, Буда-Кошелёвский р-н) [3: 74].
В д. Передовец Ветковского р-на были зафиксированы символические действия
с ручником в тот момент, когда уже разделили каравай в доме молодой. С целью
соединения молодых сват связывал их ручником, которым был сам перевязан, и выводил
их на улицу: «Сват, які быў перавязаны рушніком, снімае яго з сябе, абодвух маладых
звязвае ім і выводзіць на вуліцу» [3: 123]. В обряде венчания магические функции также
были связаны с ручником, который стелили на полу под ноги молодым и верили, что это
должно поспособствовать их богатству: «Маладым слалі пад ногі палаценца і на рагі
клалі грошы, штоб маладыя былі багатымі» (д. Касаковка, Жлобинский р-н) [3: 197].
Символика других действий, связанных с ручником, сводилась к тому, что молодые
должны были его тронуть с места, чтобы их подруги и друзья скорее вышли замуж или
поженились: «Малады з маладой даўжны тронуць палаценца з месца, штоб следам за
маладымі вышлі замуж або пажаніліся іх сябры» (д. Касаковка, Жлобинский р-н) [3:
197]. Связанные ручником руки молодых символизировали в будущем крепкие семейные
взаимоотношения: «Бацюшка звязвае маладым рукі палаценцам и водзя іх вакруг стала
тры разы, каб маладыя звязалі сваё жыццё крэпка і назаўсёды» (д. Касаковка, Жлобинский р-н) [3: 197–198].
Ряд мифологических представлений был связан со свадебным атрибутом, в качестве
которого обычно выступало небольшое деревце ели (верхушка или ветка) или другие
объекты растительного мира. «Упрыгожаная ў зборную суботу «ёлачка» сімвалізавала
дзявоцкасць маладой, яе хараство» [4: 159]. По воспоминаниям жителей-переселенцев
из д. Бартоломеевка Ветковского р-на, в их местности в субботу накануне свадьбы
«збіраліся дружкі нявесты і нявеста, хадзілі па ёлку (дзевак штук сем). Прыхадзілі ў
лес, рассыпаліся і выбіралі ёлку, каб была добрая, не крывая, пушыстая… Прыносілі
нявесце ў хату ёлку, станавілі на стол у булку хлеба, каб не абярнулася. Дружкі ўкрашалі
ёлку, красілі бумагу і з ёй рабілі кветкі і імі ўкрашалі. Верх у ёлкі быў самы красівейшы
і багата ўкрашаны» [3: 108]. По традиции жених должен был выкупить ёлку, которая
являлась своеобразным символом девичества молодой и за которую подружки невесты
торговались. Мотивы поиска ёлки нашли выразительное отражение в одном из
песенных текстов: «Мы па ёлку хадзілі, / Мы па ёлку хадзілі, / Свае ногі тапталі, / Пока
ёлку спадабалі, / Пока ёлку спадабалі. // Чаравікі патапталі, / Ой, хвоя, хвоя баравая, /
У бару стаяла, шумела, / У бару стаяла, шумела, / А як падала, звінела, / А як падала,
звінела. // А на стол стала, заззяла, / А на стол стала, заззяла, / Сваю маладу пазнала» (д.
Головчицы, Наровлянский р-н) [3: 333]. Исходя из этнографических описаний, ритуал,
который был связан с украшением ёлки, закрепился в некоторых локальных традициях
под названием «ёлку віць»: «Заручаная сазывала да сябе сябровак ёлку віць. З лесу
прывозілі ёлку і ўпрыгожвалі яе рознымі стужкамі, кветкамі. Казалі, што ёлку ўюць, калі
дзеўка чэсная замуж ідзе» (д. Даниловичи, Ветковский р-н) [3: 105]. Подружки невесты,
когда завершили работу по подготовке свадебного деревца, то осуществляли такие
действия, как пытались сдвинуть стол, на котором находилась «ёлка», выбрасывали
за дверь скатерть, которой был накрыт стол. Верили, что, если так сделать, они тоже
скоро выйдут замуж: «Калі ёлка была зроблена, стол, на якім яна стаяла, дзеўкі ўсе разам
краналі з месца, ламалі апаўшыя іголкі, выкідалі за дзверы абрус, якім быў пакрыты
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стол. Гэта рабілася для таго, каб астатнія дзеўкі хутчэй выйшлі замуж» (д. Даниловичи,
Ветковский р-н) [3: 105].
Не только обрядовое деревце символизировало молодость и красоту невесты, но
также и такой предметный атрибут, как венок, изготовление которого являлось важным
свадебным ритуалом. В д. Дуброва Октябрьского р-на «абязацельна дружкі рабілі
вянкі з руты. Дружкі былі заўсёды аднаго ўзросту, таму і сабіралісь яны, каб адправіць
сваю падругу ў другую хату, як бы пасвяціць яе ў жанчыны. Дружкі спявалі: «Зборная
суботанька, / Зборны дзень. // Сабрала дзевачак у ціхі цень, / Вяночкі дзевачкі плятуць, /
За падругу слёзкі льюць» [3: 24].
В локальных описаниях свадебной обрядности Гомельщины можно встретить
продуцирующий ритуал – осыпание молодых зерном, который, по народным верованиям,
обеспечивает им плодовитость и богатство: «Маці корміць маладых мёдам і абсыпае
маладых збожжам, каб яны былі багатыя, заўжды мелі вялікі прыплод і ўраджай» (д.
Даниловичи, Ветковский р-н) [3: 106]; «Маці абыходзіла вясельны картэж тры разы,
абсыпаючы ўсіх зернем» (д. Пуховичи, Житковичский р-н) [3: 239]. С продуцирующей
магией были связаны и ритуалы встречи молодых с «хлебом-солью»: «Пасля вянчання
бацькі сустракаюць молодых хлебам-соллю. Гэтым зычылі яны молодым шчасця, добрай
долі, багацця» (д. Пуховичи, Житковичский р-н) [3: 239].
В отдельных моментах свадебной обрядности воплотились древние тотемистические
представления. Например, в д. Валавск Ельского р-на, когда жених приезжал за невестой,
исполняли песню, в которой с её образом был связан образ медведя: «Закідай, мамко,
дрова, / Дрова закідай, / Оставайся здорова. // А ты, свякруха, трэскі, / А ты, свякруха,
трэскі, / Спадзявайся нявесткі. // Сабірайцеся, дзеці, / Сабірайцеся, дзеці, / Мядзведзя
глядзеці» [3: 188]. Как отметили информанты, «пад мядзведзем падразумеваецца
нявеста: «Прывезлі медзведзішчэ, / Прывезлі медзведзішчэ / Да на новае селішчэ,
/ Да на новае селішчэ» [3: 188]. «На Усходнім Палессі яшчэ на пачатку ХХ ст. у час
вяселля, калі маладых клалі спаць, то спявалі песню пра мядзведзя, які павінен узлезці
на клець, дзе спяць маладыя. У беларускіх вясельных песнях маладых часам называюць
«мядзведзем» і «мядзведзіцай», а іх вясельную дружыну (шафераў) – мядзведнікам» [4:
334]. Отзвуки мифологических представлений, связанных с животным миром, можно
найти в материалах досвадебной обрядности, например, сватов называли волками: «Гэта
значыць, што дзяўчыну ўжо сасваталі. Потым п’юць, гуляюць. Гэта ўсё адбываецца
толькі ў суботу. Людзі на гэта гавораць: «Ваўкі ішлі, гэта значыць, сваты былі» (д.
Затон, Жлобинский р-н) [3: 56]. В системе свадебной обрядности Гомельщины имеет
место обычай «закідваць зайца». Когда дружина жениха ехала по невесту, то на пути
следования могли возникнуть препятствия: сельчане, чтобы остановить участников
свадебной церемонии, перегораживали им дорогу: «Калі ехалі, маладым загароджвалі
дарогу вяроўкамі, рукамі – «зайца ловяць». Тады ўжо ім даюць канхветы, гарэлку. Тады
прапускаюць» (д. Руденец, Буда-Кошелёвский р-н) [3: 70].
В системе ритуалов свадебной обрядности важное место занимают действия,
связанные с верой в магическую силу волос. Не случайно так серьёзно и тщательно
готовились к выполнению инициационных обрядов, которые изменяли статус девушки,
символизировали ее переход в другую группу – замужних женщин. Расплетание
косы, продажа косы и смена головного убора (окручивание) невесты происходили во
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время обрядового этапа под названием «пасад»: «А пацан любы, ці брат, ці пляменнік
расплятае касу нявесце, а нявеста плача горкімі слязамі, што на жызнь ідзе» (д. Столбун,
Ветковский р-н) [3: 116]. По воспоминаниям уроженки д. Вересница Житковичского
р-на С.П. Матарас, 1912 г.р., ритуал, связанный с продажей косы, отличался особой
зрелищностью: «Брат маладой бярэ востры нож і пад спеў свах хапае леваю рукой за
яе валасы, а другою хоча іх адрэзаць. Дружкі адразу пачынаюць з ім торг, кладуць яму
на талерку грошы. Малады таксама просіць, каб ён не рэзаў касу, частуе яго гарэлкай і
закускай і дае грошы (выкуп). Тады брат уступае, пакідаючы валасы цэлымі. Ён іх толькі
расплятае» (д. Любовичи, Житковичский р-н) [3: 230]. С изменением статуса невесты
был связан ритуал подстригания волос: «Садзілі на кажух, якім накрывалі сундук,
– радзіцелі так благаслаўлялі. На сундук можна было сесці толькі чэснай дзяўчыне.
Потым падстрыгалі валася. Сястра з нажніцамі і свечкай стрыгла валася спераду, ззаду
і па баках» (д. Лугиничи, Буда-Кошелёвский р-н) [3: 94]. В белорусской свадебной
обрядности аналогичный ритуал исполняли и тогда, когда на «пасад» сажали жениха:
«На Виленщине белорусы сажали жениха «на посад» (дежу) и крестообразно подрезали
и подпаливали ему волосы на голове, а в районе Новогрудка посаженая мать брала
несколько волос с головы жениха и невесты, спутывала их в пучок и сжигала, чтобы
«злучыць», т.е. соединить молодых» [5: 423].
Каравай как самостоятельный обрядовый этап отличался от других структурных
компонентов свадебной обрядности не только широкой представленностью ритуалов
на протяжении всего периода проведения свадьбы, но и богатством мифологических
представлений, нашедших отражение как в этнографическом контексте, так и в его
вербальном сопровождении. Испеченный каравай обязательно нужно было поставить
на зерно, что, по народным верованиям, будет способствовать получению хорошего
урожая зерновых культур и семейному благополучию: «Каравай ложаць на абрус, на які
сыплюць зерне аўса або пшаніцы… Каравай ставяць на зерне, каравайніцы спяваюць:
«Высока сонейка, высока. // Занясём каравай далёка. // Дый паставім на жыце. // Дай,
Божа, маладзенькім / Добра пражыці. // Паставім на аўсе, / Дай, Божа, як усем, /
Паставім на сена, / Пражывіце шчасліва» (д. Вязок Брагинского р-на) [3: 30]. «Каравай
з’яўляецца ўвасабленнем густаты і ўрадлівасці злакавых, сімвалам багатага ўраджаю
і, як вынік, дабрабыту маладой сям’і» [6: 225]. Отметим, что для его изготовления
приглашали тех женщин, которые были счастливы в браке: «Каравай і свечку павінны
рабіць жанчыны, у якіх па першаму чалавеку, а не ўдовы ці тыя, у каго другі чалавек.
Гэта каб маладыя жылі ў пары да старасці, зерне ў тазік пад каравай сыплюць, каб
была добрая, багатая і здаровая жытка ў маладых» (д. Головчицы, Наровлянский р-н)
[3: 30]. Каравайницы тщательно следили за процессом выпечки каравая, остерегались,
чтобы он не раскололся в печи: «А калі каравай, бывае, расколецца, то ўжо прыкмета,
што маладыя не будуць разам, разыдуцца або каторае памрэ з іх» (д. Головчицы,
Наровлянский р-н) [3: 30].
Таким образом, можно сделать выводы о том, что каждый из обрядовых этапов
свадебной обрядности белорусов был наполнен разнообразными приметами и поверьями,
которые свидетельствуют о регионально-локальном богатстве мифологических
представлений, связанных с предохранением молодых от различных вредоносных сил.
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ВЕСІЛЬНА ОБРЯДОВІСТЬ ГОМЕЛЬЩИНИ: МІФОЛОГІЧНІ УЯВЛЕННЯ
У статті розглядаються міфологічні уявлення білорусів, пов’язані з окремими
структурними компонентами весільної обрядовості.
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WEDDING CEREMONIALISM OF GOMELSHCHINA: MYTHOLOGICAL IDEAS
The mythological representations of Belarusian people connected with individual structural components of wedding rituals are studied in the article.
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МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЙ СТЕРЕОТИП ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
В БЕЛОРУССКИХ И УКРАИНСКИХ ЗАГОВОРАХ
Статья посвящена анализу белорусских и украинских заговоров различных тематических групп, в которых отражены морально-этические стереотипы взаимоотношений. Определяются схожие и отличительные черты заговорных текстов как на уровне
вербального, так и акционального компонентов.
Ключевые слова: заговор, заговорно-заклинательный комплекс, вербальная составляющая, акциональный код, морально-этический стереотип.
Испокон веков в патриархальной крестьянской семье существовала достаточно строгая и разветвленная иерархия, строго придерживались раз и навсегда установленных правил-законов, таких как почитание родителей, беспрекословное подчинение старшему,
что вполне созвучно и с христианским «почитай отца твоего и матерь твою» (Евангелие
От Луки, 18:20). Однако время вносит свои коррективы в характер взаимоотношений.
Познакомившись с заговорами социально-бытовой тематической группы, понимаешь
глубинные механизмы функционирования этого закона. Эти механизмы оказываются самым тесным образом связаны с ментальными и этическо-нравственными нормами жизни того социального окружения, членом которого является субъект. Человек по своему
усмотрению не может, да и не в состоянии хоть как-то повлиять, изменить эти законы, а
потому обязан приложить максимум усилий к рациональной организации собственной
жизни, сообразуясь с общественным мнением, народной моралью. Как справедливо отметил И.М. Снегирев, анализируя пословицы (но его вывод с полным правом можно
адресовать и заговорам), особенно, где разрабатывается, утверждается кодекс народной
морали – это те правила, которые, «утверждаясь общим согласием, составляют мирской
приговор, общее мнение» [1: 151]. А поскольку заговоры возникли еще в донациональный период (правда, с того архаического времени до нас дошло невероятно мало), то
некоторые общие черты они доносят.
С незапамятных времен считалось, что не соблюдение, нарушение общепринятых
морально-этических принципов – великий грех. Именно это убеждение прочитывается в
заговоре «На Пятроўку», где заговаривающий, обращаясь к св.св. Петру и Павлу, предупреждает, чтобы они, когда будут выпускать грешные души из преисподней, выпускали
бы всех, «толькі адной душы не выпускай, тая душа очень грешна. У пятніцу рана ела,
а ў суботу позна пела, а ў нядзелю позна спала, отца і маць зневажала». Не заслуживает
прощения и грешница, преступившая общепринятый закон почитания старшего в семье. Так, в «Замове перад Пасхаю» (с. Бывальки Лоевского р-на Гомельской области)
сам «Гасподзь сядзіць, праўды глядзіць і гукае Пятра і Паўла: «Хадзіце сюда, бярыце
ключы ад золата, адкрывайце раі, пеклы, выпускайце душы грэшны. Адной душы не
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выпускайце, і тая душа ўсім грашна. У пятніцу рана ела, а ў суботу рана пела, а на Пасху
службу спала, большага брата абругала» [2: 15].
В реальной повседневности жизненный опыт, складывающийся при естественных
контактах с согражданами, формирует субъективные представления человека о нормах
поведения, взаимоотношений. Это происходит стихийно, на основании личного опыта
и на примере обыденного поведения тех людей, с которыми сталкивается индивид. Эти
основные жизненные правила формировались прежде всего в семье. Поэтому недооценивать роль семьи и ближайшего окружения в духовно-нравственном воспитании детей
было бы в корне неправильно. Главным средством воспитания детей в семье служит личный пример, поведение отца и матери, дедушки и бабушки, их взаимоотношения и отношение к детям. Эти отношения опирались на любовь, уважение, почитание родителей,
безоговорочное подчинение старшим, в первую очередь отцу как главе семьи. Ребенок с
рождения ежедневно видит и сначала неосознанно, а после трех лет уже вполне сознательно подражает взрослым, формируя по примеру взрослых базовые понятия: любовь,
уважение, честность, доброту, послушание и пр. Русский педагог К.Д. Ушинский, отдавая должное семейному воспитанию, писал: «Природные русские педагоги – бабушка
… дед понимали инстинктивно и знали по опыту, что моральные сентенции принесут
больше вреда, чем пользы, и что мораль заключается не в словах, а в самой жизни семьи,
в охвате ребенка со всех сторон и отовсюду ежеминутно проникает в его душу» [3: 177].
Именно семья в патриархальном обществе тяготела к наилучшему (с точки зрения домостроя) иерархическому устройству, в котором каждый ее член выполнял возложенные на
него обязанности трудиться в поте лица (от восхода (раненько) допозна (позненько)), беспрекословно подчиняться главе семьи, с уважением и любовью относиться к остальным.
В повседневной обыденной ситуации проявляются жизненно важные ценности, приобретается жизненный опыт. Постепенно наиболее приемлемые крупицы этого опыта
отбирались, усваивались и передавались из поколения в поколение, формируя довольно
устойчивый, строго фиксированный свод этических, нравственных, ценностных, мировоззренческих ориентиров, тех жизненных правил, которые касались всех сторон человеческого бытия, начиная, казалось бы, от самых элементарных: «Устану я рана-раненька, памыюся бела-беленька, выцеруся сухенька…» («Ад нарадкі», с. Яновка Корманского р-на Гомельской обл.) [4: 105, № 385]; «ляжу я позненька, устану я раненька і ўмыюся
беленька, памалюся Богу верненька, выйду на крутую гару, гляну я пад жаркае сонца на
сіня мора, на лукамор’я…» (записано в с. Гусевица Буда-Кошелёвского р-на Гомельской
обл. от Рубановой А.П., 1922 г.р.*); «лягу я, памалясь, встану я, благаславясь, умоюсь
утранней расой, утрусь пасцелью пеляной, … пайду к мору-акіяну…» («Ад падучай
балезні», с. Яново Ветковского р-на Гомельской обл.) [5: 278, № 1099]. Так же постепенно оформляются первые, самые элементарные, коммуникативные приветствия-пожелания доброго дня, доброй ночи, утра. В заговорах они часто относятся не только к людям
знакомым, из ближайшего окружения, но переносятся и на мифологические персонажи
с целью показать позитивное к ним отношение, наладить «дружеские» отношения, расположить к себе, особенно если обращение относится к заведомо недоброжелательно
или даже враждебно настроенному собеседнику: «Добры дзень, уладарніца-царыца»
(«Ад нарадки», с. Старое Село Ветковского р-на, Гомельской обл.) [5: 97, № 320];
«Добры дзень (а рана – добры вечар). Скула-скулаўніца, галаўная чарніца, прыстрэчная,
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нутраная…» («Ад скулы», с. Колки Петриковского р-на Гомельской обл. [6: 212, № 709];
«Добрэ дэнь, лышаю…» («Заговор от лишая», с. Поворск Ковельского р-на Волынской
обл.) [7: 213, № 354]; «Добрый вэчор, дорогая свахо…» («Детский плач», с. Берестье Дубровицкого р-на Ровенской обл) [7: 47, № 38]; «Добрый дэнь, старий дэдочку…» («Ночныцы», с. Забужье Любомльского р-на Волынской обл.) [7: 51, № 43] и другие. При обращении к сверхестественным помощникам со временем оформились церемониальные
формулы-обращения, которые встречаются в различных вариантах как белорусских, так
и украинских заговоров: «Госпаду Богу памолімся, Прачыстай Маці паклонімся. І Маць
Прачыстая, стань жа ты на помач выгаварыць гэтыя суроцы і мужчынскія, і жаночыя…»
(«Ад зглазу», с. Синск Лоевского р-на Гомельской обл.) [5: 84, № 267]; «Господу Богу
помолюсь и Прачистой Мати поклонюсь. Я тебя, ляк, вимовляю…» («От ляка», с. Копачи Чернобыльского р-на Киевской обл.) [7: 101: 142].
Как следует из примеров, слова-приветствия обращены как к реальным персонажам,
так и к ирреальным, непонятным, необъяснимым, но активно действующим. В заговорах – это живые существа (сущности), разумные, добрые или зловредные, которые по
определению отличаются от человека, но в то же время они, как и люди, предполагается,
могут откликаться на доброе приветствие, обращенное к ним. «Просю я тэбэ (болезнь):
тут тоби нэ буты» («От всякой болезни», с. Ветлы Любешовского р-на Волынской обл.)
[7: 348, № 641]. Можно придти к согласию путем обмена «ты мне – я тебе»: «Ночныцисэстрыци, даю вам кросна – бэрда ткаты, а дайтэ дытыни спаты» («Ночныци», с. Любязь
Любешовского р-на Волынской обл) [7: 75, № 95]; «Курачкі-сястрычкі, наце вам хлебсоль, а дзіцяці (імя) – сон» («Ад начніц», г. Житковичи Гомельской обл.) [5: 239, № 933];
«Добры дэнь, зэлэная дубровушка (а ек ў ночы: «Добры вэчор, зэлэная дубровушка»),
иду до тэбэ, бэру я крыксэ, нучныци, водяные, витреные, кладу тоби бутылку вына,
бутылку мэду, коб даў Биг сон солодки» («Крыксы», с. Ветлы Любешовского р-на Волынской обл.) [7: 59, № 62].
Вполне приемлемым способом достичь желаемого с точки зрения моральных принципов был и довольно распространенный способ: договариваться во время застолья-угощения («На маім стале ляжыць хлеб, соль. Жду ў госці Хрыста і Матушку
Багародзіцу, чым ёсць угашчу, а іх папрашу: дайце благаславення для майго
саленія, для майго квашэння, для ягаднага варэння» – в. Бубнаўка Акцябрскага
р-на ад Герман В.П., 1935 г.н.).
Формул поведения, основанных на жизненном опыте нашего предка, довольно много. Прежде всего – это желание договориться: «… скулуха-бурухна, прашу
цябе, упрашаю і ўмаляю» («Ад скулы», с. Осиновка Кормянского р-на Гомельской
обл.) [5: 37, № 78].
Таким образом, белорусские и украинские заговоры часто отличаются только незначительными текстуальными деталями, но неизменными остаются общее содержание,
общая идея – оградить любое существо от опасного или губительного воздействия агрессивных сил. В разработке морально-этического кодекса обоих народов много общего,
что даёт возможность осуществлять адекватное межэтническое общение, а поддержание
диалога культур – одна из реальных возможностей преодоления духовного кризиса современного общества.
542

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
Снегирев, И.М. Словарь русских пословиц и поговорок: Русскуие в своих
пословицах / И.М. Снегирев. – Н. Новгород: Русский купец, братья славяне, 1996 –
624 с.
Лоеўшчына… Бэзавы рай, песенны край: сучасны стан традыцыйнай культуры
Лоеўшчыны. – Гомель: Сож, 2007. – 422 с.: іл.
Ушинский, К.Д. Избранные педагогические произведения / К.Д. Ушинский. – Т.2. –
М. – Л.: Учпедгиз, 1939.
Вяргеенка, С.А. “На моры-акіяне, на востраве Буяне…” (лекавыя замовы Гомельшчыны): фальклорна-этнаграфічны зборнік / С.А. Вяргеенка; пад рэд. В.С. Новак;
М-ва адукацыі РБ, Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Ф. Скарыны. – Гомель: ГДУ
імя Ф. Скарыны, 2009. – 220 с.
“Гаючае слова роднай зямлі” (беларускія лекавыя замовы). Фальклорнаэтнаграфічны зборнік / аўтар уступнага артыкула, аўтар-укладальнік Вяргеенка С. А. – Гомель: Барк, 2013. – 340 с.
Замовы / уклад., сістэм. тэкстаў, уступ. арт. і камент. Г.А. Барташэвіч; рэдкал.:
А.С. Фядосік (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск: Навука і тэхніка, 1992. – 597 с.
Полесские заговоры (в записях 1970-1990 гг.) / сост., подготовка текстов и коммент.
Т.А. Агапкиной [и др.]. – М.: Издательство “Индрик”, 2003. – 752 с.
Вергеєнко С.О., кандидат філол. наук
УО «ГГУ імені Ф. Скорини», Гомель, Білорусь

МОРАЛЬНО-ЕТИЧНИЙ СТЕРЕОТИП ВЗАЄМИН У БІЛОРУСЬКИХ
ТА УКРАЇНСЬКИХ ЗАМОВЛЯННЯХ
Стаття присвячена аналізу білоруських та українських замовлянь різних тематичних груп, в яких відображені морально-етичні стереотипи взаємовідносин. Визначаються близькі і відмінні риси текстів замовлянь як на рівні вербального, так і акціонального компонентів.
Ключові слова: замовляння, замовляльно-заклинальний комплекс, вербальна складова, акціональний код, морально-етичний стереотип.
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MORAL AND ETHICAL STEREOTYPE OF RELATIONSHIP
IN THE BELARUSIAN AND UKRAINIAN PLOTS
This article analyzes the Belarusian and Ukrainian charms of different thematic groups,
which reflect the moral and ethical patterns of relationships. It determines similar and distinctive features of texts charms at the level of verbal and actional components.
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(НАЗВАНИЯ БЛЮД, СПЕЦИФИКА ПРИГОТОВЛЕНИЯ И УПОТРЕБЛЕНИЯ)
В статье рассматриваются особенности торжественного ужина во время празднования Колядов на Гомельщине. Внимание акцентируется на происхождении названий
ужина, специфике приготовления и употребления обрядовых блюд.
Ключевые слова: Коляды, кутья, обрядовое блюдо, символическая и ритуальная
функции.
Обрядовая и праздничная еда как составной компонент обрядовых праздников
и обычаев отражает их идейный (сакральный) и выполняет символические и
ритуальные функции, генетически связана с аграрной и лечебной магией, древними
жертвоприношениями. Употребление той или иной обрядовой еды, способ ее
приготовления, подачи на стол, порядок рассаживания, этикет и поведение участников
застолья – всё это определялось духовным смыслом праздника.
В статье рассматриваются особенности торжественного ужина во время празднования Колядов на Гомельщине. Внимание акцентируется на происхождении названий ужина, специфике приготовления и употребления обрядовых блюд.
Коляды – цикл праздников и обрядов зимнего солнцеворота. Первоначально
отождествлялись с возрождением бога Солнца и началом новой жизни, а в христианской
традиции – с прославлением Христа-Спасителя [1: 183–184]: Каляды празнуюць з 6 па
22 январа (Купрацевич А.М., 1922 г.р., д. Дубрава Житковичского р-на); Калядныя дні
працягваліся да 19 январа (Власова М.П., 1928 г.р., д. Кольно Житковичского р-на).
Празднование Колядов начинается с торжественного ужина, который носит название
по основному обрядовому блюду – кутья: Куцця – такі торжэственны вечор быў, своею
семьёю куццю вечэралі (Лузая М.В., 1928 г.р., д. Воронино Житковичского р-на).
На Коляды отмечали три кутьи: накануне Рождества (передколядная), Нового года
(васильевская, щедрая) и Крещения (водяная, голодная) [1: 215]: Іе тры каляды ці тры
куцці (Купрацевич А.М., 1922 г.р., д. Дубрава Житковичского р-на); Першая куцця
называлася беднай і варылася на вадзе. Другая куцця – багатая. Тады ўжо варылі яе
на масле, елі мяса, сало. Трэцяя куцця – галодная (Власова М.П., 1928 г.р., д. Кольно
Житковичского р-на). Адзначалі ў нашай вёсцы тры куцці – галодная, багатая, бедная
(Панченя Е.Л., 1924 г.р., д. Погост Житковичского р-на).
Первая колядная кутья – ужин перед Рождеством – «называлася сочэльнік», или
вяліка куцця, потому что «на стол ставілі богато місак з едою». Этот ужин был
постный, поэтому кутью называли также голодной, бедной: Скоромного на столе
нічого не було. Энно можна було поліваць алеем (Чикида В.С., 1939 г.р., д. Запесочье
Житковичского р-на). Но назвать стол бедным в прямом смысле этого слова нельзя,
поскольку на столе было разнообразие блюд: На галодную куццю вараць квас, куццю,
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кісель (Середа Е.Т., 1928 г.р., д. Новосёлки Петриковского р-на); Вараць кампот, пякуць
аладзі на посным масле, боршч вараць з грыбамі. Куццю з пярловых круп, з алеем,
посную (Панченя Е.Л., 1924 г.р., д. Погост Житковичского р-на); З тоўчаной пшэніцы
варылі куццю з сахаром ці з мёдом. Пекла маці пампушкі, мочалі ў мак або ў каноплі
(Лузая М.В., 1928 г.р., д. Воронино Житковичского р-на); На вячэру падаюць нескалькі
гатаванняў: борш з буракоў з грыбамі ілі з рыбай, аладкі грачаныя з алеем, булкі з
пшанічнай мукі, крупнік пшонны і канешне ж куццю (Мышковец В.Я., 1912 г.р., д.
Секеричи Петриковского р-на).
Вторая колядная кутья «була на шчодрэц, перэд Новым годам. Гэтая куцця была скаромная. Подаваласа з маслом. Шчэ на стол клалі мясо, коўбасы, сало. Зато куцця зовецца шчодрою» (Чикида В.С., 1939 г.р., д. Запесочье Житковичского р-на); Спраўлялася
13 январа, перад старым Новым годам. Гатавалі тую ж самую ежу, але страва павінна
быць багатая. Куцця варылася ўжо не на посным масле, а на жырным. Боршч варыўся
з мясам, калбаса была мясная, дамашняя, пірагі пеклі з мясам, дзелалі стол багатым
(Панченя Е.Л., 1924 г.р., д. Погост Житковичского р-на); З 13 на 14-га то быў шчадрэц.
Варылі ў гэты дзень багатую куццю, туды кідалі мяса і масла (Климович М.С., 1936
г.р., д. Семурадцы Житковичского р-на); Ну, на Шчадрэц обязацельно-обязацельно пяклі
бліны (Юнчиц М.Д., 1944 г.р., д. Черничи Житковичского р-на); Навагоднюю куццю,
па-другому называюць Васілле. Адзначаюць адзінакава, як і калядную. У гэты дзень
вячэраюць з «куццёю». Яна называецца «другая куцця» (Мышковец О.Я., 1912 г.р.,
д. Секеричи Петриковского р-на); Вечар варожб, або Васілева куцця. На Васілеву куццю
першай абрадавай стравай быў аўсяны кісель, густая куцця з макам (Кахнович Ф.М.,
д. Загарбатье Житковичского р-на).
Отличительная особенность второй кутьи – коледования и гадания: Хадзілі
калядоўшчыкі перад Новым годам (Панченя Е.Л., 1924 г.р., д. Погост Житковичского
р-на); Дзяўчаты гадалі, дзеці калядавалі па хатах, пелі песні – шчадравалі (Купрацевич
А.М., 1922 г.р., д. Дубрава Житковичского р-на); Вечарам хлопцы ходзяць па дзярэўні з
казою і «шчадруюць» (Мышковец О.Я., 1912 г.р., д. Секеричи Петриковского р-на); Дзеўкі
гадалі ў той вечор. Бралі куццю, загортвалі ў мужчынскія штаны, клалі под падушку і
ждалі, як сужаны прысніцца. За куццёю цягалі сеніну з-под скацерці і глядзелі, екі лён
будзе. (Чикида В.С., 1939 г.р., д. Запесочье Житковичского р-на); Снімаюць скацерць,
ложаць сноп, ну чуць менш, жыта, паверх накрываюць скацерцю і малоцяць кулакамі
– еслі находзяць зерне – будзе багаты ўраджай (Смоляр Е.М., 1944 г.р., г. Житковичи);
Куццю на другі дзень аддаюць курам у веку із дзежкі, што б куры віліся каля свайго
селішча (Середа Е.Т., 1928 г.р., д. Новосёлки Петриковского р-на).
Накануне Крещения «недзі 18 январа спраўлялі трэцюю, галодную куццю». Как и
первая, она была «нішчымнай, і ўсе стравы елі таксама нішчымнымі», потому что верили: «калі не з’ясі скаромнага, дык увесь год не будзе балець жывот» (Купрацевич
А.М., 1922 г.р., д. Дубрава Житковичского р-на); «Трэцяя куцця – бедная. Гатовілі куццю, квас і кісель» (Середа Е.Т., 1928 г.р., д. Новосёлки Петриковского р-на); Празнавалася гэтая куцця 18 январа. Гатавалі кашу з посным маслам, пустую, рыбу варылі
няжырную, кампот, кісель, пеклі аладдзі з макам (Панченя Е.Л., 1924 г.р., д. Погост
Житковичского р-на).
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После последней кутьи хозяйка «прыбірала сена, што ляжала дзве недзелі на стале
і давала худобе, бо яна засцерагала яе ад хвароб» (Купрацевич А.М., 1922 г.р., д. Дубрава
Житковичского р-на).
Главным обрядовым блюдом на Коляды была, конечно, кутья – «каша з мёдам,
арэхамі і сахарам» (Куприян Е.В., 1932 г.р., д. Погост Житковичского р-на), которую
«варылі ў гаршочыку із перлоўкі» (Никитенко Е.В., 1935 г.р., д. Гряда Житковичского
р-на); «варылі з ячных круп» (Купрацевич А.М., 1922 г.р., д. Дуброва Житковичского
р-на), «варылі з ячменя, пшаніцы – у каго што была» (Власова М.П., 1928 г.р., д. Кольно
Житковичского р-на).
Все три кутьи готовили в одном и том же горшке и ставили на самое почетное место –
покуть (красный угол), предварительно положив туда сено: Калі зварвалася куцця, то
яе ставілі на покуць. Сюды ж клалі і варашок сена (Гаврилович С.Т., 1919 г.р., д. Кольно
Житковичского р-на); На покуці, як абычна, яе ставілі і снапочак збажыны (Панченя
Е.Л., 1924 г.р., д. Погост Житковичского р-на); У вугалок, пад ікону, ставяць у гаршчочку
куццю на сено і кладуць булачку хлеба. Гэтым як бы аддаюць дань Ісусу Храсту (Смоляр
Е.М., 1944 г.р., г. Житковичи).
Существовали определенные требования к количеству блюд и сервировке стола:
Абавязковы трэба было прыгатовіць двенаццаць блюд, бо ў Хрыста было двенаццаць
апосталаў (Куприян Е.В., 1932 г.р., д. Погост Житковичского р-на); Каб у хаце було
шчасце, хазяйка засыпала стол жытам, бо Ісус Хрыстос нарадзіўся ў яслях, і засцілала
белай скацеркай (Купрацевич А.М., 1922 г.р., д. Дуброва Житковичского р-на); Клалі
пад скацерць сена, каб багата жылося і ў дастатке ўвесь год. Маглі пасыпаць трохі
зерня і ячменя, проса, аўса, каб скаціну было чым карміць і ўраджай лепшым быў. На
гэта ўсё ставілі «багатую» куццю з ложкаю. Свечку ставілі абязацельна ў якое-небудзь
зерне і запальвалі. Калі свечка гарэла добра, то шчыталі, што і жызнь у гэты год
будзе спакойная. Калі «красны» вугал быў гатоў, то накрывалі на стол усе астатнія
двенаццаць блюд (Куприян Е.В., 1932 г.р., д. Погост Житковичского р-на); Пад скацерць
лажылі сена, а пад сена трэба было палажыць яшчэ грошы. Гэта для таго, каб грошы
вяліся ўвесь год, каб не пазычаць, каб усё ў сям’і было добра (Нешевич В.Д., 1937 г.р., д.
Боркі Житковичского р-на).
Строго регламентировалось время ужина и поведение присутствующих за столом:
Вячэру пачыналі з малітвы, далей запальвалі на куці свечку і ждалі, як ўзыйдзе перша
зорка (Чикида В.С., 1939 г.р., д. Запесочье Житковичского р-на); Хазяін доўжан
сесці на покуць, а каля яго жонка і дзеці. Ну ўжо маліліся за сябе, за тое, каб було
ўсё дагледжана, каб жылі багата, потым елі (Купрацевич А.М., 1922 г.р., д. Дуброва
Житковичского р-на); Куцця дзялілася гаспадаром (Власова М.П., 1928 г.р., д. Кольно
Житковичского р-на); Садзіліся вечарам, каб уся сям’я вячэрала, бо калі не ўся, то гэта
плахая прымета… Потым ждуць, што прыйдзе каза ў хату. Не тушаць агню, пакуль
каза не прыйдзе (Панченя Е.Л., 1924 г.р., д. Погост Житковичского р-на); На куццю
запрашалі мароз: «Мароз, мароз, ідзі куццю есці! Калі прыйдзеш вясною, то будзем
жалезнымі пугамі біць!» (Папко Н.И., 1928 г.р., д. Пуховичы Житковичского р-на).
Представленный материал позволяет сделать вывод, что особенности
торжественного ужина на Коляды как неотъемлимой части традиционного колендарного
праздника отражают древнее мировосприятие жизненных реалий, художественной
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осмысление законов природы и места человека в ней. Характер блюд, особенности их
приготовления, подачи на стол и употребления образуют сложившийся веками единый
ритм хозяйственной и духовной жизни.
* Использован материал архива кафедры белорусской культуры и фольклористики
Учреждения образования «Гомельский государственный университет имени Франциска
Скорины».
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которых отражаются морально-этические принципы нашего народа. В проанализированных паремиях описаны такие важные качества человека, как чувство собственного
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Значительную роль в культуре каждого народа занимают пословицы и поговорки,
которые концентрируют в себе богатый трудовой и жизненный опыт народа, его
мудрость, мировоззрение и высокие эстетические идеалы.
Отметим, что пословицы и поговорки представляют собой кладезь народной мудрости, в
которой нашли свое отражение важные морально-этические принципы белорусов: уважение
к людям и гуманность во взаимоотношениях, чувство собственного достоинства и любовь
к родному краю. В разных жизненных ситуациях мы можем использовать эти драгоценные
сокровища народной мысли. Исследователь С.А. Комаров определяет общественную нравственность следующим образом – это «взгляды, представления и правила, возникающие как
непосредственное отражение условий общественной жизни в сознании людей в виде категорий добра и зла, похвального и постыдного, поощряемого и порицаемого обществом, чести,
совести, долга, достоинства и т.д.» [3: 25].
Значительную роль в пословицах и поговорках белорусов занимает показ отношения
людей друг к другу. Отметим, что гуманность во взаимоотношениях – важный моральноэтический принцип. Взаимопонимание – та особенность, которой должен обладать каждый
человек, независимо от его статуса и положения в обществе: «Шануй людзей, то і цябе
пашануюць» («Паважай другіх – будуць і цябе паважаць») [1: 457], «Не чыні другім, што
табе не люба» («Не жадай (не сулі) другому, што табе не міла», «Чаго не хочаш самому,
не чыні другому», «Што табе не міла, другому не чыні», «Не рабі другому, што не люба
самому», «Што сабе не міла, то і другому не зыч», «Чаго сабе не хочаш, другому не зыч»,
«Чаго сабе не зычыш, таго другому не дзелай») [1: 457], «Любі другога, як сябе самога»
[1: 457], «Не капай на каго (на чалавека) ямы, бо сам упадзеш» («Не капай каму яму, бо
сам увалішся») [1: 458], «Ад добрага не ўцякай і благога (ліхога) не рабі» [1, с. 458], «Не
рабі каму бяды, бо сам яе сустрэнеш» [1: 458].
Во всех культурах, в частности и в белорусской, основной моральной ценностью
является взаимопомощь, что выражается, прежде всего, в способности прийти на помощь в трудной ситуации, выручить и оказать необходимую поддержку нуждающимся
людям, что нашло свое отражение в следующих пословицах и поговорках: «Памажы
© Коренькова Т.В., 2015
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каму ў худабе, то дасць бог і табе» [1: 459], «Што людзём пазычыш, то і сам палучыш»
[1: 460], «Хто людзём жалае дабра, тэй палучыць сам сабе заўсягда» [1: 460], «Калі робіш
дрэннае для людзей, то робіш дрэннае для сябе» [1: 460].
Вышеперечисленные моральные качества следует формировать в человеке с самого
рождения, чтобы впоследствии избегать нежелательных результатов, в частности, появления такого отрицательного свойства, как гордыня, которая мешает человеку находить
общий язык с другими людьми, что плохо сказывается на воспитании морально-этических норм личности: «Не падымай носа – спатыкнешся» («Не падымай высока нос, а то
спатыкнешся») [1: 461], «Не ўздымайся ў жыцці высока, каб не ўпасці глыбока» («Не
лятай высока, бо нізка сядзеш») [1: 461], «Не хапайся дужа, часам парвешся» [1: 461].
Еще одной важной морально-этической нормой является честность, а также принятие
всех людей равными, несмотря на их физические изъяны, о чем свидетельствует текст следующей пословицы: «Не плюй на крывога – будзеш сам гарбаты» [1: 457]. Данная пословица
говорит о том, что нельзя насмехаться над физическими недостатками другого человека, так
как в будущем с насмехавшимся может случиться подобное несчастье.
Человек, который излишне пытается показать свою «образованность», не всегда поступает правильно, что пословицами и поговорками характеризуется следующим образом: «Не будзь затычкай чужога хлева» [1: 463], «Паперад бацькі ў пекла не хватайся»
(«Не спяшайся ўпярод бацькі ў пекла», «Не спяшы раней бацькі на той свет») [1: 463].
Выработанные столетиями морально-этические нормы не позволяют говорить плохо
о человеке в его отсутствие, судить только о внешнем виде, исключая его умственные
способности, что образно отражено в пословицах и поговорках: «Не можна чалавека
судзіць па версе» [1: 464], «Не мерай [другіх] на свой аршын» [1: 464], «Не слаўся
красою, а слаўся розумам» [1: 468].
Морально-этические нормы помогают человеку правильно поступить в той или
иной ситуации, а также разумно оценить сложившуюся ситуацию. Очень важное
значение отводится доброжелательности и искренности как важным нравственным
принципам, что, в свою очередь, служит строительным элементом такого понятия, как
дружба. Умение дружить и быть искренним со своим другом – залог взаимопонимания
и гарант взаимопомощи в отношениях между людьми. Существует множество пословиц
и поговорок, образно характеризующих дружбу. Приведем примеры паремий, которые
отражают суть данного понятия и раскрывают основные его аспекты: «Не знаўшы
чалавека, не аддавай яму душы» [1: 465], «Бойся не таго сабакі, што брэша, а таго, што
лашчыцца» («Не бойся той сабакі, коя варчыць, бойся той, коя маўчыць»)[1: 465], «Не
нажа бойся, а доўгага языка» [1: 467], «Не бойся звяглівага, а куслівага» [1: 467].
Соблюдать моральные каноны и следовать им должен каждый образованный человек. В наше время многие этические правила не только не соблюдаются, но и вовсе отвергаются. Умение человека быть сдержанным и обдумывать свои действия и поступки
сегодня некоторыми людьми считается неприемлемым. Не стоит забывать, что образованного человека от невоспитанного и отличает данное умение: сначала нужно подумать, как следует, просчитать все возможные «за» и «против» и только потом сказать. Но
в жизни все бывает наоборот, что также нашло яркое воплощение в следующих пословицах и поговорках: «Калі язык свярбіць, то прыкусі» («Перакусі, што маеш сказаць»)
[1: 466], «Маўчы і толькі дышы» [1: 466], «Чуў не чуў – маўчы» [1: 466], «Маўчы да
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патаквай» [1: 466], «Табе не пытаць, а мне не казаць» [1: 466], «Умей упору і памаўчаць»
(«Не ровен час: у добры сказаць, а ў худы памаўчаць») [1: 466], «Упярод падумай, а
потым скажы» («Пяць раз падумай, а адзін раз скажы») [1: 466].
Морально-этические нормы, которые формировались столетиями, не потеряли своей
актуальности и в наше время, хотя и претерпели некоторые изменения. Заметим, что
соблюдение или несоблюдение данных принципов зависит только от самого человека,
уровня его воспитанности, черт характера и привычек, взаимоотношений с другими
людьми. По мнению В. Кемерова, «мораль – это один из основных способов нормативной регуляции действий человека» [2: 38]. Пословицы и поговорки данной тематической
группы образно раскрывают характер отношений между людьми, чувство собственного достоинства, дружбу, характер взаимоотношений в коллективе. Паремии занимают
важное место в традиционной духовной культуре белорусов благодаря своей мудрости,
образности, содержательности и воплощенным в них морально-этическим нормам и
эстетическим ценностям.
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ПРИСЛІВ’Я І ПРИКАЗКИ БІЛОРУСІВ: МОРАЛЬНО-ЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
У даній статті розглядаються прислів’я і приказки білорусів, у текстах яких відбиваються морально-етичні принципи народу. У проаналізованих пареміях описані такі
важливі якості людини, як почуття гідності, порядність, щирість, чесність, правдивість, а також виражене ставлення білорусів до дружби.
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Korenkova T.V., student of the 5th course
Educational institution “University of a name of F. Skaryna”, Gomel, Belarus
PROVERBS OF BELARUSIANS: THE MORAL AND ETHICAL DIMENSION
This article discusses proverbs Belarusians that reflect the moral and ethical principles of
our nation. In the analyzed proverbs describe such important qualities of man as self-esteem,
integrity, sincerity, honesty, truthfulness, and the attitude of the Belarusians to friendship.
Key words: proverbs and sayings of the Belarusians, moral and ethical standards, humanity.
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ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ WOMAN У ЛЕКСИКО-ФРАЗЕОЛОГІЧНІЙ
СИСТЕМІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Стаття присвячена вивченню особливостей вербалізації концепту WOMAN у лексико-фразеологічній системі англійської мови, а також визначенню структури досліджуваного концепту, основних предметних фреймів та пропозиційних схем, що його
формують.
Ключові слова: лексема, фразема, концепт, вербалізація, фрейм, пропозиційна схема.
Формування концепту woman як одного із базових складових, що входить до традиційного логічного ланцюжка woman→bride→wife, у лексико-фразеологічній системі
англійців зумовлене соціальними, культурно-історичними чинниками, а також міфологією, релігією та суспільними процесами. Подібно до інших концептів, у вербалізації
досліджуваного нами концепту важливу роль відіграє пізнавальна діяльність людей, яка
здійснюється різними шляхами, має різні форми й механізми, але провідним когнітивним інструментом лишається мова. Вивченням особливостей вербалізації концептів та
визначенням їхньої структури займається значна частина сучасних зарубіжних та вітчизняних науковців: Н. Агаркова, А. Бєлова, І. Бехта, С. Жаботинська, В. Карасик, О. Кубрякова, І. Стернін. Метою статті є встановити особливості вербалізації концепту WOMAN
засобами лексичних та фразеологічних одиниць англійської мови. Основне завдання нашої розвідки полягає в окресленні ключових понятійних складових, що віддзеркалюють
розуміння англійцями номена жінка на сучасному етапі розвитку мови. Актуальність
дослідження визначається тим, що концепт WOMAN входить до базових концептів, що
становлять основу життєдіяльності особистості, яка постійно розвивається і змінюється
під впливом внутрішніх та зовнішніх чинників, тому й мовний матеріал зазнає постійних
модифікацій, які вимагають ретельного аналізу. Дослідження концепту WOMAN має логічне продовження як у площині когнітивістики, так і в етнолінгвістиці.
Операції концептуалізації вимагають суб’єктивного розуміння людиною одержуваної інформації, потреби комунікації і взаєморозуміння стирають індивідуальні розбіжності і в результаті утворюється єдина для відповідної мови концептуальна картина світу. Здійснений аналіз теоретичного матеріалу уможливлює застосування основних пропозиційних схем, запропонованих українським когнітологом С.А. Жаботинською, для
структурування концептів. [1, с. 11-13].
Фреймовий аналіз спрямований не лише на семантику, але й на структуру
вербалізованих концептів [2, с. 222-254].
Структурна репрезентація концепту WOMAN.
Предметний фрейм: квалітативна схема ,,ЩОСЬ/ХТОСЬ є ТАКИМ” :
womаn are strong when they arm themselves with their weaknesses – ,,букв. жінки є сильними, коли вони озброюються своїми слабкостями” [3, c. 129]; most women are not so
© Гришкова Н.В., 2015
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young as they are painted – ,,букв. більшість жінок є не такими молодими, як їх малюють”
[13, c. 155].
Локативна схема: ,,ЩОСЬ/ХТОСЬ існує ТАМ – місце (локатив)”:
wherever there is a quarrel, there is always a lady in the case – ,,букв. де б не виникла
сварка, там завжди присутня жінка” [4, c. 299]; wherever there is a woman, there is a gossip – ,,букв. де б не була жінка, існують плітки” [3, c. 176]; a woman’s place is in the home –
,,букв. місце жінки – вдома” [11, c. 496];
Схема спосoбу буття: ,,ЩОСЬ/ХТОСЬ існує ТАК” :
a woman, a cat and a chimney should never leave the house – ,,букв. жінці, коту та
димовій трубі ніколи не слід залишати оселі” [3, c. 128]; better be an old man’s darling,
than a young man’s slave – ,,букв. краще бути коханою літнього чоловіка, ніж рабинею
молодого” [9, c. 14].
Акціональний фрейм: схема контактної дії: ,,ЩОСЬ/ХТОСЬ – агент діє на ЩОСЬ/
КОГОСЬ –пацієнт”:
handle with care women and glass – ,,букв. поводься з обережністю з жінками та
склом” [3, c. 123]; charms strike the sight, but merit wins the soul – ,,букв. чарівність вражає
зір, але достоїнства завойовують серце” [13, c. 173]; brigands demand your money or your
life, whereas women require both – ,,букв. розбійники вимагають ваших грошей або життя,
у той час як жінки вимагають і те, і інше” [13, c. 173]; never quarrel with a woman – ,,букв.
ніколи не сперечайтеся з жінкою” [3, c. 322]; a nurse spoils a good housewife – ,,букв. нянька псує хорошу домогосподарку” [3, c. 354].
Схема каузації: ,,ЩОСЬ/ХТОСЬ – каузатор виконує ЩОСЬ – фактитив (результат)” :
a woman’s blow never gave a black eye – ,,букв. від жіночого удару ніхто не мав підбитого ока” [6, c. 105]; tell a woman she is fair and she will soon turn a fool – ,,букв. скажіть
жінці, що вона гарна і вона незабаром стане дурною” [5, c. 263]; prettiness makes no pottage – ,,букв. з миловидності не приготуєш густого супу” [5, c. 219]; a pretty face may not
make you happy, but a loving heart will – ,,букв. привабливе обличчя може не зробити тебе
щасливим, але любляче серце зробить” [5, c. 219]; a poor beauty finds more lovers than
husbands – ,,букв. бідна красуня знаходить більше коханців, ніж чоловіків” [5, c. 219];
any woman can keep a secret, but she generally needs one other woman to help her – ,,букв.
будь-яка жінка може зберігати таємницю, але, як правило, їй потрібна інша жінка, яка б
допомогла у цьому” [3, c. 122]; the hand that rocks the cradle rules the world – ,,букв. рука,
яка гойдає колиску, править світом” [3, c. 123].
Посесивний фрейм:
а) схема партитивності ,,ЩОСЬ/ХТОСЬ – ціле має ЩОСЬ/КОГОСЬ частину”:
long of hair, short of brains – ,,букв. з довгим волоссям, проте короткими мізками”
[5, c. 263];
Ідентифікаційний фрейм: схема класифікації ,,ЩОСЬ/ХТОСЬ – ідентифікатив є
ЩОСЬ/ХТОСЬ – класифікатор”:
ugliness is the guardian of women – ,,букв. потворність є охоронцем жінок” [3, c. 127];
silence is a woman’s best garment – ,,букв. мовчання – найкраще вбрання жінки” [3, c.
126]; home is the girl’s prison and woman’s workhouse – ,,букв. оселя є в’язницею дівчині і
робітним домом жінки” [13, c. 174]; the real housewife is at once a slave and a lady – ,,букв.
справжня домогосподарка є водночас і рабинею і леді” [3, c. 126].
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Компаративний фрейм: схема подібності – аналогії ,,ЩОСЬ/ХТОСЬ – компаратив є
(як) ЩОСЬ /ХТОСЬ – корелят” :
thrift is to a man what chastity is to a woman – ,,букв. заощадливість для чоловіка це те,
що цнотливість для жінки” [3, c. 117]; a woman’s mind is like spring weather – ,,букв. розум
жінки подібний до весняної погоди” [13, c. 172]; beauty without virtue is a rose without
fragrance – ,,букв. краса без порядності – це троянда без аромату” [3, c. 156]; the fewer
the woman, the less the trouble – ,,букв. чим менше жінок, тим менше клопоту” [3, c. 122];
fingers of a housewife do more than a yoke of oxen – ,,букв. руки домогосподарки виконують
більше роботи, ніж ярмо волів” [3, c. 122].
Структурна репрезентація концепту BRIDE.
Базовим вербалізатором концепту є однойменна лексема bride. Вона має лише одне
значення, в якому можна виділити конкретні складники (newly married, about to be married) та абстрактні уявлення (woman).
У художньому мовленні номен bride репрезентований традиційними уявленнями про
наречену, одягнену в біле вбрання, а також і сучасними девіаціями у бік екстравагантності, наприклад: ,,A young man was greeting a couple. I glanced at the couple dressed in postmodern punk. Or whatever phrase is common now. The girl’s hair looked like Frankenstein’s
Bride done in pink and green; the pink and green was a guy” [Hamilton L., c. 104].
Компонентний аналіз лексеми bride через терміни денотативних та конотативних сем
дає змогу виділити у її семантичній структурі денотативну сему „особа жіночої статі/яка виконує роль жіночої статі, яка одружується”, а також конотативну евалютивну сему „красива,
непорочна”, асоціативну сему „одягнена в біле вбрання”. Семантику наступної одиниці –
Frankenstein’s Bride – можна представити через семантичний маркер „особа жіночої статі /
яка виконує роль особи жіночої статі, що одружується” і конотативних сем-диференціаторів
„несподівано есктраваганта, некрасива, недоречно одягнена”.
Фреймовий аналіз допомагає визначити структурну організацію концепту BRIDE.
Предметний фрейм: квалітативна схема ,,ЩОСЬ/ХТОСЬ є ТАКИМ” :
happy is the bride that the sun shines on – ,,букв. щаслива та наречена, якій світить
сонце” [3, c. 350]; sorry is the bride the rain rains on – ,, букв. щаслива та наречена, якій
світить сонце” [3, c. 350]; always the bridesmaid, never a bride – ,,букв. та дівчина, яка
часто буває дружкою, ніколи не стане нареченою” [3, c. 134]; blessed be the bride the sun
shines on – ,,букв. щаслива та наречена, якій світить сонце” [3, c. 350].
Схема спосoбу буття: ,,ЩОСЬ/ХТОСЬ існує ТАК” : а new bride simply does not have
time to think about business [Rice, c.23]
Структурна репрезентація концепту WIFE.
Предметний фрейм: квалітативна схема ,,ЩОСЬ/ХТОСЬ є ТАКИМ” :
a wife’s advice is of no value, but he who doesn’t take it is a fool – ,,букв. порада дружини
не має ніякої цінності, але дурень той, хто не слідує їй” [13, c. 172]; the first wife is matrimony; the second is company; the third is heresy – ,,букв. перша жінка – від Бога, друга
– від людей, а третя – від чорта” [3, c. 123]; wife and children are bills of charges – ,,букв.
дружина та діти – це витрати” [10, c. 888].
Схема спосoбу буття: ,,ЩОСЬ/ХТОСЬ існує ТАК” :
there was a wife that kept her supper for her breakfast and died ere day – ,,букв. була
дружина, яка тримала вечерю на сніданок і до дня не дожила” [10, c. 888]; a horse, a wife
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and a sword may be showed but not lent – ,,букв. коня, дружину та меч можна показати, але
не позичати” [10, c. 385].
Акціональний фрейм: схема контактної дії: ,,ЩОСЬ/ХТОСЬ – агент діє на ЩОСЬ/
КОГОСЬ – пацієнт”:
if you make your wife an ass, she will make you an ox – ,,букв. якщо ти зробиш свою
дружину віслюком, вона зробить тебе биком” [10, c. 888]; a kind wife makes a faithful husband – ,,букв. у доброї жінки чоловік вірний” [3, c. 89].
Схема каузації: ,,ЩОСЬ/ХТОСЬ – каузатор виконує ЩОСЬ – фактитив (результат)” :
need makes an old wife trot – ,,букв. нужда змушує літню дружину бігти риссю” [4, c. 204].
Посесивний фрейм:
б) схема власності: ,,ЩОСЬ/ХТОСЬ – власник має ЩОСЬ/КОГОСЬ – власність”: the
cunning wife makes her husband her apron – ,,букв. у хитрої дружини чоловік виконує
роль фартуха” [10, c. 160].
Ідентифікаційний фрейм: схема класифікації ,,ЩОСЬ/ХТОСЬ – ідентифікатив є
ЩОСЬ/ХТОСЬ – класифікатор” :
the wife is always the last to know – ,,букв. дружина завжди дізнається останньою” [9,
c. 116]; the wife is the key of house – ,,букв. дружина – ключ домівки” [10, c. 888].
Щодо подальшої вербалізації концепту ЖІНКА, то в лексико-фразеологічній системі
англійської мови простежується чітке розмежування двох блоків номенів, які використовують на позначення незаміжньої жінки та одруженої. Лексико-семантична група незаміжня жінка представлена наступними номенами: a miss [7, c. 978]; a lass [8, c. 508];
unmarried [8,
c. 993]; a young woman [12, c. 322]; a young lady [12, c. 322]; a young unmarried woman
[12, c. 322]; a bird [8, c. 508]; a tart [12, c. 322]; a piece [8, c. 674]; a lassie [8, c. 508]; a
woman [7, c. 1755]; a bachelor girl [7, c. 95].
У центрі знаходиться нейтральна лексична одиниця a young unmarried woman, тоді як до
периферійних належать стилістично марковані лексеми a piece, a lassie, a tart, a bird.
Лексико-семантичну групу на позначення заміжньої жінки утворюють такі лексичні
одиниці: a wife [7, c. 1745]; a spouse [8, c. 883]; a mate [8, c. 555]; a consort [8, c. 192];
a woman [7, c. 1755]; a helpmate [8, c. 422]; the better half [7, c. 134]; an other half [7, c.
1073]; a missus [7, c. 979]; a misis [7, c. 979 ]; an old woman [7, c. 1057]; an old lady [7, c.
1057]; the little woman [12, c. 322]; the lady of the house [12, c. 322]; her indoors [12, c. 322];
a partner [8, c. 653]; an old girl [7, c. 654]. У центрі розміщуються лексеми a spouse, a wife,
до периферійних найменувань відносимо an old girl, better half, the little woman, an other
half, the lady of the house, her indoors.
Здійснений семантичний аналіз лексем та фразем свідчить про те, що у мовній свідомості англійців незаміжня жінка наділена досить полярними рисами характеру – від різко
непривабливих (мінливість характеру, сварливість, схильність до пліткарства, відсутність великого розуму, впертість) до цілком позитивних (освіченість, надзвичайна врода).
Лінгвокультурний концепт заміжня жінка представлений мовними одиницями, що
заповнюють слоти фрейму, у яких відображено її основні ідеографічні параметри: природні характеристики, соціальні характеристики, поведінкові характеристики, статусно
марковані професійні ролі та статусно немарковані релятивні ролі. Проаналізовані одиниці віддзеркалюють стереотипні жіночі якості: фізично слабка, мудра, не надто приваблива, матеріально залежна.
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Серед позитивних морально-етичних якостей у семантичній структурі мовних одиниць актуалізації зазнають такі ознаки: сумлінне ставлення до роботи; уміння викликати
до себе довіру.
Серед негативних психологічних характеристик домінують такі: сварлива, балакуча,
хитра, легковажна.
Щодо концептуалізації розумових здібностей, то у лексико- фразеологічній системі
англійської мови відображено значне применшення жіночого інтелекту, тому вона представлена як така, що має неглибокий і невеликий розум, який не дозволяє їй приймати
самостійних рішень та ставить у додаткову залежність від чоловіка.
З іншого боку, у мовних одиницях зафіксовано активне вольове начало в жіночій
натурі: енергійна жінка; самодостатня жінка; жінка, якій вдається керувати. Водночас у мовних засобах відображено конформність жіночої натури, яка легко піддається
впливові інших; покірність жінки.
Частотними є ознаки на позначення жінки, які виявляються у подружньому житті:
жінка – берегиня домашнього вогнища; проте об’єктом концептуалізації також є і негативні поведінкові риси, наприклад, жінка – повія.
Отже, проведений аналіз обрядових лексичних та фразеологічних одиниць свідчить, що
найбільш релевантними фреймовими структурами для дослідження концептів весільної обрядовості WOMAN, BRIDE, WIFE виявилися такі: предметний фрейм ( квалітативна схема;
локативна схема, схема способу буття), акціональний фрейм (схема контактної дії; схема каузації), посесивний фрейм (схема партитивності; схема власності), ідентифікаційний фрейм
(схема класифікації), компаративний фрейм (схема подібності – аналогії).
Сутність концепту розкривається через тріаду – образ, поняття й символ. За таким
підходом на четвертому етапі формування концепту та його вербалізації з’являється міф,
тобто дія символу в парадигмі певної культури.
Тому вважаємо перспективними подальші дослідження саме в такому аспекті.
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VERBALIZATION OF THE CONCEPT WOMAN IN THE LEXICAL
PHRASEOLOGICAL SYSTEM OF THE ENGLISH LANGUAGE
The article deals with the study of the peculiar features of the process of verbalization of
the concept WOMAN in the lexical phraseological system of the English language, the analysis of its structure, main frames and propositional schemes.
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ОСОБЛИВОСТІ ХУДОЖНЬОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ АРХЕТИПУ БАТЬКА У РОМАНАХ
ІРИНИ ВІЛЬДЕ «СЕСТРИ РІЧИНСЬКІ» ТА ТЕОДОРА ДРАЙЗЕРА «ОПЛОТ»
У статті досліджуються чоловічі образи-інтерпретанти юнгівського трактування архетипу Батька в соціально-психологічних романах Ірини Вільде «Сестри Річинські»
та Теодора Драйзера «Оплот». Наголошено на превалюванні в американській літературі поч. ХХ ст. саме цього архетипу.
Ключові слова: соціально-психологічний роман, міфологія, архетип, першообраз, порівняльна типологія.
У новітніх тенденціях розвитку літературного процесу міфологія все частіше фігурує як ілюстративний матеріал, як об’єкт художнього переосмислення, як аргумент у
доведенні авторської моделі світу. Тому творча спадщина класиків української та світової літератур привертають увагу дослідників з погляду втілення міфу та міфотворчості.
Міфологічні уявлення, збережені культурною пам’яттю народу, є особливою формою
суспільної свідомості, яка співіснує поряд із релігійною та художньою свідомістю і формує
їх психологічну та образну основу. Міфологічна свідомість володіє власною специфікою,
несе у собі метафоричні образи поетичного самоусвідомлення людини та життя, в результаті
чого сформовані в архаїчні часи уявлення продовжують впливати на менталітет, культуру народу в сьогоденні. Аналізові взаємодії міфу і роману в літературі присвячена стаття Н. Мєдвєдєвої: «На відміну від міфу «первинного», архаїчного, міф у літературі – це художній образ,
у якому, проте, його міфологічний архетип присутній як визначальний структурний принцип
і як праобраз для подальших інтерпретацій… Критерієм міфологічності образу чи твору в
цілому може слугувати наявність у ньому матеріально втіленого символу, а також деяка архетипова (не в юнґіанському, а у більш ширшому значенні) модель, яка може реалізуватися
на усіх рівнях художньої форми та існувати у творі з різною мірою повноти… від окремих
алюзій до відтворення сюжету» [1: 58].
У сучасному літературознавстві є чимало наукових розвідок, присвячених аналізу
різних аспектів творчої спадщини Ірини Вільде (С. Андрусів, М. Вальо, І. Денисюк, В. Качкан, Н. Мафтин, С. Шаховський та ін.) та Теодора Драйзера (С. Батурин, Т. Денисова, Я. Засурський, А. Кейзін, Є. Морозкіна, В. Солодовник, Ч. Шапіро та ін.), проте запропонована
тема не досліджувалась у компаративному аспекті. Застосування міфопоетичного підходу до
аналізу творчого доробку Ірини Вільде та Теодора Драйзера сприяє глибокому проникненню у філософський і естетичний контекст художньої спадщини письменників, пов’язаної з
могутніми пластами світової культури і філософії. Обидва автори відзначаються схильністю
до суто життєвого та біографічного рівнів міфологізування та міфотворчості. Відтак, актуальною науковою проблемою є вивчення епічного доробку письменників у архетипному
© Дудар О., Левандовська І., 2015
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ракурсі. Мета розвідки полягає у дослідженні особливостей реалізації та функціонування архетипу Батька в соціально-психологічних романах Ірини Вільде «Сестри Річинські»
та Теодора Драйзера «Оплот».
Науковці різних галузей тлумачать архетип як проформу, прототип, первинну форму
пізніших утворень [2: 56]; як «інваріантну структуру, що пронизує всю історію розвитку
об’єктивного світу і має символічний характер” [3: 119]; універсальні прообраз, проформи поведінки і мислення, систему установок і реакцій, що визначає життя людини, як
«сталі схеми колективного позасвідомого» [4: 126]; психоповедінкові константи колективного позасвідомого (Е. Нойман).
Батьківський архетип визначає ставлення до чоловіка, до закону та держави, до розуму та духу. «Він – це те, що приводить саме себе у рух, подібно вітру, це те, що створює
та керує» [5:141]. Таким чином, першоосновою архетипів, за Юнґом, є сама природа
(мати), спосіб життя людини, а релігійні основи досвіду формуються пізніше на основі
архетипу батька, який ототожнюється з духом, динамікою природи та її трансформаціями. «Батько, – пише Юнґ, – також являє собою могутній архетип, який живе у душі
дитини. Батько є всеоб’ємним образом Бога, динамічним принципом» [Там само].
Цікавим є дослідження трансформації європейських архетипів на тлі американського дискурсу. Т. Остапчук доводить, що провідний голос у національному багатоголоссі
США належав європейським поселенцям. Тому найвпливовішим чинником формування
американської культури і відповідно літератури стало європейське підґрунтя, що живилось з біблійного міфо-філософського сприйняття. З епохи Відродження, за Е. Нойманном, домінуючий архетип Небесного Батька поступився земному жіночому. У новоствореному американському суспільстві утверджується пріоритет архетипу Великої Матері
[6:137]. У ХVІІІ–ХІХ ст. «американська мрія» поселенців із очікування вічного здоров’я,
моральної чистоти та матеріального добробуту в Новому Світі перетворилась на проголошення примітивного задоволення власних потреб, здебільшого матеріального характеру. (Емерсон Р. у книзі «Риси англійського народу» 1856 р. окреслює ідею «американської мрії»). Крах ідей батьків-пілігрімів знаходить відображення у художній літературі
США ХIХ–ХХ ст. : ВолтВітмен, Джек Лондон, Теодор Драйзер, Ернест Гемінґвей, Скот
Фітцджеральд. У суспільстві відбувається поступове переміщення акценту з архетипу
Великої Матері (панування несвідомого над свідомим, але утримування стабільної ситуації) на Небесного Батька [7:44–47].
Архетип Батька вступає у суперечність із образом, обмеженим особистим досвідом.
Зміст цієї ідеї полягає в основі власного батька, який послуговується своїми, вже усталеними архетипами, і впливає на спосіб спілкування з ним. Психологічна структура (архетип) функціонує як програма, що передбачає практичне життя згідно з взірцем, психологічний еквівалент інстинкту [8]. Зіставляючи головних героїв соціально-психологічних
романів Ірини Вільде «Сестри Річинські» та Теодора Драйзера «Оплот» – Аркадія Річинського та Солона Барнса, наголошуємо на деяких подібностях у зовнішніх обставинах
їх життя: вони обоє походять з родин священнослужителів. Та доволі різняться основи
релігійного, а, відтак, морального виховання: «Не раз за життя Аркадія виникав у неї
[Олени] сумнів, чи її чоловік щирий у проповідуванні Христових істин, чи вірить він у
те, що виголошує з амвона, проте формально ніхто не міг йому нічого закинути. Може,
не завжди був щирим, але напевно завжди був галантним супроти бога» [9 (3:223)].
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Народження п’ятьох дітей Річинського в оповіді тісно переплітається з історичними подіями. Хитка політична ситуація, балансування між владними силами обмежує увагу батька
до дітей, але отець Аркадій будь-якою ціною забезпечує добробут родини. «Всі таємні таткові інтереси, що запевняли їм достатнє життя і давали моральне право ставити себе понад
інших, творились десь далеко поза їх домом, може навіть на іншій планеті. Жінка і діти були
ізольовані від них» [9 (3:96)] – усвідомлює після смерті батька донька Зоня.
Життєвою метою отця Річинського було успішне «прилаштування» дітей: «… був
батьком п’яти дівчат, які в свою чергу вимагали для себе раніше чи пізніше п’ятьох добре
забезпечених чоловіків…
Коли Аркадій закривав іноді очі перед своїми гарненькими, здоровими, нарядженими, як лялечки, дочками, щоб уявити собі їх уже дорослими, то дуже часто, замість
образу мадонни з дитям на руках, ввижалася йому засушена стара діва, яку він возить з
балу на бал і ніде «продати» не може» [9 (1:47)].
Іншим постає образ батька Солона Барнса. Прототипом головного героя, на думку
біографів та критиків (Я. Засурський, Є. Морозкіна), став рідний батько Теодора Драйзера. Дріб’язкова обмеженість понять батька, непристосованість до життя, бідне існування
сім’ї – все це з дитинства пригнічувало Драйзера. Розуміння батька – люблячого, чуйного, невибагливого – прийшло у зрілих роках. Коли слава та гроші прийшли до автора і він
міг допомогти, було вже пізно, батька не стало.
Головний герой роману «Оплот» Солон Барнс, вихований ревними квакерами, успадковує «модель життєвого циклу»:«The great thing under Divine Providence, so far as he could
reason it out, was to marry, have children, and raise them in decency and in the fear of the Lord.»[10:
167–168]. [Він вважав, що визначене Богом призначення людини – одруження, народження
дітей та їх виховання у скромності і Божій покорі.] (тут і далі переклад наш. – О.Д., І.Л.).
Образ батька змальовується через сприймання дітей: це – комбінація очікувань, детермінованих архетипом і культурою, з історичним досвідом особистих рис та якостей.
Архетип Батька активізується у відносинах, де є авторитарність. Наратор-усезнавець
підкреслює людяність в образі батька і його невимушеність у спілкуванні з рідними дітьми, що стало запорукою успіху в гуманізації архетипного образу. Таким чином, завдання батька у стосунках з дітьми – уникнути ризику полярних позицій: сила – безсилля.
Аркадій Річинський – турботливий батько: «… кількома словами зумів переконати її
[Олену], що майбутнє її дітей – це ні в якому разі не гра сліпого випадку. Їх долею керує
розумна, передбачлива батьківська рука» [9 (1:53)], став поганим помічником донькам,
які починали доросле життя. Смерть Річинського виявила незрілість, несамостійність як
дружини Олени, так і п’ятьох доньок: «… вчора ховали вони не самого отця Аркадія, – в
кам’яний погріб замурували вони й свою долю…» [9 (1:235)]. Солон Барнс, сильний у
релігійних переконаннях та закритий для сучасного йому світу, пригнічує індивідуальні
особливості дітей:«Orville had built up an apocryphal notion of his father as a powerful, inaccessible citizen of the world who was to be admired and respected but not really loved except
in a filial, perfunctory way. Stewart, on the other hand, felt something tender in his father which
did not concern his strength at all, but which, nevertheless, was hidden away deep, like a jewel
in a mine, and was scarcely to be reached because of the hard rocks of duty and morality which
covered it» [10:168]. [Орвіл створив власний, умовний образ батька, людини владної та
неприступної, якою можна захоплюватись і поважати, але любити не можна – хіба лише
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умовною синівською любов’ю. А Стюарт відчував у батькові особливу ніжність, що не
применшувала силу його особистості, але все ж була прихована у глибині його душі, як
цінна порода у шахті, і майже недосяжна, бо шлях до неї загороджений важкими брилами моралі та обов’язку]. І, що найважливіше, – обом батькам не вистачало звичайного
емоційного спілкування з дітьми.
Патріархальне суспільство періоду написання та художнього часу соціально-психологічних романів Вільде «Сестри Річинські» та Драйзера «Оплот» давало чоловікам
більше можливості здійснювати керівні функції, більше мобільності та енергії, ніж жінкам. Такі якості, як прагнення влади, рішучість, відвага та фізична сила в архетипному
вимірі сприймаються як складові психічної структури Батька. Негативним аспектом таких якостей виступають моральна жорстокість, авторитаризм, нав’язливі ідеї та дії. У дитинстві основу самооцінки та відносин з іншими людьми становлять батьківські заборони та накази. Пізніше виникає модель внутрішнього голосу, самостійного судження. Подальша поведінка дорослої людини у питаннях особистої та соціальної влади залежить
від превалювання однієї зі сфер. Таким чином, у старших дочок Річинських Катерини
і Софії та Орвіла і Доротеї Барнс превалює бажання до особистої влади у суспільстві.
Проявом рис архетипу Батька є утвердження через досягнення матеріального добробуту.
У такої людини, як Солон Барнс, неминучою є криза у сімейному житті. Сакральні
цитати з «Книги повчань», яким слідує Солон, рекомендують задовольнятись скромним
та спокійним життям. У той час підростаючі молоді Барнси відчувають, що традиції
дому суттєво відрізняються від «духу часу». Випробовуючи свого героя, розповідач
Драйзера трагічно розвиває події: дочки покидають дім, син завершує життя самогубством, помирає дружина. Але «Внутрішнє Світло» підтримує його. У критичні моменти
життя Солона наратор вкладає у його уста слова із Біблії: «Where to find the strength to
сonfrontall this and save something from the ruins? And again and again, he returned to the
Inner Light, with prayer for aid and faith that was all but shaken to its roots.
In his darkest misery there came to him this line from the Gospel of Mark: «Lord, I believe. Help Thou mine unbelief», spoken by the father who came asking Jesus to heal his son»
[10:292]. [Де віднайти сили, щоб перенести все це і хоч щось врятувати з-під руїн? Знову
і знову він повертався думками до Внутрішнього Світла з молитвою за зміцнення духу
та віри, які похитнулись у самих своїх основах.
У важку хвилину нещастя йому згадався рядок із Євангелія від Марка: «Вірую, Господи! Поможи недовірству моєму!» [Слова, що промовляє батько, який прийшов молити
Ісуса про зцілення сина]. Але син Солона Стюарт у в’язниці не витримує сорому та психічного напруження, здійснює самогубство. Біль батька невимовний:«And the sorrow!
The shame! Almost, like Jesus on the Cross, he was ready to cry, «My God, my God, why hast
Thou forsaken me?» [10: 299]. [Горе,горе! Ганьба! І йому хотілось вигукнути словами
розіп’ятого Христа: «Боже мій, Боже мій, нащо мене Ти покинув?»]. Здається, від чергового удару долі чоловік цілком відмовиться від віри, проте після смерті дружини «… his
mind was wearied into prayer: “Not my will but Thine…» [10: 315]. [… втомлена свідомість
шукала розради у молитві: «Хай буде воля Твоя…»].
Теодор Драйзер реінтерпретує історію людства, в образі квакера Солона Барнса відтворює постать Ісуса Христа. Душевні та фізичні муки героя втілюють муки розіп’ятого
Сина Божого. Критерії оцінки власного життя героя та навкілля, його дії тотожні Ісу560

совим: від проповідей-звертань до останньої молитви-прохання. Солон Барнс подолав
труднощі, пройшов обряд прилучення до сакрального, недосяжного для інших знання,
пройшов психічну трансформацію. Справді, процес пошуку героєм істини і гармонії має
багато спільного з міфоритуалом ініціації, який, з одного боку, пов’язаний з дорослішанням, а з другого – з поверненням назад до моменту виникнення. На думку Еліаде, щоб
відчинити душу для духовного, потрібно на якийсь час повернути її Хаосу, дозволити їй
померти в одному стані й відродитися в іншому, знайти в собі міць відмовитися від безвідповідальності дитинства [11: 181–187].
У творі також наявна символіка, що увиразнює розуміння героєм, а відтак читачем основ
світоустрою. На одній із прогулянок поблизу річки Левер-крик увагу Солона привертає зелена муха, яка об’їдала невеликий пуп’янок. Чоловік захопився її красою. Муха зазвичай асоціюється зі злими богами і псуванням, може втілювати надприродні сили, здебільшого злі. У
християн муха символізує втілення зла, епідемії, гріха. Надзвичайна краса мухи, «витонченої
будови та забарвлення, з прозорими крильцями, що робили її схожою на смарагд», є тотожною розкошам, спокусам, які так захопили дітей Барнса – юних людських створінь. Їхнє
невміння, а подекуди небажання опиратись стало чинником фатальних життєвих подій та
розчарування. Філософські роздуми спонукають чоловіка до висновку:«Surely there must be a
Creative Divinity, and so a purpose, behind all of this variety and beauty and tragedy of life. For see
how tragedy had descended up on him, and still he had faith, and would have» [10: 317].[«Так, існує Творча Божественна Сила, і все в природі, прекрасне і трагічне, має свою сутність. Адже
от сталась трагедія у його житті, а він вірить і віритиме»]. Таким чином Солон знаходить
відповідь на питання, яке турбувало його раніше: «… still these things would occur… Why
did an all-wise and all-merciful Providence allow them to happen?»[10: 128]. [«… несправедливі
речі трапляються у житті… То чому ж всемогутнє та наймиліше Провидіння це допускає?»].
Знаковим є також епізод з вужем. Змій – вкрай складний і універсальний символ,
що означає інстинктивну природу, прилив життєвої сили, одухотворення. Це – посередник між небом, землею та підземним світом. Ключем до розуміння триєдності є добро і
любов:«And now I thank God for this revelation of His universal presence and His good intent
toward all things – all of His created world. For otherwise how would it understand me, and I
it, if we were not both a part of Himself?
…Many things which I thought I understood, I did not understand a tall… One is the need
of love to ward all created things» [10: 319].[«І я вдячний Богу за докази того, що Він є всюдисущим і добрим до всього живого, до кожного творіння Свого. Хіба я та вуж зрозуміли
б один одного, якщо не були б частинками світу Божого?
…Багато я не розумів, хоч здавалось, що розумію… Тепер я знаю, що до всякого створіння Божого треба ставитись із любов’ю»]. Таким чином, у процесі створення роману Теодор Драйзер реалізував той принцип творчого процесу, на який вказав Юнґ, підкреслюючи
загальну архетипову природу наших уявлень про дійсність. Згоджується з думкою про те,
що митець може досягти правдивості зображуваного ним тільки за умови залучення стихії
нашого загального несвідомого та передаючи його елементи «завдяки не тільки багатству
та оригінальності уяви, але і пластичній, зображальній силі» Є. Мелетинський [12: 61–62].
Оточений ніжною любов’ю та турботою доньок Айсобел і Етти, невиліковно хворий
Солон залишається непохитним у вірі. Теодор Драйзер у кінці роману символічно наділяє
героя даром всезнання, пророкування: «Daughter, what has become of that poor old man
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who was dying of cancer? … that poor old man whose son killed himself» [10: 332]. [«Дочко,
що трапилось із тим бідним старим, який умирав від раку? … той, у якого син покінчив
із собою»]. Усе життя чоловіка – взірець віри, відданості ідеалам, душевного спокою –
завершується смертю, що відтворює спокутування гріхів.
«Поривання вийти за соціально-історичні та просторово-часові рамки заради виявлення «загальнолюдського» змісту («вічні» руйнівні та творчі сили, що випливали з
природи людини, зі загальнолюдських психологічних і метафізичних основ) було одним
із моментів переходу від реалізму ХІХ ст. до мистецтва ХХ ст., а міфологія в силу своєї
одвічної символічності виявилась зручною мовою описування сталих моделей особистої
та суспільної поведінки, певних суттєвих законів соціального та природного космосу», –
стверджує Ю. Лотман [13:220–226 ].
Отже, Теодор Драйзер у зрілому віці повернувся до пошуку Бога у самій людині, а не
зовні, його Христос ближчий до своєї архетипової суті, про яку говорив Є. М. Мелетинский. Згідно з його теорією, образ Христа – найвище втілення архетипу Пророка, Святого. Цей архетип також проходить еволюцію від боротьби, пропаганди до примирення,
«в якому нема місця богатирській несамовитості», але є «страждальна стійкість, інколи
готовність до мучеництва, самопожертви» [14:30]. Саме такого Христа описує Драйзер
в образі Солона Барнса. Бог для нього – той самий внутрішній, надособистий цензор з
його позасвідомою, але народженою самою людиною суттю. Архетип Спасителя, Христа у романі змальовується за допомогою поетики ліризму. Архетипи Мудрого Старця та
Святого – тісно пов’язані між собою, оскільки ціннісний вектор обох веде до розумного
та гуманістичного усвідомлення ролі людини в історії. Архетип Мудрого Старця – це
завершення процесу індивідуалізації, оскільки кінцеве усвідомлення цієї ролі і є вища
мета еволюції кожної індивідуальної свідомості.
Через страждання, на думку С. Андрусів, приходить прийняття християнських постулатів, усвідомлення справжньої вартості буття: «Повернення у «рай архетипів» допомагає людині переносити страждання: її страждання повторює першостраждання –
розіп’ятого Христа: раз страждав і витерпів Син Божий, то можу і я. У стражданні – індивідуальному чи колективному – Бог випробовує людину чи народ. Наявність у житті
індивіда чи народу терпінь і страждань – ієрофанія, богоявлення» [15:142].
Отже, компаративістичне дослідження соціально-психологічних романів Ірини Вільде «Сестри Річинські» та Теодора Драйзера «Оплот» в архетипному ракурсі підтверджує
наявність у творах своєрідного міфологічного коду, який творить та структурує їх художній хронотоп. Головні чоловічі образи соціально-психологічних романів «Сестри Річинські» Ірини Вільде та «Оплот» Теодора Драйзера різною мірою володіють складовими
рисами архетипу Батька. Попри превалювання рис психічної структури Батька у Солона
Барнса американський письменник трансформує у романі Біблійні коди (мотиви, образи), вводить символи, створюючи певну художню «надсистему».
Зауважимо, що художні світи Ірини Вільде та Теодора Драйзера типологічно споріднені, а відтак і відмінні, що пояснюється історичними, загальнокультурними та
суб’єктивно-індивідуальними причинами, які дають змогу вести мову про психоментальну спорідненість їхніх візій світу. Таким чином, перспективним видається й подальше звернення дослідників не лише до конкретних творів, але й до творчості Ірини Вільде
та Теодора Драйзера загалом, аналізуючи у комплексі міфологічні понятійні структури.
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ОСОБЕННОСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РЕАЛИЗАЦИИ АРХЕТИПА ОТЦА
В РОМАНАХ ИРИНЫ ВИЛЬДЭ «СЁСТРЫ РИЧИНСКИЕ»
И ТЕОДОРА ДРАЙЗЕРА «ОПЛОТ»
В статье исследуются мужские образы-интерпретанты Юнговской трактовки
архетипа Отца в социально-психологических романах Ирины Вильдэ «Сёстры Ричинские» и Теодора Драйзера «Оплот». Акцентируется внимание на превалировании в американской литературе нач. ХХ века именно этого архетипа.
Ключевые слова: социально-психологический роман, мифология, архетип, первообраз, сравнительная типология.
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THE PECULIARITIESOF ARTISTIC DEPICTION OF THE FATHER ARCHETYPE
IN IRYNA VILDE’S NOVEL «RICHYNSKY SISTERS» AND IN «THE BULWARK»
BY THEODORE DREISER
The article deals with the male images-interpretants of the Father archetype based on the
C.-G.Jung’s conception in the social-psychological novels «Richynsky Sisters» by Iryna Vilde
and «The Bulwark» by Theodore Dreiser. The prevalence of this archetype in American literature at the beginning of the XXth century is emphasized.
Key words: social-psychological novel, mythology, archetype, primordial image, comparative typology.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКЕ
В современной эпохе в результате непосредственного влияния глобализации, научнотехнического развития на многие отрасли деятельности общества, в том числе на язык,
и терминология, как организатор лингвистической базы научного языка и одна из важных
отраслей лингвистической науки, в динамической форме подверглась изменению и инновации. И в мировой, и в азербайджанской лингвистике происходит процесс непосредственного
формирования аппарата понятий терминологии, являющейся одним из стратегических ресурсов лингвистики. В процессе глобализации в языках мира также происходит процесс унификации терминологии, в результате чего системы национальной терминологии сталкиваются с серьёзными проблемами. В статье исследованы основные направления развития
терминологической деятельности в современной эпохе, проанализированы в этой области
возможности, созданные международными стандартами и системой.
Ключевые слова: терминология, терминологический стандарт, терминологическая
система, унификация терминов, регулирование, стандартизация, гармонизация, терминологическая база данных
Введение. Любая отрасль науки и техники находит своё выражение в терминах. Термины – это орудие для получения и распространения информации, получения знания и
освоения специальности. Без освоения терминологии невозможно изучить никакую отрасль науки. Известно, что на родном языке информация воспринимается (процесс декодирования) и передаётся (процесс кодирования) намного быстрее. Стандартизированная
терминология создаёт точную возможность общения, помогает избежать ошибочного
осмысления и интерпретации, а также повышает качество общения [2, 43].
Терминологический опыт любой страны в различных отраслях расширяет общение,
и развиваются функциональные возможности официального языка. Таким образом, терминология в стране превращается в один из факторов интеграции, который обеспечивает
экономическое, политическое, научное, техническое общения, позволяет создание единого информационного пространства [3].
В последние годы, и в национальной, и в иностранной лингвистиках, в отдельных
предметных отраслях и разных языках уделяется большое внимание всестороннему изучения терминологических проблем. Открытие и расширение национальных границ в
связи с влиянием научно-технической революции на все сферы общественной жизни,
повышение современной жизнедеятельности стали причиной повышения интереса к
профессиональному языку общения среди исследователей (Language for special purposes
(LSP) – язык для особых целей). А это привело к повышению в значительной степени
потока новых терминов, в том числе лексикографических терминов, их систематизация
и объяснение существенны [1].
© Амирова Самира Сабир гызы, 2015
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Терминология, как область науки, предлагает концепцию и методологию для высококачественного, эффективного представления и передачи знаний. В целом, в современном
мире в результате появления научно-технических знаний более 90% слов, появившихся в
языках, составляют специальные слова – термины [7].
Повышение социальной роли науки, непрерывный рост объёма информации сделали
существенным анализ систем терминов как новых, так и развивающихся, а также уже
сформировавшихся областей знаний. В настоящее время превращение знаний в объект
отдельного исследования систем терминов различных отраслей стали причиной появления таких независимых научных отраслей, как развивающиеся и усовершенствованные
методы исследования терминографии и терминоведения.
Основные направления терминологической деятельности в мировой и азерДо сих пор, как в мире, так и в Азербайджане,
байджанской лингвистике.
достаточно были проведены системные исследования по теоретическому направлению
терминоведения. Однако, всё ещё существуют проблемы по практической направленности терминологической деятельности. В современной эпохе эти проблемы, характеризующие также основные направления развития терминологии, можно сгруппировать
нижеследующим образом:
1. Лексикографическая терминологическая деятельность. Ещё в 60-ые годы ХХ
века Югэн Вюстер (Eugen Wuster), считающийся основателем теории общей терминологии, считал, что компьютер является незаменимым средством для составления словарей,
терминографических работ, представления переводных эквивалентов, а также в целях
координации терминологических работ по проведению поиска и памяти. В современное
время при составлении словарей и создании терминологических банков используются
различные программные средства [15].
В систематизации терминов, относящихся к различным отраслям науки и техники,
важная роль принадлежит терминологическим словарям. Терминологические словари
важны с точки зрения удовлетворения потребностей специалистов, работающих в различных отраслях. А это необходимо для сбора терминологических словарей, относящихся к различным отраслям науки и техники в единый центр, обеспечения их доступности.
По сведениям, данным Терминологической Комиссией Азербайджанской Республики, до настоящего времени в Азербайджане были составлены более 600 терминологических словарей, охватывающих различные отрасли науки [3]. В то же время готовится к
печати «Словарь новых терминов», недавно вошедших в азербайджанский язык за последние 5 лет. Он состоит из 2220 слов. А работа над «Словарём заимствованных слов»
уже на заключительном этапе.
К сожалению, до сих пор в ряде отраслей науки и техники имеется большая потребность в составлении терминологических словарей. В азербайджанском языке в этот ряд
можем отвести туризм, дипломатию, политологию и другие области.
Кроме того, в настоящее время в мире широко распространены методы извлечения
терминологии в автоматизированной форме. Для этого существует много программных
обеспечений. Можно отметить наиболее распространённые из них:Simple Concordance
Program, MonoConcPro, MultiTermExtract, Concordance for Windows, PROMTTerM, Word
Tabulator. Во многих этих программах есть возможности редактировать «чёрный список» (список слов без терминов), фильтровать длинные и часто встречающиеся слова,
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извлечь терминологии с одноязычного этапа, извлечь терминологии из форматов сложных файлов и др. Эти функции значительно повышают эффективность работы и сокращают время, затрачиваемое для редактирования последующих данных [2].
Отметим также, что если в своё время в результате дифференциации наук и создавались новые отрасли, в настоящее время интеграция наук ещё больше способствует открытию современных научных направлений и впоследствии их развитию, как самостоятельной науки. Например, в настоящее время авиация – это новая развитая область. В
то же время у неё тоже создаются всё новые отрасли. Одна из таких отраслей – это формирование логистики, как независимой отрасли. Вышеупомянутый аспект, естественно,
становится причиной перехода терминов из одной отрасли в другую. К примеру, в современном мире в стремительно развивающейся информатике и связанных с чрезвычайными происшествиями терминологии, используются и термины многих сфер – физики,
математики, геологии. Или, в последние годы, на стыке различных отраслей науки (мультидисциплинарный), в геополитике, биоэтике, медицинском праве, нанотехнологии, молекулярной биологии, генной инженерии и в других формирующихся научных отраслях
наблюдается идентичный процесс. Конечно, увеличение числа таких отраслей связано
с научно-техническим прогрессом. Учитывая подобную интеграцию наук, необходимо
составлять новые словари.
2. Создание терминологии данных банка (ТДБ. Одним из основных направлений
терминологической деятельности является создание терминологии данных банка (ТДБ)
[5]. Создание ТДБ – одно из относительно новых направлений терминологической деятельности, которое связано со стремительным ростом числа научных, технических,
экономических и других терминов, а также с трудностями в обработке «бумагой-ручкой» большой терминологической информации. Самая большая в мире ТДБ принадлежит компании «Siemens», в эту базу на 8 языках (включая и русский язык) входят 2,5
миллионов терминов. Международная ТДБ под названием «Eurodicautom» была создана
в терминологическом бюро Комиссии Европейского Союза. В настоящее время носит
название ИАТЕ (InterActive Terminology for Europe – Интерактивная Терминология для
Европы) и представляет в различных областях более 1,4 миллиона терминов (например,
медицина, торговля, телекоммуникация, металлургия) на 23 официальных языках Европейского Союза [7].
Создание ТДБ снижает трудоёмкость обработки информации, уменьшает обработку
и время передачи информации, а также улучшает качество работы. Обеспечение специалистов и научных работников нормативными документами терминологии занимает
основное место в этой области.
Именно, сбор терминологической информации и документов, спрос на их сохранение и передачу стал причиной создания в разных странах многочисленных ТДБ. В ТДБ
значение термина указывается подробно, то есть, даётся его разъяснение, в других языках даётся информация об эквивалентах терминов, их краткой форме, о том, каким документом заверено (например, национальным или международным стандартом).
В научной литературе ТДБ по цели создания делится на две группы:
•ТДБ, направленная на работу перевода научно-технической литературы и документов;
•ТДБ, назначенная для обеспечения информации о стандартизированной и рекомендуемой терминологии [1].
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С целью широкого использования и развития азербайджанского языка в виртуальном пространстве осуществляется ряд проектов. Необходимо усилить интеграцию в глобальное информационное пространство, пропагандировать в виртуальном пространстве
азербайджанскую науку, культуру, историю и язык, повысить число и качество азербайджаноязычных интернет-сайтов.
Выступая с парадигмой «Общие лексические формы являются базисом (основой)
для взаимопонимания», нужно сформировать в Азербайджане общее мнение о ряде терминов и понятий. Во многих отраслях науки, можно сказать, что неконтролируемое увеличение фонда терминологии становится причиной загрязнения его неполными, порой и
ненужными терминами, неточности, многозначности терминов, увеличения синонимов.
С иностранных языков происходят не всегда обоснованные интенсивные заимствования,
и наоборот, бессмысленная национализация международных терминов. Такое положение в терминологии оказывает негативное влияние на темпы развития науки и практики.
3. Унификация терминов и терминологических систем – сюда относятся регулирование, стандартизация и гармонизация. В отраслях с богатым и стремительно меняющимся терминологическим фондом, с возрастающим числом научных поисков и находок в международном масштабе, унификация терминов (образовано от слияния слов:
латинского «unio» – единство и французского «fixation» – закрывать) раскрывается, как
необходимое требование в современной лингвистике. Унификация терминов охватывает
последующий процесс урегулирования отраслевых терминов. Во время урегулирования
термины собираются по отраслям, определяется их количество, и составляются словари.
Унификация предусматривает включение терминов в разных языках в одинаковые
форму и рамку. При этом в первую очередь, должны быть учтены специфические особенности языка. Задача унификации – обеспечение однозначной совместимости между
системой понятия и терминологической системой. Унификация ведётся на всех уровнях
(содержательных, логических и лингвистических). При этом учитываются и лингвистический анализ терминов, и общие нормы и закономерности языка, и специфические стороны для критериев нормативного оценивания терминологии.
Урегулирование – это основная часть практической работы по унификации терминологии.
Первоначальным этапом основного направления работы по урегулированию терминологии является инвентаризация. Инвентаризация – это сбор и описание всех терминов, относящихся к
рассматриваемым научным отраслям. Эта работа состоит из отбора терминов, их лексикографической обработки и описания, результатом работы становятся терминологические словари.
На последней стадии унификации осуществляется кодификация терминологической системы, то есть, её формирование в форме нормативного словаря. В зависимости от особенностей использования, кодификация оформляется двумя способами. Если
чрезмерно жёсткие нормы смогут препятствовать развитию творческой мысли (обычно
в сфере науки), то результат кодификации становится рекомендуемым сборником терминов. Если отклонение термина от точного однозначного использования недопустимо
(обычно в сфере производства), то результат кодификации становится государственным
стандартом по терминам и определениям. Терминологический стандарт является правовым (юридическим) документом: закрепление использования терминов в законодательстве связано с необходимостью их однозначного понимания в различных отраслях – в
производстве, управлении, во внутренней и внешней торговле и т.д. [2].
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В целом, в настоящее время в мире существуют более 20 тысяч терминологических
стандартов. Основная их часть – это национальные стандарты, созданные в развитых
промышленных странах. Кроме того, также есть международные стандарты, региональные стандарты, стандарты компаний и международных организаций. Ряд крупных
компаний рассматривают менеджмент терминологии как составную часть глобализации
стратегии компании, принимают использование стандартной терминологии в качестве
важного компонента корпоративной культуры.
Принятие международного стандарта по терминологии не значит, отказаться от традиционной национальной системы. Международная стандартизация, прежде всего, – это
определение точного толкования терминов родного и иностранных языков, и однозначного соответствия. Вообще, существуют два типа стандарта – «жёсткие» (их выполнение
обязательно) и «мягкие» стандарты или же рекомендации. Терминологические стандарты относятся ко второму типу, так что, если вместо одного термина на его профессиональном разговорном языке употребляется существующий заменитель (синоним), то его
значение не меняется [1].
В подкомитетах (TC37/SC1, TC37/SC2, TC37/SC2, TC37/SC4) и в Проектном Комитете
ISO/TC 237 Международной Организации Стандартизации ISO/TC 37 (Терминология и другие языковые и содержательные ресурсы) по нескольким отраслям разрабатываются стандарты. В этих комитетах ещё разрабатываются стандарты, связанные с изданием, выставкой,
презентацией терминологических стандартов, а также нормативные правила для ведения
словарей и статистики [12].В настоящее время в 60 странах существуют соответствующие
комитеты, привлекшие к себе тысячи экспертов, связанных со стандартизацией.
Отметим, что в терминоведении нормы должны соответствовать общим нормам литературного языка. В то же время существует ряд специальных нормативных требований
относительно терминов. Стандарт ISO 12620 определяет более 200 различных свойств
терминов [13].
Усиление международного сотрудничества в отраслях науки, технологии, экономики,
культуры требует ускорения дел по гармонизации терминологии. ISO 860:2007 определяет
методологический подход гармонизации понятий, систем понятий, определений и терминов
[14]. Эта методология на национальном и международном уровне применяется к гармонизированной разработке терминологии в одноязычном или в многоязычном контексте.
Известно, что в современном мире английский язык играет роль средства межнационального общения и обмена информацией. Даже национальные языки развитых стран
Европы и Азии на международном уровне, на научно-технических или общественно-политических форумах не могут конкурировать с английским языком. Большинство терминов создаются на английском языке и переходят в другие языки. В результате в языках
мира происходит процесс унификации терминологии. В связи с этим перед национальными системами терминологии встаёт проблема «жизни и смерти». Эта проблема особенно остро ощущается в развивающихся странах. Нужно выступить против воздействия
вмешательства превосходящих языков в мире, постараться сохранить независимость
языка для обеспечения полного выполнения функции его как средства общения во всех
сферах научно-технической и общественно-политической жизни, с заботой относиться к
национальному языку, активно используя потенциал языка, необходимо контролировать
его развитие. В мире существуют два подхода по отношению к заимствованным словам:
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1) ввести международные термины в национальные языкибез изменений; 2) полностью
заменить международные термины национальными терминами. У каждого подхода есть
свои риски [9].Заимствование терминов из других языков неизбежно, но здесь нужно
придерживаться баланса, порой, если даже в азербайджанском языке есть используемые
синонимы терминов, то терминология засоряется заимствованными словами из других
языков. Иногда в разговорной речи, литературе и периодической печати используется не
адекватный перевод термина, а во многих случаях – его неправильная транскрипция. В
результате, очень часто для обычного пользователя термин входит в азербайджанский
язык с неясным значением и звучанием. Во многих областях науки, в том числе в области информационной безопасности, неунифицированные терминологии остаются серьёзным препятствием в научно-информационном обмене, как в азербайджанском, так и
в других языках. А при переводе научной литературы создаёт большие трудности [6; 8].
В целом, с целью урегулирования терминологии следует принять неотложные меры
организационного, методического и научного характера.
Выводы. В настоящее время, как в национальной, так и в международной терминологической среде в отдельности невозможно проанализировать протекающие процессы.
Именно по этой причине, основные направления развития терминологической деятельности следует рассматривать в этом контексте.
Известно, что развитие различных отраслей науки и техники, достигнутые в этой
области успехи, инновации создают основу для возникновения новых терминов, относящихся к этим отраслям. В результате этого в язык входят новые термины. Адаптируясь
к новым правилам, новые термины проходят через лингвистическую экспертизу и включаются в базу данных [1]. Для адаптации терминов, включённых в терминологическую
базу данных, к требованиям Международного Информационного Центра по терминологии и Международной Организации по Стандартизации, необходимо более тесное сотрудничество терминологических комиссий отдельных стран с этими организациями. С
другой стороны, целесообразно принять терминологической комиссией каждой страны
национальные и международные стандарты в области терминологии, осуществить работу по совместимости терминов друг другу, гармонизации совместно с соответствующими государственными структурами [1].
После внесения всех существующих терминологических словарей в терминологическую информационную базу необходимо обеспечить всем их доступность, оказать
помощь трудящимся в различных отраслях науки и техники в лёгком приобретении толкования терминов, встречающихся в их повседневной работе, а также создать несколько
веб-сайтов с целью привлечения различных слоёв общества к созданию термина.
Что касается Азербайджана, то здесь, в терминологическом реестре, то есть в области создания терминологических данных банка (ТБД), необходимо ускорить работу, защитить и развивать терминологическую базу языка от чужого воздействия. Ещё больше
использовать возможности виртуального пространства в процессе создания онлайн-ресурсной базы и, в целом, новых терминов для возможности доступа к ним азербайджанцев, рассеянных по всему миру, в том числе в этот процесс через интерактивные форумы
должна быть вовлечена широкая общественность.
Как составная часть электронного государства, Терминологическая Комиссия должна непрерывно эксплуатировать терминологическую информационную систему, ре570

гулярно обеспечить её развитие, поддерживать взаимодействие с соответствующими
структурами и системами международных и зарубежных стран, оказать людям в области
терминологии электронно-информационную услугу.
В то же время должна быть усилена склонность к созданию индивидуального или
авторского термина, ещё большее преимущество следует отдать созданию термина на
основе внутренних возможностей языка, но данный процесс обязательно должен контролироваться Комиссией по Терминологии. Должны увеличиваться интегративность
научных отраслей, регулироваться процесс заимствования терминов, в телевизионных
передачах, радио и других массовых изданиях следует усилить контроль над соблюдением норм литературного языка и терминологических требований.
Необходимо ускорить процесс подключения к Международной Терминологической
Сети TermNet, являющейся терминологической информационной системой Азербайджана. Именно таким образом, возможно, автоматизировать работу подготовки межъязыковых терминологических словарей, а также определить переход терминов с азербайджанского языка на другие языки.
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ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У СУЧАСНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ
У сучасній епосі в результаті безпосереднього впливу глобалізації, науково-технічного
розвитку на галузі діяльності суспільства, у тому числі на мову, і термінологія як організатор лінгвістичної бази наукової мови і одна з важливіших галузей лінгвістичної науки, в динамічній формі піддається змінам і інновації. І в світовій, і в азербайджанській лінгвістиці
відбувається процес безпосереднього формування термінологічного понятійного апарату,
що є одним із стратегічних ресурсів лінгвістики. У процесі глобалізації у мовах світу також
відбувається процес уніфікації термінології, в результаті чого системи національної термінології стикаються із серйозними проблемами. У статті досліджені основні напрямки розвитку термінологічної діяльності у сучасній епосі, проаналізовані в цій галузі можливості,
створені міжнародними стандартами і системою.
Ключові слова: термінологія, термінологічний стандарт, термінологічна система,
уніфікація термінів, регулювання, стандартизація, гармонізація, термінологічна база даних.
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MAIN DIRECTIONS OF TERMINOLOGICAL ACTIVITY
IN MODERN LINGUISTICS
In modern times as a result of direct impact of globalization and scientific-terminological
development, several fields of activity, as well as, terminology constituting linguistic basis of
scientific language and being one of the main fields of linguistics was exposed to dynamic
changes and renewal. The process of continuous formation of concept apparatus of terminology which is considered to be one of the strategical resources of linguistics takes place in the
world and Azerbaijani linguistics. As a result of globalization the process of unification of
terminology is on going in the world languages and national terminological systems face with
serious problems. Leading development directions of terminological activity have been investigated, international standards in this field and the opportunities created by this system have
been analyzed in the article.
Key words: terminology, terminological standard, terminological system, unification of
terms, adjustment, standardization, harmonization, lexicographic terminological activity, bank
of terminological data
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РОЛЬ ЛЕКСИЧЕСКОГО СЛОВООБРАЗОВАНИЯ
В ОБУЧЕНИИ РЕЧЕВЫМ НОРМАМ
В формировании речевой культуры у студентов лексическая деривация имеет особое значение. В процессе обучения лексической деривации развивается логическое и интеллектуальное мышление, обогащается их словарный запас, создаëтся постоянство в
письменной и условной нормах речи. Поэтому можно считать полностью целесообразным обучение лексической деривации как особой теме в общеобразовательных школах.
Ключевые слова: лексическая деривация, речевая норма, интеллектуальное мышление, логическое мышление, процесс обучения.
В формировании культуры речи учащихся важную роль играет лексическая деривация.
В процессе лексической деривации словарный запас языка пополняется новыми словами. Образование новых слов, и, соответственно им, новых смысловых значений, оказывает очень большое влияние на обогащение речи учащихся. Расширяется их кругозор,
повышается психологическая активность восприятия и осмысления событий окружающего мира.
Технологию развития культуры речи учащихся в процессе лексической деривации
можно, в основном, охарактеризовать в нижеследующем порядке:
1. Расширение словарного запаса учащихся;
2. Увеличение скорости речи при усвоении новых слов и их новых значений;
3. Развитие логического мышления учащихся;
4. Постоянство соблюдения норм правописания слов;
5. Достижение произношения слов в устной речи по единому образцу;
6. Достижение сближения письменной и устной речи в процессе формирования
культуры речи.
В общеобразовательных школах Азербайджанской Республики в учебниках «Азербайджанский язык» тема «Лексическое словообразование» как особая тема отсутствует.
В учебниках «Азербайджанский язык» первых классов для понимания и усвоения значений слов даются картинки предметов, в названиях которых пропущено несколько букв.
Конечно, не все наименования предметов могут быть известны учащимся. Поэтому они
должны, внимательно рассматривая эти картинки, найти пропущенные в словах буквы
и, тем самым, восстановить значение того или иного слова, испытывая при этом определенные трудности (11, с. 22, 24, 30, 32).
Если ученику не знаком предмет, то с помощью учителя указывается его название,
ученик должен восстановить пропущенные в нем буквы. Для развития речи существуют
несколько моментов. Во –первых; если предмет ученик видит только сейчас, то он находит по картине название данного предмета, самостоятельно восстанавливает пропущенные в слове буквы. Таким образом, мыслительный процесс еще более активизируется,
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благодаря логическому мышлению учащийся в состоянии найти название соответствующее этому предмету.
Во-вторых; если ученик сам определяет название предмета, то он должен добиться
правильного произношения данного слова. Допустим ученик является жителем западного региона, слово «довшан» (заяц) в силу своего диалекта будет произносить как «доошан» или «доушан». В таком случае учитель должен потребовать от учащегося верного
произношения этого слова. В сознании и памяти оно сохранится именно так – «довшан»
и в дальнейшем, ученик не допуская ошибок, будет правильно произносить и записывать
его. У ученика развивается логическое мышление, расширяется представление о предметах, формируется умение сохранять баланс между написанием и произношением данного слова. Ученик проникается сознанием того, что язык – есть носитель определенной
информации.
В-третьих; если ученику предмет не знаком, то благодаря учителю он разбирает и
изучает его, устанавливая его наименование. При этом словарный запас ученика обогащается в процессе изучения тех или иных предметов.
В учебниках для вторых классов от учащихся требуется умение путем перестановки
букв внутри слова составлять новые слова. Например; в слове canavar (волк), состоящий
из таких отдельных элементов как can (душа), ana (мать), an (миг), var (быть), ar (честь)
можно составлять слова различного значения (4 с. 30). Такие комбинации по составлению
слов, в первую очередь, повышают у учащихся интеллектуальную активность, в тоже время
развивают их речь и способствуют обогащению словарного запаса. В тоже время ликвидируется вариативность между письменной и устной формами слов, основанных на правильных нормах речи. В учебниках младших классов от учащихся требуется путем перестановки
элементов внутри слова создать новые слова, что, в свою очередь, способствует повышению
интеллектуальной активности, развитию их речи. В учебниках есть упражнения на составление слов, имеющих образное значение. Имеется также информация о словах с переносным
значением и о словах имеющие множество смыслов.
Вызывают интерес слова, которые могут иметь как образное так и прямое значение.
Например; слово boş (пусто) в переносном смысле boş danışıq (пустой, бессмысленный
разговор), boş iş (пустое дело), boş ip (слабая веревка). В учебнике также приводятся
примеры со словами soyuq (холод) и göz (глаз), имеющие множественное значение,
то есть, как в переносном так и в прямом смысле. Soyuq-soyuq hava (холод, холодная
погода), soyuq yanaşmaq (относиться с безраличием, с холодцом), ayaq –küçənin ayagı
(нога – конец улицы), kəndin ayagı (конец деревни), baş-kəndin başı (голова – начало деревни), dagın başı (вершина горы), göz bulagın gözü (глаз – источник воды) (5, с.29, 32).
Здесь, с точки зрения культуры речи, нахождение различия и схожести значений,
уточнение нормативов для слов письменной и устной речи настолько имеет значение,
насколько точки зрения лексического словообразования важно направить внимание на
умение отделять логическую последовательность от семантических связей в словах..
В учебниках большой интерес вызывают упражнения, где слова qov (искра или
гнать), и yaz (весна или писать) употребляются в различных значениях. Ученик с помощью словаря выясняет, что слово qov имеет два значения; первое как существительное
в значении qıgılcım (искра), а второе как глагол в значении гнать или отдалять. Смысл
слова yaz также дается в двух значениях. Первое слово yaz употребляется как существи574

тельное в значении “весна” как время года, а второе как глагол в значении «писать» (7,
с. 16, 19, 24). Различие между ними определяется интонацией. Ученик сознает, что как
существительные они должны произноситься просто, безо всякой эмоции, а как глагол в
интонации этих слов должна чувствоваться некая интенсивность. Таким образом, определяется критерий культуры речи на основе правил написания и произношения слов соблюдаемых учеником, а также с точки зрения лексического словообразования ученик в
состоянии усвоить понятие связанное с омонимами, в которых возможно найти различия
с помощью интонации.
В учебниках старших классов образцах лексического словообразования предпочтение отдается усвоению сложных понятий. Так, по содержанию частей речи определить
изменение смысловых значений, делать установку на интеллектуальное творчество учащихся считается основным приоритетом (9, с. 24; 10, с. 36).
Например, в учебниках старших классов даются такие слова как gümüş (серебро),
daş (камень), igid (храбрец), qərib (отшельник). Они в предложении могут быть и существительным и прилагательным, требуют ответа на вопрос «для чего?» (11, с. 44, 45).
Отвечая на данный вопрос у учащихся еще более активизируется интеллектуальный потенциал и навыки речи. Конечно, при этом учитель, в с вою очередь, сам должен быть
готов отвечать на данный вопрос. Ответ таков; на первых стадиях языка имеет место
процесс использования одного и того же слова, относящегося к различным частям речи
и имеющего различные значения. Потому что в момент необходимости создания новых
понятий, язык не готов к составлению новых слов; новое слово – новое понятие. Поэтому, на основе какого либо слова его различные значения образуются благодаря интонации или же функции. Видимо, язык не желая утрачивать свои древние традиции,
стремиться к их сохранению в наши дни. В учебниках для старших классов ставится
вопрос о норме (1, с.23). Касательно лексической нормы в учебниках хорошо представлены обьяснения-комментарии и образцы упражнений. Понятие нормы для учащихся
средней школы является одной из сложных тем. Вместе с тем, ученик сознает, что норма
-это одно из правил благодаря которому возможно сближение письменной и устной речи.
В педагогических и методических источниках комментарии, связанные с лексическим словообразованием, не всегда однозначны. В них говорится о том, что лексическое
словообразование делится на:
1) семантическую лексику;
2) морфологическую;
3) синтактическую (16, с. 106; 2, с., 24-31).
В общеобразовательных школах последовательное преподавание лексических единиц в комплексе с лексической деривацией играют важную роль. Например: ученик должен знать, что фонетика изучает звуковую систему языка элементы структуры фонетики
состоят из звуков речи. Элементом структуры лексики являются слова. Элементы структуры морфологии – это суффиксы и вспомогательные слова. Структуры синтаксиса-это
словосочетания и предложения. Особых элементов структур нет у семасиологии. Семасиология имеет сферу своего влияния и взаимосвязи, и с фонетикой, и с лексикой, и с
морфологией, и с синтаксисом. Нет элементов структуры и у фразеологии. Она состоит и
базируется на словах, словосочетаниях и предложениях. Стилистика напрямую связана
с выразительными возможностями языка, начиная с фонема и заканчивая лексической
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единицей. Деривация охватывает вновь созданные единицы. Деривация охватывает созданные в языке новые лексические единицы.
Обучение учащихся лексикологии и лексической деривации способствует развитию
у них мышления, обогащает их словарный запас, формирует остроумие и находчивость в
их речи. Обобщая образцы и примеры лексической деривации, приведенные в школьных
учебниках, можно разделить их на группы, в нижеследующем порядке:
1. Формирование внутрисмысловых лексических единиц:
Селим Джафаров считает, что происходит «создание слов за счет придания им новых
смысловых значений». Булудхан Халилов также берет во внимание образование лексических единиц за счет существующего внутри смыслового фактора (17, с. 399-400).
Ниже указаны примеры образования слов таким образом:
а) переход от общего к частному: ceyran (олень) – Ceyran (имя), aslan (лев) – Aslan
(имя), sona (лебедь) – Sona (имя), çiçək (цветок) – Çiçək (имя);
б) субстантивация: yaxşı adam (хороший человек), adamın yaxşısı – (хороший из
людей); gözəl qız (красивая девушка) – qızın gözəli (красота девушки);
в) атрибутизация: gümüş – gümüş qaşıq (серебро – серебряная ложка), dəmir – dəmir
qaşıq (железо – железная ложка);
г) адвертиализация: iti bıçaq – iti danışıq (острый нож – отрый язык), yeyin at – yeyin
yerimək (быстрый конь – быстрая ходьба) и т.д.
2. Раскрытие внутри смыслового значения прямо противоположных понятий одной
и той же лексической единицы.
Наличие в словах прямо противоположных значений отличается от антонимов: gecəgündüz (день-ночь), axşam-səhər (вечер-утро), yaxşı-pis (хорошо-плохо) а внутрисловная
антонимия предполагает образование переносного или образного выражения, исходящего от одного из слов (3, с.100-122).
- baglamaq (qarşısını kəsmək, yolunu kəsmək) закрыть (преградить дорогу),
- su bağlamaq (закрыть воду), açmaq (открыть воду),
Обучение учащихся этим словам расширяем их представление о мире, пополняет
запас их слов.
3. Расширение значений слов.
Применение новых понятий способствует увеличению значений слов. Объясняя
расширение значений слова, следует особенно обратить внимание на его возможное
переносное значение, которое отличает его от других слов. Доказательством такого расширения или увеличения значений может быть слово tıxac (пробка), примеры которого
приведены ниже:
- tıxac (şüşə qabların bağlancı), пробка (затычка для стеклянной тары),
- tıxac (nəqliyyat sıxlığı), пробка (на дорогах связанная с транспортом),
4. Неологизмы и окказионализмы.
Неологизмы – новые слова: seçki (выборы), başçı (глава), yarış (соревнование),
çimərlik (пляж), sayqı (уважение), açıqça (открытка), öncül (передовик).
Окказионализмы – созданные писателями и поэтами индивидуальные неологизмы:
yolaq (cığır) (узкая дорога), işıqlan – işıqfor (светофор), ölümsüz (əbədi) (бессмертный),
məktəbçi (məktəbli) (школьник), soyutmaz (termos).
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5. Увеличение слов за счет диалекта и оборотов: tamarzı (гурман), kirimiş (спокойный), küsənmək (обижаться без причины), irişmək (осмеять), umacaq, (желание), simzar
(дальний родственник), təntimək (растеряться) (15, с. 144; 17, с. 395, 12, с. 155-158).
6. Образование слов путем конверсии;
а) субстантивация: yaxşı – имя прилогателное yaxşı adam (хороший человек), yaxşı –
имя существительное yaxşıya yaxşı deyərlər (хороший – значит хороший).
в) aтрибутизация dəmir – имя существительное (железо) dəmir – имя существительное (железный).
c) адвертиализация: yaxşı – имя прилагательное (хороший) yaxşı –норечие (хорошо).
7. Обогащение словарного состава языка путем лексикотерминологи-ческого взаимствования
Как в языках мира, так и в словарном составе азербайджанского используются международные лексико-терминологические единицы. В современном глобальном информационном пространстве наблюдается использование их в широком масштабе.
Азербайджанский язык входит как самостоятельный субъект в международную информационную сферу и не подвергается влиянию со стороны какого- либо другого языка.
Для проведения проверки в этих трех направлениях указанных выше, были обобщены данные в учебниках образцы правил лексического словообразования. Потом им были
даны вопросы, касающиеся внутри смысловых связей, схожих и отличительных черт
многосмысловой омонимии, определения полярных слов, расширения значения слова,
неологизмов и окказионализмов, использования в речи как норма диалектов и оборотов,
конверсии и в заимствованных слов.
Отсюда следует сделать такой вывод, что изучение единиц, относящихся к структуре
языка, еще ничего не значит. Их применение в культуре речи учащихся в интеллектуальном и логическом развитии имеет особое значение. В то же время с точки зрения формирования традиций и наследия культуры языка очень важно – добиться соответствия
правильного написания и произношения слов и приближения их к единой норме.
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РОЛЬ ЛЕКСИЧНОГО СЛОВОТВОРЕННЯ
У НАВЧАННІ МОВЛЕННЄВИМ НОРМАМ
При формуванні мовленнєвої культури у студентів лексична деривація має особливе
значення. У процесі навчання лексичної деривації розвивається логічне й інтелектуальне
мислення, збагачується їх словниковий запас, створюється нормативність у письмовій
й усній нормах мовлення. Тому можна вважати повністю логічним навчання лексичній
деривації як особливій темі в загальноосвітніх школах.
Ключові слова: лексична деривація, мовленнєва норма, інтелектуальне мислення,
логічне мислення, процес навчання.
ROLE OF LEXICAL WORD-BUILDING
IN EDUCATION STANDARDS OF SPEECH
In the formation of speech culture of students with the help of lexical derivation is of
particular importance. In the process of learning the lexical derivation develops logical and
intellectual thinking, enriches their vocabulary, create constancy in writing and conventional
norms of speech. According to this, it can be considered fully appropriate to introduce training
lexical derivation as a special subject in schools.
Key words: lexical derivation, speec norm, intellectual thinking, logical thinking, training
process.
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Ататюрк стремился модернизировать страну, укрепить экономику, национальную
армию, проводить благоустроительные работы, улучшать благосостояние народа, повысить культурный уровень людей, построить успешные дипломатические отношения
с иностранными государствами. После утверждения в стране республиканского строя
Мустафа Кемаль намеревался также начать созидательные работы как внутри страны,
так и за ее пределами, руководствуясь лозунгом «Мир в стране и мир во всем свете».
Осуществленные Ататюрком реформы сыграли решающую роль в достижении намеченных целей. Реформы Ататюрка классифицируются политиками следующим образом: 1)
политические реформы; 2) общественные реформы; 3) правовые реформы; 4) культурная революция; 5) экономические реформы.
Вопросы образования и просвещения занимали в культурной революции Ататюрка
значительное место. Такое же большое внимание в сфере просвещения и образования он
придавал как ликвидации безграмотности среди женщин, так и получению ими должного образования.
Как до установления Турецкой Республики, так и после его утверждения Мустафа
Кемаль Ататюрк уделял серьезное внимание вопросам приобщения граждан страны к
знаниям, их просвещения, осуществления светского образования, подготовки педагогических кадров, строительства образовательных учреждений различного типа, модернизации школ, постоянно думал об этом и неустанно стремился к осуществлению своих
грандиозных планов. Ататюрк особо отмечал пользу образования как для мужчин и
женщин, так и для благосостояния страны в целом и говорил: «Давайте, не будем закрывать глаза и представлять, что живем в одиночестве, без всяких связей нашей страны
с миром… Отнюдь, необходимо двигаться вперед и приобщаться к цивилизации, как
культурная нация; достичь такую жизнь возможна только путем науки и техники. Где находится наука и техника, там будем мы и это необходимо проводить в сознание каждого
индивидуума. Для науки и техники нет оговорок и условий» [88, с. 8-9].
Находясь 17 октября 1922 года в Бурсе, Мустафа Кемаль Ататюрк в ходе беседы
группой преподавателей – мужчин и женщин уделил внимание следующим вопросам:
«В целях наилучшего понимания и осознания нацией всех истин, необходимо в первую
очередь ликвидировать безграмотность. Основу нашей программы просвещения, политики образования должна составлять ликвидация безграмотности. Без этого мы будем
шагать на месте, а шагающий на месте, двигается только назад. Стремясь с одной стороны устранить невежество, необходимо с другой стороны занимать активную позицию в
общественной жизни, растить полезных, производительных для общества работников».
Мустафа Кемаль Ататюрк неоднократно утверждал, что женщинам необходимо
предоставить свободы наряду и наравне с мужчинами и всегда высоко оценивал роль
женщины в семье и обществе. Он говорил: «Обратите внимание…, все, что вы видите в
мире, является творением женщины» [1].
По мнению Ататюрка просвещение более эффективно, чем штыки и пушки. А просвещение будет развиваться только с условием совместного труда мужчин с женщинами.
Ататюрк был горячим сторонником совместного обучения мужчин и женщин, их поддержки и помощи друг другу. В стране в указанном направлении осуществлялись эффективные, целеустремленные и системные работы. Мустафа Кемаль Ататюрк еще задолго
до установления республиканского строя сделал мысленные заметки обсуждаемого
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вопроса. После окончательного утверждения этих мысленных намерений, он приступил
к стадии их узаконения.
1 марта 1924 года на первом же заседании Верховного Меджлиса Турецкой Республики Ататюрк вынес на обсуждение вопрос о важности применения закона об образовании
и единства в образовании и положил этим конец двойственности в сфере образования.
Таким образом, было обеспечено совместное обучение турецких мальчиков и девушек. В
Конституции 1924 года Ататюрк объявил об обязательности начального образования для
всех тюрков, что охватывало также вопросы образования девушек.
Реформы в сфере образования успешно осуществлялись в Турции. Возникла необходимость в разработке национальных, демократических и светских образовательных
программ. Для осуществления намеченных работ 3 марта 1924 года был принят закон «О
едином обучении». Действующие на территории Турецкой Республики все образовательные учреждения подчинялись этим законом Национальному Министерству Просвещения, школы типа медресе закрылись. Взамен школ медресе открылись республиканские
школы. В обязанности республиканских школ входило осуществление современного, национального и светского образования.
По распоряжению и инициативе Мустафа Кемаль Ататюрка первые годы республики
в различных местах страны открывались школы, лицеи, в том числе лицеи для девушек.
Примером можно показать Измирский лицей для девушек и Женский лицей в Анкаре.
Оба лицея начали функционировать в 1924 году. Если первые годы своей деятельности
в Измирском лицее обучались 60 девушек, то в 1929 году количество обучающихся девушек возросло в четыре раза. В Женском лицее Анкары количество обучающихся девушек выросло с 115 человек до 274 человек.
Следует отметить, что в двадцатые годы прошлого века в различных городах Турции
функционировали 6 женских лицеев. На обучение в этих образовательных учреждениях
было привлечено 2.357 человек.
В 1932 году в Анкаре крупный лицей был передан в распоряжение женщин. С первых дней в лицее начали обучение 1500 человек. Если в начале 30-х годов прошлого
века в городах Анкара, Стамбул, Измир, Эскишехир, Бурса имелось 8 женских лицеев
и 32 средних школ, то к концу 30-х годов эти цифры достигли соответственно 17 и 87.
Количество обучающихся в указанных образовательных учреждениях выросли с 656 и
5055 человек в начале 30-х годов до соответственно 3972 и 10450 человек в 1939 году
[3]. Особое внимание в стране уделялось подготовке преподавателей – женщин. Женские
педагогические кадры готовились главным образом в педагогических школах Анкары,
Измира, Коньи, Эдирне, Бурсы и т. д.
Естественно, Ататюрк не мог довольствоваться образованием женщин на самом минимальном уровне. Он был сторонником более высокого и разностороннего образования женщин и будучи президентом страны, всегда держал этот вопрос в центре своего
внимания. Ататюрк хорошо понимал, что будущее страны целиком зависит от качества
полученного матерями, женщинами образования, от качества выращенного и воспитанного ими поколения. Он неоднократно говорил об этой проблеме и выдвигал требования
по привлечению женщин получению высшего образования. Обратим внимание на его
высказывания по этому поводу: «Наряду с мужскими обязанностями мы должны учить
женщин также и женским обязанностям» [8, с. 86] … Перед нами простирается доро580

га без страха и тревоги, правильная дорога. Это дорога становления великой тюркской
женщины образованной, воспитанной подругой, партнером, товарищем, помощником и
защитником мужчины в социальной и экономической жизни» [85, с. 150-151].
Женщины активно привлекались в высшие учебные заведения. Эта работа с одной
стороны, систематически проводилось на государственном уровне, у девушек и женщин
поощрялся интерес к высшему образованию, с другой стороны, женщины сами начали
интересоваться высшим образованием, которая становилась необходимой потребностью
для них. Так в 1938 / 1939 учебном годе количество обучающихся в высших учебных заведениях женщин достигло 1669 человек, как в 1933 / 1934 учебном годе этот показатель
составлял 882 человека.
В 1939 году в высших учебных заведениях Турецкой Республики трудились 99, в том
числе в университетах Анкары и Стамбула 38 женщин-преподавателей.
Идеи Мустафа Кемаль Ататюрка бессмертны. Он хотел видеть свою страну в числе
отличающихся по уровню развития государств мира, а турецкий народ образованным,
способным достойно представлять свое государство и народ и при жизни сделал очень
много для достижения этих желаний. С уверенностью можно сказать, что все мечты Ататюрка воплотились в жизнь. Построенная им Турецкая Республика является в настоящее
время одним из развитых, модернизированных стран мира. Тюркский народ также занимает одно из ведущих мест среди народов мирового сообщества. Турецкие женщины
успешно приобщились наукам, образованию, знаниям, высокой культуре. Они вместе с
мужчинами трудятся во благо своей страны, прославляют ее во всем мире.
Ататюрк стремился спасти свой народ от тьмы, средневекового невежества, мракобесия, приобщать его к современной жизни, высокой культуре, образованию, а страну
поднять на уровень развитых государств Европы и мира. Слова Ататюрка о том, что
«первый этап национальной борьбы завершен, начинается второй этап» ознаменовали
собой открытие дверей в новый мир для Турции.
Еще 23 января 1923 года, Мустафа Кемаль в устроенном в его честь торжестве
в школе Султан города Бурса выступил с речью, где сказал, что просвещение более
действенное оружие, чем штыки и пушки. Страна может развиваться только с условием объединения ее составных частей – женщин и мужчин. Свою веру в торжество
высказанных идей Мустафа Кемаль выразил следующим образом: «Одним из двух
элементов темы разговора являетесь вы (обращается к женщинам), а другим вы (обращается к мужчинам)… Эти две части обязаны быть вместе. Это требование диктуется и умом, и логикой. Равенство мужчин и женщин, это равенство и целостность
всего общества. Наши женщины сравняются с мужчинами в науке, образовании, совместно достигнут высот полноценности и зрелости… Получение мужчинами и женщинами равноправного совместного образования и обучения является важнейшим
вопросом. Поэтому Турецкое государство, Верховный Национальный Меджлис Турецкое Республики и Правительство впредь будут уделять первостепенное внимание
разработке современных образовательных программ. Наши женщины не только сохранят свою женственность, но и будут способны выполнять общественные обязанности. Думая о тех высотах, которых завоюют наши женщины и о выращенном ими
самоотверженном поколении, каким прогрессивным, развитым и счастливым будет
наша страна, уже сейчас чувствую себя счастливым человеком» (2).
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Тюркские женщины в эпоху Османской империи постоянно находились в угнетенном
положении, испытывали общественные и экономические стеснения, их права попирались
повсюду. В условиях демократического, светского и правового государства, республиканского строя предусматривалось в первую очередь освободить женщин от оков порабощения,
обеспечить свободную, равноправную наряду с мужчинами жизнь и деятельность в обществе, получение им соответствующего образования, обеспечение работой и т. д.
1 марта 1923 года в своем выступлении на заседании Национального Меджлиса великий Мустафа Кемаль Ататюрк говорил: «Выбранная нами дорога просвещения и образования предназначена для превращения жизни в аппарат, обеспечивающий успехи в
материальной жизни» (97, с. 288).
Ататюрк скончался в 1938 году. Он хотел видеть свою страну в числе отличающихся по уровню развития государств мира, а турецкий народ образованным, способным
достойно представлять свое государство и народ и при жизни сделал очень много для
достижения этих желаний. С уверенностью можно сказать, что все мечты Ататюрка воплотились в жизнь. Построенная им Турецкая Республика является в настоящее время
одним из развитых, модернизированных стран мира. Тюркский народ также занимает
одно из ведущих мест среди народов мирового сообщества. Турецкие женщины успешно
приобщились наукам, образованию, знаниям, высокой культуре. Они вместе с мужчинами трудятся во благо своей страны, прославляют ее во всем мире.
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ТЕМА ЮЖНОГО АЗЕРБАЙДЖАНА
В ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОСВЕЩЕНИИ
(НА МАТЕРИАЛЕ СЕЙФАДДИНА ДАГЛЫ)
Статья посвящена исследованию темы Южного Азербайджана в повестях азербайджанского писателя-драматурга Сейфаддина Даглы. В его творчестве «южная
тема» проявляется не просто как регион, пространство. Она в той или иной форме
связана с демократическим движением в Южном Азербайджане. В статье рассматриваются такие повести писателя, как «Пламя», «Золотая медаль», «Бекяр Мамедали»,
«Аллахгулу», «Флаг Азим-киши» и «Отпечаток не получился». В них изображены тяжелые судьбы людей из народа, их душевные переживания, борьба за независимость и
демократические идеи, за свободу слова и создание национального языка. В этих произведениях поднимаются и актуальные социально-бытовые вопросы.
Ключевые слова: Сейфаддин Даглы, повести, тема Южного Азербайджана, социально-политические проблемы.
Малые повести занимают особое место в творчестве писателя-драматурга Сейфаддина Даглы. Как известно, писатель в произведениях данного жанра «...посредством
изображения конкретного отрезка, сцены человеческой жизни раскрывает и показывает определенные типичные, значительные стороны жизни, и выдвигает важную идею»
(4, с. 225). В лаконичных, но обладающих глубоким смыслом повестях С.Даглы нашли
отражение наиболее типичные проблемы, среди которых особое место занимают сюжеты, повествующие о Южном Азербайджане, тяжелой судьбе живущих здесь наших
братьев и сестер. «… Разоренный с обеих сторон Азербайджан, материальные и духовные ценности которого так же уничтожались, даже на Юге не отказался от проведения
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борьбы против чужеземцев и внутренних поработителей. В то время, как в Северном
Азербайджане шли бои против царских палачей, реакционных феодалов, на Юге возникали революции против шахов, единолично прибравших к рукам богатства русских и
английских империалистов, а также некоторых продажных улёмов, боявшихся свободы
народа» (3, с. 9.)
В повестях автора «южная тема» проявляется не просто как регион, пространство. Все
эти повести, можно сказать, в той или иной форме связаны с демократическим движением в
Южном Азербайджане. Несмотря на то, что каждый из героев повестей, относящихся к данной теме, имеет свою отдельную жизнь и судьбу, тем не менее, у них общая судьба с точки
зрения отношения к демократическому движению, борьбы за идеи свободы.
Герои Сейфаддина Даглы изображаются на передовых позициях в борьбе за свободу. В повестях писателя, прежде всего, изображаются социальная несправедливость, национальная рознь, с которыми приходится сталкиваться его героям, и они в
данной ситуации не видят иного выхода кроме присоединения к освободительному
движению во имя национальной государственности. Несмотря на тематическую и
проблематическую схожесть повестей, они, тем не менее, нисколько не повторяют
друг друга. Способность автора к индивидуализации и типизации явно проявляется
в изображении общенародной и личной судьбы героев повестей. Через призму социальных противоречий все его герои, кем бы они ни были – учителями, юристами, инженерами, – разделяют одинаковую судьбу. В творчестве С.Даглы воплощены очень тонкие, основанные на жизненных фактах переходы от индивидуального
к национально-общественному и обратно. А это, в свою очередь, позволяет автору
с наибольшей полнотой достичь намеченной цели. Все вышеуказанные особенности
наиболее отчетливо осознаются на основе конкретных фактов.
В повести «Пламя», являющейся наиболее эмоциональной и впечатляющей среди
произведений на «южную тему», пренебрежительное отношение персидского шовинизма к турецкому народу представлено с точки зрения идей просвещения и образования.
Повесть начинается с возвращения в родную школу учителя, ныне являющегося
инспектором министерства просвещения Азербайджанского национального правительства. Как следует из содержания произведения, этот старый учитель, получивший высокую должность в министерстве после установления в Южном Азербайджане демократической республики, много лет назад преподавал здесь и вынужден был покинуть школу
из-за оскорблений инспектора, служившего персам-шовинистам. Единственная причина
тех оскорблений состояла в любви учителя к своей Родине, народу и языку. Он в свое
время пропагандировал во время своих уроков не только южно-азербайджанские стихи,
но и стихотворные образцы поэтов Северного Азербайджана, которые он преподносил
как проявление одной и той же культуры. А на уроках родного языка этот учитель руководствовался книгой «Язык Родины», напечатанной двадцать лет назад Гаджи Мирзой
Хасаном Рушдиййя, которую он очень любил и хранил как зеницу ока.
Собственно конфликт сюжета этой повести возникает тогда, когда инспектор-националист, войдя в класс, где преподавал этот учитель, увидел на классной доске надписи
по-тюркски. Драматизм же этой сцены заключается в том, что на доске было написано
стихотворение Сабира. Наиболее наглядно этот конфликтный момент изображен в следующем диалоге из повести «Пламя»:
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– Что это за стихотворение? Чье стихотворение?
– Азербайджанское стихотворение, Сабира...
– Какой Азербайджан, какой еще Сабир, мальчишка?!... Неужели ты говоришь о том
русском поэте?
– Сабир – не русский, он – азербайджанец, господин. И это стихотворение он написал на родном языке для азербайджанских детей.
– Ты что, меня обдурить хочешь? Ты с ума сошел?! Что значит «стихи на азербайджанском языке»? Стихи всегда сочинялись на персидском языке. Ты оставил Саади, Хафиза, Хайяма, и откуда-то нашел Сабира (2, с. 17).
Затем этот инспектор на глазах у всего класса подошел к столу учителя, взял в руки
лежащую на нем книгу «Язык Родины» и разорвал ее в клочья. Далее он, повернувшись
лицом к возмущенному учителю, сказал: «Напиши заявление в адрес окружного начальника и, признавшись в содеянном, проси о прощении» (2, с. 18). Но учитель, являющийся воплощением национальной гордости, не извиняется ни перед инспектором, ни перед
министерством, и, подобрав разорванные и брошенные на пол страницы книги, навсегда
уходит из школы. Всякий раз, вспоминая этот случай, учитель сожалел только о том, что
его сердце не разорвалось тогда вместе со страницами этой азбуки.
Но прошло много лет, и уже в период создания демократической республики этого
старого учителя назначают инспектором по типографским делам. И вот, после своего
назначения на эту должность он впервые за долгие годы переступает порог того самого
класса в качестве инспектора национальной республики. Но он не верит своим глазам.
Снова оживает перед ним ситуация многолетней давности: молодой учитель и ученик,
читающий стихотворение Мирзы Алекбера Сабира «Ребенок и лед». В этом эпизоде автор, опираясь на внутренние чувства и переживания главного героя, всеми средствами
пытается донести до сознания читателя ту разницу, которая существует между жизнью в
плену и жизнью в условиях национального демократического государства. Если в плену
учитель подвергается нападкам за преподавание на родном языке, то в период демократии это становится элементом национальной гордости.
Предоставленные национальным государством новые возможности наиболее ярко
выражены в сцене посещения старым учителем типографии. Учитель приходит в неописуемый восторг, и его переполненное радостью сердце ликует при виде лежащих здесь
экземпляров различных учебников на родном языке. Однако конец повести поэтически
совпадает с концом демократического правительства: в конце произведения внимание
снова концентрируется на судьбе старого учителя, но уже на фоне наступающей на Тебриз иранской армии. Ворвавшаяся в Тебриз иранская армия, наряду со зверствами на
улицах города, уничтожает и все находящиеся в типографии рукописи учебников на родном языке. Учитель, будучи свидетелем всего происходящего, пытается спасти рукописи, однако его арестовывают.
В следующей части произведения изображается сцена казни учителя, в которой символическое содержание преобладает над реальным. Здесь перед читателем предстает городская площадь, толпа, состоящая в основном из младших школьников, и среди всего
этого – собранные в кучу книги. В центре этой книжной кучи стоял связанный по рукам
и ногам учитель лет 55-60. Из этой сцены становится ясно, что учитель, приговоренный
к сожжению, испытывает не чувство страха и тревоги, а, наоборот, чувство радости. По585

тому что после уничтожения национального языка и памятников литературы физическое
уничтожение учителя, привязанного к Родине и народу, было для него единственным
избавлением от мук и страданий.
Несмотря на сцену казни учителя в заключительной части произведения, здесь, тем
не менее, символически ощущается атмосфера оптимизма. Это особенно проявляется в
действиях школьников, которые, воспользовавшись моментом, с жадностью подбирают
еще не успевшие сгореть в огне книги на азербайджанском языке и прячут их в карманах
или прижав к груди. Вместе с искрами горящего в центре площади живого пламени, смешанными с падающими снежинками, появляется надежда, что если не сегодня, то в будущем патриотические и демократические идеи, гуманистические мысли о национальном
языке и культуре облетят весь мир и будут подхвачены новыми поколениями. Таким образом, наряду с чувством большого сожаления, порожденным крахом демократической
республики, в повести параллельно отображается и чувство уверенности в счастливом
завтрашнем дне.
Другая повесть Сейфаддина Даглы – «Золотая медаль» – также посвящена «южной
теме». Здесь наиболее отчетливо показаны беды, порожденные шовинизмом, и его негативное влияние на судьбы людей. Под незамысловатым сюжетом повести можно ясно
разглядеть мечты автора о свободе, демократии и государственности.
Главный герой этой повести – молодой человек по имени Саттар Азерзаде. Он оканчивает Тегеранский университет, и во время сдачи последних выпускных экзаменов в
зал входит сам шах Ирана. Шах выслушал ответ Саттара и, несмотря на то, что ничего
не понимал из всего сказанного им, все же по его манере поведения и уверенному голосу заметил в нем талант и способности. Шах уже хотел было вручить этому студенту
золотую медаль, но когда узнал что он – азербайджанец, то очень разгневался. После
оскорбительных высказываний в адрес нации, шах прочитал в списке имя Гасанхана
Техранпура, перса по национальности, и, вручив ему золотую медаль, вышел из зала.
После такого отношения шаха Саттар понял, что ему не выдадут диплом об окончании университета. Он возвращается в родной дом и помогает отцу переписывать
редкие книги. Наряду с этим Саттар начинает публиковать в периодической печати
статьи на тему демократических прав народов и наций. В его публикациях подчеркивается, что от несправедливой политики, проводимой шахом Реза Пехлеви, больше всего страдают граждане других национальностей, живущих в Иране, особенно азербайджанцы. Далее Саттар Азерзаде, служивший делу пробуждения народа,
осознания им своих демократических прав, показан автором как активный деятель
новой волны демократического движения в Южном Азербайджане. После победы
демократического движения этот выпускник университета, которому несправедливо
отказали в выдаче диплома, становится одним из первых стражей закона в национальном азербайджанском правительстве, и за справедливую деятельность заслуживает звание «народного прокурора».
Проходит время. Азербайджанское национальное правительство свергнуто. Саттар
Азерзаде теперь сидит на скамье подсудимых в том самом зале правосудия, где, будучи судьей, выносил справедливые приговоры. Именно в этой сцене автор добивается
наивысшего творческого успеха. Здесь сталкиваются лицом к лицу подсудимый Саттар
Азерзаде и судья Гасанхан Техранпур.
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Одним из обвинений, выдвинутых против Саттара, является то, что он выносил
приговоры, не имея диплома юриста. Однако в этом противостоянии четко видны политические мотивы: главный герой отстаивает интересы национально-демократической
республики, а его антипод – интересы персидского шовинизма. Саттар на все выдвинутые против него обвинения отвечает: «Я действовал от имени азербайджанского правительства» (2, с. 34). Гасанхан Техранпур попадает в затруднительное положение. Через
несколько дней после этого в камеру осужденному на смертную казнь Саттару прислали
золотую медаль с надписью на коробке: «Национальному прокурору Азербайджанского
государства». Это была та самая золотая медаль. В данном случае автор, выбирая концовку повести и вернув медаль Саттару Азерзаде, символически выразил уверенность в
том, что рано или поздно азербайджанский народ так же обретет свое право на свободу.
В повести Сейфаддина Даглы «Бекяр Мамедали», так же, как и в вышеуказанных повестях, нашла отражение тема Южного Азербайджана, вопросы создания национальнодемократического государства. Главным героем повести является Мамедали по прозвищу
«Бекяр» (по-азербайджански – «бездельник»). Он представлен как внутренне замкнутый,
необщительный образ. Как выясняется далее из содержания произведения, этот человек,
владеющий одним из европейских языков, получил инженерное образование в Северном
Азербайджане и женился здесь. Позже он возвращается на Юг, в родные края. Однако здесь
его ждут неприятности. Как только он пересек границу, его тут же арестовывают по непонятной причине. Пока Мамедали находился в заключении, умерла его жена, а единственный
ребенок вынужден был скитаться по улицам. После выхода на свободу ему с большим трудом удалось найти своего ребенка, ради которого теперь приходится день и ночь работать
разнорабочим. А каждый вечер после бутылки вина этот человек берет в руки кяманчу и
выражает свою душевную боль одними и теми же словами из газели:
Опьяненному чужды и скорбь, и тоска,
Он не знает, что в мире есть эти слова (2, с. 41).
И вот однажды уже не слышится ни заунывная мелодия кяманчи, ни жалобный голос
Бекяр Мамедали. Далее он снова появляется в повести уже взявшим в руки оружие и вступающим вместе с сыном 21 Азера в Тебриз в первых рядах отряда добровольцев. Теперь он
является носителем священной миссии – борцом за освобождение своей Родины и народа.
В этом произведении, завершающемся на оптимистической ноте, Сейфаддин Даглы в художественной форме утверждает идею единства личных и общественных интересов: «Теперь
каждое утро отец и сын вместе выходят из дому.и у железных ворот дороги их расходятся:
Мамедали идет на новопостроенный государственный завод, а сын – в школу, где преподавание ведется на азербайджанском языке... Наконец Мамедали обрел и работу, и имя: теперь
его называли не “Бекяр Мамедали”, а “Инженер Мамедали”» (2, 43).
Следует отметить, что в данной повести Сейфаддин Даглы упоминает об исторических событиях, произошедших в Южном Азербайджане 12 декабря 1945 года, когда движение 21 Азера под руководством Сейида Джафара Пишевари завершилось созданием
Азербайджанского национального правительства (1).
Одним из интересных произведений этого писателя-драматурга на «южную тему»
является повесть «Аллахгулу». Хотя с первых страниц трудно понять, где именно
разворачиваются события, все же это можно установить из дальнейших адресов, изображения общества и ситуаций. Если бегло взглянуть на сюжет повести, то увидим, что
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здесь речь идет об одном амбале (носильщик, грузчик) по имени Аллахгулу. В этой короткой повести изображается тяжелая судьба именно данного образа.
Он в поисках куска хлеба вынужден скитаться по улицам с утра до вечера; у него нет
даже места для ночлега. Однажды, возле пехлевийской улицы, он, изнеможенный голодом, упал на свой палан (спинная подушка у носильщиков и грузчиков), и вдруг в этот
момент один юноша подает ему купюру. Очень обрадовавшись, Аллахгулу посчитал, что
ему все это показалось. Однако после покупки хлеба в магазине он поверил в реальность
случившегося. Подобное событие еще раз повторяется в жизни Аллахгулу. Однако на
этот раз ночью деньги выкрадывают из его кармана.
Аллахгулу, каждым ранним утром оправляясь на базар, не может заработать даже
копейку. Постепенно он начинает просить милостыню. Но и здесь ему никто не дает
копейку. Несмотря на его ожидания, юноша так и появился. Однажды он опознался, приняв другого человека за того юношу. Завязалась драка. Незнакомец сильно избил Аллахгулу. Затем попрошайку отвели в камеру, где он проводит несколько дней. Когда его
хотят выпустить на свободу, он умоляет, чтобы его оставили здесь хотя бы еще на одну
ночь. Потеряв в драке свой палан, Аллахгулу связывает надежды только на милостыню.
Однако все тщетно, никто не помогает ему. В конце концов, потеряв всякую надежду, он
пытается найти «жирного клиента», чтобы снова очутиться в тюрьме.
В этой повести на примере тяжелой судьбы одного образа создается обобщенный
образ наших соотечественников, живущих в Южном Азербайджане. Другой особенностью этой повести являются созданные автором контрасты и противоречия. Впервые они встречаются в следующих строках: «Аллахгулу, еще ниже наклонив голову,
не смотря по сторонам, ускорил шаг, вышел на улицу и здесь он почувствовал, что
очень ноют колени и ноги не идут. На улице он бросил равнодушный взгляд на краснобородых купцов, сеидов в длинных балахонах, гаджей с блестящими волосами,
накрашенных женщин, разъезжающих на фаэтонах пьяниц…, и почувствовал себя
на фоне всего этого таким отчужденным – босые ноги, зимняя одежда, грязный аракчын, рваный палан» (2, с. 45).
Как видим, существует резкий контраст между жизнью амбала Аллахгулу и
людьми на улице. Писатель достигает этого контраста созданием простых и вместе
с тем живых картин. Или же его арест и отправка в камеру после драки на улице, а
затем благополучное пребывание здесь. Особенно хочется отметить описание автором тюремной жизни и ее обитателей: «Иногда тюрьма даже стала нравиться ему
(Аллахгулу. – С.Г.). Во-первых, здесь он получал просто так, без попрошайничества
кусок хлеба; а во-вторых, не думал о поисках места для ночлега… И еще, отчего-то
обитатели в этих четырех стенах ходят, как родные друг другу люди; те, кто на воле
никогда не отличались не то что гостеприимством, но даже не смотрели на таких,
как Аллахгулу, сейчас хотя бы дают ему излишки присланных из дому продуктов,
смотрят за ним, когда обостряется его болезнь» (2, с. 50). В данном описании ирония
Сейфаддина Даглы достигает своего апогея. Автор показывает, что тюрьма более
приятна, чем свобода. Иными словами, для таких, как Аллахгулу, свобода является
большим источником опасности, смерти, голода, бродяжничества.
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Как видим, в этой повести с простой сюжетной линией и одним образом писатель говорит о тяжелых социально-экономических вопросах, сложной и психологически напряженной действительности, в которой приходится жить людям в Южном Азербайджане.
В то же время, одним из примечательных моментов повести является использование
в ней выражений, присущих народному творчеству. Сейфаддин Даглы, обладавший простым, живым, разговорным языком, здесь, как и в других своих произведениях, уместно
использовал азербайджанские пословицы и поговорки.
Еще одной повестью Сейфаддина Даглы, посвященной теме Южного Азербайджана,
является произведение «Флаг Азим-киши». Как и в других своих произведениях, здесь
так же главными героями являются люди труда. В этой повести, где в основном говорится о мастере ковроткачества Азим-киши, в то же время затрагиваются такие исторические вопросы, как ввод советских войск в Иран в период Великой Отечественной войны,
предотвративший возможное порабощение этой страны немцами.
В повести явно прослеживается литературно-критическая атмосфера. Азим-киши,
посвятивший пятьдесят пять лет своей жизни ковроткачеству, является самым известным в городе мастером. Однако, несмотря на это, он недоволен жизнью и работой. Далее
писатель объясняет сложившуюся ситуацию: «…Азим-киши был лишен права ставить
свою подпись в уголке вытканных им ковров. В хижине этого мастера-ткача не было
даже какого-нибудь маленького коврика, чтобы повесить на стену как отражение своего
труда. Его собственные дети спали на циновке, в то время как по вытканным им коврам
ходили совсем посторонние люди. Возможно поэтому Азим-киши иногда относился к
своему восхищавшему всех ремеслу крайне возмущенно» (2, с. 53). В то же время автором здесь предельно реалистически показан тяжелый труд несовершеннолетних детей.
Кульминационной точкой произведения является эпизод, когда Азим-киши получает
от предпринимателя новое задание – нанести на ковер изображение свастики, символа
нацистской Германии. Азим-киши, открыто протестовавший по поводу этого задания, с
того дня не появляется на работе. Он решает нанести на ковер изображение алого флага
СССР с серпом и молотом. Таким образом, работая и днем и ночью без сна, Азим завершает эту работу, и слава этого ковра разносится повсюду. Когда советские войска вошли
в Иран, Азим-киши с этим флагом поднялся на танк, и достиг своей мечты. Можно сказать, что в центре этой повести, написанной в определенном смысле на почве пропаганды советской идеологии, находится усердное создание главным героем ковра-флага. Но,
наряду с этим, здесь также говорится и о тяжелых буднях ковровых ткачей, и в целом
– людей труда, неправильной оценки их труда, о социальной несправедливости.
Писатель-драматург Сейфаддин Даглы посвятил «южной теме» также повесть
«Оттиск не получился». В этом произведении основное внимание также обращено на
угнетенных и униженных людей из народа, ярким представителем которого является
Гасым-киши. Однажды ему приходит извещение о том, что он должен прийти в полицейское управление для снятия дактилоскопии. Гасым-киши очень удивился этому. В
полицейском управлении ему задавали много вопросов для заполнения анкеты. Из ответов на эти вопросы складывается представление о мировоззрении, образовании, профессии главного героя. Во время этого процесса участвует и английский офицер. Когда
же приступили к дактилоскопии, то Гасым-киши протянул левую руку. Однако копии не
получилось, потому что его ладонь и пальцы были в мозолях. А правой руки у него не
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было. Далее становится известно, что англичане при строительстве аэропорта в Иране
заставляли работать местных людей, в числе которых был и Гасым-киши, однако денег
им не выплачивали. Несмотря на жалобы рабочих, ситуация не изменилась. Пять человек, которые поставили отпечатки пальцев под заявлением, были наказаны: их били по
пальцам настолько сильно, что пришлось ампутировать руки. Тогда-то Гасым-киши и
потерял правую руку. В конце концов, английский офицер, высунув язык, сказал ему,
чтобы он оставил отпечаток языка. Гасым-киши проговорил сквозь зубы: «Нет, снимите
отпечаток не моего языка, а моей души! Оттуда вы лучше прочтете, что лежит в наших
сердцах, господа!» (5, с. 136).
Эти слова, высказанные в заключение повести, на самом деле являются ее кульминационным моментом. Писатель, говоря устами Гасым-киши, восстает против деспотизма, несправедливости, Такие люди, как Гасым-киши, всю жизнь гнувшие спину и получавшие оплеуху, ни разу не протестовали, не умели даже пожаловаться на свою судьбу.
Однако в данной ситуации Гасым-киши уже не может больше терпеть, и выражает свое
недовольство. Фактически в этой фразе таится глубокий смысл. Говорит не язык, а сердце этого персонажа, потому что то, что он не мог высказать, выразить на протяжении
многих лет, накапливалось именно в его сердце.
В целом, после аналитического рассмотрения повестей писателя-драматурга Сейфаддина Даглы, посвященных жизни Южного Азербайджана, можно сказать, что в этих произведениях автор в литературно-художественном плане рассматривает самые различные темы
– начиная с вопросов национально-освободительного движения, создания национального
государства, национального языка и заканчивая социально-бытовыми проблемами.
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ТЕМА ПІВДЕННОГО АЗЕРБАЙДЖАНА
В ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЬОМУ ВИСВІТЛЕННІ
(НА МАТЕРІАЛІ СЕЙФАДДИНА ДАГЛИ)
Стаття присвячена дослідженню теми Південного Азербайджана у повістях азербайджанського письменника-драматурга Сейфаддина Дагли. В його творчості «південна тема» з’являється не просто як регіон, простір. Она в той чи інший спосіб пов’язана
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з демократичним рухом в Південному Азербайджані. У статті розглядаються такі
повісті письменника, як «Полум’я», «Золота медаль», «Бекяр Мамедали», «Аллахгулу»,
«Прапор Азим-киши» и «Відбиток не вийшов». У них зображена важка доля людей з народу, їх душевні переживання, боротьба за незалежність і демократичні ідеї, за свободу
слова і створення національної мови. У цих творах піднімаються і актуальні соціальнопобутові питання.
Ключові слова: Сейфаддин Дагли, повісті, тема Південного Азербайджана,
соціально-політичні проблеми.
Huseynova S.D.
SOUTHERN AZERBAIJAN THEME IN THE ART-LITERARY LIGHTING
(BASE OF THE SEYFADDIN DAGHLY’S STORIES)
The article is devoted to research of a theme of Southern Azerbaijan in stories of Azerbaijani writer-playwright Seyfaddin Daghly. “The southern theme” in its creativity is shown not
simply as a region, a space. It in this or that form is connected with democratic movement in
Southern Azerbaijan. In the article are considered such stories of the writer as Flame, the Gold
Medal, Bekar Mammadali, Аllahgulu, the Azim-kishi’s Flag and the Print has not turned out.
In these products are represented heavy destinies of the simple persons, their sincere experiences, struggle for independence and democratic ideas, for a freedom of speech and national
language creation. In these products rise also actual social questions.
Keywords: Seyfaddin Daghly, the stories, a theme of Southern Azerbaijan, sociopolitical
problems.
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ПРОБЛЕМЫ И ЗАДАЧИ СОВРЕМЕННОЙ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
ФОЛЬКЛОРИСТИКИ
В статье рассматриваются важнейшие и актуальные задачи современной азербайджанской фольклористики на основе материалов, программ и рекомендаций
СМОМПК – Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа. На основе конкретных фактов и примеров прослеживается история сбора, систематизации и
издания образцов азербайджанского фольклора. Особое внимание уделяется выпускам
СМОМПК, содержащим программу – рекомендацию по сбору фольклора на основе научных принципов. Отмечается актуальность и значимость данной программы, предусматривающей сбор материала по тематическим группам и соответствующим таблицам. Реализуя на практике научные принципы сбора и систематизации фольклорного
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материала, можно вовлечь в собирательскую деятельность большое количество специалистов и сохранить как можно больше прекрасных образцов народного творчества.
Ключевые слова: азербайджанская фольклористика, сбор фольклора, СМОМПК,
программа-рекомендация, научные принципы, тематичeская группировка.
В настоящее время проблемы фольклора приобретают особую значимость и актуальность. Известно, что фольклористика – это наука, изучающая закономерности развития
фольклора, характер, природу, тематику народного творчества, ее специфику и общие
черты с другими видами искусства, особенности текстов устной словесности на разных
этапах развития, жанровую систему и поэтику. Соответственно выделяются определенные периоды и этапы ее становления и развития – с древнейших времен до нового периода, охватывающего XIX – XX вв.
Азербайджанская фольклористика прослеживает и изучает процесс возникновения,
развития, функционирования, трансформации жанров и жанровой системы в различные
исторические периоды с учетом особенностей традиций, поэтических стилей, анализирует отдельные произведения, а также целостную жанрово-поэтическую систему в синхроническом и диахроническом планах.
Мы полагаем, что в настоящее время период XIX-XX вв. в азербайджанском фольклоре уже не целесообразно классифицировать как «новый».
С восстановлением суверенитета и независимости в Азербайджане в конце XX в.
начался новый этап в жизни и мышлении азербайджанского народа, в формировании
новых социально-политических взглядов. Мы предлагаем расценивать этот этап как «новейший этап» в азербайджанской фольклористике.
XXI век, именуемый «новейшим этапом», характеризуется тесной связью азербайджанского фольклора с социально-политическими взглядами данного периода. Азербайджанский
фольклор формируется и обогащается соответственно сущности новейшего этапа.
В настоящее время стало возможным изучение и исследование азербайджанского
фольклора на основе научных принципов, независимых от какого бы то ни было социально-политического давления.
Как известно, фольклор – национальная область народного художественного мышления. Фольклор, отражающий поэтическое мышление, художественное воображение,
народные знания, народную мудрость и народное творчество, – ценнейшее духовное достояние, постоянно развивающееся и обогащающееся. Азербайджанский фольклор разнообразен и представлен многочисленными жанрами. Азербайджанский народ создал
замечательные фольклорные образцы, в которых нашла свое отражение жизнь в самом
различном ее социальном многообразии.
На современном – новейшем – этапе национальной независимости сбор, изучение
и исследование азербайджанского фольклора должны осуществляться на основе принципов, соответствующих требованиям времени. Более того, азербайджанский фольклор,
созданный, собранный и изданный соответственно социально-политическим, социологическим, географическим ситуациям в истории азербайджанского народа, также должен быть заново пересмотрен и исследован в свете требований нового этапа и на основе
соответствующих научно-теоретических принципов. На это имеется ряд важнейших и
серьезных причин.
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Первоочередной задачей фольклористики является сбор и издание фольклора.
Следует отметить, что нет точной даты начала сбора фольклорного материала в
Азербайджане.
Хотя отдельные образцы различных жанров фольклора сохранились в древних рукописях, сборниках стихов, письменных памятниках, их вряд ли можно считать серьезной
и научной работой по сбору фольклора.
Возможно, исторически такая работа была проделана отдельными ценителями слова, но эти образцы, к сожалению, не дошли до нас. Например, в «Пятерице» Низами
Гянджеви встречаются богатейшие фольклорные образцы. Известно, что многие притчи,
легенды, сказания, пословицы, поговорки, отраженные в стихотворных романах, попали
в них из фольклора.
И в произведении Низами «Сокровищница тайн» источником всех рассказов является народное творчество. Мысль о том, что основная тема и мотив каждого из этих произведений существуют в устной литературе, нашла свое подтверждение. Вряд ли Шейх
Низами Гянджеви слышал их всех устно. Вероятно, у него были письменные образцы
этих легенд и преданий, или, возможно, он сам собирал их среди народа и творчески использовал в своих произведениях.
Эти факты свидетельствуют о том, что история сбора и записи азербайджанского
фольклора начинается с древних времен, возможно со средних веков. Однако, к сожалению, мы не располагаем древними рукописями, отражающими сбор различных жанров
фольклора в отдельности.
Ряд образцов азербайджанского фольклора был собран, переведен и опубликован в русской печати в 30-х гг. XIX в. Подтверждением тому служат конкретные факты. Однако сбор,
перевод и издание азербайджанского фольклора параллельно с оригиналом на основе научных принципов начинаются и последовательно продолжаются с 80-х гг. XIX в. по инициативе СМОМПК – Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа.
Результаты нашего исследования показывают, что в данном сборнике, издававшемся
на протяжении 50 лет, наряду с богатейшим фактическим материалом накоплен также
опыт работы по сбору, переводу и изданию материала.
Следует отметить, что начиная с XIX в., на протяжении всего XX в. и на современном
этапе XXI в. сбор и издание азербайджанского фольклора происходили в регрессивном
и прогрессивном темпе, но работа продолжалась постоянно и непрерывно, в результате
чего был накоплен богатейший опыт. Некоторые ученые-фольклористы давали оценку
этому опыту, определенные нюансы и принципы этого опыта применялись в работе по
сбору, переводу и изданию образцов устной литературы на последующих этапах; был
написан ряд методических пособий, рекомендаций по сбору фольклора. Однако, к сожалению, данный процесс в азербайджанской фольклористике до сих пор не являлся
объектом серьезного научного исследования, богатейший опыт в данной области не был
научно обобщен.
С учетом этих традиций исследование сбора, издания азербайджанского фольклора
на основе научных принципов на современном этапе является одной из важнейших задач теории фольклора.
Впервые научные направления и принципы сбора фольклора в Кавказском регионе,
в том числе в Азербайджане, были выдвинуты в СМОМПК (1881-1929). Особо следует
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отметить «Программу собирания сведений о разных местностяхъ Кавказа и племенахъ
населяющих оныя». Принимая во внимание социально-политическую, историко-этнографичес- кую, топонимическую, филологическую, фольклористическую значимость и сущность
данной программы, считаем целесообразным рассмотрение некоторых ее наиболее важных
разделов и частей. В начале второго выпуска СМОМПК в 1882 г., прилагаемого к указанной
программе, определяется новая область сбора фольклора (статья – программа члена Императорского Русского географического общества Г.Н.Потанина «Несколько вопросов по изучению поверий, сказаний, суеверных обычаев и обрядов») (1, 15-17).
В начале статьи речь идет о космогонических суевериях, о небесных телах – солнце,
луна, Млечный путь, Венера, Полярная звезда, созвездия; о природных явлениях – гром,
молния, радуга; о фазах луны, о солнечном и лунном затмении, о народных легендах,
преданиях, верованиях, связанных с ними. Далее говорится о животных, растениях, об
их названиях, о суеверном отношении к горам и скалам; о чертях, демонах, драконах и
других религиозно-мифических образах; о потустороннем мире, духах, о верованиях,
связанных со смертью и воскресением, о некоторых болезнях и их лечении с помощью,
обычаев, традиций, суеверий. Г.Потанин указывает, что собиратели фольклора должны
уделять всему этому особое внимание. Статья Г.Потанина, посвященная фольклористическим проблемам, содержит практические принципы сбора и интерпретации фольклора, и по сей день не утратившие своей актуальности.
Редакторский состав сборника подошел к работе по сбору и изданию материала с
такой принципиальностью и ответственностью, что после XIX в. вновь вернулся к этой
проблеме. Программа, опубликованная в первом и втором выпусках сборника, была усовершенствована, заново отредактирована соответственно новым требованиям и опубликована в 4-ом разделе 27 выпуска сборника за 1900 г. Данная программа «О доставлении
въ управление Округа гг. учителями и другими служащими в учебныхъ заведениях сведений, касающихся разных местностей Кавказа» состоит из двух основных частей. В
начале этой обширной программы (37 с.) наряду с общими указаниями даются названия
рекомендуемых научных и практических книг.
Основной целью переиздания программы в указанном выпуске являлась помощь начинающим молодым учителям и слушателям в сборе фольклорного материала.
Наряду с этой программой были опубликованы и новые указания под названием
«Несколько вопросов по изучению поверий, сказаний, суеверных обычаев и обрядов».
Кавказское управление Округа, придававшее особое значение сбору образцов народного творчества, приняло во внимание все касающиеся данной деятельности проблемы
и создало все условия для публикации на страницах СМОМПК фольклорных образцов,
посвященных природным явлениям, животным, различным обрядам и праздникам.
Следует отметить, что это – переработанная, дополненная и усовершенствованная
программа под названием «Программа сведений, необходимых для описания разных
местностей Кавказа». В ней указана последовательность сбора нижеследующих сведений: 1) подробные исторические, археологические, этнографические сведения о селе,
ауле, городе; 2) сведения о местонахождении, структуре, архитектуре, строениях села,
аула, города; 3) сведения о географическом устройстве земли, территории, о реках, лесах
и т.д.; 4) сведения о климате и воздухе; 5) геологические особенности местности и окружающей среды; 6) роды и виды диких и культурных растений; 7) дикие и домашние жи594

вотные; 8) национальность, религия, деятельность, ремесла, социальные слои, численность
населения и т.д. (описание по данным таблицам); 9) физическое и нравственно-духовное развитие (физическое строение, внешность, характер мужчин и женщин; структура семьи, отношение к личности, язык, письмо, культура – легенды, предания, традиции, сказки, суеверия,
поверья, исторические и бытовые песни, сольное и хоровое исполнение, мифология, пословицы
и поговорки, древние религиозные поклонения и верования, легенды, предания, поверья, связанные с буддизмом, христианством ( с исламом – С.О.), умственная деятельность населения, религия, секты, шариат, благотворительность и т.д.; 10) образ жизни мужчин и женщин (домашняя и
общественная деятельность, отношения между членами семьи, строение жилых, хозяйственных
и общественных зданий, мужская, женская, детская одежда), кулинария; обряды, ритуалы, местные и национальные обычаи, традиции, связанные с женитьбой, свадьбой, родами, похоронами
и другими событиями, например: похищение девушки, кровная вражда, кровная месть; уровень
материального состояния, гигиена и санитария, методы лечения болезней: народная медицина,
знахарство; отношение к гадалкам, повериям, лекарственным растениям, врачам; род занятий населения: животноводство, птицеводство, рыболовство, садоводство, пчеловодство, охота, торговля, судоходство, ремесла и т.д.); 11) методы и средства воспитания, школа, просвещение, отношение к воспитанию мальчиков и девочек, религиозное и светское воспитание и т.д.; 12) управление
и административная структура…
В примечании к данной части программы рекомендуется присылать пo мере возможности подробный план, фото города, села, аула, фотографии мужчин и женщин, рисунки, графические описания, фотографии всех интересных вещей, оригиналы или копии
исторических предметов, рукописей, а также оригиналы или переводы на русский язык
текстов песен, легенд, сказок, пословиц, поговорок (2,1 – 24).
Статья члена Императорского Русского географического общества Г.Н.Потанина
«Несколько вопросовъ по изучению поверий, сказаний, суеверныхъ обычаевъ и обрядов», прилагаемая к программе, опубликованная во 2-ом выпуске Сборника и в настоящее время дополненная, состоит из четырех частей: «Поверья», «Названия», «Сказания
и поверья», «Обряды». Каждая из этих частей, в свою очередь, подразделяется на тематические подзаголовки. Следует отметить, что поскольку и в самом представленном тексте фольклористические понятия и термины часто заменяют друг друга, мы оказались
перед необходимостью использовать смежные понятия. Под заголовком «Названия» перечисляются названия всех видов диких животных, птиц, пресмыкающихся, насекомых,
рыб с требованием сбора легенд и сказаний об ареале их распространения.
В подразделе «Сказания и поверья» требуется сбор фольклорных материалов, отражающих мотивы тех или иных сказок, например: мудрый царь Соломон (пророк Сулейман – С.О.), поиск живой и мертвой воды, выбор птицами своего шаха, всемирный потоп, сотворение мира и первого человека, добывание огня, мачеха и сбежавший из дому
ребенок, царевна--лягушка, богатырь, посланный ханом, шахом, царем на погибель, и
т.д. (в основном, подразумеваются волшебные сказки – С.О.).
В подразделе «Легенды о духах» рекомендуется сбор легенд, сказаний, поверий, отражающих предрассудки и суеверия, например: домовые, лешие, водяные, духи, живущие в горах, одноглазый дьявол, джины, доящие животных и женщин, черти, оборотни,
русалки, людоеды, лунатики, ночные кошмары, смерть, болезни, потусторонний мир,
судьба, книга жизни и т.д.
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В подразделе «Обряды» дается подробное описание обрядов жертвоприношений огню,
воде, горе, изгнания дьявола и бесов; указывается, в какой день и время дня грешно работать
или выносить что-то из дому. Здесь также речь идет о сборе материалов о различных традициях, проводимых по народному календарю, о церемониях, связанных с космогоническими явлениями, деторождением; о молитвах, песнях, колыбельных, о поверьях, связанных с
беременными женщинами, об обрядах братания, о молочных братьях и сестрах, о клятвах,
ритуальных песнях и танцах вокруг пойманного на охоте животного, о песнях и обрядах
пастухов, детских играх, песнях, колыбельных, сказках, загадках, о названиях пальцев, цветах, жуках, животных, птицах, дожде и других природных явлениях и небесных телах: небо,
солнце, луна, звезды, молния; огонь-очаг и др.; легенды и сказания, связанные с родом, поколением, нацией, народом, племенами и т.д. (2, 25-37).
Содержание «Программы собирания сведений о разных местностях Кавказа и племенахъ населяющих оныя», широта и разнообразие материала, подлежащего сбору, наглядно свидетельствуют об огромной научной, литературной, художественной, фольклористической, этнографической и общественно-исторической значимости сборника
СМОМПК, который выходил с 1881 по 1915 г. (издание сборника было приостановлено
на 44-ом выпуске в силу обстоятельств военного времени. За долгий период существования этот сборник настолько стал необходим в истории изучения Кавказа, что неоднократно предпринимались попытки продолжить его публикацию. Только в 1926 г. благодаря
ассоциации Северо-Кавказских горских краеведческих организаций в Махачкале увидел
свет 45 выпуск, а в 1929 – 46-й).
Безусловно, СМОМПК содержит обширный материал по истории, археологии, лингвистики и этнографии Кавказа. Большой научный интерес представляют словари и тексты кавказских народов, сказания, песни, статьи и материалы о быте кавказских народов
и народностей. В многотомном труде опубликована информация об их письменности,
быте, укладе жизни, обычаях, традициях и т.д. В СМОМПК впервые были установлены
правила и принципы системного сбора материала на научной основе.
В середине 20-х гг. XX в. один из выдающихся азербайджанских фольклористов
Ханафи Зейналлы также затронул эту проблему и дал высокую оценку деятельности
СМОМПК, особо отметив содержащиеся в сборнике рекомендации и принципы сбора
фольклорного материала, его систематизации и перевода на другой язык (3, 116-117). Как
уже указывалось выше, такая программа-рекомендация и по сей день сохраняет свою
актуальность и значимость.
Безусловно, интерес к фольклору в Азербайджане возрастает. Это обусловлено
рядом причин, среди которых стремление сохранить произведения устного народного
творчества людей, проживающих в различных регионах республики. Работа по сбору и
систематизации имеющегося фольклорного материала, описанию новых антропонимов,
этнонимов и т.д. должна быть налажена.
Имеются многочисленные образцы стихотворно-лирических жанров фольклора,
созданные беженцами и вынужденными переселенцами из Нагорного Карабаха. Множество народных стихов, песен, плачей, баяты, дастанов посвящено карабахской войне,
личности и деятельности общенационального лидера Гейдара Алиева.
Мы полагаем, что конечная цель собирательской работы – систематизация, публикация собранного материала, его правильное хранение, дальнейшее всестороннее изуче596

ние и исследование. Реализуя на практике научные принципы сбора и систематизации фольклорного материала, можно вовлечь в собирательскую деятельность большое количество
специалистов и сохранить как можно больше прекрасных жемчужин народного творчества.
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ПРОБЛЕМИ І ЗАВДАННЯ СУЧАСНОЇ АЗЕРБАЙДЖАНСЬКОЇ
ФОЛЬКЛОРИСТИКИ
У статті розглядаються важливі й актуальні завдання сучасної азербайджанської
фольклористики на основі матеріалів, програм і рекомендацій ЗМОМПК – Збірника матеріалів для опису місцевостей і племен Кавказу. На основі конкретних фактів і прикладів
відстежується історія збирання, систематизації й видання зразків азербайджанського
фольклору. Особлива увага приділяється випускам ЗМОМПК, що містять програму-рекомендацію щодо збирання фольклору на основі наукових принципів. Відзначається актуальність і значення даної програми, що передбачає збирання матеріалу за тематичними
групами і відповідними таблицями. Реалізовуючи на практиці наукові принципи збирання і
систематизації фольклорного матеріалу, можна залучити до збирацької діяльності більшу
кількість фахівців і зберегти якомога більше прекрасних зразків народної творчості.
Ключові слова: азербайджанська фольклористика, збирання фольклору, ЗМОМПК,
програма-рекомендація, наукові принципи, тематичне угрупування.
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THE PROBLEMS AND TASKS OF THE CONTEMPORARY
AZERBAIJANI STUDY OF FOLKLORE
The article deals with the most important and urgent tasks of the contemporary Azerbaijani
study of folklore on the basis of the materials and programmes of CMDRTC – Collection of
materials for description of the regions and tribes of the Caucasus. The history of collection,
systematization and publication of the Azerbaijani folklore is traced on the basis of the concrete
facts and examples. The special attention is given to the issues of CMDRTC that contains the
programme – recommendation on collection of the folklore on the basis of the scientific principles. Are also emphasized the urgency and significance of the collection of the material upon
the subject groups and appropriate tables. When putting the scientific principles of collection
and systematization of the folklore material into practice it is possible to involve more specialists in collection activity and preserve more beautiful examples of folk creation
Key words: Azerbaijani study of folklore, collection of folklore, CMDRTC, programmerecommendation, scientific principles, subject grouping.
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ИСТОРИКО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ И ПРОБЛЕМА
НАЦИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА
В данной статье с современной теоретико-методологической позиции рассматриваются и анализируются воплощение социально-политических процессов и проблема создания
национального характера в азербайджанской художественной прозе 60-80-х годов XX века.
Главное внимание здесь уделяется особенностям создания характера историко-политической личности на примере образа выдающегося государственного деятеля Азербайджана,
полководца и поэта Шаха Исмаила Хатаи и образа Бабека, возглавившего движение хуррамитов. В связи с этим к сравнительному анализу привлекаются пять романов: «Баку-1501»
(А. Джафарзаде), «Кызылбаши» (А. Ниджат), «Мост Худаферин» и «Чалдыранская битва» (Ф. Керимзаде), «Обнаженный меч» (Дж.Баргушад). Три первых произведения посвящены Шаху Исмаилу, а четвертое – Бабеку. В целом, привлеченные для исследования романы
явно показывают, что историко-политическая тема сыграла важную роль для создания
национального характера в художественной прозе указанного периода.
Ключевые слова: историко-политическая личность, национальный характер, исторический роман, азербайджанская проза 60-80-х годов XX века.
Проявление национального характера историко-политической личности в азербайджанской прозе находит свое художественное отражение в романах, посвященных жизни
и борьбе народа за свободу и независимость. Целый ряд интересных характеров, созданных в таких романах, как «Баку-1501» Азизы Джафарзаде, «Кызылбаши» Алисы Ниджата, «Мост Худаферин» и «Чалдыранская битва» Фармана Керимзаде, «Обнаженный меч»
Джалала Баргушада, до сих пор продолжают притягивать к себе внимание.
Доктор филологических наук, профессор Явуз Ахундов пишет «Для исторического
романа должны быть выбраны такие великие личности, чтобы связанные с ними время
и события имели бы серьезное значение для жизни и борьбы народа» (1, с. 23). Нельзя
не согласиться с этим суждением критика-литературоведа. Также следует отметить, что
более грандиозное впечатление оставляет такой герой исторического романа, который
является носителем национально-духовных качеств народа. С этой точки зрения определенный интерес представляет создание национального характера Шаха Исмаила Хатаи.
Романы, перечисленные выше и созданные один за другим, раскрывают именно национально-духовные качества этой исторической личности.
Первым историческим романом о Шахе Исмаиле Хатаи был роман Азизы Джафарзаде «Баку-1501». Выдающаяся писательница воссоздала образ великого азербайджанского правителя и полководца на фоне конкретных событий, имевших место во время его
наступлений на Баку в 1501 году. Однако протекающие в романе события не ограничиваются только этим фактом. Самый большой успех писательницы в этом произведении
обусловлен созданием характера такой сложной личности как Шах Исмаил Хатаи.
© Софиева С., 2015
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Явуз Ахундов, обращая внимание на штрихи характера Шаха Исмаила в романе
«Баку-1501», следующим образом резюмирует свои выводы: «Азиза Джафарзаде попыталась охарактеризовать Шаха Исмаила с четырех граней – полководец, падишах,
шейх и поэт. Однако, несмотря на попытку показать данные в авторском комментарии
эти четыре особенности в единстве нераскрытого богатого внутреннего мира и переживаний, связанных с событиями эпохи противоречивой деятельности, в романе так и
не находит полного художественного раскрытия процесс формирования личности героя,
прославления его как поэта и правителя» (2, с. 90). Необходимо отметить, что профессор Я.Ахундов хотя и смог правильно определить факторы, обуславливающие штрихи к
характеру Шаха Исмаила, все же его выводы о том, что образ героя романа «не находит
полного художественного раскрытия», не соответствуют действительности. С такой же
позиции рассматривают это произведение профессор Гулу Халилов (8, с. 287-288; 291292), Вилаят Гулиев (10, с. 167), которые односторонне отнеслись к историческим фактам и событиям, изображенным в романе.
Доктор филологических наук, профессор Акиф Гусейнов также анализировал роман
Азизы Джафарзаде «Баку-2015» сквозь призму внутреннего, духовного мира главного
героя: «Она [Азиза Джафарзаде. – С.С.], обрисовывая сложный характер Шаха Исмаила,
сумела не только отдалиться от увлекающей одноплановости изображения, но и, наряду
с достоинствами, позитивными чертами этого образа, показала его недостатки, при этом
уделив серьезное внимание отражению национального сознания, чувства патриотизма
героя. В романе Шах Исмаил характеризуется как азербайджанский правитель, создатель азербайджанского государства» (7, с. 221). В отличие от профессора Явуза Ахундова, суждения исследователя-литературоведа Акифа Гусейнова по поводу характера
Шаха Исмаила вызывают больший интерес с точки зрения выявления национально-духовных качеств главного героя.
Данный подход, сформировавшийся под влиянием художественно-эстетической мысли
советской идеологической системы, является проявлением антитюркских настроений.
С другой стороны, литературный критик Джамиля Магеррамова в своей рецензии на
роман А.Джафарзаде «Баку-2015», не ограничиваясь вниманием к штрихам характера
Шаха Исмаила, определила присущие ему национально-духовные качества (11).
В связи с этим хотелось бы привести суждения, высказанные в эпилоге романа самим Шахом Исмаилом, которые, на наш взгляд, характерны с точки зрения выявления
ряда скрытых черт его внутреннего мира: «Мудрецы, вам досталось в наследство три
ценности: наш язык, наша честь, наша Родина ...» (5, с. 263). В данном высказывании
главного героя понятия «язык», «честь», «Родина» раскрывают не только идейное направление романа, но и художественное своеобразие национального характера исторической личности. Писательница просто пыталась показать художественное проявление
характера исторической личности в процессе эволюции на фоне конкретных событий.
По мнению критика-литературоведа А/Салаховой, образ Шаха Исмаила в романе
«Баку-1501» носит несколько противоречивый характер: «Характер самого Шаха Исмаила является противоречивым. В первых главах романа он – искренний и набожный
человек, страстно служащий Аллаху, а иногда день и ночь просиживающий за чтением
Корана. ... Однако, по мере роста политической зрелости Хатаи, достижения им более
значительных военных побед, политическое мышление постепенно стало преобладать
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над религиозным, страсти к завоеваниям взяли верх над желанием стать главой духовенства» (13). Суждения этого критика привлекают внимание тем, что А.Салахова
провела точные наблюдения, связанные с процессом внутренней эволюции главного
героя романа. Следует напомнить, что этот аспект проходит красной линией через
всю сюжетную канву романа.
Штрихи к характеру Шаха Исмаила Хатаи нашли своеобразное отражение и в романе Алисы Ниджата «Кызылбаши», который также относится к рассматриваемому нами
периоду. «В отличие от других исторических произведений, написанных о Шахе Исмаиле Хатаи, в романе «Кызылбаши» особое внимание уделено изображению непохожих
друг на друга образов кызылбашских , которые занимались учебой и воспитанием молодого шаха, помогли ему прийти к власти и способствовали формированию династии
Сефевидов» (10, с. 168).
Несмотря на то, что в романе А.Ниджата «Кызылбаши» главное внимание уделяется не столько к личности Шаха Исмаила, сколько движению кызылбашей, тем не менее, писатель сумел создать реалистические штрихи к портрету главного героя со всей
полнотой и оживленностью. В отдельных сценах и эпизодах этого романа находят свое
художественное отражение такие национально-духовные качества Шаха Исмаила, как
смелость, геройство, отвага, любовь к народу и Родине и др. И здесь характер этой исторической личности дан в процессе духовной эволюции: автор проводит своего героя через испытания, в ходе которых формируются его взгляды и мировоззрение. В итоге Шах
Исмаил в романе А.Ниджата оставляет более живое и цельное впечатление.
Очевидно, глубокие познания писателя в области истории сыграли здесь свою решающую роль. В этой связи профессор В.Гулиев отмечает: «Одной из интересных особенностей романа Алисы Ниджата является то, что он не ограничивается лишь показом истории или ее художественным отображением. Писатель, вглядываясь все глубже
и дальше, старается непосредственно увидеть средневековых людей, которые являются
творцами и участниками этих исторических событий, показать каждого из них индивидуальными штрихами» (10, с. 168).
В представлении исторических событий в романе явно прослеживается четкая авторская позиция и активность, и это, прежде всего, обусловлено изображением образа
Шаха Исмаила Хатаи. Интересно, что ряд поднятых в романе вопросов, начиная с периода зарождения произведения, превратились в проблемы, которые волнуют литературнообщественную мысль. Именно это является источником привнесения новой атмосферы
в нашу прозу.
Роман Фармана Керимзаде «Мост Худаферин» также приковывает к себе внимание с
точки зрения создания художественной биографии, штрихов к характеру Шаха Исмаила.
В романе изображается ранний период жизни и борьбы сефевидского полководца. В своем романе писатель постарался всесторонне отразить характер Шаха Исмаила, и даже
показать его «исторически завуалированные черты».
Как и другие вышеприведенные произведения, роман Ф.Керимзаде «Мост Худаферин» был с интересом и вниманием воспринят литературной критикой, оставив множество различных мнений и суждений. По мнению критика Г.Халилова, Фарман Керимзаде
в романе «Мост Худаферин» сумел создать наиболее удачный образ Шаха Исмаила (12,
с.182). Такого же мнения придерживается и литературный критик В.Гулиев, который на600

звал изображение пройденных Шахом Исмаилом «жизненных университетов», ужасов
кровопролитий «жестокого века» более убедительными. (10, с. 167).
В романе Ф.Керимзаде «Чалдыранская битва», являющимся продолжением романа
«Мост Худаферин», основное внимание уделяется выявлению качеств национального характера. Иными словами, если в «Мосте Худаферин» характер Шаха Исмаила больше всего проявляется на фоне общественно-политических процессов эпохи, то в «Чалдыранской
битве» все внимание приковано к духовным переживаниям героя на фоне происходящей
войны. Доктор филологических наук Т.Саламоглу, обращая внимание на эту особенность
произведения, пишет: «Роман “Чалдыранская битва” является художественным выражением
концепции писателя, связанной с характером настоящего правителя. Идейно-эстетическая
нагрузка романа определяется художественным комментированием проблемы правитель –
народ, правитель – государство. Система образов произведения, характер событий, перемещенных в центр изображения, определяющий фактор в движении сюжета – все они связаны
с этой проблемой. Действия, мысли и характер центрального образа романа – Шаха Исмаила
укрепляются художественным замыслом автора» (14, с. 213).
По мнению исследователя, в центре художественного анализа находятся не столько
исторические события, связанные с именами известных восточных правителей – Хусейном Байкарой, Шейбани ханом, Илдырымом Баязитом, Султаном Селимом, сколько
присущий им характер правителя. В данном случае нельзя не согласиться с мнением
литературоведа Т.Саламоглу, который отмечает, что в романе «Чалдыранская битва»
Ф.Керимзаде более последовательно обращает внимание на характерные национальные
качества Шаха Исмаила (14, с. 213). По его мнению, в обрисовке и представлении характера главного героя писатель Ф. Керимзаде в целом преследовал главную цель – соединив воедино общегосударственные и личные идеалы шаха Исмаила, создать образ
реальной, живой исторической личности, способной на самопожертвование ради свободы своего народа и Родины. И в этом плане автор, можно сказать, достиг поставленной
цели: ведущей чертой характера Шаха Исмаила является настойчивость в преодолении
любых трудностей и преград на пути к достижению идеалов.
Преобладание нравственных ценностей и их трансформация в главный принцип государственного управления составляют девиз Хатаи. Прекрасно понимая то, что Родина
не может называться родиной, если находится под игом врага, он возглавляет борьбу,
прежде всего, за воссоединение исторических территорий страны, за объединение и целостность Азербайджана. Поэтому Шах Исмаил не прощает тех, кто предает родину, кто
неспособен защитить ее в трудную минуту, кто, испугавшись врага, спасается бегством
или сдается в плен. Он был беспощаден к ним и отправлял их на виселицу.
Кроме этого, Шах Исмаил расценивал взяточничество как фактор, наносящий сильный удар по нравственным ценностям и государственности, и поэтому так же беспощадно вел борьбу против этого социального порока. Например, очень выразителен один из
эпизодов романа, когда главный герой хладнокровно выносит смертный приговор взяточнику Кази Мухаммеду: «Повесить! Жаль, что нет еще большего наказания, чем это.
Соберите те деньги, повесьте суму на шею. Он будет повешен вместе с деньгами. Мы
взятку должны вешать, взятку!» (9, с. 154).
Следует отметить, что в обоих романах Ф.Керимзаде – «Мост Худаферин» и «Чалдыранская битва» – характер Шаха Исмаила был воссоздан во всей своей полноте.
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Писатель достаточно «нагрузил» образ этой исторической личности как трудолюбивого
правителя. Поэтому совершенно естественно, непринужденно звучит характеристика
этого героя в сфере социально-политического мышления и действий для реализации поставленных перед ним целей. Наряду с этим, Шах Исмаил – это живой образ.
Одним из произведений, привлеченных к нашему исследованию с точки зрения создания национального характера, вызывающих определенные споры и критические суждения, является роман Джалала Баргушада «Обнаженный меч». Академик Зия Буниятов,
написавший предисловие к этому роману, посвященному жизни и борьбе героического
сына Азербайджана Бабека Хуррами, долгие годы боровшегося против арабского халифата, так обобщает свои суждения по поводу произведения: «Бабек в глазах читателя является то рыцарем, то философом, а то и просто хуррамитом, поклоняющимся огню. Дух
Бабека был пропитан патриотизмом, истинной идейной дружбой, непримиримостью по
отношению к врагу, привязанностью к народу, пламенной верой в победу» (4, с. 5). Однако следует отметить, что автор романа допускает ряд ошибок и искажений в представлении фактов и событий, воссоздании национально-духовных ценностей в соответствии
с духом того времени, и особенно в создании характеров.
Искажение исторической действительности в романе «Обнаженный меч» создало
условия для резкой литературной критики произведения (6, с. 48). Одним из спорных
моментов в романе является недостаточно проработанный национальный характер Бабека, отсутствие полноты, целостности в создании этого образа, хотя автор обращался
к конкретным фактам и историческим документам. Это, с одной стороны, является показателем непрофессионализма Джалала Баргушада как писателя, а с другой – исходит
из фальсификации исторической эпохи.
В целом, привлеченные для исследования романы явно показывают, что историкополитическая тема сыграла важную роль для создания национального характера в прозе
1960-1980-х годов.
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ІСТОРИКО-ПОЛІТИЧНА ОСОБИСТІСТЬ
І ПРОБЛЕМА НАЦІОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ
У даній статті із сучасної теоретико-методологічної позиції розглядаються і аналізується втілення соціально-політичних процесів і проблема творення національного
характеру в азербайджанській художній прозі 60-80-х років ХХ століття. Головна
увага тут приділяється особливостям створення характеру історико-політичної особистості на прикладі образу видатного державного діяча Азербайджана, полководця і
поета Шаха Ізмаїла Хатаї і образу Бабека, що очолив рух хуррамітів. У зв’язку з цим
до порівняльного аналізу залучаються п’ять романів : «Баку-1501» (А. Джафарзаде),
«Кизилбаші» (А. Ниджат), «Міст Худаферин» и «Чалдиранська битва» (Ф. Керимзаде),
«Оголений меч» (Дж. Баргушад). Три перших твори присвячені Шаху Ісмаїлу, а четвертий – Бабеку. У цілому, залучені до дослідження романи яскраво демонструють, що історико-політична тема відіграла важливу роль для створення національного характеру
в художній прозі вказаного періоду.
Ключові слова: історико-політична особистість, національний характер, історичний роман, азербайджанська проза 60-80-х років ХХ ст.
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THE HISTORICAL-POLITICAL PERSON
AND THE PROBLEM OF NATIONAL CHARACTER
In the article from a modern theoretical-methodological position are considered and the
analyzed of sociopolitical processes and a problem of national character’s creation in the Azerbaijani art prose of 20th century’s 60-80th years. There are main attention is given to features
of creation of the historical-political person’s character on an example of Shah Ismayil Khatai
image as the outstanding Azerbaijanian statesman, the commander and the poet, and an Babak
image as the leader of Khorramdinian movement. In this connection five novels are involved
in the comparative analysis: Baku-1501 (A.Jafarzadeh), Qizilbash (A.Nijat), Bridge Hudaferin
and Chaldyran fight (F.Kerimzadeh), The Bared sword (J.Bargushad). The four first products
are devoted to Shah Ismayil, and the fourth – to Babak. As a whole, the novels involved for
research obviously show, that the historical-political subject has played the important role for
creation of national character in art prose of the specified period.
Keywords: the historical-political person, national character, the historical novel, the
Azerbaijani prose of 20th century’s 60-80th years.
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КНИГА КАК «ВЗРЫВНОЕ УСТРОЙСТВО» В ПОВЕСТИ АЛАНА БЕННЕТТА
«НЕПРОСТОЙ ЧИТАТЕЛЬ»
В статье анализируется повесть известного английского драматурга и прозаика Алана
Беннетта «Непростой читатель», в которой автор средствами сатиры заостряет внимание на чтении художественной литературы как важной гуманитарной и социокультурной проблеме, актуальной не только для Великобритании, но и для всего мира.
Ключевые слова: Алан Беннетт, чтение, читатель, сатира, парадокс, ирония, отстранение.
Проблема чтения и читателя, восприятия и интерпретации художественного текста
приобрели в наше время особый характер. В мире, по данным ЮНЕСКО, почти миллиард людей вообще не умеет читать, сотни миллионов детей не ходят в школы. Это в
основном касается бедных стран. Но не слишком оптимистическая картина вырисовывается в развитых странах Европы и США. Еще в 80-е годы ХХ века появился термин
«функциональная неграмотность», который применялся к тем, кто утратил навык чтения
и не был способен воспроизвести короткий текст. Если на протяжении десятилетий бывший СССР считался лидером в чтении, то, например, в постсоветской России по данным
на 2008 год 46% населения вообще не читало книг. Не лучше дела обстоят в Украине [1].
В этом контексте известная фраза представителей рецептивной эстетики о том,
«сколько Гамлетов, столько читателей», вызывает естественный вопрос, а есть ли у Шекспира вообще читатели.
Чтение как социальная проблема стала давно предметом обсуждения представителями гуманитарных наук, библиотечных работников, педагогов и др. Причины утраты
интереса к книге в современном обществе определены достаточно четко и не вызывают
разногласия. К ним относят колоссальный скачок в области информационно-коммуникационных технологий, перенос акцента в этой связи на аудио и визуальные средства
воздействия, нацеленность образования не на широкую эрудицию, а на прагматические
цели, смещение социальных, политических, нравственных ориентиров, растворение
личности в виртуальном пространстве, не имеющем границ и т.д.
Естественно, что проблема чтения не меньше, чем ученых и общественных деятелей, волнует самих писателей. Так, Рэй Бредбери был одним из первых, кто еще в 1953
году в своей антиутопии «451 градус по Фаренгейту» пророчествовал уничтожение книги, поскольку она всегда являлась источником образованности, раскованности мышления, свободомыслия. В его романе пожарники не тушат пожары, а сжигают книги. Борясь с книгой, они разрушают самого человека, лишают его возможности совершать свое
поступательное движение к самосовершенствованию. Еще раньше в ХУ11 веке Джон
Мильтон в своей «Ареопагитики» утверждал, что «убить книгу – все равно, что убить
человека…тот, кто уничтожает хорошую книгу, убивает самый разум».
© Семейкина Н.Н., 2015
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До «читательского» апокалипсиса современный мир еще не дошел, но успешно
разработал разнообразные методы вытеснения на второй план умной книги. Один из
них – активная популяризация «массовой» беллетристики, которая успешно влияет на
формирование стереотипов и стандартизацию мышления и в то же время приносит большие доходы издателям и производителям. Потребителей такой продукции становится
неизмеримо больше, чем серьезных знатоков и ценителей книг, что ставит перед самими
писателями альтернативу: писать для массы или для избранных. Эту проблему актуализируют в последнее время многие художники разных стран как в своих романах, повестях, так и в своих интервью и эссе на страницах журналов, в воспоминаниях. Например, рассказ Патрика Зюскинда «Литературная амнезия», роман Дин Шеймас «Чтение в
темноте» и эссе Р.Шартье «Читатель в постоянно меняющемся мире», Г.Гессе «Пять эссе
о книгах и читателях» и др.
В этом ряду заметное место заняла повесть «Непростой читатель» английского писателя – сатирика Алана Беннетта, ставшая популярной в Великобритании и уже разобранная на цитаты. Западные критики оценивают произведение как «политическую и
литературную сатиру», «остроумную экономическую сатиру», «тонкую работу», «остроумное размышление о взрывном действии чтения» [2]. Некоторые отмечают, что «Алан
Беннетт обладает неподражаемым слухом на словесные штампы и редким умением возводить их в степень неотразимо обаятельного абсурда» [3]
Цель данной статьи – исследовать способы художественного преломления и осмысления социокультурной проблемы чтения и читателя в современном обществе Аланом
Беннеттом в его сатирической повести «Непростой читатель».
Алан Беннетт (род.1934г.) известен в Европе и Америке главным образом как драматург,
актер, сценарист, публицист. Карьеру драматурга он начал в 60-е годы ХХ века, и с тех пор
его самые известные пьесы «Сорок лет спустя» (1968), «Одинокие шпионы» (1988), «Безумие короля Георга 111» (1991), «Говорящие головы» (1992) и др. с успехом идут на сценах
театров Европы и Америки. За свои пьесы и киносценарии он был отмечен престижными
театральными и кинонаградами, среди которых премия Лоренса Оливье. Его драматургическое творчество давно является объектом изучения западного литературоведения. Немало
интервью с писателем и статей о нем появилось в 2014 году в связи с 80-летием художника
[4]. На постсоветском пространстве Беннетт как драматург знаком скорее узкому кругу специалистов – литературоведов, чем широкой читательской аудитории. Не стало его творчество предметом специального изучения в Украине.
Вместе с тем, в творчестве А.Беннета последних десятилетий драма несколько уступила место прозе. Сборник автобиографических историй писателя «Письма домой»
(Writing Home, 1994) стал в Англии бестселлером. Не меньший успех выпал на долю
повестей «Голы и босы» (The Clothes They Stood Up, 2002), «Вторая молодость миссис Доналдсон» (The Greening of Mrs.Donaldson, 2011) и «Непростой читатель» (The
Uncommon Reader, 2007) [5]. Все три переведены на русский язык и опубликованы на
страницах журнала «Иностранная литература».
Повесть «Непростой читатель» написана уже зрелым писателем, за плечами которого большой жизненный опыт, знания, поэтому его, естественно, волнует проблема чтения и книги, ее место в духовном развитии общества в целом и отдельного человека в
частности.
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В качестве главной героини своей повести А.Беннетт избирает не кого-нибудь, а ныне
здравствующую королеву Англии. В английской литературе обращение к монаршей особе
уже стало традицией. Елизавета 11 – объект пристального внимания многочисленных биографов, героиня фильмов, романов, нередко юмористических или сатирических таких, как
«Спасти Королеву» (1976) У.Баркли, «Вдвоем с королевой» (1992), «Королева Камилла»
(2006) Сью Таунсенд, «Королевские панталоны» (2001) Н.Аллана, «Бриллиантовая Королева: Елизавета 11 и ее народ» (2012) Э.Марра и др. Несмотря на консерватизм англичан и уважительное отношение к национальной системе правления, эти произведения свидетельствуют о том, что институт монархии постоянно подвергается критике со стороны политиков,
журналистов и писателей. Например, в основу сатирического романа Сью Таунсенд «Вдвоем
с королевой» положена гипотетическая ситуация: с приходом к власти лейбористов королевское семейство изгоняется из дворца и переселяется в рабочие кварталы. Дети королевской
четы быстро адаптируются к новой среде, однако муж королевы не может жить без привычного сервиса, начинает опускаться, и только она одна сохраняет достоинство, выдержку,
воспитанность, не позволяет поддаться отчаянию и изменить своим привычкам и статусу,
проникается проблемами простого народа.
Алан Беннетт однажды уже предпринимал попытку сделать героиней королеву в своей
одноактной пьесе «Вопрос об авторстве»(1988), на основе которой был впоследствии создан
фильм, признанный «острой психологической мелодрамой». И хотя он получил в 1992 году
телевизионную премию, не был широко разрекламирован критикой. В повести «Непростой
читатель», обратившись к образу королевы, Беннетт не ставит перед собой задачу развенчивать институт монархии. Напротив, его королева предстает энергичной, увлеченной, демократичной и мыслящей правительницей. Задача писателя намного шире и важнее: привлечь
внимание к духовной деградации политической и культурной элиты английского общества,
подмене истинных гуманистических ценностей мнимыми, причину этого процесса он видит среди прочих в утрате интереса и навыка чтения серьезной художественной литературы.
Свою цель автор – сатирик достигает, используя разнообразные приемы комического и придумав довольно оригинальный и парадоксальный сюжет.
Так, однажды королева в поисках любимых собак, сбежавших от нее, обнаружила
на дальнем дворе Букингемского дворца передвижную библиотеку, заглянула туда, из
вежливости взяла несколько книг и неожиданно для себя превратилась в заядлую читательницу. Книги вытеснили на второй план государственные дела, а нормы этикета
перестали соблюдаться с прежней пунктуальностью. Другом и советником королевы в
подборе книг стал молодой служащий королевской кухни Норман, открывший пожилой
даме неизвестные доселе имена и творения. Чтение резко изменило отношение Королевы к подданным, вызвав с их стороны неадекватную реакцию и даже скрытый бунт, но
внесло в ее жизнь новые переживания и намерение писать самой.
В сюжете очевидно пародирование ряда распространенных в английской и мировой
литературе мотивов: фантазии на тему жизни королевы, пробуждение личного интереса
стареющей даме к юнцу, становление личности в духе воспитательного романа, «горе
от ума» и т.д. В основу повествования положен прием остранения, характерный для сатирической литературы. Всепоглощающее увлечение королевой чтением новых для нее
книг, ее неадекватное подчас поведение воспринимается придворными как ранняя стадия старческой деменции или впадение в детство. Но именно этот прием остранения по606

зволяет изобразить окружающую королеву действительность как бы через увеличительное стекло, обнажить существующий разлад между внешним и внутренним, раскрыть за
привычными придворными ритуалами лицемерие, фальшь, неискренность и т.д. Вместе
с тем, сделанные открытия не ведут королеву к когнитивному диссонансу с миром, а
скорее укрепляют ее волю, подчеркивают ее мудрость и величие.
Эта повесть не просто о жизни королевы, а о королеве – читателе, причем «непростом» читателе, т.е «наивном, неискушенном» (именно такую коннотацию английского слова «uncommon» имеет в виду автор). А.Беннетт по сути предлагает свое видение
формирования и воспитания настоящего читателя, предлагает проследить все этапы
этого процесса с первых неуверенных шагов под чужим руководством к обретению самостоятельного выбора, вкуса, развитию критического взгляда на прочитанное, самих
авторов и существующий миропорядок. Поэтому так подробно описывается «маршрут»
королевы по книжному миру, который поначалу прокладывает для нее Норман, юноша
– самоучка, молодой человек нетрадиционной ориентации, к которому королева не только привязывается, но начинает доверять больше, чем своим секретарям. Войдя в роль
наставника королевы в вопросах чтения, Норман, которого «старые дамы не пугали»,
предлагает двигаться от простого к сложному. «Если бы Ее Величество – читатель начинающий – взялась за еще одну скучную книгу, скажем, за раннюю Джордж Элиот или
позднего Генри Джеймса, она могла бы оставить чтение навсегда, и тогда рассказывать
было бы не о чем» [5, с.31]. Погружение в чтение начинается с произведений массовой
литературы, например, с популярной гейской продукции: «Поисков любви» Нэнси Митфорд, «Моей собаки Тьюлип» Дж.Р.Эккерли. Мода на подобную маргинальную тематику, характерную для рубежа ХХ-ХХ1 веков, Беннетт явно не разделяет, высказывая свое
отношение к ней в привычной для него ироничной манере. Королеву тем не менее эти
откровенные книги не только не смутили, а даже заинтересовали как рядового обывателя, она их прочитывала до последней страницы. Правда, сыграла роль королевская привычка и воспитание: все дела доводить до конца: «Так нас воспитывали»,- пояснила она
Норману [5, с.31]. Критическое отношение автора к «массовой» литературе обнажает комическая буффонная ситуация: такие книжки с удовольствием грызут собачки королевы.
Достается и «Гарри Поттеру», вокруг которого возник читательский психоз. Королева
его принципиально не читает: «Мы приберегаем эту книгу на черный день» [5, с.43].
Постепенно круг чтения королевы заметно расширяется, в него входят произведения
тех авторов, с которыми она была лично знакома в молодости: К.Мейсфилд, Т.Элиот,
Пристли, Филипп Ларкин, Тед Хьюз. В то время «она мало что читала из написанного
ими, и не могла придумать, о чем с ними говорить» [5, с.35], поддержать содержательные беседы, например, с Фостером. Ей приходилось награждать многих писателей, о
творчестве которых она имела смутное представление: «Айви Комптон-Бернетт…Ведь
я сделала ее кавалерственной дамой», только эта ассоциация возникала спустя время в
голове королевы [ 5, с.29].
Сожалея об упущенных возможностях, королева пытается завести более тесное знакомство с молодыми современными авторами, обсудить с ними прочитанное. Однако сталкивается с неожиданным для себя открытием: новое поколение писателей волнует в основном
распределение премий, посещение престижных тусовок, контакты с сильными мира сего.
«Смерть автора» воспринимается не как метафора, а состоявшийся факт. Может показаться,
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что А.Беннетт иронизирует и выставляет в неприглядном виде собратьев по перу, руководствуясь личной неприязнью или амбициями. Но скорее его волнует духовное оскудение и
измельчание современного творца, который некогда считался наставником, пророком, способным изменить судьбу человечества в меняющемся мире. Некогда Ж.-П. Сартр в своей
исповедальной книге «Слова» отмечал, что закончилась эпоха отношения к писателю как
преобразователю мира, он скорее стал создателем реальности из одних только слов.
Королева стала читать книги модных авторов и наблюдать за тем, как они ведут себя
на правительственных приемах, о чем говорят, она расстраивалась из-за явного несоответствия между текстами книг и стилем поведения их создателей: «Довольно скоро она
поняла, что с писателями лучше всего встречаться на страницах их романов, что они в
той же мере плод воображения читателя, что и их герои» [5, с.47]. Это уже мнение зрелого читателя, в которого превращается героиня.
С расширением круга чтения королевы книжную лавку сменила огромная дворцовая
стационарная библиотека, в которой вообще «редко кто читал», «здесь вручали ультиматумы, устанавливали границы, утверждали молитвенники и договаривались о заключении
браков» [5, с.33]. Кроме того, книги находились «под арестом» за запертыми позолоченными
решетками», взять их было с полки невозможно. Королева первой разрушила эту традицию.
Она теперь читала Бальзака, Тургенева, Филдинга, М.Пруста, современных Иэн Макьюэна
и Кадзуо Исигуро и др. Эти книги наталкивали на размышление о многих насущных проблемах: феминизме, отношении власти и народа, консерватизме и либерализме. Чтение все
больше захватывало королеву, перед ней открывался неизведанный мир чувств, переживаний, мыслей. Для нее становилось особенно привлекательным то, что, «странствуя по страницам книг, она оставалась неузнанной» [5, с.39], «пришла способность видеть различия»
[5, с.45], открывать для себя заново законы равенства и демократии. Она постигает новые
истины: «Книги не делают различий. Все читатели равны, и она не исключение» [5, с.38].
«Книга – это устройство, способное распалить воображение» [5, с.40]. В результате чтение
сделало ее снисходительной, чего не было раньше в общении с близкими. В то же время
королева стала по-иному более критично оценивать стиль правительственных документов:
«Тронная речь была написана настолько чудовищным языком, настолько лишена стиля и неинтересна, что она испытывала унижение от самого процесса чтения» [5, с.39].
Чем больше читала королева, тем глубже задумывалась о пользе чтения книг, об их
роли в воспитании и совершенствовании человека, о разном воздействии на читателей:
«Я думаю, что читаю, потому что наш долг выяснить, что представляют собой люди»,делится она с Норманом [5, с.38]. Так, из рядового неискушенного читателя королева
превращалась в интеллектуального, пытливого, думающего, давно оставив позади своего юного наставника Нормана, который извлекал из процесса чтения, как и масса обывателей, только удовольствие: «Он не ощущал такой обязанности и читал исключительно
ради удовольствия, а не ради просвещения, хотя просвещение было частью удовольствия, это он понимал. Но долг сюда никак не вписывался» [5, с.38]. Поэтому предложение премьер-министра отправить Нормана на учение в университет не вызывает у
нее возражение или расстройства чувств. Если взять шкалу читателей, предложенную
некогда английским романтиком С.Кольриджом, то Нормана можно отнести, скорее, к
«песочным часам». Чтобы как-то убить время, они пропускают сквозь себя одну книгу
за другой, а в итоге остаются пустыми. А королева – читательница принадлежала к пре608

красным алмазам: читает не только с максимальной пользой для себя, но и другим дает
возможность воспользоваться своими познаниями. «Открыв для себя прелесть чтения,
Ее Величество стремилась разделить ее с другими», она стала жалеть тех, кто не читает,
называя их «бедняжками», и всегда старалась достать из сумочки книгу и подарить такому несчастному. Не стали исключением и люди из ее окружения.
Именно этот странный поворот в поведении королевы был ими воспринят как весьма
опасный, ведущий к возможному конфликту с тяжелыми последствиями. Так, Королева на
вечере в Виндзоре неожиданно задала вопрос президенту Франции о писателе Жане Жене и
застала его врасплох. «Президент, не подготовленный к разговору о лысом драматурге и романисте, пугливо оглядывался в поисках своего министра культуры. Но министр беседовал
с архиепископом Кентерберийским» [5, с.27]. Королева начинает проверять «начитанность»
своих подданных, членов правительства и премьер-министра, задавая лобовые вопросы о
книгах. Сначала это воспринимается ими, как странность, слабоумие, но повторяемость
«эксперимента» вызывает ропот недовольства и даже бунт в среде приближенных, выражающийся в нарастающем напряжении отношений между премьер-министром и королевой.
Посрамленный не раз за свое невежество премьер-министр предпринимает контрдействия,
поначалу дипломатично «изгоняет» из дворца Нормана, затем ищет всякие предлоги для
переключения энергии королевы с чтения на написание собственных сочинений.
Ведя свою героиню сложными путями книжного знания, Алан Беннетт подводит к главной идее своей повести: в современном потребительском обществе, погруженном в достижение собственных корыстных интересов, делание карьеры, добывание денег, умная книга
и думающий читатель становится реальной опасностью в первую очередь для власти, опасным источником свободомыслия, нестандартного поведения, разрушения привычных стереотипов. Так в повести рождается остроумная метафора: книга – это «взрывное устройство»,
которая закрепляется в буффонной сцене: слуги королевы замечают оставленную ею в карете книгу, принимают ее за опасный объект и поспешно выбрасывают.
Алан Беннетт в своей повести хочет донести еще одну истину: только хорошо образованный и начитанный человек, осознавший силу слова, может раскрыть в себе активного участника жизни, найти свои формы самовыражения и познания мира. Так, для
королевы чтение постепенно сменяется потребностью максимально реализовать себя,
начать действовать. Она делает запись: «Вложить свою жизнь в книги нельзя. Ее можно
обрести там» [5, с.66]. Чтение уступает место сочинительству, так человек читающий
превращается в человека пишущего, которому есть что поведать миру. Именно такое
мудрое решение королевы позволяет избежать открытого конфликта со двором. В духе
традиционного английского юмора, для которого характерна игра слов со скрытым подтекстом, писатель завершает свою повесть следующей сценой. Королева напоминает
своим подданным, что ее дядя, герцог Виндзорский, написал книгу «История короля».
На это премьер – министр мягко, но недвусмысленно реагирует: «Да, мэм,…но вся разница в том, что Его Королевское Величество написал книгу как герцог Виндзорский. Он
смог ее написать только потому, что отрекся от престола». И королева, по сути спровоцировавшая всю ситуацию, прекрасно понимает скрытый намек своего противника, дает
достойный ответ, как пристало мудрой, всеми любимой королеве Англии, и одерживает
несомненную моральную победу: «О, разве я не сказала? Но…а как вы думаете, почему
вы все здесь собрались?» [5, с.74]
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Таким образом, с помощью приема остранения, парадоксального сюжета и множества комических ситуаций, приема пародирования и иронии Алан Беннетт стремится
привлечь современное общество к важной гуманитарной проблеме чтения, которая напрямую связана с состоянием морали общества, его политической и духовной культурой, образованностью. Его героиня – королева называет себя «опсиматом», а это выражает оптимизм писателя по поводу того, что учиться и начинать читать не поздно в любом
возрасте и положении.
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КНИГА ЯК «ВИБУХОВИЙ ПРИСТРІЙ» У ПОВІСТІ АЛАНА БЕННЕТТА
«НЕПРОСТИЙ ЧИТАЧ»
У статті аналізується повість відомого англійського драматурга та прозаїка
Алана Беннетта «Непростий читач», у якій автор засобами сатири загострює увагу на
читанні художньої літератури як важливої гуманітарної та соціокультурної проблемі,
що актуальна не тільки для Великої Британії , але для усього світу.
Ключеві слова: Алан Беннетт, читання, читач, сатира, парадокс, іронія, осторонення.
Semeykina N., PhD philology, associate prof.
Kharkov state academy of Culture
BOOK AS AN "EXPLOSIVE DEVICE"
IN THE NOVELLA “THE UNCOMMON READER” BY ALAN BENNETT
The object of investigation is the novella “The Uncommon reader” written by famous
English dramatist and novelist Alan Bennett. The author by means of satire concentrates his
attention on reading of fiction as an important humanitarian and sociocultural problem which
is actual not only for Great Britain but for the whole world.
Key words: Alan Bennett, reading, reader, satire, paradox, irony, estrangemen.
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ИНФОРМАЦИЯ КОМПЬЮТЕРНО-ОПОСРЕДОВАННОЙ КОММУНИКАЦИИ
КАК МЕТАЯЗЫКОВОЙ ФЕНОМЕН
Статья посвящена характеристике информации как метаязыкового феномена,
функциональность которого обусловлена традиционной социокультурной спецификой
коммуникации и новыми техническими возможностями компьютерно-опосредованной
медиасреды. Существенной особенностью современной репрезентации понятия
«информация» является ее ассоциированность с компьютерно-опосредованным
форматом речевой деятельности. Дискурсивная экспликация феноменологических
оснований речевой практики обусловливает релевантность лингвистической
методологии комплексному метаописанию функциональности и семантического
потенциала информации. Информация компьютерно-опосредованной коммуникации
обладает значимой метаязыковой спецификой.
Ключевые слова: информация, семантика, феномен, компьютерно-опосредованная
коммуникация, метаязык, дискурс, парадигма.
Содержательный аспект компьютерно-опосредованной коммуникации (далее – КОК)
обладает ярко выраженной информационной спецификой: именно информация во многих
метаязыковых описаниях является концептуальным воплощением противоречивой
в прикладном понимании семантики. По причине высокой дискретности лексики
формальных языков, обеспечивающих речевую практику в компьютерно-опосредованной
среде, значимость семантики в синкретичном интердисциплинарном аспекте часто –
особенно в информатике – ассоциируется с синтагматикой программных «текстов» и
областью собственнолингвистического синтаксиса [1]. В тоже время, проблематика
значимости опосредованных вторичными компьютерными кодовыми системами
систематически ассоциируется с концептом компьютерно-опосредованной семантики
– информацией. Такая информационная обусловленность функциональности речевой
практики в сфере КОК позволяет идентифицировать особый формат компьютерноопосредованного дискурса – лингвоинформационный [2].
Речевая практика КОК обладает характерными чертами, которые в метаязыковом
контексте целесообразно рассматривать в дискурсивной парадигме [3]. Несмотря на
современную дискуссионность терминологического оформления лексемы дискурс – что
является отдельной самодостаточной темой [см. напр., 4] – в самом понятии дискурс
как в лингвистическом феномене уже давно нет противоречий: дискурс – это речевая
деятельность, развернутая во времени и пространстве, обусловленная широким экстралингвистическим контекстом и коммуникационной спецификой. Возникновение
и развитие сферы КОК позволяет с уверенностью определять новый тип дискурса –
информационный. Информационный дискурс – коммуникационная деятельность по
созданию, модификации и использованию информации.
© Баркович А., 2015
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Дискурсивно-контекстное содержание КОК прямо соотносится с информацией, но
информация КОК не совсем соответствует традиционным представлениям о семантике
данного понятия и, как минимум, требует уточнения, а лучше и независимой интерпретации в интердисциплинарном ключе. Дискурсивная интерпретация данных информационного характера не является самодостаточной репрезентацией речевой практики и
требует развернутой категориальной систематизации. В этой связи функционирование
информации как метаязыкового феномена в значительной степени обусловлено ее понятийной репрезентацией и дискурсивной парадигматикой. Объективное описание законов создания, транзита и интерпретации информации, несомненно, целесообразно
основывать на комплексной и универсальной дискурсивной методологии. Именно дискурсивная методология позволяет задействовать потенциал экстралингвистической аргументации, что наряду с интралингвистической логикой идентификации содержательной стороны КОК позволяет охарактеризовать метаязыковую специфику информации.
Информация – одно из ключевых понятий сферы КОК. Форма и содержание лексемы информация в современном понимании не явились языковыми новациями одномоментного и
неподготовленного плана. Скорее, чем о языковом экспромте, речь может идти о долгом и извилистом пути развития современных представлений об информации. Этимология информации ассоциируется с латинским словом forma – ‘форма, контур, рисунок, облик, внешность,
набросок, модель, шаблон, вид, состояние и др.’. Существует достаточно оснований для признания прообразом латинской единицы forma греческой лексемы μορφή (morphḗ) – ‘очертание, форма, внешний вид, набросок, вид, тип’. При этом уже в латыни активно развивались
словообразовательные процессы от дериванта forma: одним из деривационных развитий стало присоединение приставки in- (в-) к деривату лексемы forma глаголу formare (англ. – ‘придавать форму’) – informare. Уже отглагольная форма существительного – informationem (им.
п. informatio – ‘набросок, понятие, идея’) – послужила деривантом для старофранцузской
лексемы informacion (enformacion) – ‘совет, инструкция’. В XIV в. значение ‘информирование’ (англ. ‘act of informing’) стало характерным для английской кальки – information (англ.
‘информация’) [5].
Значение ‘knowledge communicated’ (‘переданное знание’) стало ассоциироваться с
лексемой information уже с XV в. Пожалуй, самым востребованным аналитическим развитием лексемы стало терминологическое словосочетание information technology, или IT
(‘информационная технология’), введенное в 1958 г. На фоне быстрого развития информационных технологий и сферы КОК лексема information (русская калька – информация)
стала интернационализмом. С калькированием экспонента данной лексемы в большинстве современных языков в новейшее время проблем не возникало – в очень похожей
на оригинал форме данная лексема присутствует в абсолютном большинстве языков, –
стандартным, впрочем, является и значение лексемы.
Семантика данной лексемы претерпела множество модификаций в процессе речевой
практики, но вряд ли можно с полной уверенностью предполагать, что семантизация
уже завершена, и значение окончательно сформировано. До середины ХХ в. значение
лексемы информация было очень общим и неопределенным: ‘сведения’ и ‘знания’. С
установлением среды КОК и оформлением соответствующих направлений научного сопровождения проблемной области план содержания информации приобрел множество
оттенков: став в один ряд с такими фундаментальными категориями, как материя и
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энергия. Информация превратилась в необычайно разноплановое понятие и продолжает
раскрываться все шире и глубже [6].
Согласно представлениям Н. Винера, которые стали классикой не только кибернетики,
но и интердисциплинарной лингвоинформационной парадигмы, информация – «это обозначение содержания, полученного из внешнего мира в процессе нашего приобщения к нему и
адаптации к нему наших чувств» [7: 31]. Не исчерпывая всю семантику современного понимания информации, приведенное определение иллюстрирует «технологический» подход
к интерпретации содержания коммуникации. Главный недостаток такого подхода – в переносе значимости из сферы человеческих отношений в якобы самостоятельный независимый
от человека коммуникационный «внешний» мир, в котором по предложенной логике действуют свои закономерности. Следующим логическим шагом в данном направлении вполне
могло бы стать признание необходимости приспособления человеческой коммуникации искусственным стандартам.
Разумеется, в математике и информатике уже существуют свои ограничения значимости лексемы информация: «Слово информация в этой теории [математической теории коммуникации] используется в специфическом значении, которое не следует связывать с его обычным словоупотреблением. В частности, информация не должна ассоциироваться со смыслом.
Совершенно неожиданным образом два сообщения, одно из которых существенно
затруднено смыслом, а второе – совершенно бессмысленное, могут считаться полностью
эквивалентными с нынешней точки зрения на информацию. Это, несомненно, именно то,
что Шеннон имеет в виду, когда говорит, что “семантические аспекты коммуникации не
имеют никакого отношения к инженерно-техническим аспектам”. Но это не значит, что
инженерные аспекты не имеют никакого отношения к семантическим аспектам.
Разумеется, слово информация в теории коммуникации относится не столько к тому,
что вы говорите, сколько к тому, что вы могли бы сказать» [8: 8].
‘Последовательность символов’ – возможно, одно из самых узких определений информации. По всей видимости, наиболее распространенные значения сегодняшней информации, – ‘сообщения’, ‘сведения’ [см. например, 9], – имеют все основания дополняться «компьютерно-обусловленными» атрибутивными характеристиками, например,
‘циркулирующие в виртуальной среде’, ‘содержащиеся в цифровом формате’, ‘доступные с помощью программного обеспечения’ и т. д. Понятие современной информации
неразрывно связано с доминирующим типом коммуникационной деятельности, которая
ее актуализирует: процессами передачи, хранения и обработки сообщений в сфере КОК.
Гуманитарная сфера является средой функционирования огромного количества
информации, механизмы актуализации которой еще недостаточно изучены, что,
впрочем, никак не мешает человеческому разуму ее успешно обрабатывать. Конечно, механизмы обработки информации человеком имеют мало общего с банальным
дублированием, а функционируют и постоянно совершенствуются в процессе многоканальной сложноассоциативной коммуникационной деятельности многих поколений людей. Сегодня качество «естественной информации», присущей человеческому
интеллекту и «искусственной информации», присущей компьютерной программе,
отличаются настолько, что вполне заслуживают раздельного терминологического
оформления и метаязыкового описания.
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Измерять информацию – как некий абстрактный компьютерный эквивалент семантики – начали с середины ХХ в.: термин бит был введен в 1948 г., а байт – в 1956 г. Байт –
традиционно группа из восьми битов – может иметь, соответственно, 256 вариантов,
точных «значений». Согласно «статистической теории коммуникации», которая легла в
основу современного подхода к структурированию КОК, – единицей информации КОК
является ее количество, которое соответствует одному выбору между равновероятными
альтернативами.
Согласно данным, например, 2011 г. относительно абсолютных показателей количества всей существующей в мире информации, – она составила около 2,56 зеттабайта
(приставка зетта- означает умножение на 1021). На май 2015 г. общее количество оцифрованной информации в мире превысило 6,5 зеттабайт, а к концу 2015 г. по прогнозам
вполне может превысить 8 зеттабайт. Прогнозируется, что к концу XXI в. количество
информации в мире составит 4,22 йоттабайта (приставка йотта- означает умножение
на 1024) [10]. Впрочем, развитие «гиперинформации» – в основном, конечно, в аспекте
КОК правильнее говорить о механическом накоплении – идет опережающими любые
прогнозы темпами: вполне возможно, что к концу XXI в. объем информационной «массы» может стать значительно больше и придется вводить новые единицы измерений.
Статистическая модель информации, которая создает цифровой мир вокруг человека, основана на категорической необходимости выбора между двумя вариантами
абстрактной бинарной оппозиции; на уровне бита – это, как известно ‘0’ или ‘1’ (‘да’
или ‘нет’ и т. д.). При всех ограничениях подобной модели она позволяет осуществлять
описание коммуникационных процессов в дискретной системе координат, в контексте
единых логично обоснованных эквивалентов. Именно такой подход, кстати, позволил
создать общую теорию управления и связи, основанных на однозначном измерении информации, – кибернетику.
Лауреат Нобелевской премии Деннис Габор (Dennis Gabor, Dénes Gábor) в 1952 г.
так описал суть статистической модели: «...коммуникация превращается в процесс выбора. Выбор всегда может быть осуществлен путем простого бинарного выбора, серией
«да» или «нет». Например, если мы хотим описать букву в 32-буквенном алфавите, нам
сначала следует ответить на вопрос: «находится она в верхней половине [алфавита] или
нет?» С помощью следующих пяти вопросов и ответов мы получаем представление о
букве. Записывая 1 в случае положительного ответа и 0 – если ответ «нет», мы получаем
знаковое описание буквы, например 01001, где первая цифра является ответом на первый
вопрос, и так далее. Это определение показывает порядок номера буквы (в нашем примере – это ‘9’) в бинарной системе» [11: 1]. Именно эта модель и обеспечивает функциональность информации в КОК.
Сущностной проблемой совершенствования статистической модели следует признать
невозможность объективного представления речевой практики алгоритмическими процедурами компьютерного опосредования: дискурс, в том числе компьютерно-опосредованный,
многомерен и вариативен. Достигнутая определенность на уровне абстрактного моделирования коммуникационных механизмов пока практически не подкрепляется адекватной репрезентацией первичных семиотических систем, в том числе, естественных языков. Более
того, что очень «удобно» с технической точки зрения, вопросы создания словаря, его пополнения, освоения новыми участниками коммуникации, например, детьми – выводятся за
614

скобки. Человеческие ощущения называются «хаотичными», они, якобы, мешают описанию
и пониманию информации [11: 1].
Разумеется, эффективность компьютерных средств несравненно превосходит статистические и алгоритмические способности людей. С другой стороны, возможности КОК
прекрасно дополняют традиционные методы интерпретации информации – лингвистическое структурирование мышления в виртуальной реальности несущественно отличается от докомпьютерной речевой практики. Однако в основе компьютерной презентации
семантики лежит формальная логика специальных таблиц команд, программ, что не «совместимо» напрямую с интуитивной ментальностью («эвристикой») человека.
Ментальная деятельность человека имеет существенные отличия от обработки информации компьютером, они хорошо заметны через призму речевой деятельности: «Первое, и,
возможно, самое важное, что касается путаницы с принципом “обработки информации”:
многие из исследователей когнитивной деятельности полагают, что компьютер со своей
программой занят обработкой информации аналогично мозгу человека и его сознанию. Пожары и ливни, с другой стороны, не занимаются обработкой информации в целом. Однако,
хотя компьютер может симулировать формальные признаки любого процесса, существуют
специфические вещи относительно разума и мозга. Если компьютер соответственно запрограммирован, той же программой в идеале, что и мозг, то обработка информации идентична
в обоих случаях. Такая обработка информации и будет квинтэссенцией ментального. Но с
этим аргументом существует проблема: он основан на двусмысленности понятия информация. В том смысле, в каком люди “обрабатывают информацию”, когда они размышляют,
скажем, над арифметическими задачками или когда они читают рассказы и отвечают на вопросы о них, – в этом смысле запрограммированый компьютер вовсе не занимается никакой
“обработкой информации”. Скорее, то, что он делает – это манипуляции с формальными
символами. Тот факт, что программист для обработки компьютерных данных использует
символы для замещения каких-то объектов реальности – находится за пределами осведомленности компьютера. Компьютер, повторим, обладает синтаксисом, но у него отсутствует
семантика. Так, если вы напечатаете компьютеру: “Сколько будет 2 х 2 ?”, то он напечатает
вам в ответ “4”. Но он не имеет никакого представления о том, что “4” означает ‘4’, как и о
том, означает ли “4” вообще, что бы там ни было» [12: 202].
В процессе восприятия человеком «естественной» информации, например, при чтении – оказываются задействованными специфические ментальные механизмы. Чтение,
в традиционном значении слова – это уникальный вид деятельности мозга, который результативен не за счет скоростного распознавания ряда образов, а характеризуется, как
раз, медленным освоением (и сохранением на протяжении жизни) сути вещей, концептов. Когнитивная специфика ментальности обусловлена присущим человеку способом
хранения информации: «...информация, которая хранится мозгом, расположена на нескольких уровнях доступности и гораздо богаче и разнообразнее, нежели информация,
доступная непосредственному самонаблюдению – интроспекции – без помощи специальных методов» [13: 228]. Специальные методы в «кибернетическом понимании» –
это работа наших органов чувств, а «информация, доступная непосредственному
самонаблюдению», например, почерпнутая в процессе интернет-серфинга, – очевидным
образом должна приобретать новое качество, чтобы оказаться доступной для обработки
человеческим мозгом.
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Констатация объективной разницы между освоением информации человеческим мозгом
и обработкой данных программами искусственного интеллекта оказывается существенной
для интерпретации метаязыковой специфики содержательного аспекта современной
коммуникационной деятельности, являясь когнитивной проблемой. Человеческому мозгу «...
соответствует не голая физическая структура вычислительной машины, но сочетание этой
структуры с инструкциями, заданными в начале цепи операций, и со всей дополнительной
информацией, которая собирается и приобретается извне во время выполнения этой
цепи» [13: 225]. Таким образом, программы искусственного интеллекта остановились на
пороге многоканальной интуитивной логики человеческого менталитета. Навсегда или
нет – вопрос, скорее всего, будет решаться в сфере КОК, общей сферы функционирования
и человеческого интеллекта, и программ искусственного интеллекта. Информация
КОК востребована как своеобразный шифр, обладающий потенциалом универсального
эквивалента содержательной стороны коммуникации.
Пока неоочевидность консенсуса позволила Сергею Брину, одному из основателей
Google, в интервью журналу Newsweek отметить принципиальное несовершенство
обработки «информационного» содержания коммуникации как человеческим
интеллектом, так и программами искусственного интеллекта: «Несомненно, если всю
имеющуюся в мире информацию непосредственно соединить с вашим мозгом или его
искусственным аналогом, который превосходит ваш мозг, – лучше бы вам держаться
на отдалении. Такую возможность и сегодняшний день разделяет космическое
пространство» [14]. То, что не известно человеку (и не отражено метаязыковыми
обобщениями) – не может быть использовано и посредством компьютеров. Особый мир
компьютерных технологий – искусственный интеллект – не создан и неизвестно, будет
ли создан когда-нибудь. Создавая такой мир, инженеры сознательно или подсознательно
ассоциируют его с менталитетом и речевой практикой людей. От того, насколько такие
ассоциации подкрепляются целенаправленным и сознательным задействованием
метаязыкового аппарата, несомненно, зависит эффективность функционирования КОК.
Таким образом, функционирование КОК зависит от возможностей и ограничений
специфической феноменологической сущности информации. Метаязыковая, в том числе,
терминологическая оформленность и «прозрачность» информации КОК имеет важное
значение для развития современной коммуникации. Лингвистические ограничения
информации как феномена обусловлены, в первую очередь, содержанием коммуникации
– концептуально-речевой проекцией понятийной структуры значимых единиц языка.
Информационная же сущность КОК современного формата только косвенно соотнесена
с реальным содержанием любого знака или сигнала, его смыслом – и ментальностью
коммуникантов – создавая иллюзию самодостаточности.
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ІНФОРМАЦІЯ КОМП’ЮТЕРНО-ОПОСЕРЕДКОВАНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
ЯК МЕТАМОВНИЙ ФЕНОМЕН
Стаття присвячена характеристиці інформації як метамовного феномену, функціональність якого обумовлена традиційною соціокультурною специфікою комунікації
та новими технічними можливостями комп’ютерно-опосередкованого медіасередовища.
Суттєвою особливістю сучасної репрезентації поняття «інформація» є її асоційованість із комп’ютерно-опосередкованим форматом мовленнєвої діяльності. Дискурсивна
експлікація феноменологічних основ мовленнєвої практики обумовлює релевантність
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лінгвістичної методології до комплексного метаопису функціональності і семантичного потенціалу інформації. Інформація комп’ютерно-опосередкованої комунікації має
значущу метамовну специфіку.
Ключові слова: інформація, семантика, феномен, комп’ютерно-опосередкована комунікація, метамова, дискурс, парадигма.
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INFORMATION OF COMPUTER-MEDIATED COMMUNICATION
AS A METALANGUAGE PHENOMENON
The article is devoted to the characterization of information as a metalanguage phenomenon, the functionality of which is due to traditional socio-cultural specificity of communication
and new technical possibilities of computer-mediated mediasphere. Essential feature of modern representations of the concept “information” is its affiliation with computer-mediated format of speech activity. Discursive explication of the phenomenological basis of speech practice
determines the relevance of linguistic methodology to integrated metadescription of functionality and semantic potential of information. Information of computer-mediated communication
has a significant metalinguistic specifics.
Keywords: information, semantics, phenomenon, computer-mediated communication,
metalanguage, discourse, paradigm.
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ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЙ ТИПАЖ «МАГ»:
ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
(НА МАТЕРИАЛЕ ЭДДИЧЕСКИХ ПЕСЕН О БОГАХ)
В данной работе представлен анализ лингвокультурного типажа «маг» в древнегерманской лингвокультуре. Материалом исследования служат эддические песни о богах.
Делается вывод о комплексности структуры данного лингвокультурного типажа, показывается его связь с некоторыми архетипами, в частности, такими как «трикстер»
и «мудрый старец».
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Рассмотрим для начала определение лингвокультурного типажа. В.И. Карасик утверждает, что данное понятие тесно связано с понятием языковой личности как носителя языкового сознания [1: 7], [2: 176-178]. Он же дает следующее определение лингвокультурного типажа: это узнаваемый образ представителей определенной культуры, совокупность которых
и составляет культуру того или иного общества [2: 179]. Им выделено большое количество
различных типажей, например, для русской культуры, такими типажами будут «русский купец», «русский чиновник», «русский интеллигент», «юродивый» и др.
В исследовательском отношении лингвокультурный типаж представляет собой разновидность концепта, как пишет В.И. Карасик: «это концепт, содержанием которого является типизируемая личность. Соответственно, можно выделить образную, понятийную и ценностную стороны у концепта «лингвокультурный типаж N»» [2: 180]. Лингвокультурные типажи могут быть как положительными, так и отрицательными, как яркими
(т.н. модельная личность – личность, которая в данной культуре является образцом для
подражания), так и неяркими [там же].
Понятие лингвокультурного типажа тесно связано также и с понятием образа, о чем
упоминает В.И. Карасик [там же]. Фактически, можно сказать о том, что с помощью
того или иного образа тот или иной лингвокультурный типаж объективируется в литературном тексте. На языковом уровне тот или иной образ же представляется с помощью
т.н. дескриптивной лексики, которую Н.Д. Арутюнова называет «словами с портретным
значением» [3: 253]. Дескриптивная лексика является лексикой, в которой ярко выражен
образный, выразительный компонент. Этот тип лексики может быть и метафорически
переосмысленным для достижения большей семантической выразительности. Лингвокультурный типаж же проявляется именно через коммуникативное поведение, в нашем
случае, через вербальный ряд [2: 189].
Рассмотрим теперь определение словесного образа, его свойства и его специфику.
Существует выделить два подхода к изучению образа как философской категории [4:
760-761]. С точки зрения первого, образ – это отражение окружающего мира в сознании
человека, такой подход восходит к философии К. Маркса [5: 268]. Второй подход определяет образы как продукты деятельности непосредственно сознания, его своеобразные
функции [5: 268]. В данной работе мы будем придерживаться первого подхода, т.е. будем
считать образ результатом процесса отражения, когниции (т.е., категоризации и концептуализации) мира сознанием человека.
Наиболее общее определение, что такое образ вообще, дано Г.В. Степановым: это
«преобразованный в искусстве фрагмент действительности» [6: 204]. Сходное обобщенное определение дается и Л.В. Чернец: «Воспроизведение любого явления, предмета в
его целостности – это образ» [7: 7].
При культурологическом подходе к изучению образа получаем следующее определение: «Образ — явление, возникающее как результат запечатления одного объекта в другом, выступающем в качестве воспринимающей формации — духовной или физической;
образ есть претворение первичного бытия в бытие вторичное, отраженное и заключенное в чувственно доступную форму» [8: 86-87]. Структурно образ «представляет собой
целостность, состоящую из чувственно воспринимаемой «оболочки», изобразительной,
или иконической, стороны образа, и содержания, включающего идейный и эмоциональный аспекты. Каждый из компонентов играет важную роль, и в своем взаимодействии
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они задают смысл образа. Как носитель значения и генератор смысла образа есть знак»
[8: 86-87]. Образы играют важную роль в человеческом мышлении: «В качестве психологического феномена образ является необходимым условием деятельности образного
мышления, безгранично расширяющего многообразие культуры и углубляющего ее содержание» [8: 86-87]. Образ имеет большое значение в сакральной сфере человеческого
бытия и в духовной жизни человека: «Первостепенное значение понятие образа имеет
для религиозной культуры. Многие древнейшие космологии, например, индийская, рассматривали феноменальный мир как изоморфный образ трансцендентной первореальности… Религиозное искусство в сущности своей есть художественное претворение в
явленный образ запредельного сакрального Первообраза (сакральный образ)» [8: 86-87].
Образ наделен следующими свойствами: «чувственной достоверностью, пространственно-временной протяженностью, предметной законченностью и самодостаточностью и другими свойствами единичного, реально бытующего объекта. Однако образ не
смешивается с реальными объектами, ибо выключен из эмпирического пространства и
времени, отграничен рамкой условности от всей окружающей действительности и принадлежит внутреннему, «иллюзорному» миру» [9: 252]. Л.В. Чернец в качестве свойств
образа выделяет «обобщение (для его обозначения обычно используются термины: характерное, типическое, типизация), экспрессивность (т.е. выражение в самой структуре
образа идейно-эмоционального отношения автора к предмету) и многозначность» [7: 4].
Ю.Н. Карауловым в качестве основных свойств образа называются «синтетичность, синкретизм, схематизм, отсутствие в известной мере детализации, а также недискретность»
[10: 189]. Образы, по его же словам, являются в основном результатами визуальной перцепции. Важнейшим свойством образа по Н.Д. Арутюновой является психичность [11:
317-318]: «средой обитания образов является человеческое сознание» [11: 322].
Н.Д. Арутюнова пишет о том, что «в понятии образа обозначилась идея формы, мыслимой отвлеченно от субстанции и поэтому воспроизводимой. Отделившись от природно
данной ей материи, форма (образ) слилась с принципиально другим «партнером» – духовной (идеальной) категорией. Понятие формы из области природы перешло в сферу культуры» [11: 313-314]. По М.М. Бахтину образ является сложной структурой, которая соединяет
«глубину и общность смысла с единичностью произнесенного звука» [12: 237]. Образ – это
медиум, связь между планом выражения произведения и его планом содержания [12: 238].
Он представляет собой структуру, которая имеет референции как с «миром» текста и языка,
так и с окружающей объективной реальностью. Кроме того, Н.Д. Арутюнова упоминает о
том, что понятие образа тесно связано с понятием символа и о том, что данные структуры
«вступают между собой в системные отношения стабилизации» [11: 313-314].
Образ является активным средством языкового освоения и преобразования действительности. Образ – носитель гумбольдтовской языковой энергейи. Он является динамической сущностью, поскольку в процессе языковой когниции мира к образу постоянно
добавляется новая информация. По этой причине образ постоянно преобразуется, фактически, он становится не равным самому себе, каким он был раньше. Л.А. Новиков пишет
об этом так: «Словесный образ – диалектически противоречивая сущность: в каждый
данный момент он и равен и не равен себе, устойчив и одновременно подвижен, несёт
в себе «зародыш» развития» [13: 29], «Языковой образ – квазипредмет (от лат. quasi –
якобы, как будто). Он всегда многолик и подвижен» [13: 32-33]. Похоже описывает это
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свойство образов и Г.Г. Шпет: это объект, «который существует по модусу квази, – он не
есть, но как бы есть, как если бы было, как будто» [14: 176]. «Он есть овеществляемая
идея и идеализованная вещь, ens fictum. Его отношение к бытию ни утвердительное, ни
отрицательное, оно – нейтрально» [15: 445].
На языковом уровне концептуальный план содержания образа, концептуальные
смыслы, заложенные в нем, выражаются с помощью элементарных сем, которые, в свою
очередь, материально выражаются с помощью т.н. языковых генов [16: 15-16]. Языковые
гены кодируют как внешнюю семиотику слова, так и его внутреннюю семиотику, он
регулирует жизнеспособность, формы существования и изменчивость (неизменность)
слова [16: 15-16]. Языковые гены возникают в результате рекомбинации, селекции и последующего объединения (конъюгации) качественно и количественно неодинаковых
отрезков семантических и фономорфологических континуумов [16: 15-16]. Они несут
в себе элементарные кванты смысла и значений, заложенных в ту или иную лексему.
Именно языковые гены кодируют свойство многозначности образа, от их разнообразия
зависит то, сколько смыслов и их прочтений можно будет выявить в том или ином образе.
Архаический лингвокультурный типаж, объективируясь в языковом сознании древних
язычников-индоевропейцев в виде образа, проходит путь «возвышения» и обобщения до
символа: «Важнейшим средством концептуализации окружающего мира для архаического
человека была именно символика, которая теснейшим образом связана с магическим мышлением язычников. Любое действие и движение… облекались в форму символа, соотносимого с божественной благостью, опасностью, жизнью или смертью, божественным очищением, принесением клятвы и т.д.» [17: 24]. Особенности диахронного архаичного образа,
объективирующего тот или иной лингвокультурный типаж, заключаются в том, что в нем
воедино неразрывно слито несколько концептуальных смыслов: «Большинство сакральных
значений слова, обычно, табуированы, как бы «упрятаны» в пределах одного слова. Необходимо иметь в виду, что в целом ряде случаев в одном слове может быть скрыта тайна другого
слова того же языка или целой семьи слов, а в этих словах может быть скрыта тайна человеческого бытия. Буквенные формулы (слова), имевшие изначально сугубо сакральный характер, хранят в себе тайну человеческой духовности, сущность различных ступеней, форм
и параметров духовной энергии, глубоко скрытой от взглядов поверхностного наблюдателя»
[17: 24]. Именно поэтому диахронные образы древнегерманских божеств нельзя охарактеризовать с позиции только одной какой-либо их стороны или функции, например, «бог войны»
или «бог мудрости». Нельзя их расценивать и как аллегории, воплощающие, например, природные явления, как пишет об этом М.И. Стеблин-Каменский [18: 153-154]. Особенности образа и типажа, а также функциональность образов данных божеств гораздо шире, чем просто
одна какая-то определенная функция. При рассмотрении их образов всегда будет оставаться
какая-то тайна, какая-то недосказанность, неполнота интерпретации. Именно поэтому один
какой-либо лингвокультурный типаж того или иного божества может обобщать несколько
других различных лингвокультурных типажей. Так, анализируемый лингвокультурный типаж «маг» обобщает такие лингвокультурные типажи как «провидец/пророк», «гадатель»,
«жрец». В различных эддических песнях верховный бог германо-скандинавов выступает в
том или ином из перечисленных типажей.
Перейдем теперь к непосредственному рассмотрению вышеперечисленных типажей. В этом плане является примечательной строфа Древнеисландской Рунической По621

эмы, в которой расшифровывается семантика руны óss, что можно перевести на русский
язык как «бог» (имеется в виду верховный бог древних германцев Один):
óss er aldingautr
ok ásgarðs jöfurr
ok valhallar vísi.
Jupi<ter> Oddviti
В этой строфе перечислено несколько кеннингов, каждый из которых имеет непосредственное отношение к Одину. Aldingautr – это «древний Гаут», одно из имен Одина,
под которыми он был известен. В эддической песни «Речи Гримнира» Один называет
большинство своих имен, в том числе и имя Гаут. Он говорит, что так он «звался… у
богов». Ásgarðs jöfurr можно буквально перевести как «владыка Асгарда», это обычный
кеннинг, встречающийся в Эдде, для наименования этого бога. В то же время этот кеннинг вербализует один из лингвокультурных типажей Одина, типаж вождя, повелитель,
князя всех богов. Этот типаж только подчеркивает своеобразие основного лингвокультурного типажа Одина.
Кеннинг valhallar vísi имеет русским эквивалентом словосочетание «князь Вальгаллы».
Данный кеннинг также подчеркивает специфику лингвокультурного типажа-образа Одина,
поскольку маркирует этот образ как связанный с военной сферой. Действительно, в эддической мифологии Один часто упоминается, например в «Речах Вафтруднира», как предводитель дружины эйнхериев и хозяин Вальхаллы. Вообще, многие боги германо-скандинавского пантеона часто маркируются как связанные с военной сферой, даже если их основные
функции не связаны напрямую с войной. Так, Фрейе, одной из верховных богинь германоскандинавского пантеона, принадлежит половина воинов-героев, погибших в бою. Солярное
божество Синтгунт имеет внутренней формой своего имени «битву в пути имеющая», что
является отсылкой к индоевропейскому основному мифу о борьбе солнца к хтоническим чудовищем, пытающимся поглотить его. Таким образом, в типаж Одина как мага привносятся
дополнительные коннотации, связанные с военной сферой.
В типажах «жрец», «маг», «гадатель» Один выступает в нескольких эддических
песнях. Так, в типажах «маг» и «гадатель» Один выступает в песни «Речи Высокого», так как именно Один является создателем рун, рунической письменности и рунических заклинаний. Один обретает руническую письменность, самоповесившись
на Мировом Древе – Иггдрасиле, где он находился в течение девяти дней и девяти
ночей: «Знаю, висел я в ветвях на ветру девять долгих ночей, пронзенный копьем,
посвященный Одину, в жертву себе же». Здесь также актуализируется такая сторона
типажа «жрец» как мистический, шаманский экстаз, с помощью которого Один смог
душевным взором «увидеть», обрести знание священной письменности: «…взирал я
на землю, поднял я руны, стеная их поднял — и с древа рухнул». В «Речах Высокого» Один перечисляет также восемнадцать рунических заклинаний: «Заклинанья я
знаю – не знает никто их, даже конунгов жены…». В этом отношении Один выступает в функции жреца, который произносит магические тексты. Один прямо в этой же
песни называет сам себя жрецом-тулом – жрецом, который произносил священные
тексты: «Пора мне с престола тула поведать у источника Урд…».
В «Речах Высокого» Один выступает и в лингвокультурном типаже «мудрец» / «мудрый старец», который восходит к одноименному юнгианскому архетипу. Это подтвержда622

ется архитектоникой и семантикой первой и четвертой частей песни, в которых Один рассказывает различные советы житейской мудрости, причем в четвертой части, в отличие от
первой, они более дидактичные и напрямую обращены к некоему Лоддфафниру (в первой
части «Речей Высокого» обращение же идет непосредственно к читателю). Свои советы в
четвертой части песни Один всегда начинает с фразы-клише: «Советы мои, Лоддфафнир,
слушай, на пользу их примешь, коль ты их поймешь». Подобная ситуация возникает и в
«Речах Вафтруднира», в которых Один, назвавшись именем Гагнрад, сначала отвечает на
различные вопросы, связанные с историей и устройством древнегерманской мифопоэтической Вселенной, которые задает ему турс Вафтруднир, а затем Один сам спрашивает
у турса о различных тайнах мироздания. Примечательно, что в песни Один сам говорит
о том, что хочет померяться мудростью и поучиться ей у Вафтруднира: «В древних познаньях помериться силой хочу я с мудрейшим». Считалось, что турсы вообще сильны в
мудрости, поскольку знают больше, чем боги, из-за своей древности. Предполагается, что
ситуация, подобная описанной в «Речах Вафтруднира», представляет реальную практику
обучения более младших жрецов у более старших и, соответственно, более сильных в знании священных текстов, а «Речи Вафтруднира» могли служить обучающим текстом. Сходная ситуация (актуализация типажа «мудрец») происходит и в песни «Речи Гримнира»,
где Один, который в данной песни выступает под именем Гримнир, находящий в плену у
конунга Гейрреда, повествует об устройстве мира богов, Асгарда.
Выступает Один в эддических песнях и в обычном для него типаже трикстера, также
восходящий к одноименному архетипу. Так, в третьей части «Речей Высокого» повествуется о том, как Один с помощью хитрости и уловок соблазнил Гуннлёд, дочь великана Суттунга, и добыл мед поэзии: «Напиток достал он обманом у Суттунга Гуннлёд
на горе». Этот миф также излагается и в Младшей Эдде. Впрочем, самого Одина также
можно было довольно легко обмануть. Пример этого можно найти во второй части «Речей Высокого», где излагается миф о том, как Одина обманула дочь некоего Биллинга, не
придя к Одину на свидание: «…милую ждал я, таясь в тростниках,… но моею не стала».
Таким образом, основной лингвокультурный типаж Одина «маг» сочетает в себе несколько различных типажей, представляя собой комплексную лингвокультурную единицу. Это и типаж трикстера, и мудреца, которые по своей природе являются архетипическими. Это и типаж бога-воина, властителя-конунга, повелевающего дружиной воиновэйнхериев. Это и типаж жреца, провидца, гадателя, владеющего сакральной мудростью,
знанием священной рунической письменности и рунических заклинаний. Изучение
данных типажей может помочь в дальнейшем при изучении ментальности и мировосприятия древних германцев, поскольку архаические язычники-древние германцы воспринимали мир через призму собственной мифологии и устного народного творчества.
Изучая их, можно тем самым познать, образно выражаясь, саму «душу народа».
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ЛІНГВОКУЛЬТУРНИЙ ТИПАЖ «МАГ»:
ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ
(НА МАТЕРІАЛІ ЕДДИЧНИХ ПІСЕНЬ ПРО БОГІВ)
У даній роботі представлено аналіз лінгвокультурного типажу «маг» у
давньогерманській лінгвокультурі. Матеріалом дослідження виступають еддичні пісні
про богів. Робиться висновок про комплексність структури даного лінгвокультурного
типажу, демонструється його зв’язок з деякими архетипами, зокрема, такими, як
«трикстер» і «мудрий старий».
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THE LINGUISTIC-CULTURAL CHARACTER TYPE “MAGICIAN”
OF THE OLD GERMANIC LINGUOCULTURE
This article deals with the analysis of the linguistic-cultural character type “magician” of
the Old Germanic linguoculture. The basis of this research is the eddaic mythological poems.
The complexity of the character type’s structure is shown; the links with the some archetypes
such as “trickster” and “wise elder” are demonstrated.
Key words: linguistic-cultural character type, Old Germanic linguoculture, image, eddaic
mythological poems, The Sayings of High One, Vaftrudnir’s Sayings, Grimnir’s Sayings, The
Poetic Edda, Old Norse language.
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БЛИНЫ КАК ОБРЯДОВОЕ БЛЮДО
ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКОГО КАЛЕНДАРЯ
В статье анализируется употребление названий бліны, блины, млинці в традиционной
обрядности белорусов, русских и украинцев, выявляется этимология лексемы.
Ключевые слова: обряд, традиция, говор, восточнославянские языки, лексема, происхождение, блюдо.
Народная обрядность белорусов, русских и украинцев имеет ярко выраженное
деление на календарные ритуалы и семейные традиции.
Знаменитым ритуальным блюдом обрядового календаря восточных славян являются
блины. Наиболее известное время их приготовления – Масленица: У Маслены тыждзень
кожэн дзень робілі своё свято, у сераду – чэшчыны бліны – чэшча зоўе зяця на бліны, у
пятніцу – чэшчын вечар – зяць чэшчу на бліны (д. Гряда, Житк.) [1]; На Масленіцу зазывалі
вісну, палілі чучыла, бліны пеклі (г. Буда-Кошелёво). Неделя, в которую праздновалась
Масленица, называлась Масленая (Масленічная) неделя (тыдзень): Масленая недзеля –
людзі усю недзелю пекут бліны, у госці ходзят (г. Ветка). Это время в говорах имеет название
блінное: На блінную нідзелю ў каждым двары гульня (д. Старое Село, Ветк.).
С древности к этому кушанью восточные славяне имели необычайное уважение, потому
что блины еще с дохристианских, языческих, времён ассоциировались с солнцем, на что
© Хазанова Е. Л., 2015
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вдохновляет и форма мучного изделия. Особенно уважительное отношение выражается в
суффиксальных номинациях: На Масленку пяклі блінцы з прысмакамі: з маслом, з грыбамі
(д. Новые Новосёлкі, Калинк.); Будуць блінцы смашные (в. Завойть, Наровл.).
Блины относятся к блюдам, которые по традициям народного календаря готовятся
во время нескольких обрядов. Хотя в народном сознании блины прежде всего связаны
с Масленицей, диалектологический материал свидетельствует о блинах в другие дни.
Вспомним популярную когда-то в исполнении ансамбля “Песняры” белорусскую народную песню в обработке Владимира Мулявина: Ой, калядачкі, бліны-ладачкі.. Белорусские
говоры подтверждают связь блинов и рождественских праздников: Ходзяць шчадруюць,
ім дзеньгі дают, людзі бліны пякуць, каўбасы робяць і выносяць тым, хто прыходзіць
(д. Носовичы, Добр.); Гадалі перяд Старым Новым годам. Блін спікёш, з гарачім блінам
выскаківаеш на уліцу, кто встречаіцца (д. Старое Село, Ветк.); У Сачэльнік елі ячную
кашу з алеем або мёдам, ставілі на заўтра бліны, не ругаліся (д. Неглюбка, Ветк.).
На разные календарные праздники блины пекли в российских городах и деревнях.
На Масленицу блины – повсеместно основной и обязательный атрибут [2: 11]. Фольклористы отмечают, что блины имели «широкое распространение в качестве свя́точных
блюд» [2: 9]. Блины делали на Рождество: Хозяева обязаны были дать тем, кто христославил, деньги, блинцы, конфеты [2: 22]. Упоминаются блины в Троицкой обрядности: На второй день Троицы пекли блины [2: 27]. Блины были элементом поминальной
трапезы: Первый блин клали к иконам в угол – к родителям [2: 11].
Распространены блины в Украине. В говорах украинского языка блюдо называется млин, млинці. Готовят в Украине млинці на Масленицу: Головною обрядовою їжею в
Україні на масляну є вареники із сиром та сметаною, млинці на маслі або на смальці,
млинці – налисники із сиром, запечені у сметані, вареники з картоплею чи капустою із
засмажкою на маслі, локшини на молоці.. І весь отой святковий розгул і гармидер – пісні
й танці, катання на конях, частування варениками і круглими, мов сонце, млинцями, –
мав на меті одне: наполохати, прогнати зиму [3]. Пекут млинці не только из пшеничной,
но и из гречневой муки: Головною їжею на Масляну є вареники з сиром і сметаною, але
й гречані млинці на маслі або на смальці смажені [4: 149].
В украинских обрядах, как в белорусских и русских, блины используются и в других календарных традиционных мероприятиях и в поминальных ритуалах: Напередодні
Водохрищів святкується «Голодна кутя», або другий Свят-Вечір. На вечерю подаються
пісні страви – смажена риба, вареники з капустою, гречані млинці на олії, кутя та
узвар [4: 115]; На Чернігівщини та Сумщини під Вшестя пекли (іноді просто на вулиці)
такі собі млинці «христові онучки» (від слова «онуча»), з якими ходили в поле («щоб
Добре росло жито») або на кладовище – поминати померлих [3]; На Волинському
Поліссі ритуальною стравою було не коливо, а млинці. Їх пекли відчинивши двері, вікна,
щоб солодкий і смачний хлібний дух виманив Дідів додому [3].
Украинские говоры сохранили фонетический рефлекс славянской лексемы млинъ:
Принесеть млины прhсны [5: 96]. М. Фасмер возвёл лексему к глаголу молоть и привёл
разные версии изменения млинъ – блін: диссимиляция бл – мл, заимствование из немецких и балтских говоров [6: 175].
В других славянских языках и в языках народов, проживающих рядом со славянами,
блюдо называется: палачинка (болгарский, македонский, сербский), palačinka (чешский,
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словенский), palacinka (словацкий), palacsinta (венгерский). Образования можно считать
производными из латинского placenta ‘торт, пирог’, на что указывал И.И. Срезневский
[5: 96]. В польском языке употребляется известная украинским говорам лексема naleśnik.
А в литовском – соответствия blynas, blynų заимствованы из восточнославянских говоров. Литовский язык знает также лексемы naleśnik, pancake, plokščiašarvis.
Исследование употребления названий блины, бліны, млинці в традиционной обрядности
белорусов, русских и украинцев показывает древность происхождения лексемы и существование соответствующего ритуального блюда еще в дохристианские времена.
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МЛИНЦІ ЯК ОБРЯДОВА СТРАВА СХІДНОСЛОВ’ЯНСЬКОГО КАЛЕНДАРЯ
У статті аналізується вживання назв млинців в традиційній обрядовості білорусів,
росіян і українців, виявляється етимологія лексеми.
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THE NAMES OF PANCAKES IN THE TRADITIONAL RITUALS
OF BYELORUSSIANS, RUSSIANS AND UKRAINIANS
The article analyzes the use of the names of pancakes in the traditional rituals of Byelorussians, Russians and Ukrainians, reveals the etymology of the lexeme.
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ЗАСТОСУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ ЗАКОНІВ ТА ПРАВИЛ СПІЛКУВАННЯ
У СИТУАЦІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИЧИНОВО-НАСЛІДКОВИХ ЗВ’ЯЗКІВ
Розглянуто особливості використання комунікативних законів та правил під час реалізації причиново-наслідкових зв’язків у ситуаціях медичного та побутового дискурсів
як приклад досягнення або недосягнення комунікативної мети.
Ключові слова: причинно-наслідкові зв’язки, медичний дискурс, побутовий дискурс,
максими, закони ввічливості.
Комунікативні закони – найзагальніші тенденції, які наявні в усіх типах групового і
масового спілкування, вважаються об’єктивними законами комунікації. Крім загальних
комунікативних законів, у мовленнєвому спілкуванні людей також діють правила спілкування, які є виявом особливостей процесу спілкування, які значною мірою залежать
від конкретних умов спілкування: психологічного стану мовців, ситуації спілкування,
соціальних чинників тощо. Правила спілкування – рекомендації щодо ефективного спілкування, які склалися в суспільстві й віддзеркалюють комунікативні традиції певного
етносу, засвоюються шляхом наслідування і навчання й набувають реалізації в спілкуванні автоматично.
Найважливішими принципами міжособистісного спілкування вважають принцип
кооперації (співробітництва), сформульований американським логіком Г.-П. Грайсом, і
принцип ввічливості (етикетності), описаний американським дослідником прагматики
мовлення Дж. Лічем [6; 7]. Принцип кооперації – це єдність максим (лат. maxima – основне правило), які на думку Г.-П. Грайса, визначають внесок учасників комунікативного
акту в мовленнєву ситуацію. Кожна максима складається з кількох постулатів. Конкретніше уявлення про суть принципу кооперації дають категорії кількості, якості, відношення і способу [1; 2]. При цьому категорія кількості виражається в тому, що на певному
етапі діалогу висловлювання повинне містити не більше і не менше інформації, ніж потрібно. Категорія якості виражається в істинності висловлювання. Категорія відношення
характеризується тим, що потрібно дотримуватися теми розмови. Категорія способу полягає в ясності вираження. Для того, щоб досягти ясності у висловлюванні, мовець повинен прагнути дотримання декількох постулатів, таких як уникнення незрозумілих висловлювань, неоднозначності, він повинен прагнути бути лаконічним та організованим.
Максима повноти інформації пов’язана з кількістю (точніше, дозуванням) інформації, що подає мовець у комунікативному акті: висловлювання має становити не менше інформації, ніж потрібно; висловлювання має становити не більше інформації ніж
потрібно. Кількість необхідної інформації залежить від багатьох чинників, пов’язаних
з пресупозиціями мовців, їх ментальним рівнем, конситуацією спілкування, культурою
тощо. Тому порушення цієї максими пов’язане зі значною кількістю комунікативних помилок, неточностей.
© Кононова Д.В., 2015

628

Максима якості інформації передбачає істинність висловлювання і реалізується в
таких постулатах: не говори того, що вважаєш неістинним; не говори того, для чого у
тебе немає достатніх підстав. Дотримання цієї максими має велике значення в комунікації, оскільки, як стверджує Грайс, багатослівну людину, яка порушує максиму кількості,
співбесідники засуджують меншою мірою, аніж ту, що каже неправду.
Суть максими релевантності (відношення) полягає в тому, що учасники спілкування щоб досягнути комунікативної мети, повинні вдаватися до доцільних комунікативних
вчинків, які не суперечать кооперативній інтеракції, тобто не відхилятися від теми; бути
релевантним, говорити по суті. Учасники не завжди обговорюють лише одну тему, і тому
можливим є перехід від теми до теми. Однак для збереження комунікативного контакту,
особливо в ситуації реалізації причиново-наслідкових зв’язків надзвичайно важливо не
відхилятися від теми.
Максима манери пов’язана зі способом передачі інформації, тобто пов’язана не з
тим, про що говориться, а з тим, як говориться: висловлюйся чітко; уникай незрозумілих
висловів; уникай неоднозначності; будь лаконічним; будь організованим. Ця максима,
хоча й найтісніше пов’язана з мовою, мовним кодом, великою мірою ґрунтується на підготовці реципієнта до сприйняття інформації, тобто залежить від пресупозицій (спільного фонду знань) обох співбесідників і від того, наскільки збігаються їхні уявлення про
відповідний фрагмент дійсності.
Єдиної точки зору щодо принципів і постулатів спілкування, а також розуміння їх
ієрархії в науці не існує. Так, американські лінгвісти Д. Гордон і Дж. Лакофф виділяють
постулати щирості й вмотивованості; російський мовознавець А. Баранов – конструктивізму й функціоналізму; американський логік Г. Парре найважливішим принципом вважає принцип релевантності.
Однак у реальному спілкуванні існують комунікативні стратегії недотримання постулатів комунікативного кодексу. Йдеться про демонстративне порушення постулатів;
ухиляння як від окремого постулату, так і від принципу кооперації загалом; участь у
конфронтативних мовленнєвих жанрах (суперечка, сварка тощо), у яких максими спілкування взагалі не беруться до уваги; зумисне вживання непрямих мовленнєвих актів
(іронія, сарказм, натяк тощо). При дотриманні принципу кооперації спілкування стає
максимально ефективним. Контроль за дотриманням цих постулатів у процесі спілкування може здійснюватися не тільки співбесідником, але, також, і самим мовцем. Принцип кооперації спрямований на енциклопедичні картини світу, а принцип ввічливості
пов’язаний із уявленнями у бік уявлень про фрейми. Дотримання принципу ввічливості
сприяє формуванню середовища позитивної взаємодії. Цей принцип забезпечує реалізацію комунікативних стратегій, де величезну роль відіграють непрямі формулювання,
іншими словами, це «прийоми припущення» [3: 62.].
Окрім принципу кооперації, регулятором мовної взаємодії виступає принцип ввічливості [7: 3-15]. Прагматичний аспект ввічливості детально описаний Дж. Лічем (J. Leech,
1983). Згідно з його концепцією, цілеспрямована мовна поведінка особи регулюється «текстуальною риторикою» (тобто принципом кооперації) та «міжособистісною риторикою»
(принципом ввічливості). Принцип ввічливості вчить враховувати й поважати почуття та інтереси партнера по комунікації. Його реалізація здійснюється за рахунок дотримання деяких
правил. Розкриваючи принцип ввічливості, Дж. Ліч вводить основні правила (максими),
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яких дотримуються співрозмовники для підтримання відносин співпраці зі співбесідником: максима такту (вимога дотримуватися інтересів співбесідника), максима
великодушності (вимога зводити до мінімуму витрати співрозмовника), максима
схвалення (вимога хвалити співбесідника), максима скромності (вимога не хвалити
себе) максима згоди (вимога уникати розбіжностей зі співрозмовником) і максима
симпатії (вимога зводити до мінімуму виявлення антипатії і максимально виражати
симпатію до співбесідника).
Комунікативний етикет – важлива умова успішної комунікації загалом і реалізації причиново-наслідкових зв’язків зокрема. Якщо у принципі кооперації втілено
закони оперування інформацією учасниками комунікації, то в принципі ввічливості
– їхні стосунки. Суть принципу етикетності полягає у максимальному «піднесенні»
образу свого співрозмовника. Як зазначає Г. Почепцов, мовленнєвий етикет – це не
лише формули привітання й прощання, а передусім володіння куртуазним (витончено ввічливим) апаратом мовних засобів. Дотримання принципу ввічливості створює
прийнятну атмосферу спілкування, нормальне тло для реалізації комунікативних
стратегій. Найважливіші максими цього принципу: тактовність, великодушність,
схвалення, скромність, згода, симпатія.
Максима тактовності – це максима міжособистісної сфери (приховані комунікативні наміри, уникнення потенційно небезпечних або неприємних співбесідникові тем
та ін.), обережності у поводженні з комунікативною стратегією співбесідника. Вона
враховує чинник дистанції у мовній комунікації: начальник–підлеглий, колега–колега,
друг-друг, ворог-ворог, тощо. Додержання цієї максими забезпечує турботу про інтереси
співбесідника.
Суть максими великодушності – не обтяжувати співбесідника розмовою, уникнути
сталого домінування у процесі комунікації, який має будуватися відповідно до принципу рівномірного розподілу мовленнєвої ініціативи. Згідно з цією максимою не можна
адресатові нав’язувати власну комунікативну стратегію. У комунікації повинен діяти демократичний принцип «живи сам і давай жити іншим». Наприклад, повідомлення при
правильно побудованому комунікативному акті формулюється так, щоб у разі неможливості прийняти пропозицію співбесідник міг би її відхилити. Вихований співбесідник не
зв’яже обіцянкою свого партнера. Отже, «вдалий» комунікативний акт буде комфортним
для кожного співбесідника. Зручними формами вияву максими великодушності є непрямі мовленнєві акти, оскільки саме вони «м’яко» втілюють інтенції мовця, що є актуальним для забезпечення ефективної ситуації реалізації причиново-наслідкових зв’язків.
Максима схвалення – це максима позитивної оцінки інших. Позитивність як принцип
оцінювання, має бути основою світогляду мовця. Максима скромності передбачає відхилення компліментів (схвалень) на свою адресу. Однак це слід зробити в такій формі,
щоб не образити того, хто хвалить. Йдеться про міру самооцінки мовця, яка не повинна
бути заниженою чи завищеною. Формули «Я завжди маю рацію» або «Я нічого в цьому
не розумію» - не прийнятні. Проте мовцям необхідно пам’ятати про свій імідж у спілкуванні. Йдеться про ще одну максиму комунікативного кодексу: «Підтримуй позитивний
(або нейтральний) самоімідж». Втрата його призводить до втрати інтересу до співбесідника як особистості (лідера тощо). Максима згоди – це максима неопозиційності у
спілкуванні, протилежність стереотипному твердженню, що у суперечці народжується
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істина. Сучасна версія цього твердження така: «У суперечці народжується істина, але
гине симпатія». Іншими словами, щоб не зірвати комунікативний процес, співбесідникам
слід бути взаємно коректними, йти на комунікативні поступки. Максима симпатії. Вона
полягає у доброзичливості й часто виступає умовою для реалізації (дії) інших максим
етикетності. Так, максиму тактовності важко втілити, не дотримуючись максими симпатії. Ця максима сприяє вирішенню конфлікту: акцент зміщується із самого конфлікту на
його причину з наступним її обговоренням (модель «насправді нам немає чого ділити»).
Однак жодна з максим не здатна гарантувати вдалий комунікативний акт. Ефективне застосування принципів та максим спілкування потребує розумного компромісу, збалансованості у вживанні вербальних та невербальних засобів комунікації, урахування
особливостей мовної особистості комунікантів, статусно-рольової конфігурації ситуації,
гендерних, вікових, культурних чинників.
Дотримання принципів комунікації ще не гарантує успіху міжособистісних зв’язків.
Важлива умова кооперативного спілкування – виконання правил та конвенцій неконфліктної комунікації.
Дж. Ліч розрізняє в понятті «ввічливість» два аспекти: ввічливість як соціальну
норму (courtesy) та ввічливість лінгвістичну (politeness), спрямовану на підтримку цієї
норми. Твердження Дж. Ліча про те, що поняття ввічливості несумісне з конфліктним
типом іллокуції, стосується ввічливості як категорії соціальної. Принцип ввічливості має
набувати реалізації у всіх групах мовленнєвих актів. Лінгвістична ввічливість охоплює
і конфліктні іллокутивні функції, тому що є ширшою категорією. Подальша розробка
концепції ввічливості відображена в теорії П. Браун і З. Льовінсона [5]. Ця теорія також
відштовхується від принципу кооперації Г. Грайса. З концепцією Дж. Ліча цю теорію
зближує розуміння ввічливості як генеральної стратегії врахування відчуттів та інтересів співбесідника, що виявляється в певних обмеженнях і вимогах до форми і змісту
будь-якого висловлювання. Проте автори виступають проти трактування ввічливості як
«правил» і вказують на те, що принцип кооперації має вищий статус в регуляції мовного спілкування, ніж принцип ввічливості. На думку П. Браун і З. Льовінсона, будь-яке
відхилення від максим кооперації свідчить про наявність додаткових значень і повинне
мати певну причину. Вимоги ввічливості якраз є однією з можливих причин для цих
відхилень. На відміну від принципу кооперації, принцип ввічливості є соціально обумовленим, і, незважаючи на універсальність правил ввічливості, їх порушення не свідчить
про появу нових значень у висловлюванні, а лише про відсутність ввічливого ставлення.
Теорія П. Браун і З. Льовінсона концентрується навколо понять «особа», «акт утискання
особи», «стратегія» «компенсація», які є концептуально-термінологічним апаратом для
пізніших досліджень ввічливості [5].
Одне з найповніших визначень ввічливості як прагматичного феномена належить
Дж. Томас, яка підкреслює тісний взаємозв’язок лінгвістичної форми, контексту висловлювання і стосунків між мовцем і слухачем. Ввічливість інтерпретується як стратегія, до
якої вдається мовець для досягнення різноманітних цілей, таких як створення, підтримка або збереження гармонійних відносин при мовній взаємодії. Категорія ввічливості
є впливовим регулятором мовної поведінки, адже її дія охоплює явища різних рівнів
мови. Розглядаючи роль принципів у процесі спілкування, треба наголосити на їх тісному взаємозв’язку. В деяких випадках ці принципи виявляються в перевазі будь-якої
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певної мовної форми вислову, в інших – обидва прагматичних принципи можуть бути
реалізовані за допомогою одних і тих же лінгвістичних засобів. Однак дія цих принципів
у більшості робіт з лінгвопрагматики описується, головним чином, у ключі позитивно
орієнтованої інтеракції, коли між мовцем і адресатом встановлено відносини співпраці, які забезпечують досягнення загальної мети. В реальному ж спілкуванні не завжди
можна спостерігати ситуації гармонійної співпраці і ввічливого спілкування. У разі їх
недотримання виникають ситуації конфронтації (як антипод кооперації) і виявляється
грубість (як антипод ввічливості):
[Harvey sits on a table in his T-shirt and underwear. A Doctor unwraps a tongue
depressor. Harvey’s voice is hoarse, raspy and barely audible. It sounds like it hurts for
him to talk. Yet, he can’t stop ranting]. – HARVEY: Doc, you gotta help me. My old lady’s
dumping me ‘cause I can’t talk. She says I’m a social embarrassment. Now that she’s got
her PhD, she’s some hot shit academic star an’ I’m nuthin’ but a file clerk with nothin’ ta
say an’ no voice ta say it. But me bein’ a file clerk was fine when I wrote the damn check for
her tuition – DOCTOR: Harvey, stop talking please, and open wide. [He points the tongue
depressor at Harvey’s mouth but he just keeps on going]. – HARVEY: I just don’t get it ...
We were doin’ okay for a while. Then we took that stupid belated honeymoon. I started
losin’ my voice on the plane. Can you believe that... On the plane, doc? – DOCTOR: Bad
timing, I guess. Now please say “Ah,” Mr. Pekar [4].
Наведений приклад ілюструє реалізацію причиново-наслідкових зв’язків у формально-неформальній (змішаній) комунікативній ситуації медичного дискурсу, а саме огляд
пацієнта лікарем. За характером спілкування – це діалогічна, напівформальна, конфронтаційно-кооперативна, емоційно забарвлена та спонтанна комунікативна ситуація. Тип
причиново-наслідкового зв’язку – експліцитний. Стиль спілкування – неофіційно-діловий. Вибір каузатором базової тактики скарження-пояснення зумовлений психологічною
нестабільністю та емоційною неврівноваженістю. У цьому прикладі порушення максим
якості, кількості та релевантності і частково максими способу дії зумовлено психологічним станом каузатора. Порушення максим призводить до неспроможності досягти спільної мети (з’ясувати причини втрати голосу), тобто до комунікативної невдачі.
[Two well-dressed men HERB and DAN (mid 30’s) are sitting at a table drinking coffee.
Herb has finished eating his breakfast, but Dan hasn’t touched his bacon and eggs – he appears
too nervous to eat. A blonde waitress with a nameplate saying “DIANE” lays the check on
their table smiles, then walks off]. – HERB: Why did you want to go to breakfast if you’re
not hungry? – DAN: I just wanted to come here. – HERB: To Denny’s? I wasn’t going to say
anything, but why Denny’s? – DAN: This Denny’s. – HERB: Okay. Why this Denny’s? – DAN:
It’s kind of embarrassing but, -- HERB: Go ahead. – DAN: I had a dream about this place. –
HERB: Oh boy. – DAN: You see what I mean... – HERB: Okay, so you had a dream about this
place. Tell me. – DAN: Well ... it’s the second one I’ve had, but they were both the same... they
start out that I’m in here but it’s not day or night. It’s kinda half night, but it looks just like this
except for the light, but I’m scared like I can’t tell ya. Of all people you’re standing right over
there by that counter. You’re in both dreams and you’re scared. I get even more frightened when
I see how afraid you are and then I realize what it is – there’s a man...in back of this place. He’s
the one ... he’s the one that’s doing it. I can see him through the wall. I can see his face and I
hope I never see that face ever outside a dream [8].
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Наведений приклад ілюструє реалізацію причиново-наслідкових зв’язків у неформальній комунікативній ситуації побутового дискурсу, а саме, відвідування приятелями
кафе. За характером спілкування ситуація: діалогічна, неформальна та кооперативна,
емоційно забарвлена та спонтанна. Тип причиново-наслідкового зв’язку - експліцитно-імпліцитний. Стиль спілкування – неофіційний. Вибір реципієнтом базової тактики
питання-відповідь зумовлений зацікавленістю співрозмовника розповідями каузатора.
Вони дотримуються максим якості, кількості, релевантності та способу дії, що веде до
досягнення мети для реципієнта (з’ясувати причини вибору кафе) та для каузатора (обґрунтувати свій вибір шляхом наведення низки аргументів).
Отже, дотримання принципів ввічливості та кооперації забезпечує успішність реалізації причиново-наслідкових зв’язків. Порушення зазначених принципів та правил спілкування призводить до комунікативних невдач.
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