


ВИДАВНИЧИЙ ДІМ ДМИТРА БУРАГО



Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Видавничий дім Дмитра Бураго

***************************************************

Наукове видання

«МОВА І КУЛЬТУРА»
Випуск 18
Том ІI (177)

Київ
2015



Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко

Издательский дом Дмитрия Бураго

***************************************************

Научное издание

«ЯЗЫК И КУЛЬТУРА»
Выпуск 18
Том IІ (177)

Киев
2015



УДК 80 + 008] (082)
М 74

М 74 МОВА І КУЛЬТУРА. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2015. – 
Вип. 18. – Т. ІI (177). – 304 с.

Наукове видання «Мова і культура» засноване у 1992 році

Видання зареєстроване Міністерством юстиції України.
Свідоцтво КВ № 12056-927ПР від 4.12.2006 р.

Засновники:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Видавничий дім Дмитра Бураго

Видається за рішенням Вченої ради Інституту філології
Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 19.02.2007 р.

Головний редактор Д. С. Бураго

Редакційна колегія:
канд. філол. наук, доц. П. П. Алексєєв; д-р філол. наук, проф. В. М. Бріцин; д-р філол. наук, 
проф., академік АН ВШ України Ю. Л. Булаховська; д-р філол. наук, проф. О. П. Воробйо-
ва; д-р філол. наук, проф., академік АН ВШ України, заслужений працівник ВШ України 
Л. П. Іванова; д-р філол. наук, проф., академік АН ВШ України, заслужений працівник ВШ 
України М. О. Карпенко; д-р філол. наук, проф. Т. В. Клеофастова; д-р філол. наук, проф. 
Ю. І. Корзов; д-р філол. наук, проф. Н. В. Костенко; д-р філос. наук, проф., д-р філол. наук, 
проф. Г. Ю. Мережинська; д-р філол. наук, проф. А. К. Мойсієнко; д-р філол. наук, проф. 
Ю. Л. Мосенкіс; д-р філол. наук, проф. Н. Г. Озерова; д-р філос. наук, проф., академік НАН 
України О. С. Онищенко; д-р пед. наук, канд. філол. наук, проф. Г. В. Онкович; д-р філол. 
наук, проф. Т. А. Пахарєва; д-р філол. наук, проф. Г. Ф. Семенюк; д-р філол. наук, проф., 
академік НАН України, заслужений діяч науки і техніки України В. Г. Скляренко; д-р фі-
лол. наук, проф. Н. В. Слухай; д-р філол. наук, проф. О. С. Снитко; д-р філол. наук, проф. 
Е. С. Соловей; д-р психол. наук, проф., член-кор. АПН України Н. В. Чепелєва.

© Київський національний університет
імені Тараса Шевченка, 2015
© Видавничий дім Дмитра Бураго (майнові), 2015



5

©   Чикарькова М.Ю., 2015

УДК 21.80.82.75
Чикарькова М.Ю., кандидат филологических наук, доктор философских наук, профессор 
Экономический институт КНТЕУ, Черновцы

СЕМЕН ДМИТРИЕВИЧ АБРАМОВИЧ:
ЛИТЕРАТУРОВЕД, ПИСАТЕЛЬ, ХУДОЖНИК

(К 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

В статье освещается вклад академика С.Д. Абрамовича в различные области гу-
манитарного знания (литературоведение, религиоведение, теология, культурология, 
искусствоведение), характеризуется просветительско-педагогическая деятельность 
ученого, его литературно-художественное творчество и жизненная позиция.

 
В публикациях, посвященных личности и научной деятельности доктора филологи-

ческих наук, профессора, академика АН ВО Украины С. Д. Абрамовича, часто фигури-
рует характеристика, данная ему некогда журналом «Всесвітня література та культура в 
навчальних закладах України»: «визначний фахівець у галузі філології, богослов’я, куль-
турознавства, українознавства, риторики» [1: 11]. Цитату можно было бы расширить, 
добавив в список религиоведение с искусствоведением, а еще присовокупив более ше-
сти десятков стихотворений и рассказов, небольшой исторический роман (зарождение 
христианства в Антиохии) и массу картин и рисунков. 

Между тем обстоятельства его рождения и воспитания ничего особенного не пред-
вещали. Родился он в самом конце июня еще военного, 1945 года. Отец и мать его были 
скромными бухгалтерами, причем бабушка по матери вообще не знала грамоты; отцов-
ский же род, минские ремесленники, был искоренен немецкими оккупантами; послево-
енное десятилетие – эпоха формирования личности будущего академика – было прони-
зано заботой о простом выживании. 

С.Д. Абрамович прошел такие уровни, как массовик Дворца пионеров и учитель 
рисования в школе. С отличием окончив в 1969 году русский филфак Житомирского 
пединститута и устроившись на работу в Коростышевское педучилище, где, к слову, 
приобрел настоящий педагогический опыт [2: 253], С.Д. Абрамович должен был бы счи-
тать, что жизнь удалась. Во всяком случае, его стремление в аспирантуру поначалу не 
встретило понимания в семье, но унаследованный от той же матери крайне напористый 
характер и привычка к чтению хороших книг, привитая уже покойным к тому времени 
отцом, сыграли свою роль. Защитив в Львовском университете кандидатскую диссер-
тацию об исторической прозе Брюсова, С.Д. Абрамович не без труда находит, наконец, 
место преподавателя русской литературы в Каменец-Подольском пединституте. Позже, 
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перебравшись в Черновицкий университет, С.Д. Абрамович защищает в Институте лите-
ратуры имени Шевченко докторскую диссертацию, посвященную концепции личности 
в повествовательной прозе Чехова; покойный проф. М.В. Теплинский – имя, известное в 
литературоведческих кругах, – выступавший первым оппонентом, удивлялся, что у него 
не возникло ни одного вопроса к диссертанту. 

Дальнейшая жизнь определялась, по-видимому, глубочайшим отвращением С.Д. 
Абрамовича ко всякой общественной деятельности: он не вступил в ряды КПСС, не был 
участником решительно никаких претендующих на влиятельность групп и тусовок, от 
начальства предпочитал дистанцироваться. Престранным образом сочетая раблезиан-
ский стиль жизни с неуклонно усугубляющейся религиозностью, унаследованной от ба-
бушки, он остался равнодушен к вызовам времени, не слишком заботясь о материальном 
(если не считать нескольких антикварных вещиц – к ним он всегда испытывал пристра-
стие). Даже автомобиль был ему изначально глубоко противен; достойно удивления, что 
этот фрик неплохо освоил компьютер, правда, исключительно в функции усовершен-
ствованной печатной машинки, и с тех пор сам неплохо делает верстку собственных 
книг. Став профессором, он удовлетворялся с начала 90-х гг. должностью заведующего 
кафедрой, оправдываясь тем, что хотя бы одной занудой над головой будет меньше. За-
ведовал же он, после того, как его перестала устраивать атмосфера черновицкого фил-
фака, разными гуманитарными кафедрами: в Буковинской медицинской академии, в 
Торгово-экономическом институте КНТЭУ, по совместительству – даже в институте по-
следипломного образования. В трудные годы прирабатывал еще и в нескольких школах, 
а также писал иконы для храмов Черновцов и сельских церквей. Последние восемь лет 
С.Д. Абрамович довольно успешно заведовал кафедрой славянской филологии и общего 
языкознания в Каменец-Подольском национальном университете имени Ивана Огиенко. 
Активно поддерживая здесь существование русского отделения, он вместе с тем осуще-
ствил лицензирование новой специальности «польский язык и литература», но в апреле 
сего года вынужден был уйти на научную пенсию – согласно с известными недавними 
инициативами сверху; теперь его приглашают вернуться, и он раздумывает… 

С.Д. Абрамович вложил много души в формирование и развитие литературного и 
научного таланта и в увековечение памяти своей безвременно ушедшей дочери, поэта 
Марии Тиллό.

Если же перейти к научно-педагогической деятельности С.Д. Абрамовича, то сухие 
факты говорят сами за себя.

Как литературовед, С.Д. Абрамович активно исследует русскую и зарубежную ли-
тературу, в частности – наследие Библии, которую исследователь рассматривает как 
глобальный интертекст европейской филологической культуры, не менее значительный, 
чем античное наследие. Особенно активно изучалась им русская классика, в первую 
очередь – творчество В.Я. Брюсова, А.П. Чехова и Н.В. Гоголя. В свое время он уде-
лил большое внимание вопросам компаративистики и был едва ли не первым украин-
ским ученым постсоветского периода, который, преодолевая известное сопротивление 
коллег, ломал привычные границы европоцентризма. С.Д. Абрамович не только заново 
привлек внимание к выдающимся произведениям восточных литератур, но и дал пано-
рамное научное описание целых литературных систем Востока (60 статей в «Лексиконе 
сравнительного и общего литературоведения»; Черновцы, 2001); теперь соавторы этим 
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обстоятельством гордятся. Но, в общем, стремясь к системному анализу, он предпочита-
ет опираться на интертекстуальный подход – при особом внимании к творческой инди-
видуальности писателя.

Его перу принадлежит на сегодняшний день около 370-ти научных, научно-методи-
ческих и научно-популяризаторских публикаций. Если же обратиться к качественному 
составу, то выходит следующая картина. С.Д. Абрамович – автор 10-ти единолично на-
писанных научных монографий, в основном – о русских классиках (3 – в виде депони-
рованных рукописей). Это «Концепция личности у Чехова-повествователя в контексте 
идейно-эстетических исканий русского реализма» (К., 1990), ««Живая» и «мертвая» 
душа в художественном мире Чехова-повествователя: Романтический тип поведения 
в изображении Чехова» (К., 1991), «Біблія як форманта філологічної культури» (К.– 
Чернівці, 2002), «В поисках утраченного рая: духовное самоопределение русского писа-
теля XIX–начала XX ст.» (К., 2009), «Біблія та сьогоднішня культура: актуальні проблеми 
української духовної розбудови» (Кам’янець-Подільський, 2009), «Біблія та формування 
сакрального простору європейської митецької культури» (К., 2011), «Двоемирие Гоголя» 
(Каменец-Подольский, 2014) и др. Кроме того, С.Д. Абрамович – инициатор, редактор и 
ведущий автор коллективной монографии, посвященной проблеме гуманизации совре-
менной науки (Черновцы, 2006), а также фундаментальной коллективной монографии, в 
которой разносторонне анализируется роль Библии как интертекста европейской словес-
ности (Каменец-Подольский, 2011). Профессор опубликовал также более 200-т научных 
статей, 47 единиц научных тезисов, 16 рецензий на исследования коллег. С.Д. Абрамович 
много лет руководил научной работой аспирантов, возглавлял научную школу «Литера-
турный текст в контексте культуры: проблемы рецепции и интерпретации», насчитыва-
ющую в своем активе болем 700 работ, среди которых – 19 монографий и 119 учебников. 
Под его руководством защищено 10 кандидатских диссертаций [см. детально: 3]. 

С.Д. Абрамович был активным участником около 200-т международных (в том числе 
и зарубежных), всеукраинских и региональных научных конференций, посвященных акту-
альным проблемам современной филологии, религиоведения, теологии, украиноведения. 
Он был инициатором и организатором Международной научно-практической конферен-
ции «Гуманитарные науки в современном негуманитарном вузе» (Черновцы, 2008). 

С.Д. Абрамович осуществлял также научное редактирование монографий отече-
ственных и зарубежных ученых, входил в состав ряда провинциальных и столичных 
редколлегий научных сборников и изданий, выполнял обязанности члена Международ-
ного консорциума исследователей религии разных стран мира (Польша, Ягеллонский 
университет).

С.Д. Абрамович, помимо свободного владения русским и украинским языками, хоро-
шо знает церковно-славянский; он читал на сносном английском курс лекций по истории 
английской литературы; непринужденно общается, читает и пишет на польском языке.

Научная деятельность С.Д. Абрамовича освещена в 18-ти источниках.
В активе С.Д. Абрамовича – 3 учебника и 35 учебных и методических пособий (напи-

саны лично и в соавторстве с учениками; многие вышли в свет с грифом Министерства 
науки и образования). Некоторые единолично созданные профессором учебные посо-
бия активно восстанавливают разрушенные в прошлом традиции отечественного обра-
зования и открывают определенные новые перспективы. Вотважнейшие из них. «Веди. 
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Авеста, Біблія, Коран у шкільному вивченні» (Харків, 2003), «Церковне мистецтво» (К., 
2005), «Гомілетика» (Чернівці, 2009), «Біблія як інтертекст європейської філологічної 
культури» (Кам’янець-Подільський, 2010) и др. С.Д. Абрамович выступал инициатором 
и активным исполнителем нескольких концептуальных, созданных по авторской про-
грамме, учебников («Релігієзнавство». – К., 2004; «Мовленнєва комунікація». – К., 2004; 
2013) и учебных пособий («Риторика». – Л., 2001; «Риторика загальна і судова». – К., 
2002; «Культурологія». – К., 2004; «Українська і зарубіжна культура». – Л., 2004). 

С.Д. Абрамович неизменно пользовался большим успехом как лектор и вообще как 
преподаватель. Слово его бывшему ученику, ныне доктору филологических наук, про-
фессору, академику АН ВО Украины А.В. Кебе, считающему С.Д. Абрамовича своим 
Учителем с большой буквы: «… коллеги и студенты восторженно и единодушно говорят 
о его могучем интеллекте, необычайной эрудиции, утонченном благородстве и неимовер-
ном трудолюбии. Чудесный лектор, он читает свои классические курсы не как «отрафи-
нированные» подборки энциклопедических знаний, а делает героев своих исследований 
нашими современниками, ни в коей мере не принижая и не упрощая их характеристик. 
А еще он – доброжелательный коллега, вдумчивый и интересный собеседник, чуткий 
и добрый человек, что не мешает ему отстаивать свою позицию в профессиональных 
дискуссиях принципиально, но всегда очень спокойно и тактично» (в оригинале на укра-
инском языке) [4: 5]. Об этом же говорит и заведующий кафедрой религиоведения Ягел-
лонского университета (Польша) Х. Хоффман: С.Д. Абрамович «... обнаруживает себя не 
только как собственно Профессор – ученый с широкими интересами, вдохновляющий 
преподаватель и воспитатель молодежи (навсегда останутся в моей памяти проведенные 
им в Черновцах поэтические чтения), [а и как] критический полемист (на конференции 
в Закопане я имел возможность увидеть, как остро может он выступить против чего-
то, что считает научной нечестностью и пустым сотрясением воздуха)» (в оригинале на 
польском языке)[5: 81].

Мне хочется процитировать несколько собственных слов, сказанных пять лет назад, 
по поводу 65-летия профессора: «Нельзя не вспомнить и его уважительное отношение к 
собеседнику, и столь редкое ныне умение слушать, и еще более редкостное стремление 
помогать другим людям<…> В целом можно сказать, что Семен Дмитриевич – настолько 
многогранная личность, что нередко грани эти выглядят словно бы взаимоисключающи-
ми. Он имеет репутацию бонвивана и лучшего знатока Библии в городе, вспыльчивого и 
одновременно невероятно терпимого человека, мудреца, необычайно глубоко эрудиро-
ванного в самых разных сферах знания, и, в то же время, вечно рассеянного субъекта, не 
ориентирующегося подчас в элементарных реалиях жизни. Впрочем, одна из его часто 
повторяемых фраз: «У человека есть священное право противоречить самому себе», – 
вероятно, позволяет понять и примирить все эти кажущиеся противоречия» [6: 82].

С.Д. Абрамович известен и как автор поэтического сборника «Cоnsecutio temporum» 
(К., 2008). В его стихах необычайно естественно соединяются, с одной стороны, сво-
бода самовыражения и эмоциональная раскованность, а с другой – органическая фило-
софичность и холодноватое изящество формы. Я имела удовольствие писать рецензию 
на этот сборник, и в ней не случайно цитировались слова Верлена о «пейзаже души» 
автора: ведь и «Cоnsecutio temporum» тоже «…демонстрирует огромную эволюцию 
души автора на протяжении многих лет – от первых стихотворений, что воспевают 
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язычески-прекрасный мир со всеми его чувственными радостями и соблазнами до по-
следних, с их четким осознанием хрупкости и бренности всего сущего…»[7: 181].

А вот этого стихотворения в упомянутом сборнике еще не было:

***
Сотворенное, вовсе не самобытное, время
Куролесит волчком, как подсеченный саблею конный.
И летишь, уцепившись за комель волчка, как за стремя
Уцепляется воин, из тверди седла извержённый.

А земля, что бурливо неслася внизу, нам навстречу,
Взгромоздилась чернеющим куполом над горизонтом.
И просторы бескрайнего неба сложились далече
В отчуждаемый проблеск меж смертью и жизни дисконтом.

Процитирую еще одно его стихотворение, тожепока нигде не печатавшееся: 

ПСЕВДОМОРФОЗА

В цветущем дереве бурлит весна, 
Жар солнца пьет сияющая крона.
Равнина, пробудившись ото сна, 
Ему шлет волны свежести зеленой. 

Но сдвинет время основанья дней,
И кáнет древо в темную пучину,
Где в миллионах лет поток солéй,
По утверждённому натурой чину,

Молекулы органики разъест
И строго ляжет в некогда живую
Программу-форму, дивно образуя
Каменноýгольный, холодный труп надежд.

Наконец, С.Д. Абрамович – оригинальный живописец и график, который, нигде спе-
циально не учившись (если не считать кружка ИЗО при Дворце пионеров), отлично вла-
деет классической манерой, но выработал собственный неповторимый стиль. Большое 
влияние на него оказало собрание живописи в Житомирской картинной галерее, которая 
некогда считалась лучшей среди провинциальных галерей Советского Союза. Подрост-
ком он проводил здесь многие часы, копируя Себастьяно дель Пьомбо, Себастьяно Рич-
чи, Луку Джордано, маньеристов бр. Караччи и других западноевропейских мастеров 
высочайшего класса. Это и в самом деле была первоклассная, вполне академическая 
школа. Правда, без учителя. Но ведь даже йогой он одно время занимался без учителя, 
остановившись лишь перед весьма опасными рубежами.
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На вопрос, зачем ему все это, С.Д. Абрамович отшучивается ссылкой на Фрейда: Вы 
представляете, что бы мы все имели, если б не эта проклятая сублимация!
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В статье раскрывается подход С.Б. Бураго – исследователя наследия Александра 
Блока, к формированию цельного образа поэта в неразрывности жизни и творчества. 
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Уже в начале шестидесятых годов в Виннице Сергей Борисович со своими товари-
щами – студентами филологического факультета пединститута и музыкального училища 
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организовывал первые литературно-музыкальные вечера, на которых читал «Незнакомку», 
«Скифов», заключительную часть поэмы «Возмездие». Тогда же вырабатывалась им та ис-
ключительная манера декламации, когда сама мелодия стихотворения приоткрывает потаен-
ные смыслы в глубинах пауз и каждый звук, рождаясь неожиданно и строго, обращенный ко 
всему миру, звучит тебе одному, и тебе существовать в этом звучании и отвечать на него тоже 
тебе. Чтение Сергея Бураго было совершенно не артистичным – простым и искренним. Это 
проникновенное отношение к чужому тексту распространилось и на чужую судьбу, на жизнь 
его близких и тех, с кем объединяла учеба, наука, работа, или сводил случай.

С. Б. Бураго считал, что понять литературное произведение можно лишь прочитав 
его как бы изнутри, устами автора, принимая во внимание и контекст авторской эпохи, и 
тот, в котором сбывается собственная судьба читателя. В статье «Понимание литерату-
ры и объективность филологического анализа» он обращает внимание на то, что «наше 
непосредственное – гипотетически-дивинативное – понимание стихотворения обращает 
нас к основанию личности автора и к глубинным пластам собственной личности, и это 
проникновение в сущность текста есть одновременно и наше познание взаимосвязи че-
ловека и мира в том измерении и в том его аспекте, который задан художественным про-
изведением <...> Но чем тоньше искусство анализа и чем глубже этот анализ соотнесен с 
непосредственным чувством, которое рождает произведение искусства у филолога, тем 
глубже его сотворчество одновременно с художником и читателем и тем шире, благодаря 
его работе, становится сфера воздействия искусства, преображающая нашу повседнев-
ность на основе высших человеческих ценностей» [1, с. 46].

 Внимательный читатель проследит, как процесс погружения в структуру музыкаль-
но-смысловых тканей художественного текста в работах С. Б. Бураго приводит к пре-
ображению изначально-отчужденного исследовательского «я» – свершается со-бытие, 
возникает со-знание – общее с поэтом знание, и это обретение общности поэтической 
и исследовательской позиций являет собой акт категорического отрицания индивидуа-
листическо- скептического позитивизма. Еще в юности, определив для себя ценностно-
смысловую систему координат, Сергей Борисович никогда не изменял ей: «Мир, согласно 
романтической философии, – един; никаких непроходимых границ между предметами 
или явлениями мира не существует. Также и человек: он не распадается на отдельные 
свои проявления, качества и возможности, но внутренне целостен и – по своей при-
роде – сущностно связан со всеми людьми и всем миром» [2, с. 148]. Из этого стано-
вится очевидным, почему именно Блок, а не кто другой привлек молодого исследо-
вателя. Художественное произведение неотделимо от судьбы автора. Тем более что 
«…творчество Блока, – в понимании Сергея Бураго, – это не взятая сама по себе поэзия, 
не взятая сама по себе драматургия или критическая проза, но решительно все его ли-
тературное наследие <...> Блоку в высшей степени было свойственно восприятие жизни 
как творчества…» [2, с. 64]. 

Жизнетворчество, как и жизнеутверждение, выступает основой строительства соб-
ственной судьбы и научного поиска Сергея Бураго. Наверное, не преувеличением бу-
дет отметить, что он оказался последним воином романтизма при «набеге язычества 
на рубеже веков». «Набег язычества на рубеже веков» – так исследователь обозначил 
тему своего последнего доклада на пленарном заседании основанной им же Междуна-
родной научной конференции «Язык и культура» в 1999 г. в Киеве. «Мы действительно 
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столкнулись, – обращался к нам С.Б. Бураго, – на рубеже веков с многосторонним и раз-
нообразным нашествием язычества. Мы вследствие нашего «духовного возрождения» 
оказались в Вавилоне, при строительстве старой башни, которая должна продемонстри-
ровать самодостаточность «отдельно взятой» индивидуальности, то ли, так сказать, в 
масштабе одной человеческой особи, то ли в масштабе рода, то ли в масштабе нации, 
то ли в масштабе «отдельно взятой» религиозной конфессии. Но башня не может быть 
построена, а Вавилон должен разрушиться. В отличие от нашего, по сути, атеистическо-
го язычества, сотворенного наспех для «идеологического обеспечения» национальной 
государственности, язычество историческое и подлинное было необходимым путем че-
ловечества к осознанию своего органического естества» [3, с. 37]. 

Как же актуальны эти слова сегодня, когда кудесники остроумных истин и прово-
кативных сентенций подозрительно приглядывают за историей, культурой, частной жиз-
нью, охотно констатируя и возводя в абсолют низменное и преступное. В рамках эпохи 
Постмодерна продолжает цепко циркулировать неиссякшее сознание Модерна, которое 
охотно «раблезирует» человека в целом, низводя его до уровня некоего компрачикоса, 
«человека, который всегда смеется» [4], представляет человека изначально и неизбывно 
низменным [5]. Правда, в сознании Модерна все это должно быть изменено. И тут «из-
вечному» состоянию человеческой низменности противопоставляется некое революци-
онное светлое будущее, черты которого, правда, тоже весьма смутны, а сроки прибли-
жения то и дело отодвигаются. Вот это светлое будущее и настораживало Сергея Бураго 
явным подлогом целеполагания и сомнительными средствами достижения, которые не 
могут оправдать самую возвышенную цель. 

Работая над кандидатской диссертацией «Стиль художественно-философского мыш-
ления и позиция Александра Блока», Сергей Борисович остро переживал в своем созна-
нии ту революционную смену эпох. Как было не соотнести с собственным внутренним 
состоянием статью поэта «Интеллигенция и революция», в которой Блок призывает не 
«загораживать душевностью путь к духовности» – раз «прекрасное и без того трудно»; 
он поминает демона, подсказывающего Сократу слушаться духа музыки, и оканчивает 
текст отчаянным, судорожным воззванием: «Всем телом, всем сердцем, всем сознани-
ем – слушайте Революцию» [Блок]. 

Но за три года Блок пережил вихри и штормы революции, как переживается в оше-
ломляющем звуковом надрыве вагнеровское сценическое действо, как переживается 
страсть-затмение, когда «все или ничего», «сегодня или никогда», прошлое и будущее 
сходятся в великом поединке стихий. А в 1921 году уже оседали взвесь и гарь. Возбуж-
дение великим действом выдохлось в жуткие «Капричос» действительности. И к кому 
же теперь? Конечно, к вечному и непреходящему, к гармонии, к Пушкину. Как было 
С. Бураго не вспомнить блоковскую речь «О назначении поэта», в которой, вдоволь на-
слушавшись «революционной музыки», Блок обращается к «веселому имени Пушкина». 
Имя веселое, потому что – светлое, ликующее над бездной хаоса. Конечно, хаос пре-
одолевается в гармонии, которая и есть «веселые истины здравого смысла». Но – как не 
вспомнить, что уже у раннего Блока самоотречение и самоограничение сигнифицирова-
лось именем Платона («Начинается покорность Богу и Платон»; «Записные книжки»): 
ведь в идеальном Государстве Платона поэту нет места; его следует увенчать цветами и 
вывести прочь из Города. 
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Исследование С. Б. Бураго тонко подводит читателя к тому моменту, о котором в 
те годы говорить приходилось крайне осторожно. Нужно было, что бы читатель сам, без 
подсказки исследователя, проник в суть горькой насмешка позднего Блока над творческой 
интеллигенцией. И, возможно, над самим собой. Над тем, который столь жарко надеял-
ся переделать все, устроить так, чтобы все стало новым; чтобы живая, грязная, скучная, 
безобразная жизнь стала справедливой, чистой, весёлой и прекрасной. Достаточно заду-
маться о блоковских «трех простых истинах», отрицающих в корне основные постулаты, 
на которых строится революционное искусство нового мира. Это, во-первых, отрицание 
«особенности» или, если угодно, «своевременности», целесообразности отдельного вида 
искусства. Вторая – остережение насчет чудовищного подлога: «Не следует давать имя 
искусство тому, что называется не так» [6, с. 406]. И третья истина, обличительная и хлест-
кая, как захлопнутая за поэтом дверь: «Чтобы создавать произведения искусства, надо 
уметь это делать» [там же]. И здесь Блок говорит уже не только об искусстве, а об истинах 
экзистенциальных, выступая против самозванства, подлога и дилетантизма, пришедших 
на смену романтическому азарту идей равенства и справедливости. Все это вполне могло 
быть тогда воспринято как вызов господствующему революционному режиму, укоренив-
шемуся после 1917 года, как казалось, навсегда. Возводимый «новый мир» во имя высших 
целей и социальной справедливости все отчетливее проявлялись фальшь, приспособлен-
чество, предательство ближнего и самого себя ставшие фактически обязательными состав-
ными общественного успеха, в том числе и для поэта.

А Сергей Бураго воспринимал автора в неразрывности жизни и творчества, продол-
жая полагать, что «гений и злодейство – две вещи несовместимые». Отсюда и насторо-
женное отношение к Андрею Белому, которого в ранних работах исследователь воспри-
нимает как художника, обрекавшего себя своими житейскими поступками на творческую 
ущербность. Так, в своем диссертационном исследовании Сергей Бураго, рассматривая 
несомненное влияние Рихарда Вагнера на Блока в качестве и великого композитора, и 
оригинального мыслителя, допускает следующую параллель: Вагнер – Ницше / Блок – 
Белый. Соответственно надо было откровенно сказать о ненависти Ницше к своему учи-
телю и о вражде Белого к своему другу. Позднее в статье «Рихард Вагнер и Александр 
Блок» С. Б. Бураго отмечает: «Если для А. Белого, например, эта вагнеровская символика 
была чужда (речь идет о мече Нотунг в «Кольце Нибелунгов» – символе творческой ак-
тивности, преобразовывающего мир действия, символе подвига, уничтожающего зло), 
так что он даже писал о «Дубоватом Зигфриде, размахивающем на сцене картонным 
мечом и глупо дудящем в загнутый рог», противопоставляя ему ницшевского Зарату-
стру, то для Блока, например, эти символы Вагнера близки и значительны» [7, с. 114]. В 
этом противопоставлении весьма полно раскрывается позиция исследователя, для кото-
рого человеческие поступки тесно связаны с мировоззренческой платформой. При этом 
С. Б. Бураго, разрабатывая собственный подход к анализу поэтической речи, представ-
ленный в фундаментальной монографии «Мелодия стиха» (увидела свет осенью 1999 
года), объективно опирался и на работы Андрея Белого.

На одном из вечеров «Журнала на сцене „Коллегиум”» в Киевском Доме актера Сер-
гей Борисович (а он был бессменным ведущим и организатором этих ежемесячных со-
браний, объединявших киевскую интеллигенцию в девяностые годы) читал стихотворе-
ние «Веселье на Руси» из книги Андрея Белого «Пепел». Читал разительно и трагично:
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…Раскидалась в ветре, – пляшет –
Полевая жердь: –
Веткой хлюпающей машет
Прямо в твердь
Бирюзовою волною
Нежит твердь.
Над страной моей родною
Встала Смерть.

И как будто воочию представлялась всем исступленная пляска автора этих строк сре-
ди пьяни эмигрантских трактиров – уже так вдали и от момента смерти Блока, и от Роди-
ны. Было до содрогания убедительно ощутимо, что эта пляска объяла не только страну, 
но и душу поэта, обрекая его на бесконечные смятения и скитания.

Несправедливо будет не отметить интерес С.Б. Бураго к поэту Леониду Семенову и 
его невесте Маше (Марии Михайловне Добролюбовой), чьи трагические судьбы оказа-
ли столь сильное влияние на современников. Достаточно вспомнить, что Л. Н. Толстой 
принимал у себя Семенова в 1908 году, читал гранки его рассказа «Смертная казнь» и 
способствовал скорейшей публикации вещи. По мнению С. Бураго, «в пору их близкого 
знакомства следует иметь в виду не одностороннее влияние Блока на Семенова…» – ведь 
в дальнейшем их жизненные пути разошлись, и Семенов погрузился в революционную 
деятельность. «Жизнь Леонида Семенова, – пишет Бураго, – при всем ее динамизме, 
воплощенное стремление к личной нравственной удовлетворенности… «Мгновенье 
остановись!» [8, с. 138]. Стремление достичь «в миге» всей «полноты ощущений» есть 
духовный максимализм, который и определил путь Семенова с его бросаниями к проти-
воположностям и постоянно ощущаемой невоплощенностью. Путь Блока же представ-
ляется Бураго целостным в «единой трилогии «вочеловечивания»: «Для Блока абсолют-
но ясно, что спастись «одному нельзя». И его позиция – это «взваливание» на себя всего 
груза эпохи, всей боли разрываемой противоречиями современности» [там же].

Да, Сергей Борисович Бураго понимал Блока именно так, и «взваливание на себя» 
касалось не только абстрактного «груза эпохи», но и всей жизни в целом, включая вза-
имоотношения с близкими. В этом ключе и формируется образ Александра Блока у ис-
следователя. «Автор не только по-новому, по-своему истолковал многие факты блоков-
ской биографии и страницы стихов, убедительно демонстрируя органическую цельность 
творчества поэта, – отмечает в предисловии ко второму изданию А. М. Турков, – но 
и обнаруживал, угадывал дотоле остававшиеся вне поля зрения исследователей связи 
духовного мира своего героя с окружающей его действительностью… И перечитывая 
эту книгу, тоже ощущаешь ее некую «личную выстраданность», стремление опереться 
на высший опыт Блока, чтобы осознать и преодолеть неослабевающий «трагизм раздро-
бленности и противоречивости исторического момента» (слова самого Сергея Борисо-
вича, характеризующие не только эпоху самого начала прошлого века, но и ту, в которой 
рождалось и мучительно пробивалось в печать его собственное, поныне не утратившее 
своей свежести и притягательности исследование)» [9, с. 4].

И в заключение: трудам С. Б. Бураго приходилось в буквальном смысле «пробивать-
ся» сквозь разного рода объективные обстоятельства и фантастические подчас препо-
ны. Так после защиты кандидатской диссертации в Киеве, заявляет о себе таинственный 
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«черный оппонент» и, как оказывается, предстоит еще одна защита в Москве, впрочем, 
только утвердившая молодого ученого в перспективности своего подхода. Упомянутая 
выше книга «Александр Блок. Очерк жизни и творчества» (1972), приуроченная к юби-
лею поэта, почти полностью скрыта от читателя – основной тираж рассеян по библиоте-
кам дальневосточного и сибирского военных округов, откуда ее неоднократно вызволяли 
столичные солдаты-срочники. А судьба самого автора подчас в буквальном смысле ви-
села на волоске: кто-то где-то время от времени усматривал в его исследованиях нечто 
не вполне сообразное общепринятому в те годы в СССР взгляду на Блока. На кону были, 
по сути, работа в Университете и научная карьера. Выручили добрый случай и глубокий 
профессионализм А. М. Туркова: в одной из центральных газет появилась небольшая ре-
цензия, отмечающая успех книги. Неприятности в Киеве были замяты. Но все же защита 
докторской диссертации «Диалектика языка и литературоведческий анализ мелодии по-
этического язык» (1993) затянулась на многие годы из-за личного участия целого ряда 
коллег, не пропускавших работу через кафедру – архетипическая, в общем-то, ситуация.

Сергей Борисович Бураго прожил неполных 55 лет, оставив бесценное наследие, в 
котором идеи и стремления великого поэта очевидным образом перекликаются с жиз-
ненными установками и ценностными категориями самого исследователя. 
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СУТНІСТЬ ТА ІСТОРИЗМ ПОНЯТТЯ “МОВА”
(ЧАСИ КЛАСИЧНОЇ АНТИЧНОСТІ I СТ. ДО Н.Е. – II СТ. Н.Е.)

У статті розглядаються проблеми лінгвістичної термінології. Аналізується сут-
ність поняття “мова” в часи класичної античності. Виділено 5 основних груп дефіні-
цій, представлено зв’язки та відношення всередині поняття як системи, структури з 
їх елементами, такі зв’язки цих елементів у структурах та їх відношення, які можуть 
бути представлені в узагальненій формі із спільним елементом всередині.

Ключові слова: мова, тлумачна формула змісту поняття (ТФЗП), поняття.

“Мова” – один з основних проявів людської суті, яка являє собою продукт тривалого 
і досить суперечливого історичного розвитку з точки зору лінгвістичного знання.

Актуальність даного дослідження мотивована необхідністю дослідження розвитку 
сутності поняття “мова” в історичному аспекті.

Метою даного дослідження є аналіз основних підходів до розуміння та з’ясування 
сутності поняття “мова” у греко-римській мовознавчій традиції у період період класич-
ної античності (I ст. до н.е. – II ст. н.е.).

Таке дослідження має теоретичне, методологічне та практичне значення.
Об’єктом дослідження є історія розвитку трактування поняття “мова” в греко-латин-

ській мовознавчій традиції у період класичної античності (I ст. до н.е. – II ст. н.е.).
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Предметом дослідження є виявлення основних теоретико-практичних підходів до 
розуміння сутності поняття “мова” у зазначений період.

У цій роботі основними завданнями є вивчення розуміння феномену та виявлення 
особливого трактування поняття “мова” з точки зору його сутності та розвитку для по-
дальшого прогресивного розвитку лінгвістики; синтез дефініції поняття “мова” на осно-
ві повного аналізу знань за допомогою категорійного понятійного базису і відповідно 
до логічних норм дефініції у період класичної античності (I ст. до н.е. – II ст. н.е.) за 
структурою Тлумачної формули змісту поняття (ТФЗП) [1: 125-134].

“Мова” як явище буття у всіх своїх проявах вимагає виділення різних змістових зна-
чень, періодичних систематизації та уточнення як для комунікативних процесів, так і для 
пізнання та управління.

Для пізнання сутності “мови” слід не абсолютизувати її, як засіб спілкування і по-
значення предметів, а зосередитися на її сутності і розумінні, які вкладали люди в це 
поняття в зазначений історичний період. 

Визначити сутність чого-небудь – це пізнати його якість, властивість, причину ви-
никнення, закони та тенденції розвитку. Це відбувається через пізнання сутності, яка 
завжди конкретна. Сутність, як і буття, динамічна і схильна до розвитку.

Період класичної античності (I ст. до н.е. – II ст. н.е.) характеризується незначним фі-
лософським аспектом розгляду поняття “мова” та мовних явищ, але великим інтересом 
до практичних аспектів використання і розвитку мови. 

До проблеми поняття “мова” звертались філософи, письменники, громадські та 
державні діячі цього історичного періоду такі, як Діонісій Фракійський (170 – 90 рр. 
до н. е.), Марк Теренцій Варрон (116 – 27 рр. до н.е.), Марк Валерій Проб (20 рр. н.е. – 
105рр. н.е.), Гай Светоній Транквілл ( бл. 70 н.е. – 130 н.е.), Діонісій Ареопагіт (помер 
96 р.), Пліній Старший (23 н.е. – 79 н.е.), Марк Фабій Квінтиліан (бл. 35 н.е. – бл. 
100 н.е.), Діонісій Ареопагіт (помер 96 р.), Діодор Сицилійський (90 до н.е. – 30 до н.е.), 
Климент Олександрійський (бл. 140/150 р.  – бл. 215 рр. н.е.) та інш. 

Представимо структуру історизму розвитку поняття “мова”.
Структура є класифікацією розуміння поняття за суттєвими, специфічними ознака-

ми; аналізом причинності цих ознак; аналізом зв’язків між цими ознаками; виявленням 
суттєво спільного та різного; аналізом протиріч; аналізом понятійного базису та відпо-
відності логічним нормам.

Поняття – творіння людської соціумної свідомості, що відбиває сутність буття в 
можливих ступенях істинності і формах на даному етапі розвитку. Потреба аналізу при-
чинності і прогнозу розвитку є нормою представлення поняття. 

Поняття представимо ТФЗП за характеристичною структурою (ХС) сутності буття 
для тлумачення значень понять і категорій [1: 125-134]. 

Представимо зв’язки та відношення всередині поняття як системи, структури з їх 
елементами, зв’язки цих елементів у структурах та їх відношення в узагальненій формі 
із спільним елементом всередині у період класичної античності.

1 група. Дефініція поняття “мова” трактувалась як:
Cкладне явище, що має регулярний і системний характер (Діонісій Фракійський – 

представник Александрійської школи) [2].
2 група. Дефініція поняття “мова” трактувалась як:
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Концепт теоретичного рівня. 
Мовлення – це мовленнєва діяльність, а мова – концепт теоретичного рівня мовлення 

(за Марком Теренцієм Варроном “De Lingua Latina”) [3; 4:80–120]. Ці трактування по-
нять “мова” і “мовлення” Марком Теренцієм Варроном значною мірою близькі до сучас-
ної інтерпретації. І слово “lingua” набуває термінологічного відтінку [5: 147–158]. 

3 група. Дефініція поняття “мова” трактувалась як:
Об’єкт наукового дослідження:
- поняття «мова» відокремилося від філософії в самостійну науку завдяки діяльності 

Александрійської школи  (305–30 р.р. до н. е.) [6; 7].
4 група. Під дефініцією “мова” розуміється як:
Галузь знань: 
4.1. самостійна. Завдяки працям Марка Теренція Варрона вивчення мови було виді-

лено в самостійну галузь знань [3; 4:80–120; 5:147–158]; 
- поняття “мова” стає самостійним об’єктом наукового дослідження [3; 4:80–120; 

5:147–158];
4.2. вимагає всебічного вивчення 
- висвітлені питання морфології, виділено і дано визначення 8 частинам мови і їх гра-

матичним категоріям, приділена увага до граматичного значення, проблемам синтаксису 
грецької мови у Techne grammatike Діонісія Фракійського. З його творів збереглися: “Про 
займенник”, “Про прислівник”, “Про сполучник”, “Про синтаксис” [7: 13–33]. 

4.3. вимагає створення граматичної термінології та критеріїв аналізу мовних явищ 
(Марк Теренцій Варрон) [3; 4:80–120; 5:147–158];

4.4. галузь знань, що має історизм. 
- Марк Валерій Проб збирав та вивчав старовинні рукописи [9:1147–1148]. 
- з’явились твори з історії римського мовознавства 2 в. до н.е. – 2 в. н.е. (Гай Светоній 

Транквілл De viris illustribus (“Про знаменитих людей”) [10; 11]. 
5 група. Під дефініцією “мова” розуміється як:
Засіб та інструмент діяльності:
5.1. недосконалий засіб, який потребує опису та нормування: 
- Діонісій Ареопагіт написав першу систематичну грецьку граматику для римлян 

“Tekhne grammatike”, “Ars grammatica” (“Мистецтво граматики”) [12; https://www.google.
com.ua/http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:yz5IcFWIoG8J:www.
voskresensk.prihod.ru/pravoslavnyjj_kabinet/view/id/1140525+&cd=2&hl=ru&ct=clnk&g
l=uahttps://www.google.com.ua/search?biw=1024&bih=432&q=related:www.voskresensk.
prihod.ru/pravoslavnyjj_kabinet/view/id/1140525+%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD
%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%B9+%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%BF
%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%82+%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8-
&tbo=1&sa=X&ei=cXdHVaWsApSQ7Abh14BY&ved=0CCQQHzAB 13]; 

- Марк Фабій Квінтиліан говорить про нормування мови для ясності, яка “на-
роджується від прямого сенсу слів”, “У розташуванні слів необхідно дотримуватися 
порядку” [14].

5.1.3. недосконалий засіб, який потребує програми нормалізації. 
- Плінієй Старший (справжнє ім’я Гай Пліній Секунд) запропонував Програми нор-

малізації латинської мови в трактатах про риторику [15];
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5.1.4. ствердження безсилля людської мови в характеристиках і визначеннях Бога 
(Діонісій Ареопагіт) [13;16]; 

5.1.5. засіб, що вимагає систематизації. 
- Діонісій Ареопагіт написав першу систематичну грецьку граматику для римлян 

“Tekhne grammatike”, “Ars grammatica” (“Мистецтво граматики”) [13]; 
5.2. засіб для спілкування та взаєморозуміння в суспільстві (комунікаційні процеси) 

Діодор Сицилійський [17; 18:385–393, 395–402].
5.3. засіб для вирішення проблем пізнання і розуміння реальності [2:1–12; 19: 17, 

19–20, 26, 31]. 
5.4. засіб релігійної освіти. 
- філософ Климент Олександрійський вважав, що для того, щоб “Нова християнська 

доктрина легко могла бути сприйнята публікою, необхідно висловити (її) зрозумілою їм 
мовою і вписати в коло релігійних і загальнокультурних уявлень” [20; 21]. 

Проведений аналіз дає можливість визначити та систематизувати протилежності 
всередині поняття “Мова” (за структурою ТФЗП) [1], які виникли в процесі його розви-
тку в період класичної античності.

1. Виявлення буття поняття (поняття – це створений людиною продукт, споживаний 
соціумом та самою ж людиною) [22]: “мову” розуміли як: 

1.1. Систему знань:
- концепт, форма знання теоретичного рівня “промови”/окремий об’єкт наукового 

дослідження – початкова ідея; задум, проект.
1.2. Область знань:
- самостійна (незалежна);
- потребує всебічного вивчення;
- що має історизм, який потребує дослідження.
2. Виявлення її сутності (головне, визначальне в предметі, що зумовлене глибинними 

зв’язками й тенденціями розвитку і пізнається на рівні теоретичного мислення). Поняття 
“мова” трактувалось, як: 

2.1. Явище:
- складне;
- з регулярним характером.
2.2. Засіб та інструмент діяльності:
2.2.1. Недосконалий засіб:
- вимагає опису та нормування;
- вимагає систематизації;
2.2.2. Засіб комунікативних процесів у суспільстві;
2.2.3. Засіб для вирішення проблем пізнання і розуміння реальності;
2.2.4. Засіб релігійної освіти;
2.2.5. Засіб для вирішування пізнавально-філософських, педагогічних та оратор-

ських завдань.
Висновок: в період класичної античності поняття “мова” розуміли як: явище, яке 

має систему знань (окремий об’єкт наукового дослідження) і самостійну область знань 
(яка має історизм і вимагає всебічного вивчення); і виступає як недосконалий інструмент 
(засіб) діяльності (який вимагає опису, нормування та систематизації ) призначений для:
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- забезпечення комунікативних процесів у суспільстві,
- вирішення проблем пізнання і розуміння реальності, 
- вирішування пізнавально-філософських, педагогічних та ораторських, в тому чис-

лі, і релігійних завдань.
В цей період поняття “мова” як ціле, привертало до себе увагу рідко, більше до-

сліджувалися проблеми структури, нормування, розвитку тощо, саме ж поняття “мова” 
залишилося без чіткого визначення філософами і лінгвістами.

Отримані результати можуть надати можливість детально з’ясувати та показати сут-
ність поняття “мова” в історичному аспекті, обумовити можливість формулювати дефі-
ніції наукового поняття як елемента, що містить найістотніші ознаки означуваного по-
няття як суто наукового знання. 
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В статье рассматриваются проблемы лингвистической терминологии в истори-
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The article deals with the problem of linguistic terminology in historical aspect. The es-
sence of the term “language” is shown in terms of the explanatory formula of concept content 
(EFCC) in the classical antiquity times.
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ДІАЛЕКТИЧНИЙ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК
МІЖ МОВОЮ, МИСЛЕННЯМ ТА МЕНТАЛЬНІСТЮ

У КОНТЕКСТІ ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЇ ТА ФІЛОСОФІЇ

Статтю присвячено аналізу діалектичного взаємовпливу мови і мислення в процесі 
формування ментальності на різних рівнях – від особистості до етносу. Завданням ав-
тора було не лише дослідити зв’язок між мовленнєвим та мисленевим процесами, а й 
висвітлити бачення цього питання в теоріях різних учених в галузі лінгвокультурології 
та філософії. При цьому, замість визначення первинності одного процесу відносно 
іншого, пропонується синтез різних наукових концепцій, який передбачає будь-яку 
відповідь на це риторичне запитання.

Ключові слова: мова, мислення, ментальність, пізнання, діалектичний взаємозв’язок, 
лінгвокультура, гіпотеза лінгвістичної відносності.

Здавна питання взаємозв’язку мови, мислення та ментальності привертало увагу 
вчених різних гуманітарних галузей наук. Дійсно, будучи винятковим надбанням саме 
Homo sapiens, за словами Вільгельма фон Гумбольдта – «інтелектуальним інстинктом» 
його розуму, мова, безперечно, має надзвичайно важливий вплив на формування аб-
страктного мислення, менталітету та культури не тільки кожної окремої особистості, але 
і цілих етносів та націй.

Вже сам факт причетності особистості до традицій мовного поля певної 
етнолінгвоспільноти наділяє її ментальність механізмом декодування потаємних 
лінгвокультурних кодів цієї етнолінгвоспільноти, успадкованих від попередників. Тому 
ментальна картина світу кожної нації значною мірою підсвідомо будується на матеріалі 
мовних норм, притаманних лінгвокультурі домінуючої в ній етнічної групи.

Про те, як мова безпосередньо впливає на мислення та ментальність кожної окремої 
людини й цілих етнолінгвоспільнот, написав В. Гумбольдт: «Людина живе з предметами 
в тому вигляді, як їй подає її мова… Кожна мова описує навколо народу, якому вона на-
лежить, коло, звідки людині дано вийти лише настільки, наскільки вона вступає до кола 
іншої мови» [1: 349].

Отже, продовжуючи цю думку, ми можемо стверджувати, що системи різних 
гуманітарних наук так само вписані в рамки лінгвокультурних кіл власних етносів.

Останній радянський філософ М. К. Мамардашвілі називав філософію мисленням 
про мислення. Більш того, особливим мисленням про мислення, і перед усім – своїм. 
Філософ не може навіть почати займатися іншим мисленням, допоки він не навчився 
повністю систематично усвідомлювати своє власне, а також його, тобто своє власне мис-
лення, й описувати [див. 2].

Отже, мислити своє мислення й до того ж його ще й описувати доводиться, зви-
чайно, засобами своєї рідної мови в рамках її лінгвокультурних норм. І тому наявність 
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розвиненої мови та лінгвокультури є головною передумовою виникнення класичної 
філософії. М. Мамардашвілі також дефініціював філософію як свідомість вголос або як 
мову, на якій розшифровуються свідоцтва свідомості.

Філософський погляд на мову в діалектичному взаємозв’язку з мисленням не є но-
вим, він бере свій початок від часів класичної античності. Ряд цікавих міркувань на цю 
тему належить давньогрецьким мислителям Геракліту, Сократу, Платону, Аристотелю та 
ін. Але протягом півтора тисячоліть, від античності до пізнього Середньовіччя, предмет 
мови досліджувався виключно через призму філософії. Тільки згодом філософія мови 
стала першоджерелом і висхідною точкою класичної лінгвістики. Пізніше в 17-18 ст., 
в європейському науковому просторі, філософія мови виокремилась в різні мовознавчі 
науки. Відтоді питання діалектичного взаємозв’язку між мисленням та мовою, а згодом 
й лінгвокультурою, пригортало увагу як філософів так і лінгвістів. Але протягом всієї 
історії філософський підхід в дослідженні мови трансформувався синхронно до змін го-
ловних філософських тенденцій.

На початку 19-го століття Вільгельм фон Гумбольдт, який широко дивився на про-
блему взаємовпливу мови та мислення, називав мову візуальним органом думки. Він 
наголошував також на тому, що саме граматична структура мови є дуже близькою до 
структури мислення та несе в собі специфіку світобачення етносу. Але вчений не обме-
жувався одним лише вивченням зв’язку логіки та граматики, і йшов далі. Гумбольдт вба-
чав у мові витоки самобутності не тільки національно-специфічного образу мислення, 
але й культури та менталітету народів.

В концепції Гумбольдта, якого справедливо можна назвати все ж таки скоріше 
філософом мови, аніж лінгвістом-теоретиком, мова наділена творчою першосилою, в 
ній віддзеркалені особливості світосприйняття та духовні здобутки пращурів народу, 
оскільки вона, знаходячись між зовнішнім світом і мисленням кожної окремої людини, 
пропонує зафіксовані в ній протягом багатовікової історії світоглядні моделі. Гумбольдту 
належить також відомий концепт «Nationeller Sprachsinn» тобто мовна свідомість народу.

Мова для Гумбольдта є своєрідним поводирем в світ культури, і тому недарма заснов-
ника теоретичного мовознавства вважають ще й батьком лінгвокультурології – наукової 
дисципліни синтезуючого типу.

«Межі моєї мови є межі мого світу», додав до цього міркування філософ-
неогумбольдтианець Людвіг Вітгенштейн майже століттям пізніше.

В процесі історико-культурного розвитку етносу мова поступово накопичує слов-
никовий запас, структурує та удосконалює граматичні парадигми, а тому й синхронно 
логізує мисленеві процеси своїх носіїв, тим самим розширюючи межі їх лінгвокультурної 
картини світу. Тому на специфіку мислення та менталітет кожного наступного покоління, 
яке в свою чергу продовжує естафету формування мови, здійснює вплив все те, що 
лінгвокультура його етнолінгвоспільноти засвоїла від попередників.

Вивчаючи діалектичний зв’язок між мовою, мисленням та менталітетом, варто та-
кож згадати «гіпотезу лінгвістичної відносності» (англ. Sapir-Whorf hypothesis) Сепіра-
Уорфа, яку було розроблено в 30-х роках XX століття в США і названо на честь амери-
канського мовознавця Едварда Сепіра та його учня Бенджаміна Уорфа.

Винайдення гіпотези належить Е. Сепіру, який писав: «культуру можна визначити, 
як те, що дане суспільство робить і думає; мова ж є те, як думає» [3: 193].



24

Гіпотеза лінгвістичної відносності Сепіра-Уорфа вслід за концепціями Гумболь-
дта констатує наявність тісного взаємозв’язку між мовою, мисленням, менталітетом 
та культурою, а тому й цементує підґрунтя для зведення будівлі лінгвокультурології: 
«люди, які говорять різними мовами, по-різному сприймають світ і по-різному мислять. 
Зокрема, ставлення до таких фундаментальних категорій, як простір і час, залежить, в 
першу чергу, від рідної мови індивіда; з мовних характеристик європейських мов (так 
званого «середньоєвропейського стандарту») виводяться не тільки ключові особливості 
європейської культури, але і найважливіші досягнення європейської науки (наприклад, 
картина світу, відображена в класичній ньютонівській механіці)» [4: 15].

Отже, на думку Е. Сепіра, ми сприймаємо світ так або інакше головним чином за-
вдяки тому, що норми нашої рідної мови передбачають для нас дану експресивну фор-
му. Зауважимо від себе, що це світосприйняття відбувається в усій його повноті – і в 
експліцитній, і в імпліцитній лінгвокультурній площині.

Згідно з гіпотезою лінгвістичної відносності, граматика мови структурує не лише 
різні способи будови мовних конструкцій, але й визначає та обумовлює відповідну си-
стему першономінацій та логічного аналізу пізнання. Таким чином мова на свій лад 
структурує мисленеві парадигми й когнітивний апарат.

Е. Сепір робить наступний висновок: «незалежно від того, наскільки майстерними 
виявляться наші способи інтерпретації дійсності, ми ніколи не в змозі вийти за межі 
форм відображення і способу передачі відносин, зумовлених формами нашої мови… 
Мова в один і той же час і допомагає, і заважає нам досліджувати емпіричний досвід, і 
деталі цих процесів сприяння і протидії відкладаються в найтонших відтінках значень, 
які формуються різними культурами» [5: 30].

Хід думок Сепіра є співзвучним до міркувань співавтора гіпотези Б. Л. Уорфа: «ми 
поділяємо світ на напрямки так, як нам підказує наша мова… організовуємо його в поняття і 
розподіляємо значення так, а не інакше, тому що ми є учасниками договору. Цей договір має 
силу для певного мовного колективу і закріплений у системі моделей нашої мови» [6: 174].

Існує відома думка Б. Уорфа про те, що якби рідною мовою Ньютона була не 
англійська, а мова індіанців хопі, його картина всесвіту в фізиці була б зовсім іншою. 
Справа в тому, що система мовних значень племені хопі напрочуд відрізняється від си-
стем мовних значень народів так званого «середньоєвропейського стандарту».

Цей вираз Б. Уорфа аж ніяк не дає нам привід зневажати лінгвокультуру хопі, а його 
автора звинувачувати в англомовному лінгвоцентризмі, але він показує, що концептуаль-
на картина світу мови не здатна повністю об’єктивно віддзеркалювати реальну дійсність, 
проте вона дає нам ментальне поле для інтерпретації феноменів згідно до внутрішніх 
законів рідної лінгвокультури.

Отже, гіпотеза лінгвістичної відносності Сепіра-Уорфа стала теоретичним 
підтвердженням наукових інтуїцій Гумбольдта й послідовним продовженням напрямку 
досліджень, ним розпочатих. Вона з новою силою акцентувала увагу на тому, що різні 
етнолінгвоспільноти, розмовляючи різними мовами, по-різному сприймають навколиш-
ню дійсність, а тому і мають різну концептуальну та лінгвокультурну картини світу. Гра-
матична структура мови, її лексика та фонетика, закони словотворення, тобто увесь її 
системний комплекс, неодмінно визначають та зумовлюють характерні риси логіки мис-
лення, когнітивного апарату та, врешті решт, ментальності своїх носіїв.
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І дійсно, якщо мова є головним засобом трансляції думки, і більшість інформації 
людина отримує через мовний канал, граматику цілком виправдано можна назвати 
квінтесенцією мови, яка демонструє закони логіки етноспецифічного мислення своїх 
носіїв. Посилаючись на вчених, зробимо висновок, що найочевиднішим віддзеркаленням 
цих трьохсторонніх відносин (мова-мислення-ментальність) є, не в останню чергу, й 
граматика.

Ще у IV сторіччі до н. е. давньогрецький філософ Аристотель вважав основою 
граматичної системи – логіку.

В XVII сторіччі послідовники його ідей, французькі вчені – абати монастиря Пор-
Рояль А. Арно та К. Лансо писали, що в основі всіх мов лежать логічні принципи, і їх 
вивчення є основною метою мовознавства.

Теорія, описана в працях абатів, називається «Філософською граматикою Пор-
Рояля».

Своє подальше втілення вона отримала в логіці та лінгвістиці 17-19 ст. (Г. В. Лейбніц, 
Дж. Харріс, Г. Я. Герман, Е. Гуссерль). Але прихильниками порівняльно-історичного мо-
вознавства ця граматика була охарактеризована як антинаукова. Нова хвиля зацікавлення 
нею піднялася через сторіччя, а саме у 60-і роки ХХ ст., як резонанс на висловлювання 
Н. Хомські про спільні для всіх мов структури думки.

Головною ідеєю логіко-граматичних теорій французьких абатів були два принципи: виз-
нання всезагальності граматичних правил для всіх мов та їх раціональної (логічної) основи.

Це твердження обґрунтовувалося припущенням, що, оскільки уроджені іманентні 
закони логіки мислення у всіх людей однакові, тому їх характер універсальний, тож і гра-
матична система має у них бути побудована на базі узагальнення уніфікованого фактич-
ного матеріалу даних різних мов. Тобто автори граматики і логіки, так само як і Аристо-
тель, були переконанні в абсолютній відповідності мови і натуральної логіки мислення.

Виходячи з вищесказаного, можна констатувати, що людина усвідомлює та розуміє 
світ засобами своєї рідної мови, користуючись її граматичними парадигмами, і ці чинни-
ки мають безпосередній вплив на її етноспецифічний образ мислення.

Г. Гегель, чию діяльність вважають вершиною німецької класичної філософії, зазна-
чив, що головна роль мови полягає у формуванні свідомості та мислення людини. Для 
Гегеля, вслід за Аристотелем, аксіомою був непорушний зв’язок між граматикою мови та 
логікою мислення, що простежується в різних його працях. Він писав, що форми думки 
виявляються та втілюються перш за все в людській мові.

На думку Гегеля, граматичні форми слів є вихідним прообразом відповідної фор-
ми мислення, хоча мислення є первинним по відношенню до мови. Мислення немов би 
вдягається в неї.

Таким чином мова стає зовнішньою формою втілення мисленевих категорій. Тому 
граматику мови він розглядає як систему категорій розуму, виражену через лінгвістичну 
термінологію. Утворюючи мову, розум нібито породжує «граматичну сторону» думки.

В кінці ХІХ на початку ХХ сторіччя швейцарський лінгвіст Ф. де Соссюр в підтримку 
взаємозв’язку мови й мислення наводив наступний метафоричний приклад: «мова – лист 
паперу, думка – його лицевий бік, а звук – зворотний. Неможна розрізати лицевий бік, не 
розрізавши зворотний. Так і в мові – неможна відділити ані думку від звуку, ані звук від 
думки. Цього можна досягнути лише шляхом абстракції» [7: 144-145].
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Лише білінгви отримують таку можливість: природньо ширяти між двома мовними 
колами та навіть балансувати на їхніх межах, особливо, при високому рівні володіння 
мовами різних мовних родин. Хоча О. О. Потебня з упередженням дивився на такі пере-
ваги. Він писав: «знання двох мов у ранньому віці не є володіння двома системами зо-
браження і сполучення одного й того ж кола думок, але розділяє це коло навпіл і наперед 
утруднює досягнення цілісності світогляду, заважає науковій абстракції» [8: 263].

Також Ф. де Соссюр наділяв мову важливою структуруючою функцією по 
відношенню до мислення. Він вважав, що у психологічному відношенні наше мислення 
не висловлене мовою, являє собою безформну і невиразну масу схожу на туманність, в 
якій ніщо не розмежовано. Тому мова виступає посередником між мисленням і звуком, 
вона розкладає на елементи і уточнює те, що «хаотичне за природою» [9: 396].

В роботах послідовників ідей Гумбольдта Г. Штайнталя, В. Вундта, Е. Гуссерля, 
Вайсгербера, О. О. Потебні, Г. Г. Шпета, П. О. Флоренського, О. Ф. Лосєва, М. Хайдег-
гера, Е. Касієра мова продовжує досліджуватися у тісному взаємовпливі з мисленням, 
ментальністю та культурою людини, адже головною метою неогумбольдтианства було 
вивчення мови у нерозривності цього діалектичного зв’язку.

Але якщо бути послідовними в наслідуванні цих теорій і простежити їх розвиток до 
кінця, ми побачимо, що мова, будучі безпосередньою проміжною ланкою між реальністю 
та мисленням, тим самим наділяється занадто великою владою над всіма вимірами 
людського буття. Вона зумовлює та визначає норми та обмеження мисленевих категорій, 
когнітивного апарату й поведінкових моделей, і тому потенційно нав’язує своєму носієві 
відповідний стереотипізований, а тому й легкокерований світогляд. В такий шлях обме-
ження мови прирікає особистість на обмеження й мислення. Цей аспект теорії в крайньому 
прояві тяжіє до переоцінювання ролі мови. Адже відомо, що мислення та свідомість люди-
ни часто виходять за межі змісту мовних парадигм, про що свідчить невпинний розвиток 
семантики та фразеології. З огляду на це, вищезгадані теорії, звичайно, викликали неабия-
ку критику. І хоча ще й досі деякі вчені прямо ототожнюють мову і мислення та вважають, 
що мислення може існувати тільки на базі мови, тобто тотально їй підпорядковується, ці 
два феномени почали все більше роз’єднувати. Внаслідок виникли різні, іноді радикально 
інші погляди на співвідношення мовних категорій і логіки мислення.

Діаметрально протилежна вище наведеним точка зору належить німецькому 
лінгвісту ХІХ ст. Герману Штайнталю. Він притримувався психологічного напряму в 
лінгвістиці і тому спирався на філософію мови Гумбольдта, проте не в усьому наслідував 
його постулатам.

Г. Штайнталь писав, що категорії мови і логіки не є сумісними і вони так само мало 
співвідносяться одне з одним, як, наприклад, поняття кола і червоного.

Вплив думок Г. Штайнталя, між іншим, деякою мірою простежується в працях 
Потебні, Пауля, Б. де Куртене, Ф. де Соссюра, Щерби.

Співзвучні цьому є також слова німецького мовознавця, основоположника натуралізму 
ХІХ сторіччя Августа Шлейхера. Він вважав, що мова і мислення еквівалентні між со-
бою не більшою мірою, аніж форма та зміст.

Л. С. Виготський наполягав на тому, що думка та її втілення в мові – це дві різні 
сутності. «Думка завжди представляє собою дещо ціле, значно більше за протяжністю 
і обсягом, аніж окреме слово… Процес переходу від думки до мовлення представляє 
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собою надзвичайно складний процес розчленування думки і відродження в сло-
вах» [10: 356].

С. В. Семчинський писав, що мова є чимось більшим, аніж абстрактний екран або 
стіна, які відгороджують мислення людини від оточуючого її реального світу, і на яко-
му «національний дух» вимальовує певні форми, що заважають роздивитися справжні 
контури дійсності. Він називає мову радше прожектором, за допомогою якого людина 
освітлює собі процес пізнання або мостом, по якому вона підходить безпосередньо до 
цього пізнання [див. 11: 113].

Хоча існує і протилежна точка зору авторитетного дослідника мовної картини світу 
О. А. Корнілова: «Національна мова – це якраз те «скло», через яке етнос бачить єдиний 
інваріант буття і яке визначає конкретні риси національно – специфічної проекції цього 
інваріанта буття» [12: 172].

За метафоричним порівнянням дослідника мовного менталітету Т. Б. Радбіля, «мова 
виступає як своєрідна операційна система для нашого мислення (якщо доречним тут буде 
використання аналогії зі світу комп’ютерних технологій). Інакше кажучи, мова підказує 
(а підчас і тиранічно нав’язує) нам шлях в інтерпретації дійсності, вона – провідник в 
людському засвоєнні (за-своєнні і навіть при-своєнні) світу» [5: 20].

Це міркування є співзвучним до ідей Гумбольдта, тому що саме він в наступній тезі 
ще з більшою ясністю наголошував на кардинально важливій ролі мови у процесі мис-
лення: «Мова є орган, який утворює думку» [13: 75].

Як ми з’ясували, існують різні, іноді вкрай протилежні погляди на співвідношення 
мовних категорій і логіки мислення.

Важливо при цьому пам’ятати, що мова – є творчим продуктом мисленевого процесу 
багатьох прийдешніх поколінь, але вона так само є і мислетворчим керманичем для кож-
ного нового індивіду, який з’являється на світ зі змістом інтелекту у вигляді – tabula rasa, 
тобто без будь-яких уроджених понять та знань. Первинний ресурс його понятійного 
апарату утворюється з нуля шляхом наслідування чужого досвіду через омовлення та 
окультурення. Поступово сформована попередниками мова формує його мисленеві 
категорії, і таким чином він за короткий строк (3-5 років) немов би екстерном проходить 
весь процес еволюції (який в первісному людстві займав століття) від доісторичних, до-
мовних форм мислення до цивілізованих концептуальних.

Водночас варто не забувати, що в мисленевому та когнітивному процесі людини ча-
сто задіяні не лише слова, а й знаки, образи, асоціації, натяки, дискурс. Вони перетворю-
ються адресатом на слова та фрази тільки у разі необхідності. Людська свідомість також 
здатна оперувати мовними сутностями, які не мають прямих аналогів в світі речей та 
предметів, але саме ці сутності ментального, аксіологічного, соціокультурного, етично-
го, естетичного порядку є визначальними для специфіки людського способу жити, дума-
ти і розмовляти [див. 5: 20].

У багатьох сферах мисленевої діяльності і навіть комунікації можна обійтися взагалі 
без вербальної мови. Наприклад: музика, живопис, архітектура та інші візуалізовані 
види мистецтва не потребують мовного висловлювання, хоча, безперечно, уміщують в 
собі інформативні та комунікативні складові.

І це, на думку Потебні, слугує поясненням того факту, чому думка митця, музиканта 
або математика втілюється не в словах, а в умовних знаках.
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Отже у підсумку, беручі до уваги такі різні, іноді діаметрально протилежні погляди 
на діалектичний взаємозв’язок між мовою та мисленням, можна погодитися з тим, що 
обидві точки зору, а саме – мислення та пізнання крізь мову та без її допомоги – мають 
право на існування. 

Але традиційно вважається, що істина завжди знаходиться посередині. І тому 
на підтвердження цього суперечливого висновку ми вслід за Гегелем повторимо, що 
протиріччя є критерієм істини, а відсутність протиріччя – критерій омани [див. 14: 187].
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МЕНТАЛЬНОСТЬЮ В КОНТЕКСТЕ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИИ 

И ФИЛОСОФИИ
Статья посвящена анализу диалектического взаимовлияния языка и мышления в 

процессе формирования ментальности на разных уровнях – от личности до этноса. За-
дачей автора было не только исследовать связь между языковым и мыслительным про-
цессами, но и осветить видение этого вопроса в теориях различных ученых в области 
лингвокультурологии и философии. При этом, вместо определения первичности одного 
процесса относительно другого, предлагается синтез различных научных концепций, 
предусматривающий любой ответ на этот риторический вопрос.
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THE DIALECTICAL INTERACTION BETWEEN LANGUAGE, THOUGHT AND 
MENTALITY IN THE CONTEXT OF LINGUACULTUROLOGY 

AND PHILOSOPHY
This article analyzes the role of dialectical interaction between language and thought in 

the formation of mentality at various levels – from the individual to the nation. The author’s 
task was not only to examine the relationship between language and thought processes, but also 
to describe the vision of this issue in the theories of various scholars in the fi elds of linguistics 
and philosophy. It was also attempted to analyze different approaches to this question. Thus, 
instead of emphasizing the primacy of theses processes against one another, the author offered 
a synthesis of different scientifi c concepts providing any answer to this rhetorical question.
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СИСТЕМА ВЕРЫ В ПАМЯТНИКАХ ОРХОН-ЕНИСЕЙ

Памятники Орхон-Енисей имеют большое значение в качестве источника истори-
ческого письма для расшифровки систем древних тюркских религиозных вер и мифоло-
гических систем. В статье была проанализирована система веры Гектюрков на основе 
культурных памятников, были разграничены понятия мифологии и религии, была осу-
ществлена попытка прояснить разногласия относительно того, имеют ли Гектюрки 
веру шаманизма или Гектанры (небесного бога). 

Ключевые слова: вера, шаманизм, мифология, небесный бог, Орхон, Енисей, памят-
ники. 

С появлением человека и осознаванием им себя, зародились мысли о существова-
нии вселенной и всего человечества. В результате этого сначала появились мифическое 
мышление, а потом система веры. Система доисламский тюркской веры основывается 
на религию Гектанры (скорее, систему веры). Памятники Орхон-Енисей имеют большое 
значение в качестве источника исторического письма в откровении системы древних 
тюркских религиозных вер и мифологической системы. Мы сочли нужным изучить в 
этом контексте религию и мифологию, которые тесно связаны друг с другом, не отдель-
но, а основываясь на фактах языка. Кроме того, в памятниках Орхон-Енисей достаточно 
хорошо видны религиозные, а также мифологические элементы. В нашем исследовании 
мы постараемся прояснить: религию, мифологию, шаманизм и веру в Небесного бога, 
потому что здесь присутствует отлаженная система религиозной веры, прослеживающа-
яся наряду со следами мифологии. Вера заняла значительное место в центре турецкого 
мышления и мировоззрения. Лексические единицы, выражающие систему веры Гектан-
ры (небесный бог) достаточно были разработаны в памятниках. Религия и миф -близки 
друг к другу, и, одновременно, совершенно разные понятия. Мифология, в отличие от 
религии, первичная и первобытная, здесь присутствуют рассказы о создании первого 
человека, факты преувеличения, не совпадающие реальностью, необычные движения 
природы, мигающая молния, которая карает виновных людей, другие силы. Мы не оши-
бемся, если скажем, что «религия происходит от мифологии», и поэтому сходство между 
ними естественно. Ф.Баят говорит, что турецкая мифология присутствует в шаманизме. 
[3, 16] Оба опредения подтверждаются памятниками Орхон-Енисей: 

Земля – вода – небо: Это совсем не совпадение, что первые строки памятников Билге 
Каган и Кул Тигин начинаются с создания мира или первых следов идей о создании: 

Узе кок тенгри асра ягыз йер кылынтукла экин ара киси оглы кулынмыш (когда на-
верху был создан голубое небо, а внизу коричневая земля, тогда между ними был создан 
сын человека.) KT(шр, 1)
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А когда речь идет о кагане, который поддавался на трюки Табгачев, в памятнике 
Билге Каган, говорится, что из-за того, что он ошибался, даже бог в небе и священная 
вода-земля не помогли ему: 

Узе тенгри, фдук йер, суб каган куты тапламады эринч. (не бог наверху, не священная 
вода-земля не помогли кагану) (БK, ш, 35).

 Здесь возникаетидея выполнения вспомогательной функции земли-воды. Когда 
Ж.П.Раух говорит о земляных богах, отмечает, что «боги, родившиеся от земли как боги 
земли-воды и Атакан, не так страшны» (затем монголы дали имя богу земли Атакан 
(Адуген)». [17, 94] В общем, Ж.П.Раух многократно отмечал, что тюрки были полите-
истами отнсоительно существования главного бога и некоторых сил, которые помогли 
ему. Он заявил, что существовали од тенгри (бог времени), йол тенгри (бог дороги), 
йер-суб тенгри (бог земли-воды), Улген, Ерклиг, Умай и др. Вопрос о том, что тюрки, в 
частности Гектюрки, были монотеистами или политеистами, является одним из спорных 
вопросов в тюркологии, поскольку в религиозной вере Гектанры, которая время от вре-
мени путается с шаманизмом, факт о существовании некоторых сил, которые помогают 
людям, был отражен в памятниках. M.Ураз отмечает, что основные направления шама-
низма формируются на основе анимизма и натюризма. [22, 210] Потому, что шаманизм 
как анимизм верит, что у некоторых вещей есть свои духи в природе, а натюризм был 
связан с духом природы. Основной причиной того, что религиозная вера в Гектанры пу-
тается с шаманизмом, является то, что шаманизм не вытеснял старые верования в гео-
графических местах, где он был распространен. И поэтому, и у буддийских тюрков, и у 
мусульманских тюрков, и у ламаистских тюрков все еще живут традиции шаманизма и 
религиозного верования Гектанры. 

Э. Эсин утверждал, что у тюрков давно существовало мнение, что козмогоник и Гек-
тюрк [550-725] наличествовали в период Уйгурского каганства [745-1212] и Восточных 
тюрков, он также отметил, что они уподобили небо цилиндру или комнате правителя. 
[9, 39-40]. Кроме того, следует отметить, что сочетание земли-воды в памятниках было 
использовано вместе со словом «ыдук», которое означает «священный».: Üze türk teɳrisi, 
türk ıduk yiri, subı, ança timiş (так сказал тюркский бог и священная земля-вода навер-
ху) (KT, ш, 10) слово «ыдук» в другом месте использывается в передней части слова 
Отукан: Iduk Ötükən yış bodun bardığ (Священный лес Отукан народ ушел) (KT,ш, 23) 
[А.Раджабли, 2009]

Прежде всего, отметим, что турецкий эквивалент слова шаман –гам \\ кам не был 
использован в памятниках Орхон-Енисей. Хотя шаманизм – не религия, но он был систе-
мой веры, которая была распространена в Средней Азии и других регионах. Религиозная 
система веры шаманизм, происходящая от слова шаман, который перешел в тюркские 
языки, в корне отличается от религиозной веры Гектанры. Кроме того, И.Кафесоглы 
и М. Элиаде утверждают, что слово шаман присутствовало в санскрите. [14, 39] Мы 
считаем, что поскольку шаманизм не отрицает особенности веры Гектанры, он гармо-
нирует с этой религией и укоренился в религиозной культуре тюрков. И.Кафесоглы и 
М. Элиаде отмечают, что шаманизм пришел в Среднюю Азию позже и был распро-
странен среди турок. [14, 39]. По нашему мнению, древняя религия тюрков Гектанры 
была системой монотеистической веры. Ф.Баят, тоже говоря о турецкой мифологиче-
ской системе, на что опираемся и мы, отмечает, что здесь не существовало монотеизма 
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в отличие от индийской, греческой и так далее мифологии. [3,16] А Джавад Хеят пишет, 
что древняя религия тюрков была Гектанры, а шаманизм потом распространился среди 
тюрков посредством монголов [11, 56].

 Широкое распространение шаманизма способствовало монотеизму в вере тюрков 
под влиянием буддизма, манизма. Умай, Ерлик, Ульган, йер-суб и др. независимо яв-
ляются духами, которые помогают людям или богам или они сами являются вспомо-
гательными богами. Хотя в памятниках Орхон-Енисей вспоминается имя Йер-суб, но 
в соседстве со словами шаман, гам\\кам, Бай Ульган – не встречается. Слово Йерлик 
использовалось для изображения отрицательной силы подземного царства. Й.Чорухлу 
пишет, что «в ранние периоды шаманизм начался встречаться у тюрков и среди народов, 
живущих в соседстве вместе с тотемными верами, культами отцов, культами животных 
и культами природы». [6, 15]

Т.Текин, М.Эргин и Х.Н.Оркун отмечают, что название музыкального инструмента 
бубен, который использовали шаманы, встречается лишь один раз в западной части па-
мятника Билге Каган в 4-й строке [Т.Тeкин, 2014], [M.Эргин, 2003] [Х.Н.Оркун, 1994]. 
Но А.Раджабли же находит слово «кобурга» и переводит его иначе, чем Т.Текин, который 
перевел его как «мост». [А.Раджабли, 2009] Интересно, что T.Tekин и Х.Н.Оркун больше 
нигде не слова, которое означает бубен. А причиной того, что мы не можем уточнить, 
что точно это слово означает – бубен или мост, является то, что в этой строке другие 
слова тоже не читаются. По нашему мнению, слово «кобурга» не означает бубен шамана 
или гам\\кама. В качестве основы можем сказать, что если в ни одном из памятников 
не звучит неубедительно. Следует отметить, что ни в ДЛТ, ни в ДТС не встречаемся со 
словом «кобурка». Вместо этого встречаемся со словом мост в форме «корпуг», которые 
переводил А.Раджабли. [ДЛT, IV, 362] Один из исследователей, подтверждающих наше 
мнение, – А.Билгин. Согласно А.Билгину, «от того, что в этих памятниках не говорит-
ся о вере шаманизма, было бы неправильно установить связь между верой шаманизма 
VII века и шаманизма монголов XIX века» [4, 191] .

Ссылаясь на существующие памятники, мы старались прояснить, отчего теизм и ша-
манизм – понятия, существенно отличающиеся друг от друга.

Давайте взглянем на некоторые из слов, используемых на памятниках веры: 
Тенгри, кок тенгри– тенрикен –подобен богу – богоподобный – Это слово исполь-

зуется в значении «богоподобный, представитель Бога на земле или тень Божья», очень 
часто встречается в памятниках Орхон-Енисей в качестве показателя веры Гектюрков в 
Бога. Поскольку это слово было использовано в качестве эпитета для некоторых антро-
понимов, каганов. Как утверждает И.Кафесоглы, из слова «тенгри (бог)» становится яс-
ным, что религия небесного бога принадлежит тюркам. Это слово, за исключением Баш-
гырджана, как было во всех тюркских языках с некоторыми фонетическими различиями, 
перешел в язык азиатских племен и используется в качестве общего термина культуры». 
[14, 65] «Атизм виден как вера, принадлежащяя турецкому народу. Даже в памятниках 
Гектюрков обращаются к Богу, которому верят как «Богу тюрков». [1, 51] В произведе-
нии Алтун Ярук мы даже встречаемся со словами тенгри кызы «богиня» [5, 513, 518], 
«божество» и «божественный» в форме тенгридем. [5,500, 707]

Слово « Tенгри» означает «бог», «небо», «небеса», «Аллах», имеет другие священ-
ные значения. Это связано с верой в бога. В восточной стороне памятника Кюл Тигин и 
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северной стороне памятника Билге Каган были отражены те же мысли о том, что каган 
родился в небесах как бог. В этом предложении слово «бог» означает божественное су-
щества и небо. В шаманизме на месте божественного бога находится конкретный бог – 
Ульген. Хотя Ульген выполняет функцию Бога в вере Гектанры, они означают совершен-
но разные понятия. В вере в небесного Бога Каган уподобляется богу, обожествляется, 
потому, что он тоже живет в небесах. Одна из последних попыток перевода принадлежит 
М.Олмезу, который полностью отличается от предыдущих переводов, мы предоставляем 
его таким, каким он был представлен: «тенгри тег тенгриде болмуш «то, что создало 
божественное небо» [16, 189] А В.Томсон в этом предложении переводит слово тен-
гриде бол как прийти с небес, а слово тенгритег как похож на небо. [2, 79] По нашему 
мнению, такой перевод как «родился в небе как бог» является наиболее точным. 

Похороны – йог// йуг – была одной из главных церемоний умершего человека у тюр-
ков. А. Инан отмечал, что церемония йог состоялась рядом с статуей умершего челове-
ка, позже эта традиция осталась у христианских кипчаков и мусульманских кыргызско-
казахцев. [12,61] Мы многократно встречаемся с церемонией йог// йуг в памятниках: 
Лазгын йыл бисинч ай йити отузка йог эртурдим. (Я похоронил его в двадцать седьмой 
день пятого месяца в год свиньи) (См, c, 10) Следует напоминать, что А.Инан считает 
церемонию йог// йуг признаком шаманизма. [13, 21] 

Од тенгри – Слово Од тенгри используется только в одном месте: «Од тенгри ясар, 
киси оглы, коп олгали (Х.Н.Оркун) торумиш» (Судьбу пишет бог, сын человеческий соз-
дан смертным» (KT, шм, 10) 

На наш взгляд, здесь «од тенгри» – это сам бог. Другими словами, бог времени и бог, 
который дает правителям «гут», – те же самые понятия. А йер-су выражает категории 
земли, страны, родины, религиозная вера Гектанры отличается от политеизма. Если уч-
тем то, что все религии и системы религиозной веры развивались по пути от политеизма 
до монотеизма, тогда не случайно, что тюрки с легкостью приняли религию ислам. А ре-
лигиозная вера Гектанры – национальное и религиозное верование исключительно древ-
них тюрков. Принимая во внимание все эти составляющие, можем сказать, что древние 
тюрки и Гектюрки, которые писали и создавали памятники Орхон-Енисей, пребывали 
в рамках системы религиозных верований, которая развивала мифологическую мысль, 
точнее, они укрепились в монотеистической религиозной вере Гектанры, в которой су-
ществовали вспомогательные святые существа, и внутри религиозной системы, в кото-
рой отголоски шаманизма были еще видны. 
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СИСТЕМА ВІРИ В ПАМ’ЯТКАХ ОРХОН-ЄНІСЕЙ
Пам’ятки Орхон-Єнісей мають величезне значення, як джерело історичних відо-

мостей для розшифрування систем давніх тюркських релігійних вірувань і міфологічних 
систем. У статті було проаналізовано систему вірувань Гектюрків на основі культур-
них пам’яток, було розмежовано поняття міфології і релігії, було здійснено спробу ви-
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світлити розбіжності стосовно того, чи мають Гектюрки віру шаманів чи Гектанри 
(небесного бога). 

Ключові слова: віра, шаманізм, міфологія, небесний бог, Орхон, Єнісей, пам’ятки.
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THE SYSTEM OF FAİTH İN ORKHON-YENİSEY MONUMENTS
Orkhon-Yenisey monuments have a great importance as a source of historical writing in 

revelation of systems of ancient Turkish religious beliefs and mythological systems. In the ar-
ticle we analyze the belief system of Gokturks in accordance with the presence of monuments, 
differentiate mythology and religion, try to clarify the disputes whether Gokturks believe in 
Shamanism and Goktanri (The God of heaven).

Key words: belief, shamanism, mythology, the God of heaven, Orkhon-Yenisey, monuments. 
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КУЛЬТУРА И ЕЕ УРОВНИ

На основе принципов системного подхода демонстрируется возможность выделе-
ния иерархически организованных уровней понятия «культура». Теоретическое модели-
рование осуществляется на основе двусистемной многоуровневой концепции, разрабо-
танной автором статьи.

Ключевые слова: индивидуализм, культура, системный подход, счастье.

Введение. В 2006-2012 гг. нами была разработана «Личностно-ориентированная кон-
цепция счастья» (ЛОКС), в которой самореализация индивида, достижение им осмыслен-
ной, полноценной жизни описываются через взаимодействие двух систем – «Личностной 
Уникальности» (ЛУ) и «Эгоизма» (ЭГ). Каждая система состоит из 4-х уровней, соответ-
ствующих (снизу вверх) «организму», «индивиду», «личности» и «индивидуальности». 
Одновременно с этим каждый уровень представляет собой определенный этап человече-
ского развития – от внутриутробного состояния до зрелой самореализации (рис. 1). 

 
                  «Личностная Уникальность» (ЛУ)   «Эгоизм» (ЭГ)

Рис. 1 ЛОКС

ПСИХОЛОГІЯ МОВИ І КУЛЬТУРИ
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Наша концепция может быть отнесена (большей частью) к эвдемонической группе 
теорий в современной позитивной психологии, изучающих индивидуальный потенциал 
и его реализацию в связи с достижением счастья [1; 8; 9]. Предыдущие работы проде-
монстрировали теоретические возможности ЛОКС в сравнительном анализе с известны-
ми философскими теориями [4; 5], моделями личности [2; 6; 7; 16; 17; 18] и концепциями 
эвдемонии, которые расположились на одном или нескольких ее уровнях [3]. Если двуси-
стемное построение ЛОКС дало возможность «объемного» рассмотрения предлагаемых 
теорий с разных точек зрения, то ее многоуровневый характер позволил проследить, а 
затем сравнить «глубину» и «высоту» концепций. Еще раньше, как явствует из рисунка 
1, мы впервые в мировой психологии выстроили иерархию для «глобального», а потому 
весьма неопределенного на тот момент понятия «эгоизм», придав ему многоуровневый 
характер в рамках двусистемной концепции [8; 14].

Объяснительные возможности ЛОКС естественным образом привели к систематиза-
ции ряда ключевых терминов, которые широко используются не только в гуманитарных 
науках, но и повседневном общении. Речь идет о «любви», «смысле», «удовольствии», 
«экзистенции» и некоторых других [10; 11; 12; 13]. В настоящей статье мы проведем 
мысленное моделирование применительно к понятию «культура» и постараемся выде-
лить в нем уровни, соответствующие нашей теории.

Предлагаемое решение. Поскольку первый уровень ЛОКС является биологиче-
ским и не имеет отношения к предмету обсуждения, классификацию начнем со вто-
рого, «базового» уровня. В связи с преобладанием на нем (в системе «Эгоизм») двух 
основных инстинктов – пищевого и полового – уместно говорить о соответствующей 
ему так называемой «культуре для желудка и гениталий», пропагандирующей фунда-
ментальные удовольствия, роднящие человека с животными. Данное понятие может 
быть соотнесено с «витальной» культурой и доминирующим в ней стремлением к про-
стому выживанию. 

Третий, социальный уровень ЛОКС может быть в значительной степени ассоцииро-
ван с «массовой» культурой. Данный вид культуры формирует ценностные ориентации 
населения и стереотипы массового сознания, которые в значительной степени соответ-
ствуют общественным отношениям, господствующим в данном социуме. Например, для 
современного западного общества характерна пропаганда ценностей потребления и ге-
донизма в качестве приоритетных. 

Вершину социального уровня составляет так называемая «элитарная» культура, 
представители которой в значительной степени осуществляют создание, отбор и наде-
ление статусом тех или иных культурных творений. Мы не выделяем элитарную куль-
туру как отдельный уровень в силу ее неразрывной связи с массовой культурой, а также 
сохраняющейся групповой организации ее носителей на основе известных «школ» и 
«направлений». Разумеется, отдельные представители элитарной культуры способны к 
подъему на четвертый уровень. 

В рамках ЛОКС, творческая деятельность одаренного человека, включающая в 
себя создание новых культурных и научных шедевров, разворачивается в условиях, 
описываемых высшим, четвертым уровнем взаимодействия обеих систем концепции. 
Принципиальное качественное отличие заключается в особом характере творческой 
активности субъекта, предпринимаемой с целью реализации зрелой «Личностной 
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Уникальности» (высшего уровня второй системы ЛОКС). В отличие от господствующих 
тенденций «витальной», «массовой» и (в меньшей степени) «элитарной культуры», ин-
дивид движется абсолютно уникальными путями, соответствующими высшему уровню 
развития системы «ЛУ». Поскольку предпринимаемая активность (как и питающая ее 
мотивация) имеют аутотелический характер, осуществляются ради самих себя, создание 
«социально-значимых» ценностей для нижележащих уровней не гарантировано и может 
выступать лишь в качестве побочного результата деятельности.  

Тем не менее, в благоприятном случае созданный культурный продукт опускается 
на третий, социальный уровень, вначале становясь предметом изучения представителей 
элитарной культуры и включаясь впоследствии в сокровищницу мировой цивилизации. 
Постепенно вступая во взаимодействие с массовой культурой, он становится предметом 
изучения со стороны индивидов, «поднятых» в процессе социализации со второго, «по-
луживотного» уровня на социальный.

Таким образом, третий уровень ЛОКС (при достижении которого «Базовый» эгоизм 
индивида уступает место «Разумному» эгоизму личности) становится местом встречи 
«культурных сокровищ», создаваемых на вышестоящем четвертом уровне и их потен-
циальных потребителей, поднимающихся со второго уровня на третий в ходе инкуль-
турации. Впоследствии, при благоприятном стечении обстоятельств, некоторые инди-
виды сами смогут «прорваться» на высший уровень, превращаясь тем самым в зрелых 
творцов и начиная вносить собственный, глубоко индивидуальный вклад в культурное 
наследие человечества. «Культурный цикл», таким образом, повторяется, равно как и 
преемственность поколений.

На высшем, четвертом уровне нашей концепции речь идет об индивидуальной куль-
туре как культуре индивидуальности, понимаемой нами в качестве высшей формы раз-
вития личности, реализующей свой внутренний потенциал и тем самым осуществляю-
щей уникальный «жизненный проект». 

Индивидуальная культура подразумевает, по мнению             В.М. Овощникова, 
«умение жить наедине с собой», в собственном «индивидуальном пространстве» [15]. В 
рамках ЛОКС, речь идет о способности «Высшего» Эгоизма (зрелого индивидуализма) 
обнаружить и вступить в контакт с идеальной частью – Личностной Уникальностью, 
признавая ее совершенствование и реализацию в качестве главных жизненных ценно-
стей. Скрытый драматизм и возможная амбивалентность подобного взаимодействия 
обусловлены «базовой запятнанностью» системы «Эгоизм», роднящей человека с жи-
вотными. Это «родимое пятно» сохраняется и у «Высшего» эгоизма несмотря на все 
произошедшие трансформации в ходе развития соответствующей системы, становясь 
особенно заметным именно в контрасте с идеальной частью личности. Особенности воз-
никающего при этом «внутреннего диалога» («Я» – «Ты»), связанного с важнейшими эк-
зистенциальными выборами субъекта и воплощения его результатов в соответствующей 
внешней активности еще ждут своего исследователя.

Заключение. Мысленное моделирование, проведенное в рамках нашей теоретиче-
ской концепции, позволяет выделить иерархически организованные уровни культуры, 
тем самым продвинувшись в разработке и понимании обсуждаемого понятия.
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КУЛЬТУРА ТА ЇЇ РІВНІ
На базі принципів системного підходу демонструється можливість виділення ієрар-

хічно організованих рівнів поняття «культура». Теоретичне моделювання здійснюється 
на основі двосистемної багаторівневої концепції, розробленої автором статті.

Ключові слова: індивідуалізм, культура, системний підхід, щастя. 

Levit L.Z., docent 
Minsk, Belarus

CULTURE AND ITS LEVELS
The author demonstrates the possibility for outlining some levels within a notion of culture, 

which are based on the systemic approach. The theoretic modeling is fulfi lled on the basis of the 
dual-model multilevel conception elaborated earlier.

Key words: individualism, culture, systemic approach, happiness.   

УДК 811.512.1
Байрамов Р.А. 
Баку, Азербайджан

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ В 
АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ ЯЗЫКЕ

В статье проводится лингвистический анализ интернациональных психологических 
терминов, употребляющихся в азербайджанском языке. В настоящее время в условиях 
глобального обмена информацией исследование интернациональных терминов в каком 
бы то ни было аспекте приобретает особую значимость, т.к. единые термины, не 
требующие перевода на родной язык, способствуют лучшему взаимопониманию пред-
ставителей различных отраслей знаний. В статье прослеживается процесс освоения 
таких терминов в азербайджанском языке, выявляются сходства и различия между 
заимствованными и интернациональными психологическими терминами; особое вни-
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мание уделяется русскому языку как языку-посреднику в процессе перехода терминов в 
азербайджанский язык. Затрагивается проблема смешения интернациональных терми-
нов и регионализмов; анализируются термины-элементы в составе интернациональных 
психологических терминов; на основе конкретных примеров рассматриваются лингви-
стические особенности таких терминов.

Ключевые слова: азербайджанский язык, интернациональные термины, психологи-
ческие термины, язык-источник, язык-посредник, язык-рецептор.

На современном этапе динамическое развитие науки и техники расширяет связи 
между народами и государствами. Интернет становится средством не просто массовой, а 
глобальной коммуникации, перешагивающей через национальные границы и объединя-
ющей мировые информационные ресурсы в единую систему; развитие интернета и его 
встраивание в различные сферы жизни, в первую очередь, в качестве средства массовой 
коммуникации, опережает научное осмысление происходящих в этой области процес-
сов. Такая связь между странами мира осуществляется посредством языка. Научные по-
нятия, возникающие в жизни того или иного народа, выражаются определёнными сло-
вами и в результате такой связи передаются и в другие языки. Попадая в другой язык, 
они либо сохраняются без изменений, либо подвергаются определённым изменениям. 
Часто в языке – рецепторе эквиваленты таких слов даются либо с переводом, либо путем 
калькирования. Следовательно, часть заимствованных слов сохраняется без изменений, 
часть же подвергается определённым изменениям. Этот процесс происходит параллель-
но в нескольких языках. Во многих случаях такие понятия и выражающие их термины 
невозможно полностью изменить в языке – рецепторе или дать их эквиваленты. Это свя-
зано с интернациональностью науки, о чём ещё в начале XX века писал выдающий-
ся крымскотатарский тюрколог профессор Б. Чобанзаде: «У науки нет родины. Первое 
интернациональное произведение, зарождающееся в человеческих умах, – это наука. 
Нерациональные и неверные мысли нигде в мире не могут считаться научными. Язык и 
родина науки должны быть интернациональными» (2, 4). Следовательно, научные мыс-
ли должны быть значимы и рациональны, и слова-термины, выражающие такие мысли, 
могут считаться интернациональными.

В условиях мировой глобализации в результате расширения межъязыковых связей 
заметно расширяется и процесс заимствования слов и терминов; одинаковое написание 
терминов и их общее значение в ряде языков обусловливают их интернационализацию. 
В результате этого процесса со временем некоторые термины начинают носить интерна-
циональный характер. 

З. Мамедова верно указывает, что «сущность интернациональных терминов заклю-
чается в международном характере выражаемого ими понятия» (9, 5). М. Ш. Гасымов 
пишет: «Под интернациональными терминами подразумеваются слова, употребляющи-
еся в разных языках в аналогичных или близких значениях и совпадающие (с учётом 
фонетических и графических особенностей каждого языка) по форме звучания и напи-
сания, выражающие понятия международного характера» (6, 149). На основе приведён-
ных цитат можно прийти к выводу, что и интернациональные психологические термины 
должны носить международный характер, выражать значимые понятия и вместе с тем 
употребляться во многих разносистемных языках. Например, такие слова как характер, 
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агрессивный, эмоция, гипноз, депрессия, стресс, рефлекс, инстинкт, интуиция, сенсу-
ализм (чувственность) и др. обладают вышеуказанными особенностями. Почему же 
возникает необходимость заимствования психологических терминов из других языков? 
Известно, что не все термины могут образовываться за счёт внутренних возможностей 
языка, поэтому для выражения нового понятия возникает необходимость заимствования 
слов из других языков. Довольно часто такие психологические термины, заимствован-
ные в готовом виде, носят интернациональный характер. Как подчёркивают многие ис-
следователи (12; 13), для приобретения словом и термином интернационального харак-
тера необходимо их функционирование не менее чем в трёх разносистемных языках, 
например: egoism – германские языки (английский язык), эгоизм – славянские языки 
(русский язык), eqoizm – тюркские языки (азербайджанский язык).

Некоторые интернациональные психологические термины связаны с именами или фа-
милиями различных изобретателей, исследователей. Фрейдизм – направление в глубинной 
психологии, названное по фамилии известного австрийского психолога Зигмунда Фрейда. 
Этот термин один из наиболее известных в психологии. Термин френология связан с ав-
стрийским врачом и анатомом Францем Джозефом Галлем, выдвинувшим учение о связи 
психических особенностей человека или животного с наружной формой черепа (8, 33).

Следует отметить, что интернациональные термины имеют ряд специфических черт, 
позволяющих отличать их от заимствованных слов: 

1) психологические термины, как и все интернациональные термины независимо от 
их перехода из одного языка в другой имеют одинаковое значение. Например: бихеви-
оризм, темперамент, аффект, адаптация, и др. Бихевиоризм – от английского слова 
behavior«поведение» – всемирно известный термин, означающий науку о поведении. 
Слово behavior, проникнув в русский язык, приняло суффикс –изм и в этой же форме 
перешло в азербайджанский язык – biheviorizm. В русском языке оно употребляется с 
согласным х в виду отсутствия звука h, в азербайджанском же языке в соответствии с 
фонетическими нормами оно употребляется с h.

2) интернациональные психологические термины имеют сходную или одинаковую 
фонетическую оболочку, например: autism – аутизм (расстройство, возникающее вслед-
ствие нарушения развития головного мозга и характеризующееся выраженным дефици-
том социального взаимодействия и общения); stress – стресс (состояние повышенного 
напряжения организма как защитная реакция на различные неблагоприятные факторы); 
introvert– интроверт (человек, характеризующийся замкнутостью, сосредоточенностью 
на своём внутреннем мире), affect– аффект (состояние сильного возбуждения), tropism – 
тропизм (непроизвольная моторная реакция на внешний раздражитель) и др. Следует 
отметить, что в силу графических различий в алфавитах разных языков ряд интернаци-
ональных психологических терминов по написанию внешне различается. Мы полагаем, 
что с учётом алфавитных различий эти термины, одинаковые по звучанию и написа-
нию, точнее будет назвать интернациональными. Например: в азербайджанском языке 
amneziya (потеря памяти), в русском языке амнезия, в английском языке amnesia. Хотя 
они пишутся и произносятся соответственно грамматическим законам конкретного язы-
ка, было бы неверно рассматривать их как разные термины.

Abuliya – абулия – aboulia (паталогическое безволие, бесхарактерность); afaziya – 
афазия – aphasia (системное нарушение уже сформировавшейся речи); aqnoziya – агно-
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зия – agnosia (нарушение различных видов восприятия); aqrafi ya – аграфия – agraphia 
(потеря способности писать); xarakter – характер – character (совокупность устойчивых 
индивидуальных особенностей личности); emosiya – эмоция – emotion (душевное пере-
живание, чувство) и т.д. 

Некоторые интернациональные психологические термины подверглись в азер-
байджанском языке частичным изменениям соответственно его фонетической системе, 
однако эти изменения не отразились в их семантике, например: ekstrasensor – экстра-
сенсорное – extrasensory (относящийся к сверхчувственному восприятию); hipnoz – гип-
ноз – hypnosis; assosiasiya –ассоциация – association и др. Эти фонетические изменения 
связаны лишь с произношением.

Следует также отметить, что интернациональные психологические термины попали 
в азербайджанский язык в основном посредством русского языка и так же освоились в 
нём, например: ajitasion – ажитация – ajitasiya; refl exio – рефлексия – refl eksiya и т.д. 
Первый из этих терминов – французского происхождения (непосредственно проник в 
русский язык), второй – латинского происхождения (проник посредством английского 
языка), далее, проникнув в азербайджанский язык, освоился в нём соответственно форме 
в русском языке. Определённая группа интернациональных психологических терминов 
проникает в азербайджанский язык, осваивается, получает права гражданства и начинает 
вытеснять термины, употреблявшиеся на протяжении веков. Часто такие термины упо-
требляются параллельно и становятся синонимами. Итак, в интернациональных психо-
логических терминах, проникающих в язык, проявляются две особенности:

1) проникнув в язык, эти термины вытесняют другие термины и, вытеснив их, до-
минируют в языке;

2) употребляясь параллельно с существующими в языке терминами, они становятся 
синонимами.

В настоящее время термин латинского происхождение situasiya, проникнувший в 
азербайджанский язык посредством русского, употребляется параллельно с термином 
арабского происхождения vəziyyət, составляя с ним синонимическую пару. Мы полагаем, 
что со временем этот термин окончательно вытеснит термин vəziyyət из терминологи-
ческого пласта азербайджанского языка. Термин латинского происхождения adaptasiya, 
вытеснив термины alışma, uyğunlaşma из терминологической системы, приобретает пра-
ва гражданства в азербайджанском языке.

В лингвистике существуют различные мнения и взгляды на интернациональные тер-
мины. Одни исследователи при определении интернациональных терминов исходят из 
количества языков, в которых они функционируют (обычно три и более языков), другие 
же исходят из числа пользователей. Безусловно, есть факторы, влияющие на употреби-
тельность интернациональных терминов в разносистемных языках. Неся одинаковую 
смысловую нагрузку, они приобретают широкую употребительность.

Как известно, значительная часть интернациональных психологических терминов – 
латинского и греческого происхождения. М. Гасымов пишет: «Древнегреческий и латин-
ский языки сыграли огромную роль в образовании научных терминов» (6, 150). Далее 
основной базой стал французский язык, однако греческий и латинский языки не утрати-
ли своего потенциала. В настоящее же время влияние английского и русского языков в 
образовании интернациональных психологических терминов весьма велико.
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Все существующие в мире языки в той или иной форме воздействуют друг на друга, 
и такое взаимовлияние – неизбежный факт. Взаимовлияние языков может быть в высо-
кой или низкой степени, и в это время наблюдается процесс заимствования терминов. 
Процесс заимствования терминов влияет на все языковые ярусы, однако наиболее значи-
тельному воздействию подвергается лексика. Заимствование интернациональных психо-
логических терминов, усиливая интернациональность лексического яруса, увеличивает 
и возможность глобализации данного языка.

Одна из интересных особенностей, связанных с интернациональными терминами, – 
смешение таких терминов с регионализмами. Действительно, образование интернацио-
нальных психологических терминов связано с определённым регионом. И. Гасымов по 
этому поводу пишет: «Хотя между понятиями «интернациональный» и «регионализм» 
есть семантическое различие, многие интернациональные термины в тоже время яв-
ляются регионализмами, т.е. все интернациональные слова по характеру распростра-
нения связаны с определённым регионом» (7,223). С. Садыхова справедливо отмечает, 
что «интернациональные термины отличаются от регионализмов рядом особенностей. 
Интернациональные термины в первую очередь должны выражать понятие междуна-
родной значимости, т.е. найти своё отражение в отношении народов к условиям и образу 
жизни. Вместе с тем такой термин должен употребляться в нескольких языках» (11, 243). 
На основании вышесказанного можно прийти к выводу, что хотя интернациональные 
психологические термины образуются на территории определённого региона, связывать 
данные термины с каким-то регионом неправомерно, т.к. со временем эти термины, вы-
йдя за границы региона, получают широкое распространение. Между интернациональ-
ными и другими заимствованными терминами есть сходства и различия. Сходство за-
ключается в том, что оба проникли в азербайджанский язык из других языков, различие 
же имеет следующую тонкость: заимствованный термин, перейдя из одного языка в 
другой, уже приобретает интернациональный характер, т.е. ареал употребления интер-
национальных психологических терминов намного шире ареала употребления заимство-
ванных терминов. Например, термин латинского происхождения demensiya– деменция 
(приобретённое слабоумие) проникнув в английский язык, стал заимствованным психо-
логическим термином. Далее же он был заимствован русским языком в форме деменция 
и посредством русского языка перешёл в азербайджанский язык в форме demensiya.

С. Садыхова выделяет следующие этапы интернациональных терминов: «Для до-
стижения интернационального уровня термин должен пройти три этапа: язык-источник – 
язык-посредник – язык-рецептор» (11, 257). В вышеприведённом примере латинский 
язык – язык источник, русский язык – язык-посредник, азербайджанский язык – язык-ре-
цептор. Однако иногда установить язык-источник довольно трудно, т.е. во многих случаях 
невозможно установить происхождение психологических терминов, употребляющихся в 
азербайджанском языке, поэтому исследователи всегда уделяют особое внимание языку-
посреднику. И. Гасымов отмечает, что «термины, носящие интернациональный характер, 
становятся общей единицей нескольких языков, и поэтому особое внимание привлекает 
язык-посредник, что во многих случаях обусловлено географическим расположением 
языка-рецептора и языка-посредника, а также социально-политическими и культурными 
связями между этими языкам» (7, 222). Действительно, как видно из вышеприведённого 
примера demensiya, у азербайджанского языка не было прямой связи с латинским языком. 
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Интернациональные психологические термины латинского и греческого происхождения 
вначале употреблялись в английском языке, потом переходили в русский язык и далее по-
средством русского языка проникали в азербайджанский язык. Причиной этого являлись 
многолетние культурные и общественно-экономические связи между азербайджанским 
языком и языком-посредником (русским языком). Довольно часто психологические терми-
ны проникали в азербайджанский язык в той же форме, что и в языке-посреднике. Когда 
слово интервью проникло из английского языка в русский, русский язык выполнял функ-
цию языка-рецептора. В процессе же перехода этого термина в азербайджанский русский 
язык стал языком-посредником. Известно, что русский язык являлся языком – посредни-
ком не только для азербайджанского, но и для многих других языков. Естественно, при-
чина этого – влияние СССР, и это – неоспоримый факт. Большую роль в этом процессе 
играют и социально-экономические и культурные связи языка – посредника.

Часть интернациональных психологических терминов, употребляющихся в азер-
байджанском языке, проникла в него вместе с интернациональными терминологиче-
скими элементами греческого и латинского происхождения типа psixo, pro, para, anti, 
a, re и др. Например: abaziya, astaziya, abuliya и др. A – приставка греческого проис-
хождения со значением отсутствия (abaziya – абазия – от древнегреч. abey, bazis– ходь-
ба) – потеря способности ходить. Этот интернациональный психологический термин 
перешёл в азербайджанский язык вместе с элементом а. Antipatiya – антипатия – чув-
ство неприязни, нерасположение к кому-либо, чему-либо (противоположное: симпатия). 
Терминологическое сочетание aviasiya psixologiyası – авиационная психология, в котором 
первый элемент является интернациональным термином, представляет особый интерес, 
т.е. авиа- интернациональный термин – элемент латинского происхождения. Есть неко-
торые термины-элементы, сохраняющие первоначальное значение. Н. Мамедли об этом, 
в частности, пишет: «В терминосистемах азербайджанского языка есть конструктивные 
модели терминов – элементов европейского происхождения, выражающих общие по-
нятия, относящиеся к научно-технической эволюции. Некоторые из терминологических 
единиц, образованных на основе этих терминов-элементов, сохраняют первоначальные 
семантические особенности данного элемента. Например, первоначальное значение 
элемента avia – авиа – птица (avis), и оно реализуется в слове авиация, выражающее 
понятие «полёт» (10, 13-14). Pe-pe – термин-элемент, латинского происхождения, ука-
зывающий 1) на повторное, возобновляемое действие, например: реконструкция; 2) на 
противоположное, обратное действие, противодействие, например: реабсорбация – об-
ратное всасывание воды; реситуация – восстановление прежней ситуации. Число таких 
интернациональных элементов можно увеличить. Проникая в азербайджанский язык, 
такие элементы не могут употребляться самостоятельно и поэтому они функционируют 
в составе интернациональных терминов.

Процесс освоения интернациональных психологических терминов в азербайджан-
ском языке происходит так же, как и освоение любых других заимствованных психоло-
гических терминов. Попадая в азербайджанский язык из языка-посредника, они осваива-
ются соответственно фонетическим и грамматическим нормам азербайджанского языка. 
Однако, в отличие от заимствованных психологических терминов, интернациональные 
термины в процессе освоения сохраняют форму языка-посредника. Это объясняется тем, 
что язык-посредник, заимствуя термин из языка-источника (эталона), изменяет его соот-
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ветственно своим нормам (этот процесс не происходит в резкой форме). После освоения 
соответственно нормам термин в этой форме передаётся в язык-рецептор. Хотя язык-ре-
цептор принимает такие интернациональные психологические термины в этой же фор-
ме, довольно часто эти термины приводятся в соответствие нормам языка-рецептора.

Исследования показывают, что потенциальные возможности азербайджанского языка 
ничуть не уступают потенциалу других языков. Даже в принятии интернациональных пси-
хологических терминов нет никаких трудностей. Интернациональные психологические 
термины, как и другие заимствованные термины, имеют своеобразную частотность упо-
требления в азербайджанском языке. Следует отметить что, азербайджанский язык в осво-
ении интернациональных психологических терминов опережает другие тюркские языки.

Вхождение интернациональных психологических терминов в азербайджанский язык 
обогащает его лексический состав, создаёт условия для развития психологической на-
уки, способствует восприятию и пониманию научных проблем психологии, играет важ-
ную роль в взаимосвязи языков. Это же способствует сближению народов и укрепле-
нию культурных, духовных и научных связей. Кроме того, в настоящее время в условиях 
глобального обмена информацией исследование интернациональных терминов приоб-
ретает особое значение, т.к. единые термины, не требующие перевода на родной язык, 
способствуют лучшему взаимопониманию представителей различных отраслей знаний.
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ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНІ ПСИХОЛОГІЧНІ ТЕРМІНИ 
В АДЕРБАЙДЖАНСЬКІЙ МОВІ

У статті здійснюється лінгвістичний аналіз інтернаціональних психологічних тер-
мінів, що вживаються в азербайджанській мові. На сьогодні в умовах глобального обмі-
ну інформацією дослідження інтернаціональних термінів в будь-якому аспекті набуває 
особливого значення, оскільки спільні терміни, що не потребують перекладу на рідну 
мову, сприяють кращому розумінню представників різних галузей знань. У статті від-
стежується процес засвоєння таких термінів в азербайджанській мові, виявляються 
близькість і відмінності між запозиченими і інтернаціональними психологічними тер-
мінами; особлива увага приділяється російській мові як мові-посереднику в процесі пере-
ходу термінів до азербайджанської мови. Автор торкається питання зміщення інтер-
національних термінів і регіоналізмів; аналізуються терміни-елементи у складі інтер-
національних психологічних термінів; на основі конкретних прикладів розглядаються 
лінгвістичні особливості таких термінів.  

Ключові слова: азербайджанська мова, інтернаціональні терміни, психологічні 
терміни, мова-джерело, мова-посередник, мова-рецептор. 
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INTERNATIONAL PSYCHOLOGICAL TERMS 
IN THE AZERBAIJANI LANGUAGE

The article deals with the linguistic analysis of the international psychological terms used 
in the Azerbaijani language. At present during the global information interchange study of 
international terms in any aspect is very signifi cant, as terms that aren’t to be translated into 
the native language promote the best mutual understanding between the representatives of 
different spheres of knowledge. In the article the process of assimilation of such terms in the 
Azerbaijani language is traced; similarities and distinctions between borrowed and interna-
tional psychological terms are revealed; a special attention is given to the Russian language 
as a mediator-language in the process of transition of terms to the Azerbaijani language. The 
problem of confusion of international terms and regional words is touched upon; term elements 
in the structure of the international psychological terms are analysed; the linguistic peculiari-
ties of such terms are analysed on the basis of concrete examples.

Key words: the Azerbaijani language, international terms, psychological terms, source-
language, mediator-language, receptor-language.
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РЕЦЕПЦИЯ КАК АВТОРСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЧУЖОГО СЮЖЕТА 
(ДВЕ ЭКРАНИЗАЦИИ «БЕСПРИДАННИЦЫ» 

А.Н. ОСТРОВСКОГО)

В статье анализируются особенности трактовки эпизода первой встречи ге-
роев драмы А.Н. Островского «Бесприданница» в экранизациях Я.А. Протазанова и 
Э.А. Рязанова. Процесс рецепции текста драмы режиссерами рассматривается как 
процесс творческого осмысления и «дописывания» сюжета в зависимости от их соб-
ственных жанровых установок.

Ключевые слова: русская литература, драматургия, восприятие, «Бесприданница», 
А.Н. Островский, экранизация, Я.А. Протазанов, Э.А. Рязанов, рецепция, трактовка, 
читатель, Уолтер Рэли.

Сходство чувств, испытываемых историческими и литературными персонажами, не-
избежно порождает и сходство используемых ими для выражения своих чувств жестов. 
Как если бы они поочередно играли в спектаклях, поставленных одним режиссером по 
одной пьесе в разных театрах, или просто – в экранизациях одного и того же сюжета.

Например, в экранизации «Бесприданницы» А.Н. Островского, поставленной ре-
жиссером Я.А. Протазановым в 1936 году, есть замечательная сцена, так описываемая 
в сценарии:

«Быстро идет по тротуару Лариса, чтобы сесть в карету, но невольно останавливает-
ся перед кашей грязного талого снега над ручьем – перешагнуть нельзя.

Смотрит на ноги.
Ноги в белых атласных туфлях на краю тротуара.
Поднимает Лариса голову. Беспомощно оглядывается.
Гости усаживаются в экипажи. Никто не догадывается помочь ей.
Растерянная и беспомощная фигурка Ларисы.
Карандышев проталкивается из-за спин гостей, чтобы помочь. И вдруг останавлива-

ется – он видит…
… Паратов сбрасывает с себя шинель. И расстилает ее у ног Ларисы – между троту-

аром и каретой.
Испуганное движение Ларисы.
Лица гостей и любопытных.

МОВА СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА
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<…> Стоит Лариса перед разостланной на снегу шинелью Паратова. Краска смуще-
ния и гордости заливает лицо. Решилась. Ступает на меховой воротник. Переходит по 
шинели, как по мосткам.

Садится в карету»1.
Описанной Я.А. Протазановым и В.З. Швейцером и блестяще сыгранной актерами 

А.П. Кторовым и Н.У. Алисовой сцены нет в драме А.Н. Островского – она полностью 
придумана сценаристами2.

Придумана ли?
А.В. Нестеров, пересказывая в своем фундаментальном исследовании литературы 

елизаветинской эпохи «Колесо фортуны. Репрезентация человека и мира в английской 
культуре начала Нового времени» историю возвышения известного корсара и поэта 
Уолтера Рэли (1552 или 1554 – 1618), цитирует книгу Томаса Фуллера (Fuller Thomas. 
History of the Worthies of England. London, 1662):

«Названный капитан Рэли прибыл из Ирландии <…> и случилось, что присутство-
вал он при выходе королевы из дворца. Та же замешкалась, не решаясь ступить в улич-
ную грязь. И Рэли сорвал и бросил на землю новый бархатный плащ, так что королева 
прошла по нему; позже она отблагодарила его множеством костюмов за столь самоот-
верженную услугу, ибо поистине было чудесно выстелить ей путь плащом» [ 2, c. 602].

У нас нет оснований считать, что Я.А. Протазанов и В.З. Швейцер читали жизнео-
писание английского авантюриста, напечатанное в середине XVII века. Можно, конечно, 
предположить, что был текст-посредник, рассказывавший историю с плащом Уолтера 
Рэли, брошенном под ноги Елизавете I. Однако, в отличие от французской истории, хо-
рошо известной русским читателям первой трети ХХ века, история Англии еще не пре-
вратилась в источник анекдотов и цитат: елизаветинской эпохе было посвящено всего 
несколько книг на русском языке – причем преимущественно в связи с Шекспиром и 
Марло. Текстов Уолтера Рэли и его биографии нет, например, в известной антологии 
Н.В. Гербеля «Английские поэты» (1875), долгое время остававшейся важнейшим ис-
точником информации для широкой публики.

Истории с плащом, брошенным под ноги королеве, нет и в самом популярном источ-
нике сведений о пиратах и корсарах конца XIX века – в книге Ж. Верна «История вели-
ких путешествий и великих путешественников» (1880), хотя там Уолтер Рэли упомина-
ется. Не рассказывается она и в основных энциклопедиях конца XIX – начала ХХ века, в 
том числе и тех, где есть отдельные статьи, посвященные Уолтеру Рэли. Таким образом, 
можно предположить, что мы действительно имеем дело с совпадением.

Описывая сцену с плащом, брошенным Рэли под ноги королеве, А.В. Нестеров ха-
рактеризует этот жест как «подчеркнуто театральный. Но английский королевский двор 

1 Протазанов Я.А., Швейцер В.З. «Бесприданница»: киносценарий по одноименной пьесе 
А.Н. Островского // РГАЛИ. Ф. 1921, опись № 1, ед.хр. 18. С. 9—10. – Пользуясь случаем, 
автор благодарит И.В. Лукьянову, сделавшую возможным его знакомство с текстом киносце-
нария «Бесприданницы».

2 Э.А. Рязанов, характеризуя отношение зрителей к фильму Я.А. Протазанова, справедливо от-
мечает подмену, происшедшую в их сознании: «Подавляющее большинство свято убеждено, 
что именно Островский сочинил эпизод, где Паратов бросает роскошную, подбитую соболями 
шинель в весеннюю грязь, дабы Ларисе было удобно сесть в коляску» – см.: Рязанов Э.А. Не-
подведенные итоги. М., 1997. С. 378.
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того времени воистину был “великим театром”. Театром, в котором директором, режис-
сером и исполнительницей главной роли была королева» [2, c.493]. С этим нельзя не 
согласиться. Однако ее партнер, несомненно, вложил в свой жест определенный смысл.

Бедный девонширский дворянин, каким в момент встречи с Елизаветой был Уолтер 
Рэли, не мог не понимать символического значения жеста: я – опора королевы, я готов 
выполнить любую, самую грязную работу ради Вашего Величества – Вы же останетесь 
чисты и прекрасны, как и всегда. Вероятно, Рэли был искренен, формулируя этот посыл: 
в конце концов, основанную им американскую колонию Британии он назовет Виргинией 
– в честь своей королевы, успешно игравшей роль девственницы. Ради нее расстанется 
позже Рэли и со своей свободой.

Если протазановский Паратов, владелец парохода «Ласточка», знает историю корса-
ра (пирата) Уолтера Рэли, то понятно, что он хочет сказать своим жестом Ларисе: Вы – 
моя королева, я готов служить Вам. Если даже не знает, то очевидно, что смысл его жеста 
от этого не меняется. Меховой воротник брошенной Паратовым в грязный снег шинели 
становится символом всех сокровищ мира, которые он готов бросить к ногам прекрасной 
дамы. Именно так, даже не подозревая о существовании Рэли, читает этот жест Лариса 
Огудалова – и, принимая жертву, сама становится жертвой.

Повторимся: по нашему мнению, речь должна идти о совпадении коллизий, вызван-
ном совпадением отношения мужчин к женщине – как к королеве, заслуживающей покло-
нения. Сценаристы Протазанов и Швейцер истории Уолтера Рэли, скорее всего, не знали.

Но автор сценария и постановщик фильма «Жестокий романс» – второй совет-
ской экранизации «Бесприданницы» А.Н. Островского – Э.А. Рязанов знал фильм Я.А. 
Протазанова. И включил в экранизацию сцену, которая, несомненно, навеяна протаза-
новской. С гордостью пишет Э.А. Рязанов: «Сила, удаль Сергея Сергеевича <Паратова. – 
А.Ф.> видны в том, как он перенес коляску вместе с сидевшими в ней Огудаловой и 
кучером, лишь бы Ларисе не ступить в лужу» [4, c. 392].

Замена, однако, оказалась далеко не равноценной. Женщина – равноправный, а в 
случае с королевой Елизаветой – и превосходящий своими возможностями мужчину 
субъект судьбы – превращается в интерпретации Э.А. Рязанова в объект сексуально-
го вожделения и сексуальных манипуляций. Жест мужчины-рыцаря, готового бросить 
к ногам женщины-королевы все сокровища мира, оказывается в «Жестоком романсе» 
заменен демонстрацией мужчиной-самцом своих выдающихся физических качеств: не-
случайно позже Лариса (Л.А. Гузеева) с брезгливой жалостью глядит на Карандышева 
(А.В. Мягков), который просто физически не в состоянии повторить «подвиг» Паратова 
(Н.С. Михалков). А жанр социальной драмы, написанной А.Н. Островским, оказался 
подмененным жанром дворового городского романса.

Ничего не поделаешь. Бывает…
Вместе с тем, закономерно, что авторы обеих экранизаций «Бесприданницы» от-

талкиваются от сюжета драмы Островского и демонстрируют собственные интер-
претации его. Их рецепция носит авторский характер. Неслучайно еще в начале ХХ 
века И.Ф. Анненский утверждал: «Самое чтение поэта есть уже творчество» [1, c.5]. 
Автор в процессе собственного творчества провоцирует читателя на восприятие тек-
ста, тем самым давая ему право реального соучастия, сотворчества. Драматическое 
произведение более, нежели любое другое, имеет провокативный характер – и каждая 
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режиссерская интерпретация классического драматического текста есть ответ на вызов 
/ провокацию драматурга.
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РЕЦЕПЦІЯ ЯК АВТОРСЬКА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ЧУЖОГО СЮЖЕТУ
(ДВІ ЕКРАНІЗАЦІЇ «БЕСПРИДАННИЦЫ» 

А.Н. ОСТРОВСЬКОГО)
У статті аналізуються особливості трактування епізоду першої зустрічі героїв 

драми А.М. Островського «Бесприданница» в екранізаціях Я.Протазанова і Е. Рязанова. 
Процес рецепції тексту драми режисерами розглядається як процес творчого осмис-
лення і «дописування» сюжету в залежності від їх власних жанрових настанов. 

Ключові слова: російська література, драматургія, сприйняття, «Бесприданница», 
А.М. Островський, екранізація, Я. Протазанов,  Е. Рязанов, рецепція, трактування, чи-
тач, Уолтер Релі.
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ПОЗИЦІОНУВАННЯ УМОВНО-НАРАТИВНИХ СТРАТЕГІЙ В 
АНГЛОМОВНОМУ ДИСКУРСІ

(НА МАТЕРІАЛІ П’ЕСИ Д. ГОЛСУОРСІ «СІМ’ЯНИН»)

Статтю присвячено виявленню особливостей імплікативних конструкцій як 
базового конституанта прагматично-семантичної системи. Уперше з позицій 
діалектичного підходу до вивчення мовних явищ умовно- наслідкові (імплікативні) 
періоди розглянуто як умовно-наративні стратегії, що виконують конструктивну 
роль у процесі інваріативності ситуативного вирішення, беручи активну участь в 
утворенні індивідуального авторського світобачення, розширюючи при цьому емоційно-
експресивне поле художнього дискурсу.

Ключові слова: умовно-наративні стратегії, комунікативна єдність, діалектичний 
підхід, когнітивна семантика.

Постановка проблеми в загальному вигляді, її актуальність та зв’язок із 
науковими завданнями. Обсервація дискурсу, що детермінується поглибленим 
дослідженням феноменів комунікативної парадигми крізь призму людської діяльності, 
відповідно соціально-побутових спланованих або довільних реалій надають підстави 
сучасним лінгвістичним студіям для вивчення функціонування мови у межах умовно-
го простору. Проте недостатньо окресленим залишається висвітлення питання щодо 
позиціонування імплікативних конструкцій (умовно-наративних стратегій) у художній 
текстовій моделі, зокрема у доробку Джона Голсурсі. Прикметно спадщина письменника 
позначена філософічністю, глибоким психологізмом, а відтак тенденцією до розв’язання 
концептуальних життєвих питань за супозиційним принципом. Необхідність поступово-
го заповнення цієї лакуни й визначає актуальність обраної нами теми.

Метою статті є виявлення особливостей умовно – наративних стратегій як базового 
конституанта прагматично – семантичної системи.

Завдання статті: 
1) окреслити теоретико-методологічні принципи вивчення умовно –наративних 

стратегій як базового конституанта прагматично – семантичної системи в контексті ког-
нітивної лінгвістики;

2) з’ясувати співвідношення детермінантів «умовний період» – «імпліцитні твер-
дження» – « умовно – наративні стратегії» як базових одиниць в утворенні індивідуальних 
авторських концептів;

ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНА  ІНТЕРПРЕТАЦІЯ  ТЕКСТУ
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3) ідентифікувати моделі використання умовно – наративних стратегій, визначити 
їхнє функціональне навантаження відносно комунікативної єдності «адресант – адре-
сат» у формуванні мовної картини світу Д. Голсуорсі як письменника модерністського 
світовідчуття;

4) декодувати лакуни в обсервуванні процесів умовно – наративних стратегій й виз-
начити на цій основі перспективність та доцільність подальших наукових розвідок. 

Виклад основного матеріалу. Наукові результати. Фактуальність використання 
умовної варіативності у системі семантико синтаксичних кореляцій крізь призму часо-
вого простору поставала предметом наукових розвідок серед вітчизняних (В.В. Гуревич, 
О.А. Зверева, О.А. Мартинюк, О.А. Платонова, С.Н. Рибакова, Т.К. Рушева, В.И. Сиволапова, 
Т.С. Фіногіна, І.Б. Хлєбнікова, В.С. Храковський, Т.С. Ковальчук) та зарубіжних 
(С. Елсворт, О. Єсперсен, Р. Кверк, Дж. Керм, Ф. Ремзі, Р. Стелнейкер, П. Джонсон-Лаирд, 
Р. Бірн, Дж Беннет) дослідників.

Науковці вітчизняних лінгвістичних шкіл зосередили свою увагу на диференціюванні 
термінологем щодо окреслення даної концепції: умовні речення, умовні періоди, єдність 
умовних періодів. Вчені Е.В. Гулига, А.І. Дородних, О.А. Зверева, І.Б. Хлєбнікова послу-
говуються у своїх працях терміном «умовний період» за відношенням до синтаксичних 
структур, які виражають безпосередньо умову та її наслідок; вживання терміну можна 
вважати обґрунтованим , оскільки «сам термін «період» передбачає будь-яке завершене 
речення» (О.С. Ахманова), «що можна охарактеризувати завершеністю думки та єдністю 
теми; такі речення, частини якого згруповано в такий спосіб, що їх сукупність являє со-
бою врівноважену та поєднану семантичну структуру» (Ж. Марузо). 

В багатьох філософських аспектах реальні та нереальні конструкції репрезентовані як 
домінантні фігури для теоретичних структур. У цьому відношенні принцип їх роботи полягає 
у так званому припущенні, спричинити які міг тільки докладний аналіз. Справедливо зазначає 
дослідниця Т.С. Ковальчук, що: «Працюючи над головною проблемою щодо (реальних) 
нереальних конструкцій, можна розглянути її різнобічно: метафізика можливих слів, 
можливість та віра, можливість та логіка, прагматика розмови, визначеність, двозначність, 
невпевненість, закон виключення зайвого, факти проти подій, та багато іншого» [2; 30].

Умовні конструкції розглядають здебільшого в контексті ідей сучасної 
антропоцентричної лінгвістики та психолінгвістики, «у фокусі зацікавленості яких 
перебувають проблеми міжособистісної мовленнєвої комунікації, комунікативного 
взаємовпливу адресанта і адресата, їх мовленнєві стратегії» [7; 3]. Психолінгвістика, у 
свою чергу, передбачає визначення умовного, або імплікативного твердження як такого, 
що складає основу з двох симпліфікованих мовних компонентів, пов’язаних між собою 
логічним зв’язком «якщо…то…». 

Характерною особливістю імплікації є те, що висловлювання, якому надіслане 
слово «якщо» і яке стоїть перед словом «то», називають антецедентом від латинсь-
кого antecedens – попередній. Висловлювання, яке стоїть після слова «то», назива-
ють консеквентом (з латинської consequens – наступний). У лінгвістичному просторі 
антецедент прийнято називати умовою, причиною, підставою, основою, а консеквент – 
наслідком, висновком.

З огляду обсервації сучасними дослідниками умовно – наслідкових структур 
як імплікативних зокрема Т.С. Ковальчук [Ковальчук, 2009]. доцільним вважаємо 
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окреслення даних конструкцій «стратегіями». Деривація лексеми «стратегія» має грецькі 
витоки (стратос – військо, аго – веду). Послугування даним концептом спостерігається 
у військовій сфері, а саме його декодування означає – військове мистецтво, що 
вивчає закономірності та характер війни, теоретичні основи планування, підготовки і 
проведення крупних військових операцій із заздалегідь сформульованими стратегічними 
завданнями. У 50-ті роки ХХ століття цей термін набув популярності у економічній 
науці серед управлінських номінацій, коли проблема реакції на несподівані зміни в 
зовнішньому середовищі постала домінантною, а саме коли підприємства в розвинених 
країнах опинилися в умовах близьких до «воєнних дій», пов›язаних із насиченням ринку, 
зростанням конкуренції, тобто, в полі жорстокої боротьби за виживання.

В теорії мовної комунікації слово «стратегія» означає когнітивний процес, що 
«демонструє оптимальну реалізацію намірів мовця щодо досягнення конкретної мети 
спілкування, тобто контроль і вибір дієвих ходів спілкування і гнучкої їх видозміни в 
конкретній ситуації» [3; 8]. М. Макаров вважає, що це ланцюг рішень мовця, комуніка-
тивних виборів тих чи інших мовленнєвих дій і мовних засобів [9; 5].

Проте недостатньо визначеним залишається питання позиціонування даних 
структур у художньому дискурсі, що як багатовимірне явище детермінується 
комплексом антропологічних та імпліцитних ознак. Саме завдяки останнім (художнім та 
стилістичним засобам) окреслюється авторська інтенційність, яка потребує осмисленого 
декодування ситуативної площини. На нашу думку, реальні та ірреальні умовно-
наслідкові періоди (імпліцитні твердження) можна означити як умовно-наративні 
стратегії (УНС), виходячи з тих міркувань, що: ситуативно-наративне поле художнього 
дискурсу у цілому змодельоване автором має деяку умовність, де нарація зберігається у 
інтертекстуальній позиції відносно комунікативної єдності «адресант – адресат» і у свою 
чергу постає стратегією авторського вирішення гостроти проблем часто у іронічному 
ключі. Цей аспект спостерігається саме у драматургічних творах де часова стислість, 
сконденсованість художнього вислову звужують простір антцедентного припущення, 
посилюючи семантичне навантаження у консеквентному підтексті, надаючи діалогічним 
формам емоційно-експресивного «вибуху».

Відповідно до мети й завдань нашої розвідки об’єктом дослідження було обрано 
умовно-наративні стратегії, виявлені за допомогою прийому суцільної вибірки у п’єсі 
Д. Голсуорсі «Сім’янин».

Моделювання художнього виміру базується на низці епізодів за супозиційним прин-
ципом. Умовно- наративні імплікації, які виокремлюються у діалогах персонажів, по-
стають як певні інтертекстуальні стратегії, репрезентовані у іронічній формі не тільки 
для переосмислення та прогнозування перебігу подій а й своєрідним інструментарієм 
розв’язання ситуативної ускладненості. Цей аспект вияскравлюється у діалогах містера 
Білдера з дружиною, котрий за усіляку ціну хоче стати мером, тому ставить розрахунок 
на всьому, що може йому завадити отримати бажане: 

Builder: You›ve always been so passive. When I want a thing, I›ve got to have it. 
Mrs. Builder: I›ve noticed that. 
Builder [With a short laugh] Odd if you hadn’t, in twenty-three years
Містер Білдер: Ти завжди була до всього!!! Якщо мені треба щось, я досягаю цього 

за будь яку ціну!!! 
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Місіс Білдер: Я це помітила .
Містер Білдер: Дивно, якби ти цього не помітила – за двадцять три роки!!![10; 200].
Builder: [Genially] Oh, hang dignity! I rather pride myself on knowing when to stand on 

my dignity and when to sit on it. If she’s still crazy about Art, she can live at home, and go out 
to study. 

Mrs. Builder: Her craze was for liberty.
Містер Білдер: До чорта гідність!!! Якщо вона від мистецтва божеволіла , нехай 

живе вдома та ходить куди – небудь займатися своїм мистецтвом!!! [10; 188].
Умовно-наративні стратегії характеризуються найвищим рівнем експресивної на-

пруги або очікування. Іноді письменник вдається до прийому психологічної паузи, що 
позначається у тексті трьома крапками:

Builder: You can leave me to judge of that. It’s…not dignifi ed for the Mayor of this town …
to have an unmarried daughter as young as Athene living by herself away from home. 

Містер Білдер: Якщо … у мера незаміжня донька, живе самостійно поза межами 
дома, це принижує гідність … самого мера!!!! Дозволь мені це вирішувати!!! [10; 195].

Імпліцитні твердження репрезентовані також невпевненістю, невизначеністю вияв-
ляються і у розмові між дочкою містера Білдера та служницею:

Athene: And suppose you marry him, and he treats you like a piece of furniture?
Annie: I–I could treat him the same, Miss. 
Атена: А якщо ви вийдете за нього заміж та він буде поводитися з вами як з меблями, 

що тоді?
Ен: Тоді…тоді я ... тим же… я відповім [10; 211].
Зазначені консеквентні конструкції позначені, певним семантичним навантаженням, 

демонструють не тільки стратегічно – інтенційний взаємовплив адресанта та адресата, а 
й шляхи реалізації ідейного задуму. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Виявлені в результаті аналізу 
умовно-наслідкові періоди дають підстави розглядати дані структури, як умовно- 
наративні стратегії прагматично-семантичної системи, що виконують конструктивну 
роль у процесі реалізації авторського вирішення кола проблем, беручи активну участь в 
утворенні індивідуальної художньої картини світу письменника. 

Корелятивний аспект комунікативної єдності «адресат – адресант» розглядається з 
позиції розширення можливостей емоційно – експресивного поля текстового обсягу і 
потребує комплексного дослідження з позицій когнітивної семантики, з одного боку, а 
також лінгвістики тексту й лінгвостилістики англійської мови, з іншого.
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ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ УСЛОВНО-НАРРАТИВНЫХ СТРАТЕГИЙ 
В АНГЛОЯЗЫЧНОМ ДИСКУРСЕ

(НА МАТЕРИАЛЕ ПЬЕСЫ Д. ГОЛСУОРСИ «СЕМЬЯНИН»)
Статья посвящена выявлению особенностей импликативных конструкций как 

основного конституента прагматично-семантической системы. Впервые с пози-
ций диалектического подхода к изучению языковых явлений условно-следственные 
(импликативные) периоды рассмотрены как условно-нарративные стратегии, 
выполняющие конструктивную роль в процессе инвариативности ситуативного решения, 
принимающие активное участие в образовании индивидуального авторского мировоззре-
ния, расширяя при этом эмоционально-экспрессивное поле художественного дискурса. 

Ключевые слова: условно-нарративные стратегии, коммуникативное единство, ди-
алектический подход, когнитивная семантика.
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POSITIONING OF CONDITIONAL NARRATIVE STRATEGIES 
IN THE ENGLISH DISCOURCE

(BASED ON THE DRAMA BY GALSWORTHY «A FAMILY MAN»)
The article dwells on the identifying features of consequent structures as a basic constituent 

of pragmatic and semantic system. For the fi rst time conditional narrative strategies are 
treated from a dialectical approach to the study of linguistic phenomena of conditional effects, 
performing a constructive role in the process of situational solution variety, taking an active 
part in creating individual author’s concepts, increasing emotional and expressive fi eld of 
fi ction discourse. 
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МОВЛЕННЄВИЙ ЖАНР «ОБВИНУВАЧЕННЯ» В СУДОВОМУ ДИСКУРСІ 
(НА МАТЕРІАЛІ НЮРНБЕРЗЬКОГО ПРОЦЕСУ)

У статті охарактеризовано мовленнєвий жанр «обвинувачення» в судовому дискурсі. 
Проаналізовано підтримання державного обвинувачення на прикладах судового мовлення 
обвинувачів Нюрнберзького процесу.

Ключові слова: судове мовлення, представлення обвинувачення, державний обвинувач, 
судовий допит, судові дебати.

 Невід’ємною частиною судового процесу є обвинувальне судове мовлення – 
різновид публічного мовлення, якому притаманні такі риси як усна форма реалізації, 
публічність, офіційність, інтелектуальність, змістовність.

Керуючись анкетою жанротворчих ознак за теорією Т.В.Шмельової, розглянемо об-
винувачення у рамках напряму лінгвістичного вивчення мовленнєвих жанрів [10]. 

 Обвинувачення – це поліінтенційний жанр, який має в аспекті комунікативної 
спрямованості ознаки емотивно-оціночних та імперативних жанрових форм. Обвину-
вачення вступає у відносини семантико-функціональної синонімічності із засудженням, 
осудом та доріканням, що обумовлює можливість семантичної дифузності висловлю-
вань. Смислова сутність жанру – приписування відповідальності за свідомо здійснений 
засуджуваний вчинок – визначає семантико-прагматичну своєрідність обвинувачення на 
фоні інтенційно близьких жанрових форм [3].
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 Іменник обвинувачення походить від дієслова обвинувачувати, лексичне значення 
якого вказує, що воно пов’язане із діями певної особи по висуненню негативної характе-
ристики щодо іншої особи [6: 125] і означає дорікати та засуджувати. На основі компо-
нентного аналізу синонімічного ряду даних лексем В.І. Карасик визначив обвинувачення 
як «відкрито виносити негативну оцінку будь-кому або будь-чому, що означає виражати 
думку про переваги та недоліки об’єкту оцінювання у відповідності з наявною у людини 
усвідомленою або неусвідомленою системою цінностей [1: 152-153].

 Актуалізація внутрішньої форми слова «обвинувачення» дозволяє виділити лексему 
вина, яка пояснюється етимологічними словниками Г.П. Циганенко, Н.М. Шанського як 
« причина, проступок, обвинувачення, гріх» [8: 59; 9: 41]. 

Синонімічний ряд лексеми «обвинувачення» англійською мовою включає charge – 
prosecution – accusation – indictment – accusing – accusal – blame – action. У значенні 
домінанти ряду концепту «обвинувачення» виступає поняття “charge”, що походить від 
полісемічного іменника “charge” – вина.

 Стратегічним завданням мовленнєвого жанру обвинувачення є обвинувальне мов-
лення – виступ , який містить обґрунтування вини іншої особи. Обвинувальне мовлення 
обов’язково повинно містити опис протиправної дії, яка стала приводом для мовлення; її 
правову оцінку (тобто вказати на те, які норми, правила, закони, інструкції порушив об-
винувачений ) ; детальну та переконливу аргументацію винесеного рішення; вказівку на 
міру покарання. Обвинувальна промова тематично обмежена : оратор не може дозволити 
собі відхилення від змісту справи.

 Адресантом у досліджуваному мовленнєвому жанрі є державний обвинувач. 
Оцінюючи з позиції обвинувачення досліджувані в суді конкретні факти, обставини і 
докази, заперечуючи всі недостовірні і сумнівні обставини , прокурор своєю промовою 
допомагає суду встановити істину, прийняти правильне, законне, обґрунтоване і спра-
ведливе рішення, що сприяє забезпеченню судового захисту прав і законних інтересів як 
потерпілих, так і обвинуваченого. 

 Головним адресатом промови обвинувача є склад суду, до якого звернене його мов-
лення. Також виступ державного обвинувача здійснює суттєвий вплив на формування 
правосвідомості учасників процесу, присутніх в залі суду громадян. Тому прокурор має 
ставитись з особливою відповідальністю до виступу з обвинувальною промовою, пра-
вильно визначити обсяг та аргументацію доказової бази обвинувачення.

 Матеріалом для аналізу жанру «обвинувачення» є промови учасників Нюрнберзь-
кого процесу. 

 Обвинувальне судове мовлення Нюрнберзького процесу містить представлення об-
винувачення, дослідження доказів (судовий допит) та заключне слово обвинувача (судові 
дебати). Але найбільш яскраво виступи прокурора представлені у судових дебатах: про-
курор публічно підбиває підсумок судового слідства, від імені держави надає оцінку 
діям підсудного, робить висновки, до яких він дійшов в результаті судового розгляду 
та аналізує наслідки своєї діяльності у якості державного обвинувача. На даному етапі 
судочинства прокурор чітко та ясно презентує свою процесуальну позицію у справі, яка 
під час судового слідства могла проявлятись лише опосередковано – через заявлені кло-
потання (представлення обвинувачення), поставлені питання (судовий допит).
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 В обвинувальній промові відбувається дискусія з захисником (судові дебати). Про-
курор аналізує та оцінює докази, які не тільки підтверджують обвинувальний тезис, але 
й ті, що ставлять під сумнів обвинувачення, пом’якшують відповідальність підсудного. 
Це підвищує переконливість мови та свідчить про об’єктивність прокурора. Ефектив-
ним прийомом доведення у мові державного обвинувача є аналіз доказів в певній їх 
послідовності – від менш вагомих до більш значимих. Прокурору у своїй обвинувальній 
промові часто приходиться оцінювати докази відносно їх допустимості.

 Мовлення державних обвинувачів, також як і мовлення суддів, певною мірою 
клішоване й нейтральне. Зміст обвинувальної промови прокурора складається: зі всту-
пу, головної частини, заключної частини. Вступ і завершення складають композиційну 
рамку промови.

У вступові державний обвинувач вирішує наступні завдання : привертає ува-
гу слухачів; встановлює з ними психологічний контакт, завойовує довіру слухачів, 
психологічно готує їх до сприйняття змісту головної частини промови.

Основне завдання головної частини обвинувальної промови – викладення і 
обґрунтування позицій державного обвинувача з питань, які вирішуються судом при 
постановленні вироку про доведеність вчинення діяння, того, чи діяння вчинене саме 
підсудним, чи є воно злочином, підлеглість підсудного покаранню та ін. 

Заключна частина є короткою, чіткою, сильною по емоційному впливу на слухачів, а 
його зміст послідовно випливає із попередніх розділів.

Упродовж всієї обвинувальної промови мовлення обвинувача реалізує наступні 
стратегії : 1) оцінка суспільної небезпеки скоєного злочину ; 2) представлення фактич-
них обставин скоєння злочину; 3) аналіз та оцінка викладених в суді доказів та їх джерел; 
4) обґрунтування правової кваліфікації діяння; 5) характеристика особистості підсудного; 
6) обґрунтування висновків та рішень у справі; 7) аналіз причин та умов, що сприяли 
скоєнню злочину; 8) міркування про призначення покарання та ін. Використовуються 
наступні тактики: негативна характеристика обвинуваченого, критика дій підсудного, 
констатація фактів, відстоювання своєї позиції, наголошення на важливому, перевірка 
достовірності фактів. 

 Обвинувальна промова у судових дебатах є самим відповідальним, складним і три-
валим виступом державного обвинувача. Для забезпечення дієвого впливу на суддів і 
слухачів обвинувальна промова має бути переконливою не тільки за структурою, але й 
за формою мовлення. 

На лексичному рівні відмічається використання: 1) лексики, яка містить звернення 
до учасників судового процесу: Mr. President, Your Honour, Tribunal, Сhief of Counsel); 
2) іменників, що називають учасників судового допиту: President, Defense, Counsel, Pros-
ecution, Defendant, Witness; 3) лексики, яка включає юридичну термінологію: evidence, 
guilt, accuse, sentence, litigation; 4) оцінних слів, що характеризують злочинні діяння: 
most bloody, cruelties, inhumanities, tortuous, aggression.

 Морфологічний рівень представлений 1) елементами мовлення, які допомагають 
підтримувати увагу слухачів: “ Let me emphasize one cardinal point”; “let me for a moment 
turn devil`s advocate”; 2) використовуються у переносному значенні: “ The intellectual 
bankruptcy and moral perversion…”;“The time has come…”; 3) використанням у мовленні 
порівняння, метафори: “ The future will never have to ask…”; “While credulous world slum-
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bered snugly blanketed with perfi dious assurances…”; “It is impossible in summation to do 
more than outline with bold strokes the vitals of this Trial`s mad and melancholy record…”; 
4)використання антитези: “But fairness is not weakness”.

 На синтаксичному рівні регламентована структура судового обвинувачення в Нюрн-
берзькому процесі обумовлює використання: 1) риторичних фігур (мовленнєві повтори, 
прийоми «питання-відповідь», риторичні питання): “ We may admit that overlapping ethno-
logical and cultural groups…grave problems for Germany….We may admit too that the world 
had failed to provide political remedies…; “Did these defendants then intend to withdraw 
German demands…? Events have answered that questions…”. 2) причинно-наслідкових 
прийомів закріплення дій словами: “I pass now to…”, “The Prosecution submits…”. 
Mr. Justice Robert H. Jackson (Chief of Counsel for the United States) [12]. 3) сполучників: 
moreover, however, therefore, besides, які виконують роль сполучних синтаксичних засобів 
мовлення.

 Кожна промова починається зверненням:
Mr. Justice Robert H. Jackson (Chief of Counsel for the United States): Mr. President 

and Members of the Tribunal… [12]
 Mr. Roberts: “ May it please the Tribunal, it is my duty to present the evidence against 

Keitel and also against the Defendant Jodl and I would ask the Tribunal for permission, if it is 
thought right, that those two cases should be presented together in the interest of saving time, 
a matter which I know we all have at heart. [11: 26].

 Так, судове мовлення прокурора є реалізацією жанра обвинувачення, що містить 
план міркування, співставлення, де розглядаються, аналізуються та оцінюються різні 
точки зору, формулюється позиція оратора. Екстралінгвістичний характер реалізації 
визначає жорстку регламентованість змісту, структури та організації мовних засобів об-
винувачення в суді.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Карасик В. И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс / В.И. Карасик. – Волго-

град: Перемена, 2002. – 477с. 
2. Кириллова Н.П. Структура и содержание речи государственного обвинителя / 

Н.П. Кириллова // Закон: интернет-журнал Ассоциации юристов Приморья 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.law.vl.ru/. 

3. Лаврентьева Е.В. Речевые жанры обвинения и оправдания в диалогическом 
единстве: автореф. дис. …канд. филол. наук: спец. 10.02.01 «Русский язык» / 
Елизавета Владимировна Лаврентьева. – Новосибирск, 2006. – 21с. 

4. Мельников И.И., Мельников И.И.. Судебная речь. Для участников судебных прений 
по уголовным делам/ И.И. Мельников, И.И. Мельников. – М.: «Экмос», 2003. – 158 с. 

5. Матвиенко Е.А.. Судебная речь: учебное пособие 2-е изд., доп. / Е.А. Матвиенко. – 
Минск: Вышэйш. шк., 1972. – 256с. 

6. Перепелиця С.І. Правова сутність поняття обвинувачення у кримінальному 
провадженні / С.І. Перепелиця // Науковий вісник Херсонського державного 
університету. – 2013. – Вип. №6. – Т.2. – С.124-127.

7. Томасевич Ф.А. Методика подготовки и произнесения обвинительной речи: 
Методическое пособие / Ф.А. Томасевич. – Саратов, 1962. – 93 с.



61

8. Цыганенко Г.П. Этимологический словарь русского языка: Более 5 000 слов. – 
2-изд., перераб. и доп./ Г.П. Цыганенко. – К. : Рад. шк., 1989. – 511с.

9. Шанский Н. М., Иванов В.В, Шанская Т.В. Краткий этимологический словарь 
русского языка / Н.М. Шанский, В.В. Иванов, Т.В. Шанская. – М. : Просвещение, 
1971. – 542с.

10. Шмелева Т.В. Модель речевого жанра /Т.В. Шмелева //Жанры речи. – Саратов: Изд-
во ГосУНЦ «Колледж», 1997. – С. 88-98.

11. Documents from Yale University’s Avalon Project. Vol.5 [Електронний ресурс]. 
Mr. Robert’s Presentation of the Case Against Keitel and Jodl. 09.01.1946].– Режим до-
ступу: http: //www.avalon.law.yale.edu/subject_menus/imt.asp.

12. Nuremberg Trial, Famous World Trials July26,1946 [Електронний ресурс]. – 
Режимдоступу:htpp://law2.umkc.edu/faculty/projects/ftrials/nuremberg/nuremberg.htm.

Чаус С. В., аспирант
НПУ им. Н. П. Драгоманова, Киев

РЕЧЕВОЙ ЖАНР «ОБВИНЕНИЕ» В СУДЕБНОМ ДИСКУРСЕ
(НА ОСНОВЕ МАТЕРИАЛА НЮРНБЕРГСКОГО ПРОЦЕССА)

 В статье дана характеристика речевого жанра «обвинение» в судебном дискурсе. 
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ПРАГМАТИЧНИЙ ЕФЕКТ СТИЛІСТИЧНИХ ЗАСОБІВ У ПОЛІТИЧНИХ 
ПРОМОВАХ ПРЕЗИДЕНТА США БАРАКА ОБАМИ

У статті розглянуто різні погляди щодо класифікації стилістичних засобів. На 
основі однієї з класифікацій, здійсненої за певними параметрами, систематизовано 
стилістичні засоби в політичних промовах Барака Обами та проаналізовано кожен 
стилістичний засіб зокрема. Описано вплив відповідних засобів на адресата та виявлено, 
які прагматичні цілі досягаються в результаті використання відповідних засобів.

Ключові слова: стилістичний засіб, іронія, метафора, антитеза, гіпербола, нарос-
тання, порівняння.

Постановка наукової проблеми та її значення.Окремі непрямі номінативні 
одиниці актуалізують змістово-смислову інформацію в макротексті промови і сприяють 
нав’язуванню адресатові (американському виборцю) певної ідеологічної оцінки, яку 
постулює адресант (американський президент). З цієї точки зору актуальним стає 
розгляд стилістичних засобів непрямої номінації та їх прагматичний ефект в політичних 
промовах президента Б.Обами.

Аналіз досліджень цієї проблеми. Основою непрямої номінації, як відомо 
з теоретичних досліджень лінгвістів І.В. Арнольд[1], І.Р. Гальперіна [2;3], О.М. 
Мороховського [5], К.І. Омельченко [6], О.В. Фурсової[8] та інших, є семантична 
транспозиція (метафорична, метонімічна та інші). Відповідно до характеру семантичного 
зсуву топікально-маркованої лексики, за основу аналізу взято типитопікальної номінації, 
а саме: наростання (градація), іронія, метафора, метонімія, антитеза, розрядка, евфемізм, 
синонім, гіпербола, порівняння, цитація, літота, мейозис, епітет, зевгма, оксюморон.

Існують різні погляди щодо класифікації стилістичних засобів [1; 2; 3; 5; 6; 8 та 
інші]. Так, О.М. Мороховський стилістичні засоби поділяє на стилістичні прийоми 
та експресивні засоби семасіології. Під стилістичнимиприйомами він розуміє фігури 
суміжності (фігури тотожності – порівняння, синоніми-уточнювачі, синоніми-
заміщувачі), фігури нерівності (наростання, розрядка, зевгма), фігури протилежності 
(антитеза, оксюморон) [5:183], а під експресивними засобами семасіології – фігури 
заміщення: фігури кількості (гіпербола, мейозис) та фігури якості (метафора, 
метонімія, іронія). Відповідно, мейозис включає літоту, до метонімії належать, згідно 
з цієї класифікації, евфемізм, перифраз(а), синекдоха [5: 163]. І.Р. Гальперін уважає 
евфемізми та перифразу стилістичними прийомами опису явищ і предметів [2: 175], а 
епітети відносить до фігур протилежності логічних та емоційних значень [2:175]; до 
стилістичних прийоміввіднесено також і цитацію [3:187].

Мета статті полягає в дослідженні прагматичного впливу стилістичних засобів 
президента Б. Обами на рівні мікроструктури дискурсу політичної промови.
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Матеріалом дослідження слугувала вибірка промов президента США Б. Обами 
з офіційного сайту Білого дому www.whitehouse.gov за роки його президентського 
правління за ознаками політичної промови (монологічного публічного мовлення). Для 
аналізу відібрано 152 промови (81 на офіційних зустрічах Б. Обами та 71 промова під час 
його неформальних зустрічей), в яких президент торкався актуальних питань соціально-
економічного, суспільно-політичного і культурного життя Сполучених Штатів Америки 
в досліджуваний період. 

Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження.
Стилістичні засоби президента Б. Обами в політичних промовах, посилаючись на 
класифікаціюО.М. Мороховського [5], згруповані за такими параметрами:

1) фігури якості – іронія, метафора, метонімія, евфемізми, епітети;
2) фігури кількості – гіпербола, мейозис, літота;
3) фігури тотожності – порівняння, синоніми, цитація;
4) фігури нерівності – наростання, розрядка, зевгма; 
5) фігури протилежності – антитеза, оксюморон.
Фігури якості утворюють найбільшу групу – 288 випадків застосування, що 

становить 49 % від загальної кількості засобів непрямої топікально-маркованої номінації.
Іронія посідає перше місце в ієрархії стилістичних фігур якості (87 випадків за-

стосування, що становить 15 % від загальної кількості засобів непрямої топікально-
маркованої номінації). Наприклад, Б. Обама іронічно ставиться до сенатора Джона 
Керрі, якого призначає на посаду Державного секретаря США. Президент стверджує, 
що ніщо так не зближує людей, як дебати. Це сприймається аудиторією зі сміхом: But of 
course nothing brings two people closer together than weeks of debate prep  (Laughter) (Re-
marks by the President at Nomination of Senator John Kerry as Secretary of State, Roosevelt 
Room, Washington, D.C., December 21, 2012).

Метафори (76 випадків вживання у промовах Б. Обами, що становить 13 %) 
зустрічаються у великій кількості промов, що свідчить про схильність президента до 
прихованих порівнянь та про ухиляння від прямого називання певних речей. 

Викликання різного роду емоцій в потенційного електорату завжди було одним із 
основних завдань політичних лідерів, тому помітним явищем є використання Б. Обамою 
у метафорах різних частин тіла. Вживаючи назви частин тіла в переносному значенні, 
президент намагається передати свої емоції та викликати певні почуття в реципієнта. 
Звернення до частин тіла має ефективний вплив на адресата через здатність реципієнта 
ототожнювати й асоціювати використані адресантом соматичні одиниці зі своїми власними.
Наприклад, Б. Обама використовує метафору beating heart of our economy, в якій heart має 
значення рушійної сили, двигуна та центру, а також – метафору backbone, де середній клас 
він прирівнює зі спинним хребтом (основою): Step by step, what we’ve tried to do is to, even 
as we were dealing with the immediate crisis, look at not the next election but look at the next 
generation, and say to ourselves, what’s really going to make a difference in terms of growing a 
middle class that is the backbone, that is the beating heart of our economy, and giving access to 
people <…> (Remarks by the President at Dinner Reception for Congressman Sestak, Pennsylva-
nia Convention Center, Philadelphia, Pennsylvania, September 20, 2010). 

Таким чином, метафора в політичних промовах Б. Обами дозволяє йому відійти від 
не зовсім зручних для нього термінів і понять та представити їх аудиторії завуальовано в 
зовсім іншому, вигідному для себе світлі [7: 121– 122]. 
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Метонімія (68 контекстів, що становить 11 %)у політичних промовах президента 
Б. Обами використовується для досягнення прагматичних цілей, виражаючи, як правило, 
узагальненість, неконкретність, що сприяє створенню ефекту масовості та переконує 
аудиторію в правильності сказаного. Так, у своїй промові про ситуацію в Лівії президент 
використовує метонімію the United States, яка сприяє усвідомленню адресатом спільно-
го ворога: Inthefaceofthisinjustice, the United States and the international community moved 
swiftly (Remarks by the President on the Situation in Libya, East Room, Washington, D.C., 
March 18, 2011). Також словами the United States та international community президент 
виражає певну узагальненість і неконкретність структур, які схвалюють вторгнення 
військових сил до Лівії; тим самим зростає рейтинг підтримки дій Б. Обами щодо 
операції в цій країні.

Стосовно евфемізмів (36 контекстів, що становить 6 %), то вони зустрічаються пере-
важно в промовах про вшанування героїв війни (restineternal peace= bedead, tofall= todie). 
Цікавим також є евфемізм Б. Обами economic patriotism. Ймовірно, що президент увів цей 
термін як евфемізм для того, щоб облагородити практику сплати більшої кількості подат-
ків та ототожнити цей процес із патріотизмом. Авторський евфемізм economic patriotism 
сприяє позитивному сприйняттю запропонованої президентом податкової реформи: <…> 
if we rally around a new sense of economic patriotism, a sense of how we build an economy from 
the middle out and give ladders of opportunity for everybody who is willing to work hard – we will 
strengthen the middle class, we’ll keep moving forward (Remarks by the President at a Campaign 
Event – Denver, CO, Sloan’s Lake Park Denver, Colorado, October 04, 2012).

Епітети застосовано в 21 топікально-маркованому контексті, що становить 4 %. 
Наприклад, в одній зі своїх промов президент уживає епітет bitter до experience, який, 
з одного боку, характеризується негативною семантикою, а з іншого, – спонукає адре-
сата до подальших дій, указуючи на іменник experience і створюючи при цьому певну 
емоційну протилежність: Because what we’velearned from bitter experience – from the wars 
that were not prevented, thein no centlivest hat were not saved – is that all that’s necessary for-
evil to triumph is that good people and responsible nations stand by and do nothing (Remarks 
by the President at Dedication of the Ronald H. Brown United States Mission to the United 
Nations Building, USUN Building NewYork, NewYork, March 29, 2011).

Фігури нерівності утворюютьдругу групу за кількістю контекстних реалізацій – 
94 випадки застосування, що становить 16 % від загальної кількості засобів непрямої 
топікально-маркованої номінації.

Наростання (градація, англ. gradation) як стилістичний прийом полягає в певному 
співставленні декількох компонентів виразу до одного референта в порядку наростання 
експресивності, емоційної напруги [5: 190]. Часте вживання цього стилістичного засобу 
в політичних промовах Б. Обами (52 випадків застосування, що становить 9 %) свідчить 
про намагання президента підвищити ступінь емоційності в адресата.

Наростання у промовах Б. Обами часто зустрічається у виступах із вшанування героїв 
війни. Президент хоче викликати почуття гордості за своїх солдат, відповідальності та 
любові до Америки: It’s another opportunity to say to our Vietnam veterans what we should 
have been saying from the beginning: You did your job. You served with honor. You made us 
proud. You came home and you helped build the America that we love and that we cherish 
(Remarks by the Presidentat WoundedWarrior Project Soldier Ride, South Lawn, Washington, 
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D.C., April 20, 2012). Тут кінцева (найвища) точка наростання – спонукання реципієнта 
до розбудови країни та любові до Америки, яка була створена значною мірою завдяки їх 
зусиллям [7: 128– 129].

Розрядка (англ. Anticlimax ‘антиклімакс’) як стилістичний прийом, який полягає в тако-
му розташуванні виразу, де кожен наступний елемент характеризується спаданням [5: 191], 
у промовах Б. Обами зустрічається в 41 контексті, що становить 7 %. Притаманна розрядка 
промовам щодо війни, з питань економіки, церемоніальним промовам:So at a time like this, 
we’ve got to ask ourselves a central, fundamental question as a nation: What do we have to do to 
make sure that America is a place where, if you work hard, if you’re responsible, that that hard 
work and that responsibility pays off? (Applause) And the reason it’s important to ask this ques-
tion right now is because there are alternative theories (Remarks by The President on the Econ-
omy, Florida Atlantic University, Boca Ration, Florida, April 10, 2012). Президент позиціонує 
себе прибічником того, що гроші повинні даватися за важку працю та відповідальність. 
Після риторичного запитання, де він порушує цю проблему, слідують оплески аудиторії, 
а потімрозрядка, де президент пропонує альтернативні шляхи розв’язання цієї проблеми.

Серед фігур нерівності виявлено лише один випадок використання президентом 
зевгми. Президент Б. Обама, розповідаючи про подвиги американського солдата на ве-
лосипеді, використовує у своїй промові зевгму, вживання якої підкреслює значущість 
цієї поїздки для усіх поранених воїнів як у матеріальному, так і в духовному планах: 
So he jumped on hi sbike and rode across the country – over 5000 miles – to raise funds and 
awareness for our wounded warriors (Remarks by the President Welcoming the Wounded War-
rior Project’s Soldier Ride, South Lawn, Washington, D.C., May 04, 2011). 

Фігури тотожностіутворюютьтретю групу за кількістю контекстних реалізацій – 
82 випадки застосування, що становить 14 % від загальної кількості засобів 
непрямоїтопікально-маркованоїномінації[7: 130].

Порівняння серед фігур тотожності посідають вагоме місце – 24 контексти вживання 
порівнянь, що становить 4 %. Наприклад, президент в одній із своїх промов, порівнюючи 
свободу з водою, що тече, підтверджує своє позитивне ставлення до демократичних 
цінностей: And we should – stood shoulder to shoulder – year after year, decade after de-
cade – untilan Iro Curtain was lifted, and freedom spread like fl owingwater (Remarks of 
President Barack Obama, Hradcany Square, Prague, Czech Republic, April 5, 2009). Таким 
художнім порівнянням Б. Обама вказує на невідворотність процесу поширення свободи.

Цитація (22 контексти цитувань, що становить 4 %)у політичних промовах 
Б. Обами використовується здебільшого з метою уникання відповідальності за свої 
висловлювання або ж підвищення цінності аргументів цитуванням визначних людей. 
Наприклад, у промові про ядерну безпеку президент цитує відомого фізика Альберта 
Ейнштейна, який у свій час переїхав до США та став національною гордістю держави 
через свої винаходи у сфері ядерної енергетики: At the dawn of the nuclear agetha the 
helped to unleash, Albert Einstein said: “Now everything has changed…” And he warned: 
“We are drifting towards a catastrophe beyond comparison. We shall require a substan-
tially new manner of thinking if mankind is to survive”(Remarks by the President at the 
Opening Plenary Session of the Nuclear Security Summit, Washington, D.C., April 13, 
2010). Цитуванням Ейнштейна Б. Обама зближує себе з народом, поділяючи великий 
авторитет американського вченого[7: 132– 133].
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Синоніми (36 контекстів уживання синонімів, що становить 6 %)допомагаютьБ. Обамі 
наголосити на ключових поняттях, які він хоче донести до аудиторії. Так, наприклад, 
президент уникає повторення слова review,вживаючи синонім assessment,що доповнює й 
уточнює значення review, і тим самим акцентує увагу виборців на оцінці своєї діяльності: 
Today, Iwant to update the American people on our review – our assessment of where west and 
and areas where we need to do better. Iwant to be clear (Statement by the President on the 
Afghanistan-Pakistan Annual Review, James S. Brady Press Briefi ng Room, December 16, 2010).

Фігури протилежності утворюють четверту групу за кількістю контекстних 
реалізацій – 73 випадки застосування, що становить 12 % від загальної кількості засобів 
непрямої топікально-маркованої номінації.

Антитеза є характерним для політичнихпромов Б. Обами стилістичним засобом 
(72 контекстів вживання антитези). Антитеза – це стилістична фігура, побудована 
на підкресленому протиставленні протилежних думок, понять, образів, значень, що 
виражені різноманітними мовними одиницями [4]. 

У промовах президента Б. Обами антитеза, як правило, виражається за допомогою 
синтаксичних конструкцій, у яких присутнє явище протиставлення, а також може 
виражатися за допомогою антонімів. У дискурсивному топікально-маркованому 
контексті – This is the beginning – but not the end – of our effort to wind down this war (Re-
marks by the President on the Way Forwardin Afghanistan, EastRoom, Washington, D.C., June 
22, 2011) – Б. Обама, з одного боку, заперечує одну частину речення іншою за допомогою 
синтаксичної конструкції this is … but not, а з іншого– експлікує антитезу антонімами 
the beginning і the end. Шляхом застосування антитези адресатунав’язується думка про 
бажання президента завершити війну в Афганістані, хоча непрямо натякається на те, що 
зусилля, направлені на розв’язання проблеми війни, лише починаються. Таким чином, 
президент за допомогою антитези маніпулятивно відтягує завершення війни, хоча нібито 
й акцентує увагу на її завершенні[7:133–134].

Що ж до оксюморону, то було помічено лише один випадок його вживання у про-
мовах президента Б. Обами: оксюморон було застосовано на Церемонії по врученню 
медалей з нагоди 50-річчя В’єтнамської війни: And of course, some of the thing sleft here 
have special meaning, known only to the veterans – acanofbeer; apacket of M&Ms; acontainer 
of Spam; an old fi eld ration still good, still awful. (Laughter) (Remarks by the President at 
the Commemoration Ceremonyof the 50th Anniversary of theVietnam War, TheVietnamWar, 
Memorial, National Mall, Washington, D.C., May 28, 2012). Задля створення гумористично-
го ефекту президент використовує поєднання прикметників good і awful. Прикметником 
good по відношенню до an old fi eld ration президент прагне навіяти спільні гарні спогади 
про харчування під час війни у В’єтнамі (прикметник good ще може означати у даному 
випадку«в межах терміну придатності»), яка досі існує в уяві ветеранів, а прикметником 
awful намагається вже реалістично змалювати ту саму польову їжу, яка була насправді 
жахливою, і смак якої досі залишається в пам’яті ветеранів війни. Таке поєднання 
викликає сміх в аудиторії та певною мірою відчуття ностальгії за тими часами.

Фігури кількості – гіпербола, мейозис, літота – утворюють останню, п’яту групу 
за кількістю контекстних реалізацій – 54 випадків застосування, що становить 9 %від 
загальної кількості засобів непрямої топікально-маркованої номінації.
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Гіпербола зустрічається у 29 контекстах. Б. Обама використовує гіперболу для 
мотивації американського народу. Так, у промові про ситуацію в Афганістані президент 
переконує американський народ у єднанні, поетично використовуючи гіперболи no hill 
is too steep та no horizon is beyond our reach, які більше переконують адресата у вище 
згаданих відчуттях: For our nation draws strength from our differences, and when our nation 
is strong no hill is too steep, no horizonis beyond our reach (Remarks by the President on the 
Way Forward in Afghanistan, East Room, Washington, D.C., June 22, 2011) [7: 135–136].

Водночас президент Б. Обама використовує у своїх промовах й іншу фігуру 
кількості – мейози (6 випадків уживання). Наприклад, у своїй інавгураційній промові 
Б. Обама вживає фразу Forty-four Americans have now taken the presidential oath (Presi-
dent Barack Obama’s Second Inaugural Address, Washington, DC, January 20, 2008). Тут 
применшуються заслуги самого президента: Б. Обама навмисно занижує значення 
свого президентства. При цьому збільшується значення традиції, згідно якої він став 
спадкоємцем ексклюзивного «клубу», до якого входять колишні президенти США. Якщо 
би Б. Обама сказав I am now the 44th American to have taken the presidential oath, то таке 
твердження було би фактично правильним, але не було уже мейозисом.

Ще одна фігура кількості – літота (19 контекстів уживання) –відіграє не менш важ-
ливу роль, ніж гіпербола у досягненні прагматичних цілей президента. Наприклад, для 
того, щоб викликати довіру в аудиторії в одній зі своїх промов Б. Обама вживає літоту 
a candidacy as imperfect as my own: Contrary to the claims of some of my critics, black and 
white, I have never been so naive as to believe that we can get beyond our racial divisions in a 
single election cycle, or with a single candidacy – particularly a candidacy as imperfect as my 
own (Remarks of Senator Barack Obama: “A More Perfect Union”, Philadelphia, PA, March 
18, 2008)[7: 137]. 

Висновки та перспективи подальшого дослідження. Отже, стилістичні засоби в 
політичних промовах Б. Обами сприяють пом’якшенню негативності повідомлюваного або 
інакшій інтерпретації тих понять, які президенту небажано, невигідно або незручно називати 
безпосередньо. Часто вживання такого роду засобів дозволяє президентові уникнути 
небажаної реакції адресата, оскільки соціальні явища, які називаються із застосуванням 
таких стилістичних фігур, сприймаються аудиторією вже не так болісно. Деякі стилістичні 
засоби, як іронія зокрема, викликають в аудиторії сміх, а інші, такі, як розрядка і наростання, 
знімають напругу та додають адресату мотивації. Застосування відповідних засобів 
супроводжується позитивними емоціями, а іноді оплесками адресата, що свідчить про 
вміння президента передбачити підходи  до аудиторії та відчувати її настрої.

Таким чином, стилістичні фігури, застосовані у політичних промовах Б. Обами, 
відіграють важливу роль і для самого президента, адже впливають на формування 
бажаного президентові іміджу.

Перспективами подальших досліджень може стати класифікація фігур експресивного 
синтаксису як засобів реалізації іміджу президента Б. Обами в його політичних промовах.
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ПРАГМАТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ СТИЛИСТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В 
ПОЛИТИЧЕСКИХ ВЫСТУПЛЕНИЯХ ПРЕЗИДЕНТА США БАРАКА ОБАМЫ
В статье рассмотрены различные взгляды относительно классификации стили-

стических средств. На основе одной из классификаций, составленной по определенным 
параметрам, систематизированы стилистические средства в политических высту-
плениях президента США Барака Обамы и проанализировано каждое стилистическое 
средство в частности. Описано влияние стилистических средств на адресата и вы-
явлено, какие прагматические цели достигаются в результате использования соответ-
ствующих средств.

Ключевые слова: стилистическое средство, ирония, метафора, антитеза, 
гипербола, нарастание, сравнение.
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PRAGMATIC EFFECT OF STYLISTIC MEANS IN THE US PRESIDENT BARACK 
OBAMA’S POLITICAL SPEECHES

The article highlights different views of the classifi cation of stylistic means. On the basis of 
one of the classifi cations worked out according to certain criteria in President Barack Obama’s 
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political speeches the stylistic means were systemized and each stylistic means was analyzed 
in particular. The author describes the infl uence of the stylistic means on the addressee and 
pragmatic aims which are achieved as a result of using them.

Keywords: stylistic means, irony, metaphor, antithesis, hyperbole, gradation, simile.
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РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ СПОНУКАЛЬНИХ ВИСЛОВЛЮВАНЬ
У ПОЕЗІЇ Т.Г. ШЕВЧЕНКА

Статтю присвячено дослідженню спонукальних висловлювань на матеріалі 
поетичних творів Т.Г. Шевченка. Виявлено значення й функції спонукальних 
висловлювань, виокремлено їх види, з’ясовано особливості звертань у складі спонукань, 
визначено залежність тематики й ступеня категоричності висловлювання від його 
адресної спрямованості та стосунків між учасниками комунікативної ситуації.

Ключові слова: спонукальне висловлювання, мовленнєвий жанр, адресат, звертання, 
комунікативний прийом.

Сучасна лінгвістика зосереджена на вивченні мови з проекцією на людину, мови як 
діяльності, інструменту досягнення мети спілкування, тому вивчення різних аспектів 
функціонування мовних засобів є актуальним і відповідає тенденціям вітчизняної та 
зарубіжної мовознавчої науки.

Об’єктом нашої наукової розвідки стали спонукальні висловлювання – 
«волюнтативні» відношення, що стимулюють виконання певної дії, спрямовані на змiну 
або збереження iснуючої ситуацiї. Висловлюючи спонукання, мовець повідомляє про 
свою волю й очікує від слухача дій відповідно до змісту повідомленого.

Незважаючи на великий доробок українських учених у вивченні прямих і непря-
мих спонукальних висловлювань (Л.В. Бережан [1], Н.В. Швидка [4], С.В. Мясоєдова 
[3] та ін.), актуальними залишаються питання дослідження аспектів їх функціонування 
в різних типах дискурсу з урахуванням адресної спрямованості, мети спілкування, 
стосунків між учасниками комунікації та інших мовних і позамовних чинників.

Інтерпретацiя спонукальних висловлювань залежить від прiоритетності / 
непрiоритетності позицiї мовця, облiгаторності / необлiгаторності каузованої дiї, від 
того, на користь якого з комунікантів спрямована дiя. Семантичний вид спонукально-
го висловлювання корелює зі стосунками між учасниками інтеракції: якщо мовець за-
лежить від адресата, спонукальні висловлювання категоричніші, ніж тоді, коли такої 
залежності немає. До того ж прихильність мовця до адресата робить спонукальні вис-
ловлення менш категоричними.
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Метою нашої статті є виявлення особливостей функціонування спонукальних 
висловлювань у поетичному дискурсі Т.Г. Шевченка, зокрема визначення адресної 
спрямованості спонукань, їх видів, з’ясування семантики й основних засобів вербалізації.

Cпонукальні висловлювання загалом характерні для поезій Кобзаря. Передусім вони 
є інструментом зміни поведінки адресата в потрібному для мовця напрямі. Спонукання в 
поетичних творах Т.Г. Шевченка мають різну адресну спрямованість: а) до колективного 
адресата; б) до адресата, якому симпатизує мовець; в) до адресата, дії чи поведінку якого 
мовець не схвалює; г) до уявного адресата; д) до Бога, Богородиці, святих (ідеться про 
спонукання-молитовні звертання).

У Шевченковому поетичному дискурсі функціонують категоричні та некатегоричні 
спонукальні висловлювання. До некатегоричних відносимо вмовляння, прохання, пора-
ду, пропозицію, запрошення. Такі висловлювання зазвичай маркують позитивне став-
лення до адресата. Вони найбільш частотні в поезіях Т.Г. Шевченка. За тематикою спону-
кання такої адресної спрямованості можна умовно поділити на три групи: а) спонукання 
до дїї (припинення дії), що не стосується мовця; б) спонукання до спільної дії; в) спону-
кання, спрямовані на стимуляцію адресата до дії, необхідної мовцеві.

Першу групу становлять висловлювання, виражені на мовному рівні реченнєвими 
одиницями з дієсловами на позначення: а) руху / його припинення (бігти, гуляти, йти, 
летіти, плисти, прийти, прилетіти, прилинути, рости, рушати, сховатись, ходити, 
шукати і под.); б) ментальних процесів ((не) вчитися, (не) згадувати і т. д.); в)  вияву 
емоцій, почуттів, моральних якостей людини ((не) дивуватися, молитися, (не) клясти(ся), 
любити, (не) хрестись, (не) плакати, обняти, потурати, терпіти і под.); г) необхідності 
надання інформації (розповісти, повідати і т. д.); д) дій, зумовлених фізіологічними по-
требами людини, а також інших дій щодо себе чи третіх осіб (дати, годувати, грати, 
знайти, купити, лити, пити, спати, співати, убити, умитися та ін.).

Серед спонукальних висловлювань, що активізують адресата до виконання дії 
спільно з мовцем, вирізняються репрезентовані конструкціями з дієслівними формами 
на позначення: а) руху (зійдемо, погуляємо, поїдемо, походимо, почекаємо, розійдемось, 
ходімо і т. д.); б) споживання їжі, напоїв (вип’ємо, повечеряємо і под.); в) прихильності 
до адресата й бажання спілкуватися з ним (нумо лицятися, обнімемось, одружимось, 
повінчаємось, поворкуємо, поговоримо, посумуємо та ін.), наприклад: Прийди, серце, 
пригорнися. / Нумо, серце, лицятися / Та поїдем вінчатися (Туман, туман долиною. – 
Кн. 2. – С. 234). Ця група спонукань кількісно найбільше представлена реченнями з 
дієсловами на позначення руху.

У висловлюваннях, що спонукають адресата до дій на користь мовця, ліричний герой 
просить передусім емоційної підтримки, поради, розуміння, значно рідше висловлює 
прохання виконати певні дії: заграти, заспівати, не залишати, не віддавати заміж / 
оддати заміж, поворожити і т. д. Більшість прохань передбачають позитивне ставлення 
адресата до мовця: благослови, візьми з собою, дай пораду, допоможи, закрий від сонця, 
згадай, зігрій, люби, навчи, не засмучуй, не покидай, не розпитуй, не цурайся, обніми, 
оживи серце, підтримай, подай руку, подивись, привітай, пригорнись, пробач, усміхнись 
і под., наприклад: Поїдеш далеко, / Побачиш багато; / Задивишся, зажуришся, − / Згадай 
мене, брате! (На незабудь Штернбергові. – Кн. 1. – С. 132). Домінантними в цій групі 
спонукальних висловлювань є прохання прийняти думки мовця.
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Спонукання, що передають симпатію до адресата, можуть слугувати вияву турботи 
про нього. Ідеться про спонукання-поради, спонукання-втішання та підбадьорювання, у 
яких спонукувану дію маркують дієслова на зразок відпочинь, їж, не журись, не плач, 
спи (поспи), усміхнись і т. д. Таку ж функцію виконують і порівняно нечастотні в Шев-
ченковому поетичному дискурсі спонукання-благопобажання й спонукання-вмовляння, 
наприклад: Іди, доню, найди її (свекруху. – І.Ш.), / Найди, привітайся, / Будь щаслива 
в чужих людях, / До нас не вертайся! (Катерина. – Кн. 1. – С. 70); «Іди, доню, − каже 
мати, / − Не вік дівовати. / Він багатий, одинокий − / Будеш пановати» (Тополя. – 
Кн. 1. – С. 116).

Індикатором прихильності до адресата в спонукальних висловлюваннях чи у вислов-
люваннях, що їх супроводжують, постають переважно пестливі форми звертань, звер-
тання на позначення родинності (бабусю, батечку, брате, дитино, доню, мамо, синку 
і под.), звертання-номінації дружності та прихильності (голубе, голубчику, голубчики, 
лебедики, пташко, соколе; доле, доленько; други, друже, любі, любко, серце; хлопче, 
хлоп’ята, люде добрі, хрещені люде і т. д.), номінації-компліменти (квіточко, маковий 
цвіте, чорнобриві та ін.), звертання з присвійними займенниками мій, наш й атрибутив-
ними поширювачами єдиний, коханий, милий і под., наприклад: Бабусенько! / Скажи 
мені, де я? (Гайдамаки. – Кн. 1. – С. 217); Постривайте ж, мої любі, / Трошки одпочи-
ну... / Сядьмо, хлопче! (Мар’яна-черниця. – Кн. 1. – С. 248); Сивий брате! / Поки живе 
надія в хаті, / Нехай живе, не виганяй (Варнак. – Кн. 2. – С. 135). Такі форми звертань до 
того ж слугують зменшенню категоричності спонукань.

Некатегоричними є і спонукальні висловлювання-поради, виражені конструкціями 
з дієслівними формами умовного способу, наприклад: А ще б краще ви зробили, / Як-би 
замісць старого / Та обрали молодого / Завзятого молодця (У неділеньку у святую. – 
Кн. 2. – С. 240).

Загалом поради стосуються покращення душевного стану адресата, вироблення мо-
ральних якостей, підвищення освітнього рівня, гармонізації стосунків з іншими, напри-
клад: Моліте Господа, дівчата, / Моліте Господа, щоб мати / І вас отак не завдала / За 
генерала, за палати / І вас отак не продала. / Любітесь, діточки, весною. / На світі є 
кого любить / І без користі (Петрусь. – Кн. 2. – С. 351).

Пропозиції та запрошення репрезентовані в Шевченкових поезіях значно меншою 
кількістю прикладів, ніж прохання і поради: Сватай мене / Або одчепися!.. / Бо як мені у 
матері... / То лучче топиться (На улиці невесело. – Кн. 2. – С. 224); «А що ж, − каже, − 
возьмім, Насте» / «Возьмімо, Трохиме» (Наймичка. – Кн. 1. – С. 367); «Добре, дядьку» / 
«Просимо ж у хату» (Наймичка. – Кн. 1. – С. 424).

Однією з функцій спонукальних висловлювань є активізація уваги адресата. Ідеться 
про конструкції з дієсловами на зразок бач, бачиш, бачте, дивись, дивітесь, знаєте, 
знаєш, постривай, постривайте, слухай (ж / же), слухайте, не дивуйтеся, спитаєте 
і под., наприклад: Слухай, сину, / Мій друже єдиний! / Слухай добре, та записуй … (Мо-
скалева криниця. – Кн. 1. – С. 116). Описуваний прийом супроводжує поради та засте-
реження. Це, з одного боку, активізує увагу адресата, а з іншого, – є непрямим виявом 
позитивного ставлення до нього.

Категоричні спонукання − заклики, накази, заборони в поезіях Т.Г. Шевченка менш 
частотні. Їм притаманний високий рівень експресії, що забезпечується окличними 
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конструкціями, лексичними і синтаксичними повторами, нагромадженням дієслів у 
наказовій формі. Здебільшого такі висловлювання спрямовані на колективного адре-
сата, наприклад: Дайте ляха, дайте жида! / Мало мені, мало! / Дайте ляха, дайте 
крові / Наточить з поганих! (Гайдамаки. – Кн. 1. – С. 206); Ріж! і бий! / Мордуй невіру 
бусурмана! (Гамалія. – Кн. 1. – С. 275); Не ховайте, не топчіте / Святого закона, / Не 
зовіте преподобним / Лютого Нерона (Холодний Яр. – Кн. 1. – С. 458); Огню, діти! 
дьогтю, клоччя! / Давайте гармати; / В потайники пустіть огонь! (Гайдамаки. – 
Кн. 1. – С. 214).

Типовою особливістю передусім некатегоричних спонукальних висловлювань є 
аргументованість. Аргументеми можуть займати як пре-, так і постпозицію щодо спо-
нукання. За допомогою цього прийому висловлюване прохання чи порада стають більш 
переконливими, наприклад: Вітре буйний, вітре буйний! / Ти з морем говориш, − / Збуди 
його, заграй ти з ним, / Спитай синє море (Думка («Вітре буйний, вітре буйний!»). – 
Кн. 1. – С. 47); Кохайтеся, чорнобриві, / Та не з москалями, / Бо москалі − чужі люде, / 
Роблять лихо з вами / Москаль любить жартуючи, / Жартуючи кине; / Піде в свою 
Московщину, / А дівчина гине (Катерина. – Кн. 1. – C. 64).

У поетичному дискурсі Т.Г. Шевченка функціонують також спонукальні висловлю-
вання, що реалізують тактику вираження негативного ставлення до адресата. Несхва-
лення й осуд мають як експліцитне, так і імпліцитне вираження. Негативне ставлення 
до адресата передається оцінними лексемами, що входять до складу спонукального вис-
ловлювання, самою синтаксичною формою конструкції, може виводитись із контексту, 
але основними його маркерами є звертання-несхвалення (брате лукавий, діти юродиві, 
недолюди, недолюдки, мерзенний старче, свиняче вухо, собако, поганий, пройдисвіте, 
проклятий, хаме, шельмо і т. д.), наприклад: А дзуськи вам питать мене! / Ви ще й не 
родились, / Як я отут шинкувала (Великий льох. – Кн. 1. – С. 395); Нічого, друже, не 
журися! / В дулевину себе закуй, / Гарненько Богу помолися, / А на громаду хоч наплюй! 
(Хіба самому написать ... – Кн. 2. – С. 322); Ой Богдане! / Нерозумний сину! / Подивись 
тепер на матір, / На свою Вкраїну (Розрита могила. – Кн. 1. – С. 286).

Реченнєві конструкції з дієсловами в наказовій формі оформлюють також погрозу та 
докір. Ці значення випливають із контексту, наприклад: Лютуй! лютуй, / Мерзенний стар-
че. Розкошуй / В своїх гаремах. Із-за моря /Уже встає святая зоря (Неофіти. – Кн. 2. – 
С. 402); Помагайте, недолюдки, / Матір катувати (Розрита могила. – Кн. 1. – С. 286).

Специфіки тематики спонукань, що маркують індиферентне та негативне ставлення 
до адресата, не виявлено. Передусім вони мають на меті припинення діяльності, негатив-
но оціненої мовцем, або активізують адресата до духовного вдосконалення, підвищення 
культурного рівня тощо.

Ліричний герой Шевченкових творів адресує спонукальні висловлювання й уявним 
співрозмовникам − персоніфікованим птахам, тваринам (гайворони, лебедонька, кінь 
і под.), абстрактним явищам (доля, думи, душа, муза, слава, талан), явищам і виявам 
природи (вітер, гори, Дніпро, земля, зоря, край, місяць, море, нива, світ, сонце, хвиля, 
туман, шлях), рослинам і деревам (калина, королевий цвіте, тополенька), частинам 
тіла (очі, серце), виявам емоцій (сльози), предметам (зброя), територіальним одиницям, 
населеним пунктам (Чигирин, Косарал, Україна) і под. У такий спосіб автор виражає 
свій внутрішній стан й емоції, передає інформацію у формі символів, репрезентує 



73

письменницьку автокомунікацію. Як зауважує Т.А. Космеда, Alter Ego письменника 
вербалізується, отримує номінації, до нього звертається письменник чи герої його творів 
[2: 96]. Спонукальні висловлювання до уявного співрозмовника слугують реалізації й 
такого художнього прийому, як паралелізм: Спи, Чигрине, нехай гинуть / У ворога діти. / 
Спи, гетьмане, поки встане / Правда на сім світі (Чигрине, Чигрине. – Кн. 1. – С. 290).

Тематика спонукань до уявного співрозмовника доволі широка: мовець може про-
сити адресата не тільки про дію, характерну для нього (хвиле, коню – неси; гайворо-
ни – (не) клюйте, летіть; очі – дивітесь, плачте; сльози – виливайтесь, ниво – засійся, 
орися; зорі – сховайтесь за хмару), наприклад: Скажи, коню, до кого це / Ви так на-
гло гнались? (Подражаніє Сербському. – Кн. 2. – С. 479). Висловлювання, адресовані 
персоніфікованим абстрактним явищам − думам, долі, славі і под., мають ширший 
діапазон спонукуваної дії, наприклад: Пожартуєм, чмокнемося / Та й поберемося, / Моя 
крале мальована … Мені, моя доле, / Дай на себе подивитись, / Дай і пригорнутись, / Під 
крилом твоїм любенько / В холодку заснути (Слава. – Кн. 2. – С. 419).

Для спонукальних висловлювань, адресованих уявному співрозмовникові, особливо 
характерна гетерономінація: вітре – буйний; гайворони − мої сизокрилі; доле – мук  – о 
скорб моя − моя печаль  – о зоре ясная моя; ниво – чорна ниво – ниво-десятино; місячень-
ку − голубоньку і т. д. Відзначимо, що номінації адресата можуть маркувати водночас і 
позитивне, і негативне ставлення мовця, пор.: славо злая, шинкарко, задрипанко – моя 
крале мальована.

Типові для цієї групи спонукальних висловлювань абсолютні чи часткові повтори 
апелятивних форм, вигуки, а також аргументація необхідності спонукуваної дії, напри-
клад: Муко! Муко! / О скорб моя, моя печаль! / Чи ти минеш коли? (Хоча лежачого й не 
б’ють... – Кн. 2. – С. 515); Ой не клюйте, гайворони, / Чумацького трупу, / Наклював-
шись, подохнете / Коло мене вкупі. / Ой полетіть, гайворони, / Мої сизокрилі, / До батеч-
ка та скажіте, / Щоб службу служили (Он не п’ються пива-меди… − Кн. 2. – C. 223).

Серед апелятивів до уявного співрозмовника, що супроводжують спонукальні вис-
ловлювання, є складні за структурою, а також з інверсованими складниками й атрибу-
тивними поширювачами, зокрема маркерами оцінки та ставлення мовця до адресата, 
наприклад: Святий, огненний господине! / Спалив єси луги, степи, / Спалив і князя, 
і дружину, / Спали мене на самоті! (Плач Ярославни. – Кн. 2. – С. 488); Дивітесь, очі 
молодії, / Як зорі божії встають, / Як сходить місяць, червоніє (Княжна. – Кн. 2. – С. 58).

У поетичному дискурсі Т.Г. Шевченка функціонують і висловлювання-молитовні 
прохання. Їм менше притаманна аргументованість. Причому, для аргументем типовіша 
постпозиція щодо прохання, наприклад: Пошли ж ти їй (дівчині-сироті. – І.Ш.) долю, − 
вона молоденька, / Бо люде чужії її засміють (Причинна. − Кн. 1. – С. 34); Молюсь, 
Господи, внуши їм / Уст моїх глаголи, / Бо на душу мою встали / Сильнії чужії, / Не 
зрять Бога над собою, / Не знають, що діють (Псалми Давидові. – Кн. 1. – С. 463).

Спонукання теологічної спрямованості відзначаються різним діапазоном 
категоричності й характеризуються наявністю апелятивних форм, у яких теж 
спостерігаємо контактну та дистантну гетерономінацію, повтори, супровід вигуками, 
присвійними займенниками й атрибутивними поширювачами.

Звертаючись до Бога, ліричний герой Шевченкових поезій найчастіше обирає апе-
лятивну форму Боже, супроводжувану займенниками мій, наш й атрибутивними по-
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ширювачами милий, великий, єдиний. Менш частотними є звертання Боже України, 
Небесний Царю, Господи, великий Господи, младенче праведний, всещедрий Боже, Спасе 
наш Межигорський, Чудотворний Спасе, Христе, Сине Божий, святая сило, напри-
клад: О милий Боже України! / Не дай пропасти на чужині, / В неволі вольним козакам! 
(Гамалія. – Кн. 2. – С. 274); Ой Спасе наш Межигорський, / Чудотворний Спасе, / І 
лютому ворогові / Не допусти впасти / В турецькую землю, в тяжкую неволю! (Не-
вольник. – Кн. 1. – С. 375); Спаси ти нас, / Младенче праведний, великий, / Од п’яного 
царя-владики! (Во Іудеї во дні они. – Кн. 2. – С. 436).

У молитовних проханнях до Богородиці ліричний герой використовує такі форми 
звертань: Благословенная в женах, Божа мати, Достойнопітая, мій пресвітлий раю, 
мати, святая праведная мати святого сина, святая сило всіх святих, Пренепорочная, 
Пречистая, Скорбящих радосте, наприклад: І чи одна ти? Божа мати! / І заступи 
вас, і укрий! (Неофіти. – Кн. 2. – С. 391); Благословенная в женах, / Святая праведная 
мати / Святого сина на землі, / Не дай в неволі пропадати… / Скорбящих радосте! 
пошли, / Пошли мені святеє слово, / Святої правди голос новий! / І слово розумом святим 
(Неофіти. – Кн. 2. – С. 386).

Тематика прохань до Бога, Богородиці й святих не відзначається різноманітністю. 
Це переважно прохання доброї долі, порятунку, здоров’я (душі та тіла) собі чи іншим, 
установлення справедливості, покари винним, рідше – порозуміння з іншими, суду над 
собою, смерті собі, прохання дожити до певної події, наприклад: Встань же, Боже, суди 
землю / І судей лукавих ... Встань же, Боже, Твою славу / Гордий зневажає (Давидові 
псалми. – Кн. 1. – С. 465); Укороти, Боже, молодого віку / Тому, хто не має талану лю-
бить (Мар’яна-черниця. – Кн. 1. – С. 256); О Боже! мій Боже! волею своєю / Розбий моє 
тіло і душу розбий (Мар’яна-черниця. – Кн. 1. – С. 256).

Серед спонукальних висловлювань теологічної спрямованості вирізняються такі, 
що мають яскраво виражені ознаки конфесійного стилю: церковнослов’янізми (благий, 
владика, воззри, вонми, глаголи, ізціли, уста і т. д.), слова церковної тематики (ниспошли, 
помилуй, спаси і под.), повтори, інверсію: Молюся: Господи, помилуй, / Спаси ти нас, свя-
тая сило, / Язви язик мій за хули, / Та язви мира ізціли (Кругом неправда. – Кн. 1. – С. 345).

Загалом у Шевченковому поетичному дискурсі непрямих спонукальних висловлю-
вань значно менше порівняно з прямими, − у яких спонукання виражається формою 
наказового способу. Серед непрямих спонукальних висловлювань домінують виражені 
риторично-питальними конструкціями, наприклад: Боже милий, / Чому ти не хочеш / 
Укоротить свої темні, / Тяжкі мені ночі! (Дівичії ночі. – Кн. 1. – С. 306). У поезіях 
Т.Г. Шевченка знаходимо й висловлювання, у яких спонукальність виражається за до-
помогою модальних слів у їх структурі (треба, може б і т. д.), утворень вигукового по-
ходження на зразок годі, дзуськи, доволі, досить, дієслів у формі теперішнього і майбут-
нього часу або випливає з контексту чи конситуації, наприклад: Е, ні! треба знати, / 
Треба, дочко, лічить плату, / Зароблену плату …  / Ні ти нас не знаєш, / Ні ми тебе; а 
поживеш, / Роздивишся в хаті, / Та й ми тебе побачимо (Наймичка. – Кн. 1. – С. 424); У 
ліс, хлопці! вже світає, / І коні пристали (Гайдамаки. – Кн. 1. – С. 199).

Таким чином, спонукальні висловлювання в поезіях Т.Г. Шевченка репрезентовані 
мовленнєвими жанрами прохання, поради, молитви, пропозиції, запрошення, заклику, 
наказу, погрози, утішання, умовляння, благопобажання. Спонукання різняться адресною 
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спрямованістю, тематикою, способом вираження спонукального значення. Найбільш по-
ширену групу становлять спонукальні висловлювання, у яких мовець позитивно ставить-
ся до адресата. Простежуємо зв’язок між категоричністю висловлювання та його семан-
тикою, типом адресата, характером стосунків між комунікантами. Подальше дослідження 
Шевченкового поетичного дискурсу крізь призму комунікативної лінгвістики дозволить 
скласти більш повне уявлення про мову творів великого Кобзаря.
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ПОБУДИТЕЛЬНЫХ ВЫСКАЗЫВАНИЙ В ПОЭЗИИ 
Т.Г. ШЕВЧЕНКО

Статья посвящена исследованию побудительных высказываний на материале поэти-
ческих произведений Т.Г. Шевченко. Описаны значение и функции побудительных высказы-
ваний, выделены их виды, выяснены особенности обращений в составе побуждений, опре-
делена зависимость тематики и степени категоричности высказывания от его адресной 
направленности и отношений между участниками коммуникативной ситуации.

Ключевые слова: побудительное высказывание, речевой жанр, адресат, обращение, 
коммуникативный приём.
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REPRESENTATION OF IMPERATIVE UTTERANCES IN POETRY 
BY TARAS SHEVCHENKO

The article deals with the investigation of imperative utterances on the material of 
Shevchenko’s poetry. The article exposes the meaning and functions of imperative utterances 
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and singles out their types. Peculiarities of addresses belonging to the imperatives are eluci-
dated. The dependence of the subjects and categoricalness degree of imperative utterances on 
their targeted focus and relationship between the participants of the communicative situation 
are defi ned.

Key words: imperative utterance, speech genre, addressee, address, communicative device.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ МИФОНИМОВ 
В АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ ЯЗЫКЕ

В статье речь идет об особенностях происхождения мифонимов в азербайджанском 
языке. В результате исследования конкретных примеров выясняется, что в 
азербайджанском языке мифонимы русского, европейского, арабского и персидского 
происхождения по сравнению с национальными мифонимами составляют меньшинство. 
В статье анализируются структурно-семантические особенности национальных и 
заимствованных мифонимов, выявляются их сходства и различия. Определяется, что 
среди мифонимов преобладают слова общетюркского происхождения. Мифонимы 
связаны с праязыком, поэтому они в основном односложные. Производные и сложные 
мифонимы сформировались позже на основе первичных мифонимов.

Ключевые слова: мифы, мифология, мифонимы, тюркские народы, мифическое 
существо.

 
Одной из отличительных особенностей лексики является то, что она представляет 

собой открытую систему. Говоря иначе, словарный состав языка постоянно меняется и 
развивается, и его изменение обусловлено экстра- и интралингвистическими факторами, 
поэтому обогащение словарного состава языка происходит за счет как внутренних 
возможностей, так и заимствованных слов. 

Единицы словарного состава языка по своему происхождению делятся на две 
основные группы:

1. исконные слова – слова национального происхождения.
2. слова, перешедшие из других языков – заимствованные слова.
Как известно, нет языка, чистого по своему словарному составу. Даже в современных 

развитых, высоко функциональных языках, обладающих силой воздействия на другие 
языки, заимствованные слова занимают особое место. Проблема происхождения слов 
в азербайджанском языке всегда была в центре внимания лингвистов. В учебниках, 
учебных пособиях, отдельных исследованиях, диссертациях этой проблеме уделялось 
особое внимание. Профессор С.Джафаров считает, что азербайджанский язык является 
языком тюркского происхождения, поэтому его основной словарный фонд составляет 
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общность с языками тюркской системы. Тюркоязычные народы до н.э. в алтайский 
период на протяжении веков составляли общественное единство с монголами и тунгусо-
маньчжурами, поэтому в словарный состав их языков перешло огромное количество слов 
из данных языков. В XIII-XV в.в. вновь происходит проникновение слов из монгольского 
языка в тюркские языки (6, 45-47).

Исторические связи народов выражаются в их материальной и духовной культуре. 
Духовные культурные связи между народами отражаются в их языке, музыке, фольклоре. 
Одно из основных особенностей мифологии- её связь с древним мировоззрением. С 
этой точки зрения, и мифонимы по своему происхождению имеют отличительные 
особенности. Мифонимы в основном тюркского происхождения, однако? среди них 
встречаются и заимствованные слова. В азербайджанском языке наблюдается то же 
самое, поэтому мифонимы по происхождению делятся на две большие группы:

1. мифонимы тюркского происхождения;
2. заимствованные мифонимы.
Поскольку азербайджанский язык относится к семье тюркских языков, в основе 

его словарного состава лежат слова тюркского происхождения. В словарном составе 
современных тюркских языков имеются сходства и различия. Общая лексика тюркских 
языков в основном связана с лексическими единицами, происходящими от праязыка. 
Такие слова в тюркских языках называются словами общетюркского происхождения. 
Последующее развитие тюркских языков послужило причиной дифференциации 
их словарного состава, однако в корне таких различий лежат слова общетюркского 
происхождения.

Различное развитие языков, законы внутриязыкового развития являются причиной 
изменения фонетической оболочки слова, обновления его структуры. Семантическое 
развитие отличает их структурную семантику. Словообразовательные средства, 
используемые в образовании новых слов, служат причиной их изменения, однако они не 
меняют сути проблемы.

Лексика каждого тюркского языка включает общетюркские особенности. Данная 
особенность характерна и для мифонимов в азербайджанском языке.

Отличительные особенности происхождения мифонимов следующие:
1. Среди мифонимов преобладают слова общетюркского происхождения, т.е. слова, 

общие для тюркских языков.
2. Мифонимы больше связаны с праязыком, поэтому они в основном односложные.
3. Производные и сложные мифонимы сформировались позднее на основе первона-

чальных мифонимов.
4. В отдельных тюркских языках производные мифонимы различаются своими 

структурными особенностями.
5.Хотя большинство мифонимов считаются общими для тюркских языков, они упо-

требляются и в алтайских языках.
Среди слов с мифологическим содержанием заимствованные слова составляют 

меньшинство, однако они встречаются в некоторых тюркских языках, в том числе 
и в азербайджанском языке. Следует учесть, что заимствованные мифонимы, 
употребляющиеся в тюркских языках, отличаются друг от друга. Это связано с 
историей, географией, тюркских народов, их разнообразием. К мифонимам, общим для 
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тюркских языков, мы относим слова, выражающие мировоззрение, верования древних 
тюрков, употребляющиеся в различных тюркских языках и их диалектах и говорах и 
сохранившиеся в древнеписьменных памятниках. Рассмотрим некоторые мифонимы 
тюркского происхождения.

Al – ал – название древнего мифологического существа. В мифологических текстах 
Al ruhu «дух Ал» представляется как женщина. Это общетюркское мифологическое 
существо, иногда представленное и в облике птицы. Ал, иногда именуемый Hal «хал», 
позднее употреблявшийся среди тюрков в формах Албасты, Ал гарысы, Албыз или 
же Албус, Алмыс, Алмас, Абаах, -дух, причиняющий вред беременным женщинам и 
новорождённым. Иногда Ал представляется в образе худой скелетообразной женщины 
с выпирающими костями, что наглядно показывает её связь с царством мёртвых. В 
демонологических представлениях тюрков образ Ал воспринимается как реальное 
существо. Бытует поверье, что для того чтобы поймать и подчинить себе Ал, необходимо 
прицепить булавку или какой-либо другой железный предмет к её вороту. Согласно 
древнему мышлению, около беременных женщин находился мужчина, связанный с 
кузнечным делом и стучавший по железу, чтобы отогнать дух Ал. Образ Ал встречается и 
у соседних нетюркских народов. Однако функциональная ограниченность данного слова 
у этих народов свидетельствует о его позднем проникновении в их мифологию. Слова 
алгыш «клятва» в якутском языке, alırlaq «подземное царство» в венгерском языке также 
связаны с семантикой мифонима Ал. В некоторых тюркских дастанах волков называют 
Al-börü –Ал – бёрю, что также наводит на мысль о связи с духом Ал.

Делались попытки связать корень al с различными корнями с мифологической точки 
зрения. Мы считаем, что связь корня al с корнями hal, yаl правомерна, т.к. согласные y, h 
вначале слова можно расценивать как эпинтезу (вставку звуков).

Çər – чар – в тюркском мифологическом мышлении демонологический образ. Это 
слово, связанное с болезнью, встречается в различных вариантах в древнетюркских 
письменных памятниках. Хотя в азербайджанском языке данное слово самостоятельно 
не употребляется, оно сохраняется в составе глагола çərləmək – «известись, измучиться, 
зачахнуть, захиреть», а также в выражениях çər dəymiş «измученный» çər vurmuş 
«изнуренный». В гёйчайских говорах азербайджанского языка это слово употребляется 
в значении «опой (ревматическое воспаление копыт у лошади, вызванное поением 
разгоряченного животного)».

Çor – чор – в ряде тюркских языков понятие, связанное с болезнью. Чор как и 
Чар – название образа, связанного с демоническим духом. Относится и к животным, 
и к растениям. В азербайджанском языке означает вид болезни у некоторых растений 
(преимущественно на листьях винограда и хлопчатника) и употребляется в основном 
в составе выражения çor vurmaq «заразиться болезнью». Мы считаем, что çər и çor – 
два разных варианта одного слова, означавшего демонологический дух и подвергшегося 
впоследствии морфологическому изменению.

Gor – в современном азербайджанском языке это слово употребляется в значении 
«могила». Оно встречается и в других тюркских языках, а также в древнетюркских 
письменных памятниках. По своему мифологическому содержанию оно означает 
подземный мир, подземное царство. В некоторых источниках указывается, что в 
шумерском языке употреблялось слов кур в значении «подземный мир». В мифологическом 
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плане это слово употреблялось также в значениях «дух-покровитель», «мать-земля». 
У тюркских народов связь некоторых героев, людей со словом gor объясняется этим 
фактом: в казахских легендах Коркуд, вышедший из земли и рожденный от дива (див-
мифическое существо, рогатый исполин устрашающего вида А.К.), Гёроглы (букв. сын 
земли), именуемый у некоторых тюркских народов Кёроглы (букв. сын слепого А.К.). У 
тюркских народов это слово также означает мать героя, храбреца.

Kut – кут – у тюркских народов это слово употреблялось в значениях «дух», «душа», 
«жизненная сила». Оно встречается в тюркских языках в значениях «начало», «счастье», 
«хороший знак», «удача, везение». У этого слова есть дериваты qutlu «счастливый, 
удачливый», qutlamaq «везти, повезти (об удаче, везении). В говорах азербайджанского 
языка слово qut сохранилось в значении «жизненная сила». В письменных памятниках 
азербайджанского языка это слово встречается в значениях «благословенный», 
«благодатный», «успешный». Это слово, встречающееся не только в тюркских, но и 
алтайских и других языках, своим корнем связано с древнетюркским мифологическим 
мышлением.

Qam – гам – в древние времена у тюркских народов это слово употреблялось в 
значениях «прорицатель, оракул», «лекарь», «учёный», «маг». У некоторых тюркских 
народов это слово в разных фонетических вариантах означает «шаман». Глагол qamlamaq 
означает действия, производимые шаманом.

Основа мифологической модели древних тюрков в системе этнической культурной 
системы была заложена в пратюркский или в прототюркский период. В начале XIX в. 
после появления сравнительно-исторического метода, сравнительно-исторического 
языкознания выяснилось, что все языки мира делятся на определённые группы по 
родственным связям. Языки имеющие один корень, как и языки, входящие в одну 
языковую семью, рояли дифференцироваться, и тем самым была заложена основа 
генеалогической классификации языков.

Тюрков поселившихся на огромной территории Евразии, считает народами, 
имеющие общий корень, и как результат расчленения пратюркского языка и образования 
новых языков объединяют в одну семью – семью тюркских языков. В настоящее время 
в ряде исследований говорится о родственных связях древних тюрков с алтайскими, 
финоугорскими языками, с шумерами, скифами, саками, этрусками, дравидами, 
американскими индейцами.

В истории тюрков много тёмных страниц, однако следует учесть, что их мировоззрение 
и модели мифологического мира исходят из единой этнической, культурной системы.

В развитии языков важную роль играют их интеграция и дифференциация. 
Дифференциация происходит на основе различия языков. Единый язык расчленяется 
и в силу исторических, политических и географических причин идёт по другому пути 
развития и начинает отличаться от родственных языков.

Интеграция же языков представляет обратное. Отдельные языки вновь контактируют 
в силу различных причин. Происходит процесс обновления нормы и адаптации языков. 
Современные тюркские языки также исторически прошли процессы дифференциации 
и интеграции и дошли до нынешнего состояния. Это наглядно проявляется и в 
азербайджанском языке. Как уже отмечалось, азербайджанский язык сформировался 
на основе огузского языка. Однако исследования последних лет показывают, что в 
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формировании азербайджанского языка большую роль сыграли и другие тюркские 
языки, в частности, кыпчакские языки. Это проявляется в элементах племенных 
языков, существующих в азербайджанском языке. Это следует учесть при изучении 
этимологических особенностей мифонимов. Есть такие мифонимы, которые несмотря на 
тюркское происхождение не могут считаться характерными для азербайджанского языка. 
Такие мифонимы, сформировавшиеся на последующих этапах развития тюркских языков, 
выражают несколько иное мировоззрение. Однако есть и такие мифонимы, которые 
исходят из единой этнокультурной системы, выражают единое мировоззрение, но имеют 
лингвистические различия, разные варианты и разную семантику. Примечательно, что 
такие мифонимы по своим корням носят общий характер, выражают общие верования. 
Поэтому при изучении мифонимов в азербайджанском языке считаем необходимым 
уделить особое внимание такого типа мифологическим единицам. 

Albastı – албасты – мифологический образ, связанный с общими верованиями тюрков, 
«злой, зловредный дух», «дух, причиняющий вред беременным женщинам». В тюркских 
языках встречается в разных вариантах: allbasu (туркменский), albaslı (каракалпакский), 
al, alles (тувинский), albastı (карачаево-балкарский), alvastı (уйгурский), albastı (уз-
бекский), albarstı (киргизский), abaahi (якутский) и др. Это слово связано с древним 
верованием al. 

Albastı чаще всего представляется как существо, связанное с подземным царством 
мёртвых, с водным царством. Как мифоним Аl аlbastı представляется уродливой женщиной 
с большими грудями. Согласно мифологическим взглядам казахов, хотя албасты и 
являются женщинами, их глава часто представляется как мужчина с большими глазами, 
одетый в железо. Разные фонетические варианты слова Albastı встречаются и в алтайских 
языках, что является свидетельством связи мифологического представления об Albastı с 
древними временами. Это слово употреблялось и в варианте Kolbastı– колбасты в значе-
ниях «ведьма», «чудовище», «страшное уродливое существо». Это наглядно показывает 
связь слова qulyabanı «оборотень» в азербайджанском языке со словом аlbastı. 

В финно-угорских языках это слово означает «злой дух», «злобный, зловредный 
дух». В языке тюркских народов Поволжья это слово употребляется в формах аlbastа, 
alvasta, alvastı. В русском языке употребляется слово лобоста, лопаста, являющееся 
измененной формой слова аlbastı – албасты и обозначающее мифологическое существо 
высокого роста, с всклокоченными волосами и бледным лицом. Это свидетельствует 
о его связи с мифонимом албысты. Встречающееся в руссом, кавказских и иранских 
языках слово аlbastı – тюркского происхождения и связано с верованием Ал. Албасты, 
как правило, представляются в женском образе. Иногда албасты представляется в виде 
красавицы, иногда же в демонологических представлениях – в виде покровительницы 
деторождения. Это свидетельствует о связи данного мифонима с древним комплексом 
праматери. Слово состоит из двух частей – ал и басты. Второй компонент слова связан 
со словом ması – масы, употребляющимся в тунгусо-маньчжурских языках в значении 
«дух». С этой точки зрения, слово албасты по внутренней форме должно воспринимать-
ся в значении «дух ал». Употребляющиеся в азербайджанском языке образы al arvadı, 
əl-arvadı – женщина ал, quleybanu – оборотень связаны с одним мифонимом.

Al qarısı – ал гарысы – старуха. Этот образ из мифонимических представлений 
анатолийских турок, связан с мифологическим образом al arvadı – ал арвады «женщина 
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ал» в азербайджанском языке. В этом сочетании слово qarı является эквивалентом слова 
arvad «женщина» в азербайджанском языке. Она представляется как кикимора, живущая 
в горах, на берегах рек, с распущенными волосами, страшная уродливая, горбатая, 
огромная, причиняющая вред беременным женщинам. Она становится служанкой того, 
кому удалось её поймать и приколоть иголку к её вороту. Избавившись от иголки, она 
превращается в воду и исчезает. 

Al qarısı как и мифоним аlbastı имеет и другое значение. Иногда Al qarısı обозначает 
богиню плодородия. Al qarısı как и слова al, al arvadı, albas, albez, almus, albastı, hal 
anası, употребляющиеся тюркскими народами связано с древнейшим верованием al.

Al dədə – ал деде – «отец ал» – это слово связано с древнейшим образом праматери. 
Превращение образа Al ana «мать ал» в образ аl dədə «отец ал» связано с заменой 
культа матери культом отца. В азербайджанских легендах аl dədə представляется как 
покровитель, хранитель. Очаг Al dədə в Товузском районе Азербайджана, образ Алы 
в дастане «Кёроглы» также связывают с этим духом. Al dədə восходит к понятиям 
«покровитель родного очага, края», «защитник родины» (5, 25-26).

Как уже отмечалось выше, мифонимы в основном национального происхождения, 
однако среди них как отдельной группы слов встречаются и заимствования. Так, 
одна группа слов носит терминологический характер и означает научные понятия, 
относящиеся к мифологии как отдельной области науки. Другая же группа слов 
имеет непосредственно мифологическое содержание. В словарном составе 
лексических единиц, связанных с мифологией, имеются как слова, заимствованные из 
европейских языков посредством русского языка, так и слова арабского и персидского 
происхождения.

Миф – слово греческого происхождения. В отличие от современного образа мышления 
мифологическое мышление связано с эмоциональным чувственным уровнем мира. В 
азербайджанском языке слово миф употребляется как эквивалент заимствованного слова 
əsatir. В словаре даны два значения слова миф:

1. древние народные легенды о богах, легендарных героях, о сотворении мира и по-
явлении жизни на земле;

2. перен. о чем то фантастическом, легендарном, нереальном (4, 330).
 Лексические единицы мифология, мифолог, мифическое, связанные со словом миф, 

включены в словари.
Мифология разъясняется как совокупность мифов, мифических легенд или как 

область науки, занимающейся их исследованием.
Лексические единицы, возникшие из мифов, рассматриваются как ряды слов, 

проникших в азербайджанский язык посредством русского языка и приобретших здесь 
своеобразную структурную модель, например: мифолог, мифологический, мифология; 
геолог, геологический, геология; филолог, филологический, филология; биолог, 
биологический, биология и т.д.

Слово миф и производные от него слова встречаются в составе различных 
словосочетаний терминологического характера: мифологическое мышление, мифические 
верования, мифологический комплекс, мифологический образ, мифологический текст, 
мифологические теории, мифологическая легенда, мифологические структуры, 
мифологическое существо.
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Мифонимы, перешедшие в азербайджанский язык из арабского и персидского 
языков, будучи связанными с мифическим мышлением, относятся к мифологической 
лексике и отличаются религиозно-мифологическим характером.

Allah – слово арабского происхождения. Проникло в азербайджанский язык после 
принятия ислама, означает «Бог», «Создатель», «Творец». Употребляется как синоним 
слова tanrı- тенгри, связанного с древними верованиями и мышлением (тенгрианство).

В ряде мифологических текстов связь создателя с Аллахом – факт последующих 
периодов. Так, в старых мифологических системах этого понятия почти нет. Аллах как 
вечное верховное существо, как изначальная сила не вмещается в человеческий разум, 
мышление. В развитых религиозно-мифологических системах это- образ сложнейшей 
структуры.

Şeytan – шайтан – слово арабского происхождения: злой дух, дьявол, чёрт, сатана, 
нечистая сила. В толковом словаре это слово даётся в значении «невидимое неуловимое 
существо». Джинны в основном живут в развалинах, банях, на пустырях, кладбищах 
и представляются как демонические, мифологические существа, бесы. Понятие 
«джинн», появившиеся с принятием ислама, значительно изменило систему тюркского 
мифологического мышления и стало употребляться как общее название существующих 
духов. Джинны представлены в образе высокорослых женщин с растрёпанными 
волосами и большими грудями, и это свидетельствует об их связи с образом албасты в 
этнокультурной системе. Джинны в основном злые духи, демоническая сила, бесы. У 
азербайджанского народа бытует поверье, что если джинн коснулся человека и навел на 
него порчу, болезнь, то следует поймать джинна, чтобы вылечить этого человека; что у 
каждой болезни есть свой джинн.

В некоторых мифологических системах джинны по своей природе делятся на две 
группы. В системе религиозного мифологического мышления джинны связываются 
с понятием əyə – айя «дух-хранитель, дух покровитель», и это свидетельствует о том, 
что ряд образов в традиционных демонологических представлениях объединяется под 
общим названием джинн. В последствии джинны приобрели ряд отличительных осо-
бенностей в различных этнокультурных системах. В поверьях азербайджанцев джинны, 
называемые həmzad – хамзад, связываются и с существами, именуемыми yeylər – ейлер. 
В азербайджанском языке наряду со словом джинн употребляется и связанное с ним 
слово арабского происхождения əcinnə – аджинна. 

Əcinnə – аджинна – демонические существа маленького роста, с волосатой грудью 
живущие в тёмных местах, в яслях в конюшнях и меняющие своё обличье.

Согласно мифическим представлениям азербайджанцев аджинны – демонические 
существа, которые есть везде. Они могут ударить человека на берегу водоёма, когда он 
нагнется испить воды, или под деревом. Ряд тюркских народов отождествляет джиннов 
и аджинна. Мы считаем, что образ аджинна, вошедший в азербайджанский язык с 
принятием ислама, связан с древнетюркской мифологической системой.

Pəri – пери – слово персидского происхождения. В толковом словаре дается в 
следующем значении: «джинны, воображаемые в образе прекрасной, привлекательной 
женщины» (4, 498). Это – мифологический образ, занимающий особое место в системе 
тюркского мифологического мышления. В персидском языке слово пери означает 
невидимую, скрытую силу. В «Авесте» пери представлены как злые силы, сбивающие 
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людей с пути. Однако в мифах, фольклоре тюркских народов пери представляют собой 
образ, связанный с тюркским мифологическим мышлением в тюркской этнокультурной 
системе. Пери, проживающие в основном на горе Гаф, порой представляются как злые, 
порой же как добрые духи. В фольклорных текстах говорится о том, что пери могут 
принимать обличье различных птиц, животных, имеют волшебную одежду, делающую 
их невидимыми.

В дастане «Китаби-Деде Коркуд» циклоп Тепегёз был рождён от насильственного 
брака пастуха с пери. В произведении Шаха Исмаила Хатаи «Дахнаме» возлюбленная 
ашуга – пери, живущая в саду прекрасных пери. Добрые пери представляются как 
девушки необыкновенной красоты.

В ряде сказок есть сюжеты о пери, превращающихся из голубей в людей, выходящих 
замуж за людей.

Div – див – слово персидского происхождения. В толковом словаре дается в следующем 
значение: «страшное уродливое рогатое существо, животное, противопоставленное 
положительным героям» (3, 90). Есть мнение о том, что в древности дивы в представлении 
ираноязычных народов были духами- покровителями, доброй силой. В мифологическом 
мышлении тюркских народов, в том числе и азербайджанцев, дивы, связанные с 
темным миром, – необычайные страшные существа, питающиеся в основном людьми. 
Души дивов находятся в стеклянных сосудах или в голубях. Однако иногда дивы 
представляются и как добрая сила.

Таким образом, сущность мифа, мифонимов раскрывается в исследовании природы 
мифа, его роли и значении в аспекте культуры. Специфика мифологического сознания 
определяется тем, что внелогическая эмоционально-аффективная сторона является 
доминирующей в восприятии древними людьми мира.
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ОСОБЛИВОСТІ ПОХОДЖЕННЯ МІФОНІМІВ В АЗЕРБАЙДЖАНСЬКІЙ МОВІ
У статті мова йде про особливості походження міфонімів в азербайджанській мові. 

В результаті розгляду конкретних прикладів з’ясовується, що в азербайджанській мові 
міфоніми російського, європейського, арабського і перського походження у порівнянні з 
національними міфонімами становлять меншість. У статті аналізуються структурно-
семантичні особливості національних і запозичених міфонімів, виявляється їхня схожість 
і розбіжності. Визначається, що серед міфонімів превалюють слова загальнотюркського 
походження. Міфоніми пов’язані із прамовою, тому вони в цілому односкладні. Похідні і 
складні міфоніми сформувалися пізніше на основі первинних міфонімів. 

Ключові слова: міфи, міфологія, міфоніми, тюркські народи, міфічна істота.
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ETYMOLOGICAL PECULIARITIES OF MYTHONYMS 
IN THE AZERBAIJANI LANGUAGE

The article deals with the etymological peculiarities of the mythonyms in the Azerbaijani 
language. Different mythonyms of Russian, European, Arabic and Persian origin are system-
atized and analyzed in comparison with the national ones on the basis of the concrete examples. 
A special attention is paid to the structural-semantic peculiarities of the national and borrowed 
mythonyms and mythological mentality. It is emphasized that national mythonyms prevail in 
comparison with the other ones in the Azerbaijani language. The similarities and distinctions 
between them are revealed during the comparative analysis. As mythonyms are connected with 
the protolanguage they are mostly monosyllabic. The derivative and comparative mythonyms 
were formed later on the basis of the primary mythonyms.

Key words: myth, mythology, mythonyms, mythical creature.
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ЛЕКСИЧНІ ЗАСОБИ ТИПУ ТЕКСТУ «ПОДАТКОВИЙ ЗАКОН»

 У статті аналізуються лексичні засоби текстів податкового закону у сучасному 
німецькому законодавстві. Розглянуто особливості вживання юридичної податкової 
лексики на матеріалі податкових законодавчих текстів. 

Ключові слова: податковий текст, податковий закон, лексичні засоби.
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Федеративна Республіка Німеччина як держава пройшла різні стадії політичного 
і економічного устрою, не раз піднімалася з розрухи, викликаної світовими війнами, 
виросла в могутню державу. Основною рисою системи оподаткування в цій країні є 
закріплене в Конституції положення, що регулює поділ податкових доходів між бюдже-
тами різного рівня (федеральні, земельні, місцеві), при цьому поділу підлягають прак-
тично всі джерела доходів. 

У будь-якій країні податкова система є основним чинником функціонування 
національної економіки. Податкова система Німеччини показова насамперед тим, що на 
її базі вдалося досягти як високого рівня економічного розвитку, так і забезпечити висо-
кий ступінь соціального захисту для її громадян. Систему оподаткування в Німеччині 
складають 50 текстів податкових законів. 

Тексти не можуть існувати без творця, що реалізує в них якийсь задум. Так, податко-
вий текст створює колегіальний автор, а реципієнт інтерпретує отримане повідомлення. 
Адресант породжує відповідно до потреб і обовʼязків адресата податковий юридичний 
текст, який належить до інституційних текстів і становить специфічний правничий ком-
плекс серед усіх текстів права.

Юридичний текст – це форма реалізації офіційно-ділового стилю, тому 
характеризується відсутністю рис особистісності. На відміну від інших сфер діяльності 
учасники ділового спілкування здебільшого виступають у ролі представників певних 
організацій, закладів і виражають їхні інтереси – тобто є носіями певних функцій. У 
зв’язку із цим прояви особистісності та індивідуальності в діловій мові вважаються 
відступами від норми, нетиповими для стилю загалом [4:46].

Податковий текст має спільні риси і з науковим текстом, і з текстом інструкції, оскільки 
виконує пізнавальні і приписні (зобов’язуючі) функції, адже податкові тексти містять нор-
ми, які зобов’язують здійснювати певні дії під час виникнення передбачених ними умов. 
Саме таке комунікативне завдання мають конституції країн, укази, статути, постанови.

Основними позамовними характеристиками податкового тексту є безпосередній 
зв’язок між комунікацією і життєдіяльністю людини, відсутність естетичної функції, на-
явна експліцитність змісту (відсутність підтексту), установка на однозначність сприй-
няття і відображення реальної дійсності.

За результатами здійсненого аналізу корпусу текстів податкового законодавства мож-
на констатувати, що лексика податкових законів здебільшого нейтральна, уживається в 
прямому значенні. Залежно від того, яку саме галузь суспільного життя обслуговує по-
датковий текст, він може містити суспільну, юридичну, економічну, податкову лексику 
тощо: Anspruchsberechtigter, unbeschränkt, im Sinne, Anspruch, nach Maßgabe, folgend, Vor-
schriften, Kinderzulage, Altschuldenhilfe.

Оскільки будь-який аспект діяльності людини може стати предметом законодавчої 
діяльності, спостерігаємо тематичне розмаїття лексики. Однак з метою створення 
когезії тексту юристи надають перевагу канцелярській лексиці [3:92]. До таких слів на-
лежать займенникові прислівники (Pronominaladverbien): hieraus, daraus, wovon, damit, 
прислівники: daraufhin nachher, hernach, hier, прийменник: zufolge, предикативно вжива-
ний прикметник diesbezüglich, і т. д. 

Для тексту податкового закону характерна наявність специфічної термінології: 
Abgabenordnung, das zu versteuernde Einkommen, Steuervergütungen, Besteuerung, 
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Besteuerungsverfahren, Steueranmeldung, steuerlich, Steuer, Umsatzsteuer, 
Realsteuern, Verbrauchsteuern, Einfuhrabgaben, Ausfuhrabgaben, Steuergeheimnis, 
Besteuerungsgrundlagen.

Частина податкових термінів відома не тільки юристам-професіоналам, а й звичай-
ним носіям мови, оскільки сфера їх використання поширюється за межі податкового тек-
сту: steuerlich, Steuer, Beteiligte, Verfahren, Aussetzung, Vollziehung, Rücknahme, Einspruch, 
Ruhen, Mitteilung, Fristsetzung, Anwendung, Entscheidung, Nebenfolgen, Übergang, 
Eigentum, Entschädigung, Zeugen, Sachverständigen, gerichtlich, selbständig, Stellung.

Податковий термін має відповідати правилам та нормам певної мови, 
бути складовою терміносистеми, мати конкретне визначення, бути точним 
та лаконічним, нейтральним, благозвучним, виразним [2:21]: Einfuhrabgaben, 
Ausfuhrabgaben, Steuergeheimnis, Besteuerungsgrundlagen, Steuerschuldrecht, 
Steuerpfl ichtige, Steuerschuldverhältnis, Steuerschuldner, Steuervergütungsgläubiger, 
Verbrauchsteuer, Verbrauchsteuerschuld, steuerbegünstigt, Steuervergünstigung, 
Steuerhinterzieher, Steuerhehler, Besteuerungsgrundsätze, Steuerstraftaten, Steuersachen, 
Besteuerung, Steuererklärungen, Steuerfestsetzung, Steuerbescheide, Steueranmeldung, 
Steuerzeichen, Steuerstempler. 

Лексичні засоби текстів податкових законів виражають регламентованість, точність, 
тому що закони вимагають їх безперечного виконання. Найзагальнішими характерними 
ознаками текстів податкових законів є стримана, безособова тональність, яка виражає 
констатуючий та наказовий характер офіційних документів, що передається комплексом 
мовленнєвих засобів [5:10-12]. 

Для текстів податкових законів характерним є вживання нормативних дієслів, які 
створюють пласт фахової юридичної лексики zugrundelegen, vereinbaren, ansetzen, 
anfallen, abweichen, ermitteln, einengen, feststellen, durchführen, verzichten, verlagern, 
bestimmen, anerkennen, übergehen, überlassen, vermuten, sicherstellen, ermächtigen, 
vornehmen, erwarten, а також спонукальних дієслів fordern, erfordern, verlangen, zulassen, 
anordnen, verpfl ichten, obliegen, verweisen, bedrohen, verfolgen, beauftragen, beaufsichtigen, 
veranlassen, verordnen.

У текстах законів вживаються також дієслівно-іменникові словосполучення, які яв-
ляють собою стійкі словосполучення для позначення конкретного процесу чи дії [1:10-
12]: Gebrauch machen, Gebrauch überlassen, Anwendung fi nden, Rücksicht nehmen, in Be-
tracht kommen, Einfl uss haben, in Kraft treten, Beschluss fassen, Beschluss abfassen, Antrag 
stellen, zum Ausdruck bringen, Ermittlungen anordnen/vornehmen, Sorge tragen, Verantwor-
tung tragen, zur Verantwortung ziehen. 

До лексичних особливостей текстів податкових законів відноситься також вживання лек-
сики у дієслівних формах Partizip I та II, які характеризують дії, процеси, предмети та явища: 

Ist bei in Absatz 1 genannten Einkünften eine Schätzung nach §162 der Abgabenordnung ) 
vorzunehmen, so ist mangels anderer geeigneter Anhaltspunkte bei der Schätzung als Anhaltspunkt 
von einer Verzinsung für das im Unternehmen eingesetzte Kapital oder einer Umsatzrendite 
auszugehen, die nach Erfahrung und Üblichkeit unter normalen Umständen zu erwarten ist.

Führt die Anwendung des Fremdvergleichsgrundsatzes zu weitergehenden Berichtigungen 
als die anderen Vorschriften, sind die weitergehenden Berichtigungen neben den Rechtsfolgen 
der anderen Vorschriften durchzuführen.
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Für eine Geschäftsbeziehung im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 ist der Verrechnungspreis 
vorrangig nach der Preisvergleichsmethode, der Wiederverkaufspreismethode oder der 
Kostenaufschlagsmethode zu bestimmen, wenn Fremdvergleichswerte ermittelt werden 
können, die nach Vornahme sachgerechter Anpassungen im Hinblick auf die ausgeübten 
Funktionen, die eingesetzten Wirtschaftsgüter und die übernommenen Chancen und Risiken 
(Funktionsanalyse) für diese Methoden uneingeschränkt vergleichbar sind; mehrere solche 
Werte bilden eine Bandbreite.

Sind in den Fällen des Satzes 2 mehrere eingeschränkt vergleichbare
Fremdvergleichswerte feststellbar, ist die sich ergebende Bandbreite einzuengen.

Характерними для текстів законів є також субстантивовані дієслова:
….die Übertragung der Anteile durch ganz oder teilweise unentgeltliches Rechtsgeschäft 

unter Lebenden oder durch Erwerb von Todes wegen auf nicht unbeschränkt steuerpfl ichtige 
Personen oder….

Hat der unbeschränkt Steuerpfl ichtige die Anteile durch ganz oder teilweise unentgeltliches 
Rechtsgeschäft erworben, so sind für die Errechnung der nach Absatz 1 maßgebenden Dauer 
der unbeschränkten Steuerpfl icht auch Zeiträume einzubeziehen, in denen der Rechtsvorgän-
ger bis zur Übertragung der Anteile unbeschränkt steuerpfl ichtig war.

Наприклад, якщо розглянути податковий закон 630. Rennwett- und Lotteriegesetz – за-
кон про податок, яким оподатковуються ігри на перегонах та випуск лотерейних бі-
летів, то він складається з 2 353 слів, з яких дієслів 27,6% (які в свою чергу діляться 
на професіоналізми – 16,4%, юридичні терміни – 6,6% та загальновживані – 4,6%), 
іменників 45,5% (з яких 15,3% іменників із значенням Steuer, 17,2% юридичних термінів-
іменників, та загальновживаних – 13%), прикметників 19,2% (професіоналізмів – 11%, 
податкових термінів – 0,1%, загальновживаних – 6,1%, юридичних термінів – 2 %) та 
дієприкметників 7,7% (професіоналізмів – 4,3%, податкових термінів – 0,1%, загальнов-
живаних – 2,2%, юридичних термінів – 1,1 %).

Отже, податкове законодавство є носієм насамперед писемного професійного мов-
лення, яке обслуговує податкову діяльність з використанням специфічного набору лек-
сичних засобів: термінів, фахової лексики, канцеляризмів, але містить також лексичні 
засоби мовлення людей однієї професії – юристів, їх фахову лексику. Лексика, уживана в 
текстах податкових законів, здебільшого нейтральна, але деякі канцеляризми видаються 
архаїчними поза сферою їх ужитку. 
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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 гово-
рити про такі основні напрями дослідження метафори: когнітивно-дискурсивний [1; 2; 
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3; 4; 5; 6], структурно-семантичний [7; 8; 9], стилістичний [10; 11; 12], функціональний 
[13], лексикографічний [14], лінгвокультурологічний [15] та лінгводидактичний [16]. На-
уковий 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, семантич-
на 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. 
Стилістика має справу здебільшого з „живими”, свіжими метафорами, які допомагають 
сформувати розумовий образ [20: 113]. В межах стилістики метафора входить до широ-
кого 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 мислен-
ня, 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 повсякден-
ному спілкуванні звичайних людей, окрім цього, метафора вважається необхідним еле-
ментом 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 сфера-
джерело [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 окре-
мих властивостей сфери-джерела на сферу-ціль за допомогою метафоричних проекцій 
(„mappings”) [24: 6; 25: 10]. Більш-менш деталізовані метафоричні моделі можна пред-
ставити як комплексні метафоричні моделі , що членуються на прості [24: 83–84].
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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 лю-
дини – 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 переосмис-
лення певного феномену розглядається як складова концептуалізації – багатогранного 
процесу пізнавальної діяльності людини, який полягає в осмисленні та упорядкуванні 
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 вхо-
дять 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 яви-
щами 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 мов-
ним 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 
по-новому 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 си-
стеми мови, яка була розкрита І.А. Стерніним [27: 36–85]: 
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– 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; систе-

матично 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 моде-
лях виділяються мікрополя – прості метафоричні моделі. Кількісне переважання узу-
альних метафор над оказіональними дозволяє підтверджує ядерно-периферійні ознаки 
метафоричної моделі. Межа між ядерними та периферійними складовими розмивається 
в той 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 позна-
чення 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 гли-
боке розуміння ментальних процесів, які отримують втілюються мовними засобами.

А.О. Кібрік стверджує, що „мовна форма виступає відбиттям когнітивних струк-
тур, тобто структур людської свідомості, мислення та пізнання. … До найважливіших 
когнітивних феноменів, які детермінують мовну форму, відносяться структури пред-
ставлення знань, природна категоризація, довгострокова пам’ять, оперативна пам’ять, 
увага, активація” [29: 126]. Метафорична модель може розглядатися в якості структу-
ри 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 
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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 нада-
ти більш детальне пояснення взаємозв’язків між когнітивними структурами свідомості, 
стилістичним репертуаром та тлумаченням тексту [31: 118; 32: 32; 33: 39; 34; 35]. Цей по-
ворот слугував зародженню напряму, який називається когнітивна стилістика. 

Головним підґрунтям когнітивної стилістики слугувала когнітивна теорія метафо-
ри, 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 пи-
тань, 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 осяг-
ненню 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 к сближению в вопросе 
изучения феномена метафоры. 

 Ключевые слова: метафора, метафоричная модель, узуальная метафора, 
оказиональная метафора, когнитивная стилистика.
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APPROACHES TO METAPHOR LEARNING 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.
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АНГЛІЙСЬКІ АКСІОНОМЕНИ ІЗ СЕРЕДНІМ СТУПЕНЕМ ПОЛІСЕМІЇ 
ЯК КОНСТИТУЕНТИ МОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ

Стаття присвячена дослідженню лексичної семантики іменників на позначення 
загальнонаціональних цінностей англійської етнолінгвокультури в їх формалізованому 
представленні, обраних з тлумачних словників методом ступінчастої ідентифікації й 
об’єднаних 4-2 лексичними значеннями. Здійснений комплексний аналіз співвідношення 
групи чотири-, три- та двозначних полісемантів показав, що їх семантична структура 
виступає системою значень, які певним чином організовані.

Ключові слова: аксіономен, лексичне значення, генералізована сема, семантична 
ознака.

Постановка проблеми. У сучасній науці про мову не існує єдиної думки про те, 
що складає семантичну основу слова. Більшість лексикологічних розвідок зоорінтовані 
на вивчення співвідношення лексико-семантичних варіантів (ЛСВ) і виділення основ-
ного значення, встановлення відношень семантичної похідності та визначення її бази; 
попарний зв›язок словозначень всередині семантичної структури лексики; формально-
функціональна спільність ЛСВ. На нашу думку, найперспективнішим є напрямок, 
що базуються на виділенні семантичного центру або семантичного стрижня лексеми. 
Важливість цього підходу підтверджується обґрунтуванням формалізованих аспектів 
семантичної класифікації аксіологічної лексики, яка репрезентована філософсько-
світоглядними, науковими, громадсько-політичними, соціальними, моральними, 
релігійними, правовими та естетичними цінностями як конституентами англомовної кар-
тини світу, оскільки у формуванні значень аксіологічних категорій закладена їх здатність 
до варіювання при одночасній стійкості певних семантичних ознак.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В низці статей, присвячених аналізу 
мовної об’єктивації аксіологічних категорій духовної культури англійського народу [3; 4; 
5], викладено результати авторського наукового дослідження семантичних співвідношень 
груп аксіономенів1 із застосуванням матричного методу. Однак, до складу аксіолексики 
входить ще й група чотири-, три- та двозначних полісемантів, які займають фіксовані 
місця у матриці. 

Постановка завдання. Мета дослідження полягає у розкритті семантичної струк-
тури групи чотири-, три- та двозначних аксіономенів сучасної англійської мови, які 
кваліфікуються як ціннісно-обумовлені реєстрові одиниці лексикографічних джерел 
тлумачного характеру [7]. 

1 Аксіономен (від грецького άξία – "цінність" і латинського – nomen – "ім’я, назва") є робо-
чим терміном, впровадженим у науковий обіг автором статті для позначення найменування 
цінності.



96

Виклад основного матеріалу. Семантична структура будь-якої системи слів у 
словнику є мережею семантичних відношень, що спостерігаються між словами певної 
системи, і “семантична структура цих систем має описуватися у термінах змістових 
відношень” [6: 76]. Оскільки лексема виступає зовнішнім відображенням слова, то його 
внутрішній бік представлений семемою, яка є найменшою одиницею лексико-семан-
тичного ярусу і рівнозначною окремому значенню слова. На позначення компонентів 
змісту семеми використовуються різноманітні терміни: маркер (Дж. Катц, Дж. Фодор), 
фігура (Л. Ельмслєв), диференційна ознака (І. Арнольд), семантичний множник 
(Л. М. Васильєв, О. К. Жолковський), семантична ознака (Г. А. Уфімцева), семантичний 
примітив (Г. Вежбицька) та інші. У нашому дослідженні вводимо термін генералізована 
сема (ГС), під якою розуміємо семантично-похідну ознаку (СО), яка має скорочено-
узагальнений зміст, що виводиться логічним шляхом з вихідної семеми і застосовується 
в моделюванні горизонтальної ланки матриці. 

Структурування аксіолексики сучасної англійської мови передбачає видiлення її 
складу й внутрішньої органiзації. Процедура збору фактичного матеріалу і виділення 
семного складу лексичних значень аксіоіменників полягає в таких послідовних етапах: 
1) з тлумачних словників англійської мови за допомогою прийому суцільної вибірки ви-
писуються іменники, у формулах тлумачення яких містяться експліцитні та імпліцитні 
вказівки на форми і засоби передачі аксіологічного знання, в результаті чого укладається 
картотека мовного матеріалу. Зазначимо, що спочатку формується попередній перелік 
лексем, які виступають конвенційними цінностями англійської спільноти, наприклад: 
life, truth, love, progress, sovereignty, honour, God, law, beauty. Далі до цього списку 
слів застосовується метод ступінчастої ідентифікації [1], який «дозволяє визначити лек-
сико-семантичну групу слів як сукупність одиниць, що тлумачаться через одні й ті ж 
слова-ідентифікатори» [2: 107]. Процедура ступінчастої ідентифікації як засіб виявлення 
вербальних маніфестаторів семантичних компонентів значень полягає в послідовному 
зведенні слів через типові ідентифікатори (термін Е. В. Кузнецової) до слів з максималь-
но узагальненим характером і проводиться до тих пір, поки в зіставлюваних тлумачен-
нях не виникне ситуація взаємної ідентифікації, яка сигналізує про те, що подальший 
розклад значень за допомогою слів тієї ж мови неможливий. Кінцеві ідентифікатори 
приймаємо за лексико-семантичні одиниці на позначення цінностей, що містять стійкі 
комплекси семантичних компонентів, які існують в інших аксіономенах; 2) за одержа-
ною в такий спосіб картотекою аналізується кількісний та якісний склад слів на позна-
чення цінностей, а також їхня семантика; 3) на основі аналізу словникових дефініцій 
моделюється спеціальна матриця, де по вертикалі розташовується список аксіономенів 
(лексичний склад), а по горизонталі – їхній семний склад – ГС). При цьому в одній клітинці 
матриці розміщується лише одне слово. Наявність у лексичних значеннях спільної семи 
позначається знаком (+); 4) списки слів та ГС у матриці групуються по спадній залежно 
від кількісного вираження останніх, що сприяє максимальній концентрації слів на позна-
чення цінностей в одному з кутів матриці і протиставленню цього кута протилежному по 
діагоналі як найменш заповненому; 5) за кількістю лексичних значень фрагмент лексики, 
що вивчається, ділиться на лексико-семантичні угруповання: від аксіономенів з найви-
щим, середнім ступенем полісемії до моносемічних, а його семний масив розбивається 
на підмножини залежно від частоти вживання ГС, виокремленних у лексичних значен-
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нях слів з різним ступенем полісемії; 6) за матрицею, в якій достатньо повно представ-
лено ступінь багатозначності аксіономенів та характер взаємозв’язків між ними, перехо-
димо до вивчення співвідношень аксіономенів в межах лексико-семантичних угруповань 
англійської мови; 7) одержані лексико-семантичні угруповання аксіономенів вивчають-
ся як самостійні системно-структурні об’єднання слів, що характеризуються тісними 
взаємовідношеннями з іншими лексико-семантичними угрупованнями.

Лексичний і семний склад аксіономенів сучасної англійської мови представлено 
150 лексичними одиницями, які містять 1192 генералізовані семи. Ступень полісемії та 
семантичні особливості аксіономенів досліджуємо за параметром їхнього кількісного 
представлення – від найбагатозначніших до моносемічних, у межах яких виділяємо 
сім груп. Перша група об’єднує одиничні полісеманти, що мають від двадцяти п’яти 
до сімнадцяти лексичних значень, друга – шістнадцяти-тринадцятизначні слова, третя – 
дванадцяти-десятизначні, четверта – дев’яти-семизначні, п’ята – шести-чотиризначні, 
шоста – три-двозначні, сьома – моносемічні лексичні одиниці.

Чотиризначними словами на позначення різного роду цінностей виявились 
одинадцять аксіономенів (informality, profi ciency, punctuality, excellence, responsibility, 
privacy, status, reliability, sincerity, pluralism, luck), більшість з яких створюють спіль-
ність за СО “state (of), condition”, вказуючи на стан1 (становище, умови) неофіційності 
(informality: “the state of being informal”), кваліфікованого уміння (profi ciency: “the state of 
being profi cient”), надзвичайної точності (punctuality: “the state of being punctual”), пере-
важання, перевищення (excellence: “the state, or condition of excelling”), відповідальності 
(responsibility: “the state of being responsible”), відокремлення від інших людей (privacy: 
“the state of being apart from other people”), відповідних речей (privacy: “a state of affairs”).

До перших чотирьох із вищезазначених аксіономенів наближаються reliability, 
sincerity, вказуючи на властивість/якість за значенням відповідних прикметників (СО 
“quality of”), а саме: неформальність (informality: “the quality of being informal”), досвід-
ченість (profi ciency: “the quality of being profi cient”), пунктуальність (punctuality: “the 
quality of being punctual”), вищість, висока якість (excellence: “the quality of being excel-
lent”), надійність (reliability: “the quality of being reliable”), щирість (sincerity: “the quality 
of being open and truthful”).

В семантичній структурі трьох аксіономенів profi ciency, responsibility, reliability 
виділяється лексичне значення “здатність, спроможність” (СО “ability, capacity”), яким 
кожний з трьох відрізняється, посилаючись на індивідуальне тлумачення в аспекті мож-
ливості демонструвати майстерність, вправність (profi ciency: “the ability to demonstrate 
a high degree of skill”), уміння самостійно діяти й вирішувати питання без стороннього 
нагляду (responsibility: “the ability to act or decide on one’s own, without supervision”), зді-
бності викликати до себе певність як до старанної, чесної людини, на яку цілком можна 
покластися (reliability: “the ability to be relied on as for accuracy, honesty”).

Наступна трійка аксіономенів informality, privacy, sincerity об’єднана СО “freedom 
(from)”, репрезентуючи в кожному конкретному випадку приклади свободи, відхо-
ду від формальності (informality: “freedom from formality”), спостереження, втручання 
(без запрошення або без дозволу), уваги з боку інших людей (privacy: “freedom from the 

1 Тут і далі з метою полегшення читацького сприймання іншомовного тексту перед дужками 
подаються пояснення лексикографічних тлумачень аксіономенів.
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observation, intrusion, or attention of others”), хитрощів, лицемірства, двоїстості (sincerity: 
“freedom from deceit, hypocrisy, or duplicity”). 

Значення СО “fact (of), event” (“факт, подія”) притаманне лексичним одиницям re-
sponsibility, luck, хоч і проявляється в них по-різному. У слові responsibility вказується 
на взяту на себе відповідальність за щось стосовно власних повноважень (“the fact of 
being accountable for something within one’s power”), а в luck – на подію зумовлену скоріш 
несподіваним випадком, аніж логічним наслідком (“an event determined by chance rather 
than as a logical consequence”).

Три- та двозначні слова складають шосту групу аксіономенної лексики англійської 
мови. Відношення між ними характеризуються середнім ступенем полісемії. 
Досліджувана група ділиться приблизно на дві рівні частини: дев’ять аксіономенів 
holiness, elegance, religiosity, traditionalism, professionalism, beatitude, fortitude, 
temperance, prestige мають по три значення, а сім (equality, prosperity, well-being, thrift, 
innovation, patriotism, solidarity) – по два.

До складу тризначних іменників відносяться fortitude (стійкість (витривалість), tem-
perance (поміркованість), семантика яких розкривається за допомогою вказівки на кар-
динальні християнські чесноти (СО “virtue”).

Релігійну тематику продовжують дві пари аксіономенів traditionalism, beatitude та 
holiness, beatitude. У складі семантичної мікросистеми (СМ) “in religion” традиціона-
лізм витлумачується як віра в божественне одкровення, що передається як традиція з 
покоління в покоління (traditionalism: “belief in transmission of divine revelation”), а бла-
женство – як найвищий стан духовного й тілесного буття віруючої людини, що за ри-
мо-католицькими догматами досягається благодаттю Духа Святого (beatitude: “in Roman 
Catholic understanding the total ultimate perfection of the whole person who has been blessed 
by grace”); слова holiness, beatitude збігаються в передачі офіційного титулу духовної 
особи найвищого рангу (Папи Римського або Патріарха) (СО “rank, title” – “a title given 
to the Pope, Orthodox patriarchs”): Ваша Святість – Your Holiness, Його Блаженство Патрі-
арх Святого Граду Єрусалиму – His Beatitude the Patriarch of Jerusalem.

За СО “quality of” у аксіономена elegance встановлено факти оцінювання граціозності 
і стильної зовнішності (1. “the quality of being graceful and stylish in appearance”), стис-
лості й чіткості у висловленні (2. “the quality of being pleasingly ingenious, concise and 
simple”), а у слова religiosity виявлено властивість релігійності за значенням відповідного 
прикметника (“the quality of being religious”).

Двозначні аксіономени досліджуваної групи, займаючи рідко заповнені місця у 
матриці, характеризуються невеликою кількістю зв’язків зі словами своєї категорії. Так, 
слово equality об’єднується лексичним значенням “стан, умови існування” (СО “state 
(of), condition”) з синонімічною парою prosperity, well-being, проте семантично відрізня-
ється від них за такими життєвими принципами: рівноправність громадян (equality: “the 
state of being equal, especially in rights”), благоденство, процвітання (prosperity: “the state 
of being prosperous”), здоров’я, благополуччя (well-being: “the state of being comfortable, 
healthy, or happy”); виступаючи елементами СМ “in science”, науковий термін equality 
передає математичну рівність двох величин (“Mathematics. a statement that two quantities 
are equal”), а thrift – швидке зростання, розвиток рослин (“Biology. vigorous and healthy 
growth of living things such as plants”).
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Крім спільних значень за відповідними СО, чотири-, три- та двозначні аксіономени 
групи характеризуються додатковими тлумаченнями: informality: “неформальний акт” 
(“an informal act”); profi ciency: “уміння” (“skill”); punctuality: “додержання зобов’язань” 
(“adherence to engagements”), “точність” (“precision, exactness”); excellence: 
“достоїнство” (“merit”), “перевага; вищість” (“superiority”); responsibility: “конкретний 
факт відповідальності” (“a fact of being responsible”), “певний тягар обов’язку” (“a 
particular burden of obligation”); privacy: “потайливість” (“secrecy”), “самотність” 
(“seclusion”); status: “високий ранг” (“high rank”), “визначене положення кого-, чогось у 
суспільстві або групі” (“the relative position of somebody or something in a society or other 
group”), “тип правого становища людини в термінах закону” (“a type of somebody’s stand-
ing in terms of the law”); reliability: “у виразі reliability trial – випробування на міцність 
– значення відповідає ГС “strength”), “достовірність” (“veracity”); sincerity: “щирі 
почуття” (“an earnest and sincere feeling”), “відвертість; прямота” (“frankness”); plu-
ralism: “філософська доктрина про те, що реальність складається з багатьох базових 
субстанцій” (“Philosophy. the doctrine that reality is composed of many ultimate substanc-
es”), “можливість займати дві або більше посад в різних церковних парафіях одночасно” 
(“the holding by one person of two or more positions or offi ces, especially two or more eccle-
siastical benefi ces, at the same time”), “існування груп з різними етнічними, релігійними, 
політичними поглядами в межах одного суспільства” (“the existence of groups with dif-
ferent ethnic, religious, or political backgrounds within one society”), “множинність” (“plu-
rality”); luck: “якийсь предмет (об’єкт), від якого, як вважається, залежить щаслива 
доля” (“some object on which good fortune is supposed to depend”); holiness: “священний 
стан” (“the state of being holy”), “святість” (“sacredness”); elegance: “вишуканість, 
елегантність” (“a refi nement”), “наукова точність” (“scientifi c exactness”); religios-
ity: “відданість релігії” (“attachment to religion”), “благочестя, побожність” (“piety”); 
traditionalism: “філософська доктрина, яка твердить, що всі знання породжуються 
милістю Бога й за традицією зберігаються назавжди” (“Philosophy. the doctrine that 
all knowledge originates in divine revelation and is perpetuated by tradition”), “додержання 
традицій головним чином культурних чи релігійних” (“adherence to tradition, especially 
for cultural or religious practices”); professionalism: “професійна діяльність спеціаліста 
на відміну від любителя (аматора)” (“the practising of an professional’s activity, as dis-
tinguished from an amateur”), “професійна здатність” (“professional ability”), “очікуване 
уміння професіонала” (“skill expected of a professional”); beatitude: “блаженство” 
(“bliss”); fortitude: “сила духу” (“strength of mind”), “непохитне терпіння” (“resolute en-
durance”); temperance: “самовладання всупереч спокусам чи бажанням” (“self-restraint in 
the face of temptation or desire”), “відмовлення від спиртних напоїв” (“total abstinence”); 
prestige: “висока громадська оцінка” (“high estimate in the eyes of people”), “репутація, 
що склалась завдяки успіху, впливу, достатку” (“reputation achieved through success, 
infl uence, wealth”), “слава, популярність(“renown”); prosperity: “щаслива доля” (“good 
fortune”); well-being: “добробут” (“welfare”); thrift: “ощадливість, економність” (“econ-
omy”); innovation: “акт представлення чогось нового” (“the act of introducing something 
new”), “новий винахід” (“a new invention”); patriotism: “сильні почуття любові, поваги й 
обов’язку до своєї країни” (“strong feelings of love, respect, and duty toward your country”), 
“вірність; відданість” (“adherence, allegiance”); solidarity: “взаємна згода й підтримка” 



100

(“mutual agreement and support”), “єдність інтересів, симпатій у представників одного 
класу” (“unity of interests, sympathies among members of the same class”).

Висновки дослідження. Отже, проведений комплексний аналіз чотири-, три- та 
двозначних аксіономенів із середнім ступенем полісемії показав, що семантична струк-
тура кожного з них виступає системою значень, які певним чином організовані. При цьо-
му лексичні значення одних слів на позначення цінностей духовної культури вступають 
у семантичні відношення з іншими, встановлюючи перехід від індивідуального тлума-
чення до трактування в межах інших груп аксіономенів.

Перспективи подальших розвідок ми вбачаємо в поглибленому вивченні ціннісних 
парадигм українського, англійського та французького мовних соціумів, досліджуючи ба-
гатозначну та моносемічну структуру аксіономенів.
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АНГЛИЙСКИЕ АКСИОНОМЕНЫ СО СРЕДНЕЙ СТЕПЕНЬЮ ПОЛИСЕМИИ 
КАК КОНСТИТУЕНТЫ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА

Статья посвящена исследованию лексической семантики имен существительных, 
обозначающих общенациональные ценности английской этнолингвокультуры в их 
формализованной представленности, выявленных по толковым словарям методом 
ступенчатой идентификации и объединенных 4-2 лексическими значениями. 
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Проведенный комплексный анализ соотношения группы чотыре-, три- и двузначных 
полисемических аксиономенов показал, что их семантическая структура выступает 
системой значений, которые определенным образом организованы. 

Ключевые слова: аксиономен, лексическое значение, генерализованная сема, 
семантический признак.
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ENGLISH AXIONOMENS OF AVERAGE DEGREE OF POLYSEMY AS 
CONSTITUENTS OF LANGUAGE PICTURE OF THE WORLD

The article is dedicated to the investigation of the nouns denoting national values in their 
formalized representation on the material of the English language. The polysemantic axiono-
mens consisting of 4-2 lexical meanings have been taken from the modern English thesauri by 
means of the step-identifi cation method. Complex analysis of 27 axionomens interpreted with 
85 lexical meanings has been made in the present research. In the process of investigation it 
has been defi ned that the semantic structure of every analyzed axionomen is regarded as the 
individual system of lexical meanings organized under certain rules. The practical value of the 
research is to use the results of it to optimize the processes of learning English linguo-cultural 
peculiarities, as well as for perspective fundamental studies of all lexico-semantic sub-systems 
of the value paradigms of the Ukrainian, English and French language societies.

Key words: axionomen, lexical meaning, generalized seme, semantic indication.
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Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

АКСІОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТАІНТЕРТЕКСТУ
(НА МАТЕРІАЛІ ПАРЛАМЕНТСЬКОГО ДИСКУРСУ ФРН)

У статті визначено аксіологічні характеристики метаінтертексту. Описано мовні 
засоби позитивної та негативної оцінки інтертексту в парламентському дискурсі 
ФРН. З’ясовано специфіку суб’єкта та об’єкта оцінки в метаінтертексті. Виявлено 
невербальні засоби оцінки інтертексту.

Ключові слова: інтертекст, метаінтертекст, оцінність, парламентський дискурс, 
семантика.

Постановка проблеми. Проблеми інтертекстуальності останнім часом привер-
тають значну увагу лінгвістів. При цьому поряд із традиційними дослідженнями 
інтертексту в художніх творах все більше наукових розвідок присвячується вивченню 
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інтертекстуальності в інших галузях людського спілкування: науковій [1; 2; 3], медійній 
[3; 4], політичній [5; 6; 7].

Важливу роль інтертекст відіграє в парламентському дискурсі, що є ядром політичної 
комунікації країн парламентської демократії. Водночас на сьогодні відсутні наукові 
праці, у яких розглядалася б специфіка функціонування інтертексту в цій сфері людсь-
кого спілкування. Недостатньо вивченими є аксіологічні характеристики інтертексту, що 
зумовлює актуальність цього дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Для здійснення лінгвістичного аналізу 
інтертексту необхідним є його науково достовірне виокремлення з тексту. У зв’язку з цим 
виникла потреба в уточненні та конкретизації терміна інтертекстуальність, запропонованого 
Юлією Крістєвою, і його визначення як взаємозв’язок між конкретними текстами на проти-
вагу універсальним зв’язкам між усіма текстами [3: 32-33]. Для встановлення взаємозв’язку 
між окремими текстами необхідним є звернення до маркерів інтертекстуальності [8] та 
метаінтертексту, тобто тексту, у якому йдеться про інтертекст [9].

Метаінтертекст вказує на використання інтертексту та надає інформацію про ньо-
го, зокрема може містити вказівку на автора інтертексту, його соціальний статус, час 
та місце появи тексту-попередника тощо. Крім того, метаінтертекст може передавати 
ставлення автора тексту до інтертексту та його автора. У зв’язку з цим виникає потреба 
в дослідженні оцінного аспекту метаінтертексту.

Мета дослідження – з’ясувати аксіологічні характеристики метаінтертексту в пар-
ламентському дискурсі ФРН.

Матеріал дослідження охоплює понад 300 прикладів використання метаінтертексту, 
дібраних зі стенограм парламентських засідань бундестагу Німеччини.

Виклад основного матеріалу. Як зазначають дослідники, термін “оцінка” 
має декілька різних значень: 1) набір мовних засобів (оцінна мова); 2) набір зна-
чень, реалізований за допомогою мови; 3) функція частини тексту і 4) діяльність, що 
реалізується мовцем за допомогою мови [10: 305]. У цій статті розглядається оцінка в 
перших двох значеннях, що є тісно взаємопов’язаними.

Аксіологічні характеристики метаінтертексту розкриваються через наявність 
специфічного суб’єкта та об’єкта оцінки. Суб’єктом оцінки є мовець, який використовує 
інтертекст (автор тексту), а її об’єктом є відповідний інтертекст, вжитий мовцем, тобто 
висловлювання, які використані в іншому тексті. При цьому мовець самостійно добирає 
ці висловлювання і після цього надає їм власну оцінку.

За розташуванням на оцінній шкалі виокремлюється позитивна та негативна оцінка.
Позитивна оцінка інтертексту в парламентському дискурсі ФРН здійснюється 

здебільшого шляхом використання прикметників та прислівників з оцінним значен-
ням, таких як «schцn», «gut», «richtig». Авторами інтертексту, що зазнає позитивної 
оцінки, як правило, є політики, які належать до тієї ж політичної сили, що й мовець, 
або ж науковці, журналісти тощо, з якими погоджується та висловлювання яких по-
зитивно оцінює автор тексту.

Michael Grosse-Brцmer (CDU/CSU): Deswegen glaube ich, dass Herr Steinmeier mit dem 
„Vцlkerrecht im Netz“ Richtiges gesagt hat [11: 55].

Тут за допомогою субстантивованого прикметника «richtig» депутат із правлячої ко-
аліції позитивно оцінює слова члена уряду.
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Andreas Schockenhoff (CDU/CSU): Sie sind, wie es die Frankfurter Allgemeine Zeitung 
richtig beschrieben hat, „das grцЯte Bremsmanцver ..., seit das iranische Atomprogramm den 
Kinderschuhen entwachsen ist [11: 144].“

У цьому прикладі вказується на правильність слів, написаних у газетній статті. Слід 
звернути увагу на відмінність між оцінним значенням метаінтертексту та відповідного 
інтертекстуального включення. Зокрема у наведеному вище фрагменті метаінтертекст 
характеризується позитивним оцінним значенням, а інтертекст – негативним. У цьому 
разі політик, що є автором тексту, підтримує критику, звернену в бік політичних опо-
нентів. Джерелом такого інтертексту часто є тексти із ЗМІ або висловлювання осіб, які 
можуть вважатися політично незаангажованими. 

Крім слів політичних соратників, об’єктами, що зазнають позитивної оцінки, є по-
літичні документи, створені політичною силою, до якої належить автор тексту.

Kerstin Griese (SPD): Wir haben in unserer Koalitionsvereinbarung, so sie denn von un-
seren Mitgliedern unterstьtzt werden wird, dazu eine schцne Aussage, die ich Ihnen zitieren 
will: „Die Herausbildung einer europдischen Zivilgesellschaft ist eine essentielle Vorausset-
zung fьr eine lebendige europдische Demokratie. Besonders wichtig ist es, dafьr auch die 
Jugendpolitik weiterzuentwickeln.“ Das sind zwei der guten Sдtze in diesem Koalitionsver-
trag [11: 189].

Тут позитивно оцінюється коаліційна угода, а автором інтертексту є депутат однієї з 
правлячих партій.

Позитивна оцінка інтертексту в парламентському дискурсі ФРН пов’язується з чіт-
кістю, зрозумілістю, однозначністю формулювань.

Joachim PoЯ (SPD): Im Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD ist angesichts der 
Sachlage relativ klar formuliert, Herr Kollege Schick: „Vor diesem Hintergrund unterstьtzen 
wir den zьgigen Aufbau einer europдischen Abwicklungsbehцrde ... und eines einheitlichen 
europдischen Abwicklungsfonds, der perspektivisch vollstдndig durch Bankenabgaben fi nan-
ziert werden soll [11: 180].“

Тут позитивне ставлення до інтертексту передане словосполученням «klar formuliert».
Поряд із наданням позитивної оцінки метаінтертекст використовується в парламент-

ському дискурсі ФРН для негативної оцінки інтертексту. Об’єктом такої оцінки найчас-
тіше є висловлювання політичних опонентів мовця.

Для надання негативної оцінки використовується поєднання прикметника з по-
зитивною семантикою із запереченням, наприклад, «nicht richtig», «keine sachliche 
Begrьndung», «sich mit der Aussage nicht zufriedengeben», вказуючи на помилковість ви-
словлювання або власну незадоволеність ним.

Hans-Christian Strцbele (Bьndnis 90 / Die Grьnen): Sie sind aus den USA zurьckgekommen 
und haben gesagt – soll ich es Ihnen vorlesen? –: Alle Vorwьrfe haben sich „in Luft aufgelцst“. – 
Ich habe immer geguckt, weil das schon damals nicht richtig war [11: 51].

Використовуються також прикметники та прислівники з негативним оцінним зна-
ченням, такі як «falsch», «schlecht», «weltfremd», «zynisch» тощо.

Michael Grosse-Brцmer (CDU/CDU): Es ist deklassifi ziert worden; es gab einen Deklas-
sifi zierungsprozess; Herr Strцbele, Sie wissen das ja alles, weil Sie dabei waren. Wenn Sie sich 
hierhinstellen und sagen: „Es ist nichts passiert“, so ist das defi nitiv falsch. Das ist eine falsche 
Behauptung [11: 52].
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Негативна оцінка може передаватися за допомогою дисфемізмів, що самі по собі 
мають нейтральне оцінне значення, але набувають негативного забарвлення в контексті.

Annalena Baerbock (Bьndnis 90 / Die Grьnen): Der Koalitionsvertrag gibt darauf jetzt 
eine Antwort. Mit „da“ war nicht die Vorreiterschaft im internationalen Klimaschutz gemeint, 
mit „da“ war gemeint: Wir sind wieder da im Kohlezeitalter in Deutschland [11: 109].

У цьому прикладі маємо дисфемізм «Kohlezeitalter», що викликає негативні асоціа-
ції, оскільки пов’язується із застарілими технологіями генерування енергії, а також асо-
ціюється з чорним кольором.

Eva Bulling-Schrцter (Bьndnis 90 / Die Grьnen): Wie steht es so schцn im Koalitionsvertrag: 
Begrenzung der „Kostendynamik beim Ausbau der erneuerbaren Energien“, und man will 
„der Entwicklung der konventionellen Energiewirtschaft einen stabilen Rahmen“ geben. Was 
hinter dieser Verklausulierung steht, ist ja wohl klar: Der Ausbau der Erzeugung von Energie 
aus Wind und Sonne wird gebremst; schwarz wie Kohle ist die Zukunft [11: 113].

Тут поряд із порівнянням «schwarz wie Kohle ist die Zukunft» спостерігаємо викорис-
тання дієслова «bremsen», що набуває негативного оцінного забарвлення.

Негативна оцінка інтертексту здійснюється шляхом вказівки на нечіткість та незро-
зумілість формулювань, виражену словами та словосполученнями «Verklausulierungen», 
«wackelige Formulierungen» тощо.

Gerhard Schick (Bьndnis 90 / Die Grьnen): Doch im Koalitionsvertrag fi ndet man dazu nur 
wackelige Formulierungen wie: „Kьnftig soll da etwas gemacht werden“ oder: „Perspektivisch 
soll es einen Restrukturierungsfonds geben“, und man versteckt sich erneut hinter rechtlichen 
Fragestellungen [11: 176].

У такий спосіб опозиція за допомогою інтертексту та метаінтертексту критикує коа-
ліційну угоду, прийняту політичними опонентами.

Спостерігається використання метаінтертексту, у якому його автор вказує на оцінку 
інтертексту адресатом тексту.

Guido Westerwelle (Bundesminister des Auswдrtigen): „Vertrauen ist gut, Kontrolle ist 
besser“, und deswegen ist die Kontrolle bei den Genfer Verhandlungen fest vereinbart worden. 
(Zuruf von der LINKEN) – Ich weiЯ, dass Ihnen dieses Zitat von Lenin besonders gut gefдllt 
[11: 139].

Тут автор тексту стверджує, що вжитий ним інтертекст подобається учасникам пар-
ламентської комунікації, до яких він звертається.

Поряд із метаінтертекстом, оцінка інтертексту в парламентському дискурсі ФРН 
здійснюється за допомогою невербальних засобів. Зокрема для позитивної оцінки ви-
користовуються оплески, які фіксуються в стенограмах пленарних засідань бундестагу.

Johann Wadepuhl (CDU/CSU): Ich mцchte groЯkoalitionдr mit einem Ausspruch von ihm, 
meinem schleswig-holsteinischen Landsmann, beginnen. Willy Brandt hat einmal gesagt: „Mit 
den Europa-Verhandlungen ist es wie mit dem Liebesspiel der Elefanten: Alles spielt sich auf 
hoher Ebene ab, wirbelt viel Staub auf – und es dauert sehr lange, bis etwas dabei heraus-
kommt.“ (Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und der SPD – Manuel Sarrazin [BЬNDNIS 
90/DIE GRЬNEN]: Und bei Koalitionsverhandlungen?) Man hдtte ihm diese zoologischen 
Kenntnisse gar nicht zugetraut, aber auch da hatte er wahrscheinlich recht [11: 190].

У цьому разі складно однозначно ідентифікувати, що саме оцінюється оплесками – 
інтертекст чи сама промова.
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У парламентській комунікації ФРН оцінка інтертексту може здійснюватися не лише 
авторами тексту, а й іншими учасниками парламентської комунікації, зокрема за допомо-
гою нерегламентованих реплік з місця. У цьому разі спостерігаємо безпосередню взаємо-
дію трьох текстів: тексту-попередника; тексту, в якому вжито інтертекст, та репліки з місця.

Johann Wadepuhl (CDU/CSU): Es war die Abgeordnete Dr. Thea Dьckert, die am 26. Ok-
tober 2000, damals der Fraktion Bьndnis 90/Die Grьnen angehцrend, zur Einfьhrung dieses 
Gesetzes sagte: „Im Ganzen wird die Befristung ohne sachlichen Grund weiterhin ermцglicht; 
das ist uns wichtig.“ (Paul Lehrieder [CDU/CSU]: Recht hat sie!) Ich muss sagen: Die Kol-
legin Dьckert hatte recht. (Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU) Die Arbeitsmarktlage gibt 
ihr recht [11: 196].

Тут спостерігаємо позитивну оцінку інтертексту як автором тексту, у якому вжива-
ється інтертекст, так і іншим депутатом, а також більшою групою учасників парламент-
ської комунікації за допомогою невербальних засобів – оплесків.

Висновки та перспективи дослідження. Підсумовуючи, можна зробити висно-
вок, що оцінність належить до найважливіших характеристик метаінтертексту. У пар-
ламентському дискурсі ФРН надання позитивної чи негативної оцінки визначається 
взаємозв’язком між суб’єктом та об’єктом оцінювання. Так, негативно оцінюються ви-
словлювання політичних опонентів, а позитивно – висловлювання політичних соратни-
ків. Крім того, існує тісний зв’язок між оцінними характеристиками метаінтертексту та 
відповідного інтертекстуального включення, у якому може актуалізуватися прагнення 
автора тексту підтримати критику в бік політичних опонентів автором інтертексту або 
засудити висловлювання представників протилежного політичного табору. Перспектив-
ними видаються порівняльні дослідження використання метаінтертексту та інтертексту 
в парламентському дискурсі різних країн, а також діахронні дослідження, за допомогою 
яких можна виявити тенденції розвитку парламентської галузі комунікації.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ВНУТРЕННЕГО 

ЛЕКСИКОНА ЧЕЛОВЕКА

В данной статье рассматриваются изменения в культурной семантике единиц 
внутреннего лексикона представителей русской этнолингвокультуры, произошедшие 
под влиянием гетерогенного языкового окружения. Воздействие иноязычной среды 
на респондентов, проживающих за пределами России, проиллюстрировано наиболее 
показательными примерами. 

Ключевые слова: лингвокультурология, свободный ассоциативный эксперимент, 
языковые маркеры национально-культурного сознания, ассоциативное поле.

«Стремительная глобализация мировых проблем, необходимость учитывать 
универсальные и специфические характеристики поведения и общения различных 
народов в решении самых разнообразных вопросов, потребность знать заранее те 
ситуации, в которых велика вероятность межкультурного непонимания, важность 
определения и точного обозначения тех культурных ценностей, которые лежат в основе 
коммуникативной деятельности; объективная интегративная тенденция развития 
гуманитарных наук, необходимость освоения лингвистами результатов, добытых 
представителями смежных отраслей знания» [3: 73] – все эти причины, по мнению В.И. 
Карасика, обусловили появление лингвокультурологии.

В настоящий момент теоретико-методологическая база лингвокультурологии все 
еще находится на стадии становления. Среди ученых нет единого мнения ни относи-
тельно статуса данной области знания, ни относительно предмета и методов лингвокуль-
турологического исследования. Несмотря на это, исследователи в рамках собственных 
теорий пытаются осветить разные стороны лингвокультурологической проблематики: 
изучают культурную семантику языковых знаков; определяют способы, которыми язык 
воплощает в своих единицах, хранит и транслирует культуру; выявляют факторы, об-
условливающие национально-культурную специфику общения, и т.д.

Необходимо отметить, что сущность национально-культурной специфики языкового 
знака лингвистами раскрывается по-разному. В.Н. Телия, например, средоточием куль-
турных коннотаций считает единицы фразеологического состава языка. Фразеологизмы, 
по мнению ученого, возникают в национальных языках на основе такого образного пред-
ставления действительности, которое отображает обиходно-эмпирический, историче-
ский или духовный опыт языкового коллектива. Данный опыт связан с культурными тра-
дициями этого коллектива, «ибо субъект номинации и речевой деятельности – это всегда 
субъект национальной культуры» [7: 13]. Система образов, закрепленных во фразеоло-
гизмах, служит своего рода нишей для кумуляции мировидения и так или иначе связана 
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с материальной, социальной или духовной культурой данной языковой общности, а по-
тому может свидетельствовать о ее культурно-национальном опыте и традициях. 

Изучая технологию воплощения культурной коннотации в содержании единиц фра-
зеологического состава языка, В.Н. Телия приходит к выводу, что средством воплощения 
культурно-национальной специфики фразеологизмов служит образное основание, а спо-
собом указания на эту специфику является интерпретация образного основания в знако-
вом культурно-национальном «пространстве» данного языкового сообщества, которая и 
составляет содержание культурно-национальной коннотации [6: 215].

В.В. Воробьев среди языковых единиц различает собственно языковые единицы и 
лингвокультуремы, в которых помимо обычных составляющих (знак – значение) отме-
чается культурно-понятийный компонент как совокупность «культурного ореола» [2: 
48]. Набор лингвокультурем образует лингвокультурологическое поле, которое «дает 
для определенного народа свою «картину мира», а сопоставление таких «картин мира» 
у разных народов вырисовывает сходства и различия в их языках и культурах» [2: 34].

Т.И. Вендина выявляет национально-культурную специфику языка через изучение 
внутренней формы производного слова. Полагая, что словарный состав во многом опреде-
ляется архетипом языкового сознания народа, ученый отмечает, что «язык культуры» есть 
не что иное, как результат процесса смыслообразования, при котором смыслы опредмечи-
ваются, застывая в завершенных номинаструктурах. «Так как в любом языке словообразо-
вательно маркируется то, что является биологически, социально или культурно значимо 
в сознании народа, то можно предположить, что словотворческий акт определенным об-
разом организует смысловое пространство языка, обусловливая отбор значимых фактов и 
устанавливая наличие между ними связи» [1: 16]. Внутренняя форма слова, проявляющая 
тот признак, который ложится в основу названия, согласно Т.И. Вендиной, может играть 
важную роль для выяснения национальных особенностей семантики слова.

По мнению И.В. Приваловой, в рамках антропоцентрической парадигмы лингвисти-
ки, характеризующейся рассмотрением проблемы взаимосвязи языка и культуры, нали-
чием таких направлений, как лингвокультурология, сравнительное лингвострановедение, 
этнопсихолингвистика и т.д., следует говорить о национально-культурной маркированно-
сти всей языковой системы, а не отдельных ее единиц. Степень национально-культурной 
маркированности может быть различной: при предельно минимизированной степени мар-
кированности наблюдается феномен языковой универсальности, примером максимально 
допустимой степени маркированности являются лакунизированные языковые явления.

Ученый отмечает, что этнокультурная специфика образа языкового сознания детер-
минирована реальной действительностью, так как «явления реальной действительности, 
воспринимаемые человеком в структуре деятельности и общения, отображаются в его 
сознании таким образом, что это отображение фиксирует причинные и пространствен-
ные связи явлений и эмоций, вызываемых восприятием этих явлений, и образ мира меня-
ется от одной культуры к другой» [8: 5]. Образ языкового сознания оформляется с помо-
щью языковых средств, отражающих перцептивные и концептуальные знания языковой 
личности о культурных предметах реального мира. Любые изменения образа мира, неиз-
бежно происходящие в процессе развития этноса/нации, отображаются и фиксируются в 
языковых маркерах национально-культурного сознания (далее ЯМНКС), под которыми 
И.В. Привалова понимает «вербальные репрезентанты образов национально-культурно-
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го сознания, объективаторы квантов культурно-обусловленных знаний, формирующих 
национальные когнитивные базы участвующих в акте межкультурного общения этноя-
зыковых личностей» [4: 62]. 

Представляется интересным рассмотреть изменения в культурной семантике единиц 
внутреннего лексикона человека, произошедшие под влиянием гетерогенного языкового 
окружения.

Материалом исследования послужили результаты опроса двух групп участников 
свободного ассоциативного эксперимента. В первую группу вошли представители рус-
ской этнолингвокультуры, проживающие на территории этнической родины – России. 
Вторую группу респондентов составили этнические русские, проживающие в Украине, 
США, в странах Европейского союза (Греция, Кипр, Италия, Нидерланды, Германия) и 
Азии (Индия, Израиль). 

В эксперименте приняли участие 712 человек. Среди них 362 человека постоянно 
проживают в России, 350 человек выехали за рубеж на постоянное место жительства. 
Возраст испытуемых варьировался от 15 до 85 лет. Всего было получено 112485 ассо-
циативных реакций: 57553 – от информантов первой группы, 54932 – от информантов 
второй группы.

Свободный ассоциативный эксперимент проводился методом письменного анкети-
рования. Каждый испытуемый получил бланк анкеты, содержащий инструкцию по вы-
полнению и 150 слов-стимулов, на которые должен был ответить первым приходящим в 
голову словом-ассоциатом либо назвать ряд таких слов. Кроме того, испытуемый должен 
был сообщить о себе следующие сведения: возраст, пол, место проживания, род занятий, 
время проживания за пределами России, место проживания до переезда.

За основу свободного ассоциативного эксперимента были приняты три группы 
ЯМНКС, выделенных И.В. Приваловой: ЯМНКС лингвоструктурного типа, ЯМНКС 
лингвокультурного типа и ЯМНКС лингвоэкологического типа [4; 5]. 

Совокупность всех реакций, полученных от участников свободного ассоциативного 
эксперимента, позволила смоделировать ассоциативные поля слов-стимулов, 
которые являются отображением внутреннего лексикона носителя определенной 
этнолингвокультуры и указывают на форму и способы хранения ЯМНКС в его сознании.

Например, анализ ассоциативных полей ЯМНКС лингвоструктурного типа сидеть 
выявил различия в восприятии данного стимула респондентами, проживающими 
в России и выехавшими за ее пределы. Если у россиян наиболее частотной была ре-
акция стул (11,05%), то жители зарубежья чаще всего указывали реакцию тюрьма 
(8,47%). Наибольшую тематическую группу реакций респондентов первой группы 
составили слова, обозначающие действия, сопровождающие процесс, обозначаемый 
словом-стимулом: отдых (5,93%), отдыхать (2,16%), работа (1,08%), смотреть 
телевизор (1,08%), дремать (0,81%), занятие (0,81%), ожидание (0,81%), посиделки 
(0,81%), скучать (0,81%), вязать (0,54%), думать (0,54%), ничего не делать (0,54%), 
работать (0,54%), безделье (0,27%), болтать (0,27%), ерзать (0,27%), ждать (0,27%), 
кантоваться (0,27%), медитировать (0,27%), митинг (0,27%), не стоять (0,27%), 
очередь (0,27%), расслабление (0,27%), сидеть и слушать (0,27%), смотреть фильм 
(0,27%), спать (0,27%), человек отдыхает (0,27%), читать (0,27%). А среди ответов ре-
спондентов второй группы преобладают реакции, обусловленные восприятием стимула 
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как синонима отбывания срока в местах лишения свободы: тюрьма (8,47%), в тюрьме 
(3,67%), отбывать срок (3,12%), зеки (0,56%), зона (0,56%), наказание (0,56%), нары 
(0,56%), бандиты (0,28%), в ссылке (0,28%), держать ответ за содеянный поступок 
(0,28%), заключение (0,28%), лагерь (0,28%), лишение свободы (0,28%), места не столь 
отдаленные (0,28%), наказан (0,28%), на нарах (0,28%), отбывать наказание (0,28%), 
побег (0,28%). Участники обеих групп предоставили одинаковое количество реакций, 
обусловленных многообразием вариантов сочетаемости слова-стимула. Так, жите-
ли России указали следующие реакции (14,03%): на стуле (4,04%), на паре (1,62%), 
в интернете (1,35%), в тюрьме (1,35%), на диване (1,08%), за решеткой (0,54%), за 
столом (0,54%), в кафе (0,27%), в контакте (0,27%), в кресле (0,27%), в позе лотоса 
(0,27%), за компьютером (0,27%), за партой (0,27%), за разговором (0,27%), на губе 
(0,27%), на диете (0,27%), на корточках (0,27%), на месте (0,27%), по-турецки (0,27%), 
у костра (0,27%); информанты, выехавшие за рубеж, предоставили 13,52% подобных ре-
акций: в тюрьме (3,67%), на стуле (3,39%), за партой (1,13%), за праздничным столом 
(0,85%), за компьютером (0,56%), на берегу (0,56%), на диване (0,56%), на лавочке 
(0,56%), на паре (0,56%), в позе лотоса (0,28%), в ссылке (0,28%), в школе (0,28%), дома 
(0,28%), на завалинке (0,28%), на уроках (0,28%). Разнообразие реакций, раскрывающих 
синтагматический потенциал слова-стимула, свидетельствует о прочной закрепленности 
данного ЯМНКС во внутреннем лексиконе носителей русской культурной традиции, на-
ходящихся в иноязычной среде. Однако длительное пребывание за пределами русско-
го этнолингвокультурного дискурса нашло отражение в том, что респонденты второй 
группы дали значительно меньшее количество прецедентных реакций (2,52%): сложа 
руки (0,56%), смирно (0,56%), в девках (0,28%), и ждать от моря погоды (0,28%), молча 
(0,28%), на бобах (0,28%), на печи, жевать калачи (0,28%), в то время как подобные 
реакции респондентов первой группы составляют 8,1% и включают как устойчивые со-
четания (без гроша (0,81%), в декрете (0,81%), просиживать штаны (0,81%), сложа 
руки (0,81%), без дела (0,54%), на мели (0,54%), на хлебе и воде (0,54%), сиднем (0,54%), 
в печенках (0,27%), на шее (0,27%), на чемоданах (0,27%), сидеть между двух стульев 
(0,27%), стоять, бояться, упасть, отжаться (0,27%), хорошо сидим (0,27%)), так 
и цитатные реакции («Вор должен сидеть в тюрьме!» (0,27%), «На златом крыльце 
сидели …» (0,27%), «Не садись на пенек, не ешь пирожок!» (0,27%), «Сижу за решеткой 
в темнице сырой …» (0,27%)).

Ассоциативные поля ЯМНКС лингвокультурного типа перестройка, обозначающе-
го период в истории СССР с 1985 по 1991 гг., характеризуются отличиями в ядерных зо-
нах. Так, в обеих группах респондентов наиболее частотными явились реакции Горбачев 
(23,45% в первой группе, 22,91% во второй группе) и СССР (соответственно 6,44% и 
4,31%). Однако в следующих ассоциатах наблюдаются расхождения: жители России 
предоставили реакцию девяностые годы (2,84%), а у респондентов, проживающих за 
рубежом, третьей по частоте стала реакция развал СССР (3,5%). Вероятно, именно такое 
следствие перемен в обществе оказалось более значимым для второй группы участников 
эксперимента, потому что для большинства из них оно ассоциируется с их переездом 
в другое государство. Данное предположение может быть также подтверждено следу-
ющими реакциями респондентов второй группы: выезд за границу (0,81%), заграница 
(0,27%). Кроме того, носители русской культурной традиции, проживающие за рубе-
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жом, предоставили большее количество реакций с отрицательной коннотацией: развал 
(2,43%), разруха (1,62%), бардак (1,35%), дефицит (1,35%), все плохо (0,81%), разбой 
(0,81%), ужас (0,81%), анархия (0,54%), безработица (0,54%), грязь (0,54%), пустые 
полки (0,54%), разгром (0,54%), совок (0,54%), гласность – чушь собачья (0,27%), 
голодные годы (0,27%), грабеж (0,27%), инфляция (0,27%), и что они перестроили? 
(0,27%), крах (0,27%), кризис (0,27%), начало конца (0,27%), негативное явление 
(0,27%), недовольство (0,27%), непонимание (0,27%), неприятно (0,27%), нервы (0,27%), 
нехорошее время (0,27%), обман (0,27%), обнищание (0,27%), очереди (0,27%), ошибки 
(0,27%), паника (0,27%), погром (0,27%), пойти туда, не знаю куда (0,27%), потерянное 
время (0,27%), предательство народа (0,27%), пропади она пропадом (0,27%), развал 
общества (0,27%), тревога (0,27%), трудности (0,27%). Часть реакций респондентов 
второй группы показали незнание ими временных рамок и основных государственных 
деятелей данного периода: шестидесятые (0,27%), Хрущев (1,08%), Брежнев (0,81%), 
Сталин (0,27%). Очевидно, пребывание в течение длительного времени за пределами 
русского этнолингвокультурного пространства привело к частичной утрате культурно 
значимого содержания данного стимула во внутреннем лексиконе респондентов.

Различия в восприятии стимула респондентами, проживающими в России и выехав-
шими за ее пределы, выявил и анализ ассоциативных полей ЯМНКС лингвоэкологиче-
ского типа провайдер. Наиболее частотной реакцией у респондентов обеих групп стало 
слово интернет (19,52% – у жителей России, 18,78% – у респондентов, проживающих 
за рубежом). Второй по степени частотности реакцией участников эксперимента стал 
отказ от ответа (11,5% – у респондентов первой группы, 10,22% – у респондентов вто-
рой группы), что объясняется постепенным вхождением данной лексемы в активный 
словарный состав русского языка и, как следствие, низкой степенью ознакомленности 
с ней некоторых информантов. Данное предположение можно подтвердить и значи-
тельным количеством реакций, семантически не связанных со стимулом: профессия 
(1,87%), магазин (1,07%), продавец (0,8%), рабочий (0,53%), разнообразие (0,53%), 
агентство (0,27%), администратор (0,27%), аптека (0,27%), белый халат (0,27%), 
девушка (0,27%), должность (0,27%), какой-то мужчина (0,27%), консультант (0,27%), 
лекарство (0,27%), люди (0,27%), менеджмент (0,27%), помощник (0,27%), прибор 
(0,27%), продает (0,27%), продвижение вперед (0,27%), распространитель (0,27%), 
товар (0,27%), товаровед в крупных магазинах (0,27%), торговый (0,27%), торговый 
представитель (0,27%), управление (0,27%), экономика (0,27%), юрист (0,27%) – у 
россиян; товар (1,1%), услужливый человек (1,1%), человек (1,1%), обман (0,83%), 
представитель (0,83%), помощь (0,55%), поставки товара (0,55%), продавец (0,55%), 
продавец-консультант (0,55%), торговля (0,55%), администратор (0,28%), бандюга 
(0,28%), внедрение (0,28%), вор (0,28%), главный (0,28%), должность (0,28%), ездить 
(0,28%), менеджер (0,28%), молодой человек (0,28%), нажива (0,28%), наживающий 
капитал (0,28%), направление (0,28%), ненужные товары (0,28%), нужный человек 
(0,28%), обязанность (0,28%), политика продаж (0,28%), проводник в темноте (0,28%), 
провожать (0,28%), продавать (0,28%), продажи (0,28%), проныра (0,28%), профессия 
(0,28%), путешествует в интернете (0,28%), распространитель (0,28%), снабжение 
(0,28%), товары почтой (0,28%), тот, кто впаривает ненужное (0,28%), угодливый 
человек (0,28%), человек, который предоставляет услуги (0,28%), электронная торговля 
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(0,28%) – у жителей зарубежья. Среди ответов участников обеих групп были выявле-
ны реакции, основанные на восприятии слова-стимула как неологизма или заимство-
вания: заимствованное слово (0,27%), новое (0,27%) – у респондентов первой группы; 
новое слово (2,21%), иностранное слово (0,28%), современное выражение (0,28%) – у 
респондентов второй группы. Особенностью ассоциативного поля, составленного по от-
ветам респондентов, проживающих в России, стали реакции, в которых участники экс-
перимента прямо выразили свое незнание значения слова-стимула: непонятно (0,53%), 
неведомая мне фигня (0,27%), страх незнания (0,27%), фигня какая-то (0,27%). Приве-
денное соотношение ассоциатов свидетельствует о равной степени усвоения рассматри-
ваемого ЯМНКС представителями русской этнолингвокультуры, независимо от особен-
ностей языковой среды.

Анализ сходств и различий в составе ассоциативных полей ЯМНКС лингвоструктур-
ного, лингвокультурного и лингвоэкологического типов, составленных из вербальных 
реакций двух групп участников свободного ассоциативного эксперимента, позволил сде-
лать следующие выводы.

Структурно-семантические особенности ЯМНКС лингвоструктурного типа характе-
ризуются прочной закрепленностью во внутреннем лексиконе носителей русской культур-
ной традиции, находящихся в условиях гетерогенного языкового окружения. Об этом сви-
детельствуют совпадения наиболее частотных реакций на предложенные респондентам 
стимулы. Изменения в восприятии данных ЯМНКС отмечаются в периферийных зонах 
ассоциативных полей, причем случаи утраты их значений являются единичными, а боль-
шинство отличий касается включения слов-стимулов в состав прецедентных текстов.

Высокая степень закрепленности во внутреннем лексиконе представителей русской 
этнолингвокультуры, находящихся за пределами этнической родины, свойственна и 
ЯМНКС лингвокультурного типа. Тем не менее, были отмечены изменения в восприятии 
стимулов данной группы, зафиксированные в периферийных зонах. Так, вследствие вли-
яния гетерогенного языкового окружения наблюдаются утрата семантики и культурного 
значимого содержания некоторых стимулов, затруднения в восприятии и понимании от-
дельных ЯМНКС, постепенное уменьшение объема знаний, касающихся фразеологиче-
ского и паремиологического фондов русского языка. Особенностями реакций респон-
дентов, проживающих за рубежом, на ЯМНКС данного типа стали подчеркивание их 
принадлежности к русскому национально-культурному пространству; сопоставление с 
реалиями той культурной среды, в которой находятся участники эксперимента; отраже-
ние событий, связанных с периодом эмиграции респондентов; высокая частотность эмо-
ционально-оценочных ассоциатов.

Различные этнолингвокультурные условия, в которых находятся участники экспери-
мента, обусловили особенности восприятия ими ЯМНКС лингвоэкологического типа. 
Ввиду того, что стимулы данной группы являются иноязычными заимствованиями и, 
соответственно, обозначают реалии, которые больше распространены за пределами Рос-
сии, у информантов второй группы в ряде случаев наблюдается более высокий уровень 
усвоения данных ЯМНКС. Однако анализ ассоциативных полей части стимулов пока-
зал равный уровень их усвоения носителями русской культурной традиции, что можно 
объяснить широким распространением английского языка в современном мире, а также 
глобальной компьютеризацией и информатизацией общества.
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Анализ ассоциативного материала выявил также зависимость частотности отказов 
от типа предложенных стимулов.

Наибольшее количество отказов от предоставления реакции было получено на 
стимулы-ЯМНКС лингвоэкологического типа: 5,14% у респондентов, проживающих в 
России; 3,81% у респондентов, выехавших за границу. Данный факт объясняется отсут-
ствием какой-либо информации, касающейся таких стимулов, в сознании респондентов 
и является отражением постепенного усвоения новых слов и понятий носителями языка. 

Отказы на ЯМНКС лингвоструктурного типа составили 1,41% у респондентов пер-
вой группы и 1,22% у респондентов второй группы. ЯМНКС лингвокультурного типа 
вызвали, соответственно, 0,83% и 0,52% отказов. Скорее всего, нулевые реакции на сти-
мулы этих групп являлись ситуативными и были обусловлены усталостью, нежеланием 
вступать в активный контакт и реагировать на любой предложенный стимул.
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИВЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНИХ 
ОСОБЛИВОСТЕЙ ВНУТРІШНЬОГО ЛЕКСИКОНУ ЛЮДИНИ

У даній статті розглядаються зміни в культурній семантиці одиниць внутрішнього 
лексикону представників російської етнолінгвокультури, що відбулися під впливом 
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гетерогенного мовного оточення. Дію іншомовного середовища на респондентів, які 
мешкають за межами Росії, проілюстровано найбільш показовими прикладами.

Ключові слова: лінгвокультурологія, вільний асоціативний експеримент, мовні 
маркери національно-культурної свідомості, асоціативне поле.
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EXPERIMENTAL STUDY OF NATIONAL AND CULTURAL PECULIARITIES OF 
INNER HUMAN LEXICON

The article deals with the changes of the units of the ethnic and cultural tradition repre-
sentatives inside lexicon in the cultural semantics, which took place under the infl uence of a 
heterogeneous language environment. The exposure of the foreign-language environment on 
respondents, living outside Russia, is instantiated with the most illustrative examples.

Key words: cultural linguistics, free associative experiment, language markers of national 
and cultural consciousness, associative area.
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ПОШУК КРИТЕРІЇВ ФОРМУВАННЯ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОГО ПОЛЯ 
«ПОЗНАЧЕННЯ ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ»

Стаття присвячена визначенню основних критеріїв відбору лексики на позначення 
емоційного стану людини (діахронічний зріз), аналізу основних класифікацій емоцій. 

Ключові слова: семантична структура слова, лексико-семантичне поле, лексико-
семантична група, емоційний стан людини, емотивна лексика.

Визначення лексичного складу й меж лексико-семантичних об’єднань (ЛСО) різних 
типів залишається актуальною проблемою лексикології, оскільки лексико-семантична 
система – наймінливіша система серед усіх інших мовних рівнів. Віднесення лексеми 
до певного ЛСО здійснюється шляхом виявлення її лексичного значення, яке є основою 
семантичної структури слова. За визначенням В. Гака, «під семантичною структурою окре-
мого значення слова розуміється сукупність елементарних смислів, «сем», які становлять це 
значення» [1: 95]. Завдання дослідника у процесі моделювання ЛСО – зібрати всі можливі 
семи та виявити серед них архісему (спільну інтегральну ознаку, яка об’єднує всі лексичні 
одиниці), а потім на цій основі визначити критерії віднесення тієї чи іншої лексеми до 
певного ЛСО та критерії його структуризації. Як зауважує Г. Межжеріна, «при поетапному 
введенні ідентифікаторів йде поступове звуження меж лексико-семантичного об’єднання 
до рівня ЛСГ <…> Одним із важливих аспектів вивчення ЛСГ є вирішення проблеми 
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границь. Якщо визначення зовнішніх меж ЛСГ на рівні мікрополя або поля проводиться, 
головним чином, за допомогою методу ідентифікації, то визначення внутрішніх границь 
ЛСГ встановлюється з урахуванням і лінгвістичних, і екстралінгвістичних факторів. Так, 
наприклад, розмежування ядерних і периферійних елементів залежить від здатності тієї чи 
іншої лексеми виражати основне значення ЛСГ, частоти її уживання, жанрово-стильової 
диференціації значень, валентності тощо. Численні дослідження свідчать про те, що межі 
між ядром і периферією лексико-семантичного об’єднання змінюються дуже повільно. 
Повільно – і якісно, і кількісно» [2: 120–121]. 

Мета нашого дослідження – визначити основні критерії, за якими буде здійснюватися 
відбір лексики на позначення емоційного стану людини (діахронічний зріз). Чи можемо 
ми віднести такі слова, наприклад, як забавленіє, веселость, зневѣстѣлый, до ЛСО на 
позначення емоційних реакцій людини? Відповідь на це питання потрібно шукати в науко-
вих розвідках представників суміжних дисциплін, оскільки класифікація емоцій є предме-
том студіювання не лінгвістів, а філософів, психологів та ін. Відбір, опис та систематизація 
лексичного матеріалу, визначення меж ЛСО передбачають виконання ряду завдань, а саме: 
аналіз суперечливих питань стосовно термінологічного апарату, розгляд класифікацій 
емоцій, розроблених представниками суміжних галузей знань, обрання класифікацій, які 
будуть базовими в процесі інвентаризації знайденого лексичного матеріалу.

Наукове осмислення мови як антропоцентричного феномену є найбільш знако-
вим та перспективним напрямом, що й зумовлює інтерес учених (Ю. Апресян, Л. Ба-
бенко, Ш. Баллі, О. Вольф, В. Телія, З. Фоміна, В. Шаховський та ін.) до дослідження 
взаємозв’язку емоційної сфери та мовної системи. Сьогодні багато розвідок проводиться 
на сучасному матеріалі (А. Ілінська, Н. Киселюк, Н. Навроцька, М. Охріменко, Т. Пара-
сюк та ін.), водночас лексика на позначення емоційного стану людини XIV–XVII століть 
залишається поза розглядом, хоча базові емоції мали лексичне вираження вже на ранніх 
етапах розвитку мови. Н. Бойко звертає увагу на те, що лексичний шар виступає не лише 
засобом пізнання та репрезентації національної картини світу відповідного хронологічного 
зрізу, а й служить для вираження широкої палітри емоцій, почуттів, оцінок, усього того, що 
пов’язано із сферою емоційно-психічної діяльності людської свідомості [3: 5]. 

Враховуючи складність та багатогранність емоцій як основного предмета 
дослідження, спробуємо розібратися з термінологічною плутаниною, яка вносить хаос 
у понятійно-категоріальний апарат. За слушним зауваженням В. Шаховського, «розро-
бити будь-яку теорію – означає, перш за все, попрацювати над розмежуванням та уточ-
ненням її основних понять» [4: 20]. Погляди лінгвістів кардинально відрізняються: 
одні поділяють емотивний шар мови на лексику емоцій та емоційну лексику (Ш. Баллі, 
О. Вольф, Є. Галкіна-Федорук, К. Тимофєєв, В. Шаховський), аргументуючи це тим, 
що одиниці, «які позначають самі почуття, емоції та настрої – любов, страх і под. … 
жодного відношення до емоційної лексики не мають» [5: 131], а інші заперечують та-
кий «штучний поділ лексики» на зазначені групи й розглядають емоційно-експресивний 
пласт мови як одне ціле – емотивну лексику (Л. Бабенко, Т. Ларіна, Р. Сакиєва), оскільки 
«лексика й однієї, й іншої групи бере участь у відображенні (позначенні чи вираженні) 
емоцій людини (мовця, слухача чи іншої особи)» [6: 14]. Ми поділяємо думку другої гру-
пи дослідників і пропонуємо називати всю сукупність засобів, якими позначають назви 
емоцій та емоційно забарвлені слова із чуттєвим фоном, емотивною лексикою. 
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Ще однією проблемою є класифікація емоційних станів (реакцій) людини. Для її 
розв’язання необхідно звернутися до вітчизняних та зарубіжних досліджень в інших галу-
зях знань, оскільки класифікація емоцій – насамперед предмет дослідження психологів, 
а власне опис та систематизація лексики – завдання мовознавців. За твердженням В. Га-
лаган, «емоційність як психологічний феномен в процесі вербалізації трансформується 
в емотивність – мовний феномен, який об’єднує різні види емотивної семантики, рівні 
її вираження та типи відповідної лексики і входить у структуру лексичного значення 
слова у вигляді емотивних сем» [7: 172]. Студіювання лінгвістичного аспекту проблеми 
класифікації назв емоцій неможливе без звернення до історії питання, оскільки глибоке 
наукове осмислення будь-якого феномену – запорука якісного аналізу.

На ранніх історичних етапах дослідження, коли філософія була «наукою всіх наук» і 
включала всі галузі знань, які ще не встигли виокремитися в самостійні науки, емоційна 
сфера досліджувалася під її егідою. До питання емоцій зверталися Аристотель, Р. Декарт, 
Д. Дідро, І. Кант, Дж. Локк, Платон, Б. Спіноза. У вступній статті до монографії «Теорія 
почуттів» (1979) Агнес Хеллер детально розглядає, як змінювалися уявлення про емоції 
в різні історичні періоди. Так, в античності, коли почуття були насамперед естетичною 
проблемою, аналіз почуттів завжди був підпорядкований аналізу позитивних характеристик 
людини. Наприклад, у повчаннях Платона різні почуття приписувалися різним соціальним 
верствам; Аристотель вважав, що почуття мають вимірюватися якостями хорошого 
громадянина. У середньовічному християнстві почуття розглядалися передусім з етичної 
точки зору. Вважалося, що лише почуття душі (духу) могли стосуватися добра; почуття, 
властиві тілу, розміщувалися на протилежному полюсі, і їх потрібно було за можливості 
приборкувати або, принаймні, контролювати [8: 2–3]. Епоха Відродження, яка була 
втіленням антропоцентричних традицій, сприяла пожвавленому інтересу до природи лю-
дини, у тому числі до її емоційного життя, яке пронизувало живопис, музику, архітектуру, 
поезію. В епоху Нового часу розум не розглядають окремо від емоцій, а інколи взагалі 
зводять до вищого афекту, але згодом взаємозв’язок емоцій та розуму був переосмислений 
і представлений як єдиний діалектичний зв’язок, який визначався як процес мислення. У 
подальшому багато філософських ідей щодо наукового пояснення емоцій отримали свій 
розвиток у психології, тому сьогодні можна з упевненістю говорити, що психологія досяг-
ла суттєвих зрушень у розумінні емоційної сфери. 

Згодом обговорення емоційної сфери переходить з моралізаторського й релігійного 
дискурсу у сферу дискурсу природничо-наукового. В цей період психологія виділяється з 
філософії як самостійна наука, тому з’являється новий аспект вивчення емоційної сфери 
людини – психологічний. Успадкувавши значні філософські здобутки, психологи отри-
мали й ряд невирішених проблем, одна з яких – відсутність розмежування таких понять, 
як почуття та емоції, які на початкових етапах дослідження ототожнювалися. Психологи 
по-різному підходили до вирішення цього питання: одні пропонували відмовитися від 
наукового дослідження емоцій (Дж. Уотсон), другі вважали, що потрібно відмовитися 
від самого терміна, оскільки він заважає точним дослідженням (Е. Даффі), треті взагалі 
пророкували зникнення емоцій зі сфери психології. Загалом сучасних учених, які роз-
глядають зіставлення почуттів і емоцій, умовно можна поділити на чотири групи: перша 
ототожнює почуття й емоції або дає почуттям таке ж визначення, яке інші психологи 
дають емоціям; друга вважає почуття одним із видів емоцій (емоційних явищ); третя 
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визначає почуття як родове поняття, що поєднує різні види емоцій як форми переживан-
ня почуттів (емоції, афекти, настрої, пристрасті й власне почуття); четверта розмежовує 
почуття й емоції [9: 437–438]. 

Оскільки до питання класифікації емоційних станів людини у різний час дослідники 
підходили з різних філософських та логічних позицій з урахуванням фактів, що 
представлені фізіологією, медициною, психологією, це питання й досі залишається 
дискусійним. Психологи по-різному намагалися пояснити ситуацію, наприклад, 
Б. Додонов доцільно заявляв, що «класифікація, що добре слугує для одного кола 
завдань, обов’язково повинна бути замінена іншою для іншого кола завдань, принципово 
відмінних» [10: 105]. Проте, незважаючи на численні спроби вітчизняних і зарубіжних 
дослідників, так і не було визначено узагальненого варіанта, який би містив у собі основ-
ну кількість емоцій. У зв’язку з цим пропонуємо розглянути ті класифікації психологів, 
які є базовими для сучасних наукових лінгвістичних досліджень, оскільки сьогодні 
виникає потреба не у відокремлених вузькоспеціальних дослідженнях, а в комплексних 
підходах та різносторонніх методах. 

Однією зі знакових класифікацій є класифікація американського психоло-
га К. Ізарда, який виокремив десять фундаментальних емоцій, що утворюють 
мотиваційну систему поведінки людини: інтерес-хвилювання, радість, здивування 
(на думку К. Ізарда, не є емоцією у повному сенсі цього слова), горе-страждання, 
гнів, відраза, презирство, страх, сором, провина [11: 84–88]. Вітчизняний психолог 
Б. Додонов запропонував одну з найбільш повних класифікацій, в основу якої по-
кладено потреби, що зумовлюють появу емоцій. Виходячи з виокремлення базових 
і другорядних потреб, він поділяє емоції на первинні, або базові (радість, страх), і 
другорядні, або інтелектуальні (зацікавленість, хвилювання). Створена Б. Додоновим 
класифікація стосується лише емоцій «ціннісних» (за його термінологією). Основу 
цієї класифікації становлять потреби й цілі, тобто мотиви, якими слугують ті чи 
інші емоції. Б. Додонов виділив такі типи емоції: альтруїстичні (переживання, 
що виникають на основі потреби в допомозі, бажанні приносити людям щастя), 
комунікативні (виникають на основі потреби в спілкуванні), глоричні (пов’язані з 
потребою у самоствердженні, славі, прагненні завоювати визнання), праксичні 
(виникають у зв’язку з діяльністю, її успішністю чи неуспішністю, бажанням досягти 
успіху в роботі, наявністю труднощів), пугничні (пов’язані з потребою подолання 
небезпеки, на основі чого виникає інтерес до боротьби), романтичні (пов’язані з 
прагненням до всього незвичного, потаємного, незвіданого), гностичні (пов’язані не 
лише з потребою отримання будь-якої нової інформації, а з потребою у «когнітивній 
гармонії»), естетичні (виявляються у насолоді красою, у почутті хвилюючого 
драматизму), гедоністичні (пов’язані із задоволенням потреб у тілесному й душевному 
комфорті), акизитивні (виникають у зв’язку із зацікавленням до накопичення, 
колекціонування, придбання речей) [10: 109–122]. Проте його класифікація не дає 
уявлень про групи емоцій, назви яких потрібно досліджувати, а лише вказує на види 
потреб, із якими вони співвідносяться. За основу візьмемо класифікацію К. Ізарда як 
найбільш практичну для подальшого лінгвістичного дослідження процесів номінації, 
враховуючи при цьому результати дослідження Б. Додонова, які допоможуть більш 
точно проаналізувати знайдений лексичний матеріал.
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Останнім часом емоційні реакції перейшли у фокус дослідження лінгвістів, 
які відкрили нові перспективи у процесі вивчення цього явища, але водночас слід 
відзначити, що результати наукових досліджень суміжних галузей суттєво впливають 
на історію дослідження цього феномену. У лінгвістиці одним із перших до поняття 
«емотивної лексики» звернувся В. Шаховський, який вказав на існування трьох рівнів 
вираження емотивної семантики мовних та мовленнєвих одиниць: емотивне значення, 
емотивна конотація та емотивний потенціал [4]. Л. Бабенко виділила у складі емотивного 
фонду такі групи слів: 1) емотиви-номінативи базові; 2) емотиви-номінативи додаткові; 
3) емотиви-експресиви [6: 89]. А. Ілінська зауважила, що емотивна семантика кодується 
в граматичній (морфологічній і синтаксичній) структурі мови й може бути представле-
на у формі: 1) емотивного значення (тільки для синтаксичних одиниць); 2) емотивної 
конотації; 3) емотивного потенціалу [12: 5–6]. М. Блох та Н. Рєзникова виокремили 
п’ять груп емотивної лексики: 1) емотиви-номінативи, тобто лексика, яка називає емоції; 
2) емотиви асоціативи, до яких належать лексеми з прихованою семою емотивності; 
3) емотиви-експресиви, тобто слова, що виражають емоційну оцінку; 4) оказіональні 
емотиви, які є авторським витвором; 5) нейтральні емотиви, чия емотивна конотація 
узуально не закріплена, але експлікується у складі диктеми [13: 16]. В. Галаган наго-
лосила, що емотивні лексеми можуть функціонувати ізольовано одна від одної: 1) як 
негативно-оцінні лексеми, тобто такі, які марковано тільки експресивною конотацією; 
2) як іронічні лексеми, тобто такі, які марковано чисто емоціональною конотацією; 3) 
як лексеми на позначення політичної належності [7: 177]. Вважаємо, що для детальної 
характеристики закономірностей лексичної номінації необхідно поєднати класифікацію, 
розроблену К. Ізардом (диференціювавши при цьому виділені ним фундаментальні 
емоції на позитивні, негативні, нейтральні й біполярні), та лінгвістичну класифікацію, 
запропоновану Л. Бабенко. 

Отже, хоча питання дослідження емоцій та їх назв має широкі дисциплінарні межі, 
залишається ряд аспектів, які є дискусійними та опрацьовані недостатньо. Однією з про-
блем, що постають перед мовознавцями у процесі наукового пошуку у вказаній сфері, є 
термінологічна плутанина. Щоб її уникнути, вважаємо за доцільне дотримуватися дум-
ки тих дослідників, які пропонують розглядати емоційно-експресивний вокабуляр мови 
як одне ціле – емотивну лексику. У питанні класифікації емоційних станів людини та 
назв цих станів, на нашу думку, потрібно об’єднати надбання психологів та лінгвістів. У 
процесі визначення структури лексико-семантичного поля «позначення емоційного ста-
ну» пропонуємо спиратися на класифікації, запропоновані такими вченими, як К. Ізард, 
Б. Додонов та Л. Бабенко, що дозволить уникнути неточностей під час дослідження. 
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КОНТЕКСТ АНАЛОГІЇ ПОНЯТТЯ «ЛЮДИНА – МОВА» 
В ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ ХХ СТ.

Стаття присвячена змінам у мовознавчих студіях ХХ ст., зумовлених ходом 
історичних подій, які вплинули на мовознавчі студії, теоретичне наповнення яких 
стало основою прикладних напрямів розвитку лінгвістики, що, як безпосередньо, так і 
опосередковано, впливають на буття людини.

Ключові слова: лінгвістика, дихотомія, мова, збідніння мови, людина.

У ХХ ст. у мовознавчих дослідженнях почали використовувати термін «лінгвістика», 
в основі якого перебуває слово латинського походження «lingua», що багатьма мовами 
світу тлумачиться як поняття «язик» («орган людини») та поняття «мова» («головний 
засіб спілкування людей»). Лексикографічний екскурс до багатьох словників наштовхне 
на думку, що в мовній картині світу ці наукові поняття вважаються синонімами, напр., 
українською мовою ми маємо «мовознавство» / «лінгвістика», російською – «языкове-
дение» / «языкознание» / «лингвистика», німецькою – «Sprachkunde» / «Sprachwissen-
schaft» / «Linguistik». В англійській мові та в романських мовах існує один термін для 
позначення цього поняття – анг. «linguistics», фр. «linguistique», іт. «linguistica», ісп. 
«lingьнstica». Ф. де Соссюр наголошував: «Марно визначати абсолютний відповідник 
в іншій мові тим поняттям, що характерні, наприклад, для вжитку фрацузькомовному 
носію мови» [1: 52]. У радянському мовознавстві середини ХХ ст. почали все частіше 
вживати термін «лінгвістика», вкладаючи у поняття тотожність значенню «мовоз-
навство». Ця тенденція простежується і в студіях науковців пострадянських країн. У 
німецькій мові термін «Linguistik» з’явився у 60-ті рр. ХХ ст. Як приклад, одне визначен-
ня у німецькомовній науковій літературі, яке якнайточніше характеризує сучасний на-
прям лінгвістичних досліджень: «Лінгвістика. Мовознавство. Наукове дослідження мови 
людини з метою опису і пояснення її внутрішньої структури. Лінгвістика поділяється 
на різні підрозділи: → фонетика, → фонологія, (→ граматика), → морфологія, → син-
таксис, → семантика. Термін використовується, насамперед, для позначення «сучас-
них», а саме – для синхронічних мовознавчих досліджень, на противагу поняттю «мо-
вознавство», яке займається діахронічними дослідженнями» [2: 249]. Загальносвітовий 
напрям використання терміну «лінгвістика» зі середини ХХ ст. був одним з перших 
кроків універсалізації лінгвістичних термінів-понять у науковій думці, завдяки чому в 
забуття потрапили «етнотерміни» кожної мови, детерміновані мовознавцями тієї або 
іншої країни. Головним чинником такого роду трансформацій у наукових дослідженнях 
мови другої половини ХХ ст. був прихований вплив позамовних чинників, а саме 
вплив так званих суб’єктів міжнародного права, а саме – низки держав, які нав’язували 
свою ідеологію всьому світові, і політика яких на той час не піддавалася критиці. Така 
політика проводилися заради маніпулювання іншими суб’єктами міжнародного права та 
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індивідуумами й групами індивідуумів і сугестії на інших. Така політика проводилася 
цілеспрямовано, передусім, за допомогою мови людини, яку потрібно було б якимось 
чином унормувати й стандартизувати, а саме – спростити, аби за її допомогою можна 
було якнайефективніше чинити маніпулювання іншими. Певні зсуви у терміносистемі 
мовознавства були обумовлені не потребами людини на ономасіологічному рівні щось 
позначити чи визначити заради уточнення чи розширення поняття її думки, а задля 
«модних» тенденцій на той час, що суґестувалися у мислення людини з віяннями часу. 
Мотиваторами такої заміни або паралельного вживання обох термінів «мовознавство – 
лінгвістика» у всесвітньому масштабі та й зміни в дослідженнях будь-якої мови, були, 
по-перше, позамовні чинники, по-друге, певний суб’єктивний підхід стосовно оцінки 
минулих надбань у мовознавстві, що розуміється за такими двома критеріями: 1) на 
інтроспективному рівні та 2) на рівні узагальнення, коли мотив і ціль дослідження пере-
бували на одному рівні задля ретроспективного погляду з метою розширення наукових 
знань у майбутньому. Людина у повоєнний час прагнула до нового, яке не повинно було 
б мати у своїй основі заідеологізованих понять, що стали причинами попередніх бід 
людства у 30-40 рр. ХХ ст. Отож, окрім позамовного чинника на розвиток мови та на 
її дослідження, закономірно простежується вплив людського чинника на розвиток тієї 
ж мови і її дослідження, відповідно до чого відбувся «закон зсуву мотиву на ціль» [3: 
21] у розумовій діяльності людини, тобто – науковця, який на інтроспективному рівні 
визначив для себе те, що мову краще досліджувати на рівні структур. Л. Булаховський 
наголошує на тому, що заміна може відбуватися «суспільно» у психіці людини (тобто, у її 
підсвідомості) – «як наслідок бажань або певних визначених завдань» [4: 49]. А філософ 
Ж. Рюс, посилаючись на працю Е. Бенвеніста «Problиmes de linguistique de gйnйral», 
стверджує, що «наука про мову запозичує… свої моделі з математичних та дедуктивних 
дисциплін. Вона ставатиме все більше і більш «формалізованою» [...] Відштовхуючись 
від природного лінгвістичного висловлювання, шляхом аналізу кожен такий вираз 
розкладають на його елементи, далі, за допомогою наступних аналізів, кожен елемент 
розкладається на все простіші й простіші сутності» [5: 441], що і є наслідком діяльності 
дослідників. У “Лінгвістичних нарисах” Л. Єльмслев зазначає, що «структурний підхід 
до вивчення мови має певні тісні зв’язки з науковою течією, яка оформилася незалежно 
від лінгвістики і яку лінгвісти не дуже помічали досі, а саме – з логістичною теорією 
мови. Ця теорія, спочатку утворена, виходячи з міркувань математики, була розвину-
та зокрема Вайтгедом та Бертраном Раселом і Віденською школою логіки, передусім 
Рудольфом Карнапом… останні праці якого з проблем синтаксису та семантики мали 
незаперечний вплив на лінгвістичне вивчення мови [...]. В одній із попередніх праць 
Карнапа «структура» визначається… як явище суто формальне і суто релятивне» [5: 
444]. Це також можна підтвердити думкою Г. Льофлера, який зазначає, що «нова назва 
«лінгвістика» передбачалася для всесвітнього процесу інтернаціоналізації та застосу-
вання наукових природничо-математичних методів дослідження мови. Престиж цього 
терміну ґрунтувався на суспільній релевантності, що приписувалася таким «модним» 
дисциплінам як психологія, соціологія та політологія. Так і з’явилася нова методологія 
емпіричного соціального дослідження та статистичних методів у мовознавстві, які 
нецифрові дані зробили здатними до обчислень, а весь суспільний досвід – здатний до 
кваліфікації та перегляду, або ж ревізії» (нім. «quantifi zierbar»; «ьberprьfbar» [6: 30]. 
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Окрім того, науковцями віддавалася «перевага» терміну «лінгвістика» порівняно до 
«консервативного» терміну «мовознавство», який асоціювався лише з порівняльним мо-
вознавством, у якому вже все і реконструйовано, і систематизовано, і проаналізовано. Та 
й науковці стали іменувати себе лінгвістами, а не філологами, попри те, що ці терміни-
поняття є синонімами, запозиченими з різних мов – латини та давньогрецької мови.

Відомо, що моральні цінності людини як соціально-історичної категорії нагро-
маджуються у результаті практики, що є специфічною формою людського мислен-
ня і життєдіяльності людини та формою засвоєння людиною раціональних здобутків 
її минулої діяльності – досвіду. Мова ж людини як головний засіб спілкування у ме-
жах окремих етнічних спільнот і як головна форма реального існування свідомості 
індивідуума й суспільства в цілому формується як набуток практичної діяльності люди-
ни і розвивається у формі потреб, існуючих у певному суспільстві. Ф. де Соссюр, роз-
виваючи лінгвістичну теорію щодо існування і функціонування мовленнєвої діяльності, 
мови та мовлення у житті людини, наполягав на тому, що при розрізненні цих понять 
потрібно «з самого початку надати перевагу мові і вважати її основою (фр. «norme») для 
усіх інших проявів мовленнєвої діяльності» людини [1: 47]. І хоча, як зазначає Г. Кук, 
«погляди Ф. де Соссюра і стали основою лінгвістичних досліджень ХХ ст.» [7: 52], про-
те переважна більшість лінгвістів, а особливо представники Празької та Копенгагенської 
школи, в категоріальних дихотоміях аналізу мови вчення Ф. де Соссюра – 1) у «синхронії 
– діахронії» (фр. «synchron – diachron»); 2) у «мові – слові, мовленні» (фр. «la langue – la 
parole»); у «системі мови – мовленні, вмінні говорити» (фр. «la langue – langage»); 3) у 
«значенні – значущості» (фр. «signifi й – signifi cant»); 4) в «опозиції – аналогії» (фр. «op-
position – analogie») [8: 4-5] – вбачали структурний підхід до вивчення мови, що й стало 
основою «синтетичного поняття методології науки, яка поєднує у собі всі мовні засоби, і 
які вживаються у науці для демонстрації здобутих знань на конкретно-історичному етапі 
її розвитку» [9: 392] з метою їхньої стандартизації у формі формалізованих структур, 
під час, повністю відірваних від мовленнєвої діяльності людини та її мовлення, особли-
во у повсякденному бутті людини. Ще з часів В. Гумбольдта відомо, що «мова люди-
ни – всеосяжне сховище інформації та універсальний засіб її передачі» [10: 195]. Отож, 
думка, яка постала на сторінках наукових праць у середині 60-х рр.., відносно того, що 
«звичайне мовлення людини є лише потік звуків, що інколи переривається паузами, а 
реципієнт виокремлює із суцільного мовленнєвого потоку окремі слова, орієнтуючись 
на їхнє значення» [10: 199], розглядаючи при цьому людину як примітивне створіння, 
настільки, як здавалося, «сподобалася» дослідникам мови, що фонологічний і семантич-
ний аспекти мови людини спробували поєднати за допомогою прикладної лінгвістики 
під час автоматичної обробки мовленнєвої інформації у формі тих же формалізованих 
структур, поставивши перед собою завдання – «навчити машину виокремлювати із 
суцільного мовленнєвого потоку окремі слова […], застосовувавши спрощений варіант 
мови людини» [10: 199]. «Живу» сутність основного засобу ідентифікації людини та її 
спілкування перетворили у систему інформаційно-логічних мов, яка сприяє процесу 
деградації людини, оскільки людина перестає мислити, користуючись певними виз-
наченими структурами. Хоча, напевно, на початковому етапі розвитку математичної 
лінгвістики передбачалося, що всі її надбання будуть використовувати на поміч людині, 
наприклад, при укладанні словників. Адже машинну мову створювали, насамперед, «для 
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подання інформації в зручному для комп’ютера вигляді» [11: 330-331], а не для того, щоб 
мова виглядала як «штучно-синтетичне утворення» [12: 144], побудоване лише за прави-
лами. Поєднання дослідження мовлення та мислення людини прикладною лінгвістикою 
є першопричиною сучасного процесу збідніння мови людини у глобальному вимірі. 
Як відомо, органічність думки людини охоплює багато процесів людського мислення. 
Думка людини поряд з інстинктивною, виробленою у часі, з напівсвідомою та свідомою 
діяльністю здатна рости, збагачуватися. О. Потебня наголошує: «Властивість наукового 
узагальнення така, що веде думку до частковостей, які в ній містяться, але не до част-
ковостей іншого кола» [13: 87]. Тому внутрішньомовні зміни, які відбуваються у кожній 
мові під впливом внутрішніх законів розвитку мови, перебувають під значним впли-
вом позамовних чинників глобального виміру. Прикладом може послужити той факт, 
що для інформаційно-логічних машинних мов використали англійську мову, і на ній 
розробляється програмне забезпечення для того, щоб працювали «перекладачі-машини», 
а носії інших мов, при цьому, свідомо чи несвідомо спрощують, тобто збіднюють, і свою 
рідну мову. Результат: 1) збідніння рідної мови; 2) деградація людини; 3) деградація 
суспільства; 4) інтелектуальний занепад цивілізації за допомогою технічного прогресу. 
5) виконання людиною роботизованих функцій не лише у сфері фізичної діяльності, а й у 
сфері розумової діяльності, наслідком чого може бути спрощений варіант маніпулювання 
людиною, її підкорення і поневолення, оскільки людина втрачає спроможність мислити. 
Постає низка запитань: А чи вже не винайдена невидима «зброя масового знищення» на 
інтелектуальному рівні і чому нині в закордонних виданнях багато науковців піднімають 
питання про «етику науки»? Бо ж відомо, якщо людина мислить, то вона висловлює свої 
думки за допомогою мови не за зразками певних стандартизованих, шаблонних форм, а 
за допомогою мисленнєво-мовленнєвих знань, набутих її життєвим досвідом, починаю-
чи з колискової пісні матері і закінчуючи, наприклад, прочитанням філософського трак-
тату Ф. Ніцше. Варто нагадати й пам’ятати, що основною діяльністю людини у всі часи 
було пізнання нею світу, що й стало підґрунтям еволюційного та цивілізаційного розвит-
ку людства. Мова як головний ідентифікуючий чинник людини служила для неї виявом 
її творчої діяльності, показником її творчого мислення, тому й існує велика кількість 
діалектних форм, говірок у тій або іншій мові. 

Другим прикладом сучасних досліджень є новітнє застосування наукового терміну 
«евристика» стосовно науки, яка вивчає евристичну діяльність (продуктивне творче мис-
лення) як спеціальний розділ науки про мислення [14]. У стародавній Греції евристика 
була спеціальним методом навчання людини за допомогою навідних питань або шляхом 
колективного розв’язування проблем. Напрошується висновок, коли ж «евристика» слу-
жила людині, тоді, коли вчила її думати, висловлювати свої думки, чи тоді, коли вивчають 
думки людини з метою виявлення у неї якихось ознак творчого мислення заради їхнього 
використання, наприклад, у менеджменті. Хіба такі напрями лінгвістичних досліджень 
у суміжності з іншими дисциплінами не виглядають як інтелектуальний тероризм сто-
совно людини? Йде до того, що думки іншої людини, а не свої власні, можна стандар-
тизувати та уніфікувати, окрім того, ще й використати у власних цілях або ж, володіючи 
інформацією, шантажувати людину.

Видатна особистість ХХ ст. Ганс Йонас (1903-1993) – американський філософ 
німецького походження – одним з перших торкнувся теми відповідальності науковців пе-
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ред собою подібними, написавши монографію під назвою «Принцип відповідальності: 
Етика експерименту для технологічної цивілізації» (1979) («Das Prinzip Verantwortung: 
Versuch einer Ethik fьr die technologische Zivilisation»), у передмові до якої він зазначає: 
«Остаточно розкутий Прометей, якому наука надає не знані досі ще сили, а економіка 
– нечувані стимули, закликає до етики, щоб через добровільне підкорення їй прибор-
кати свою могутність, аби ця могутність не обернулася для людини лихом» [15: 3]. У 
всі часи представники різних наукових теорій з різних галузей знань як про людину, 
так і про мову використовували мову як головний засіб передачі власних думок. Це 
відбувалося, по-перше, з метою подачі й передачі іншим своїх просвітницьких ідей, під 
час, передових; по-друге, з метою переконання індивідуумів та групи індивідуумів задля 
сприйняття ними цих ідей; по-третє, з метою зміни їхнього світогляду, наслідком чого 
поступово відбувався або ж регрес, або ж прогрес як індивідуума, так і суспільства в 
цілому. Якщо Г. Йонас писав про відповідальність науки перед людиною для всіх галузей 
науки, то О. Дуличенко на Міжнародній науковій конференції «Лингвистика на исходе 
ХХ века»(Москва, 1995) зауважував те, що в сучасних мовознавчих дослідженнях «у 
перспективі не повинно бути «пануючого», мало не «єдиного» напряму та підходу, як це 
трапилося у ХІХ ст. із порівняльно-історичним, а у ХХ ст. зі структурними методами…» 
[16: 20]. Та й низка сучасних мовознавців Г. Вежбицька, І. Голубовська, М. Джонсон, 
В, Жайворонок, О. Кубрякова, Р. Лангакер, А. Ньюелл, Т. Радзієвська, Ю. Степанов, В. 
Топоров та ін. зазначають про зміну парадигми лінгвістичного знання людини на сучас-
ному етапі її існування та розвитку, яка спрямована на людину, яка пізнає світ, людину, 
яка мислить, оцінює, аналізує. Науковець І. Голубовська зазначає, що сучасні мовознавчі 
студії характеризуються утвердженням антропоцентричної лінгвістики [16: 8], яка, на-
самперед, поняття «людина – мова» розглядає у контексті аналогії, а не опозиції.
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КОНТЕКСТ АНАЛОГИЙ ПОНЯТИЯ «ЧЕЛОВЕК – ЯЗЫК» 
В ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ ХХ ВЕКА

Статья посвящена изменениям понятийно-терминологического корпуса в 
языкознании ХХ века, которые были обусловлены развитием исторических событий, 
повлиявших на языкознание, теоретические знания которого были воплощены в 
исследованиях прикладной лингвистики и которые, как непосредственно, так и 
опосредствованно, оказывают влияние на бытие человека.
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The article is dedicated to the changes in terminologic package of linguistic studies of 
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ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ТЕОРІЇ ЗНАКУ ЖАКА ДЕРРІДА 
В СУЧАСНІЙ КИТАЙСЬКІЙ ГРАМАТОЛОГІЇ

У статті розглянуто концепцію «примату ієрогліфа над мовою», відроджену в 
сучасному китайському мовознавстві лінгвістом Меном Хуа через інтерпретацію окремих 
положень теорії Жака Дерріда, сформульованих у таких термінах, як знак, письмо, дис-
танція, мотивованість, слід. Виявлено подібність у розумінні поняття «знак» у Дерріда 
та давніх китайських лінгвістів, а також представлено особливості ієрогліфічних зна-
ків – такі як зображальність і здатність скорочувати дистанцію до денотату.

Ключові слова: знак, письмо, слід, ієрогліф, мотивованість, дистанція.
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З появою писемності в історії людства, на Сході й Заході утворились і закріпились 
різні типи писемних знаків, що відобразило різне ставлення до багатьох лінгвістичних 
і культурних явищ у цих регіонах. Зокрема, якщо в Європі вже від часів Аристотеля 
письмо вважалося лише «знаком знаків» [1, с.147], не вартим великої уваги мовознавця, 
то в Китаї ієрогліф, за винятком окремих нетривалих періодів, досить тривалий час за-
лишався центральним об’єктом філологічних досліджень. 

Як відомо, у Китаї довгий час саме граматологія заступала собою філологію, а спроба 
змінити граматологію на граматику на початку ХХ ст., після знайомства з європейськими 
лінгвістичними теоріями, викликала гострі суперечки й спротив мовного матеріалу. На 
сучасному етапі китайські лінгвісти намагаються відродити ідею про «примат ієрогліфа» 
[4, с.11], причому роблять це, не відкидаючи європейських теорій (що, здавалося б, не 
виправдали себе), а відбираючи з них те, що прийнятне для пояснення реалій китайської 
мови. До того ж і в Європі лінгвістичні теорії почали звільнятися від європоцентризму в 
процесі визначення універсалій. Тож наразі в світі спостерігається своєрідна інтеграція 
лінгвістичних концепцій.

Якщо говорити про дослідження писемних знаків у сучасній Європі, то оригінальну 
трактовку їх запропонував французький дослідник Жак Дерріда. Як відомо, він пере-
осмислив традиційні європейські уявлення про писемний знак лише як про посередника 
(або ж бар’єр) між людиною і реальністю, що створює дистанцію між ними [1, с.14], 
зауважуючи, що в Європі писемний знак зазвичай розчиняється за звуком. Таке явище 
Дерріда називає «фоноцентризм» [1]. Якщо ж спробувати переформулювати окремі тези 
самого Дерріда, то можна виявити, що важливими властивостями знаку, на його думку, є 
його здатність не бути образом [1, с. 166] і мотивованість [1, с. 168].

Стосовно ієрогліфічного письма, Дерріда нагадує слова Гегеля (тобто точку зору 
традиційного в Європі бачення знаку, яке він критикував), у якого виходило, що таке 
письмо зраджує життя, загрожує диханню й породжує безпліддя [1, с. 142]. У межах 
концепції самого Дерріда це мало означати, що ієрогліфи руйнують логоцентризм – яви-
ще, коли істина пов’язується виключно з голосом [1, с. 15].

На основі цієї концепції сучасний китайський дослідник Мен Хуа розвиває теорію 
про «примат ієрогліфа над мовою» в китайській мові. Розглянемо докладніше окремі 
положення цієї теорії.

1) По-перше, Мен Хуа вбачає спільну ідею у визначеннях поняття «знак», які пропо-
нують, з одного боку, давні китайські граматологи, а з іншого боку, – Дерріда. 

Узагальнюючи бачення знаку в класичній китайській граматології, Мен Хуа 
прописує «подвійну природу» знаку: 1) знак-«образ», який включає усі зорові символи і 
2) механізм символізації, який складає здатність утворювати образи.

Варто зауважити в цьому випадку, яким чином розуміння писемного знаку в Дав-
ньому Китаї відбилося безпосередньо на формі відповідного ієрогліфа. Йдеться про 
ієрогліф文, який зустрічається вже в найраніших відомих нам писемних пам’ятках ки-
тайською мовою. У ті часи цей знак являв собою схематичне зображення людини з 
підкреслено виділеною грудною клітиною, на якій схематичним хрестиком було пред-
ставлено візерунок [2, с.177]. Сучасні дослідники висловлюють припущення, що під 
цим візерунком маються на увазі татуювання, якими давні люди прикрашали свої тіла 
і які завжди щось говорили про свого власника, тобто – були знаками. Таким чином, 
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поняття письма в Давньому Китаї пов’язувалось із поняттям візерунку, в утворенні 
якого важливу роль відіграють зв’язність ліній і ритмічний повтор – тобто, абстракції. 
У сучасній китайській мові ієрогліф 文має аж 13 значень, серед яких «писемний знак», 
«письмо» і «текст» [5]. 

Таким чином виявляється, що в сучасній європейській лінгвістиці активізувалося 
розуміння знаку, подібне до того, яке було властивим давнім китайським філологам: 
знак – це відображення в матеріальній субстанції абстрактної сутності нашого мозку до 
символізації.

2) Далі Мен Хуа переосмислює тезу Дерріда про дистанцію, яку викликає знак між 
людиною й об’єктом, і зауважує, що китайські ієрогліфи як зображальні знаки, на відміну 
від буквеного письма, таку дистанцію скорочують, оскільки безпосередньо візуалізують 
форму предмета [4]. Проте, в такому випадку, збільшується дистанція між ними й зву-
ком, адже, як відомо, китайське ієрогліфічне письмо або зовсім ніяк, або дуже віддалено 
відображає звучання слів. Натомість букви скорочують відстань до звуку, представляючи 
його на письмі, але, дійсно, віддаляють таким чином появу об’єкту. Таким чином ієрогліф 
постає як філософське усвідомлення процесу означення, коли відчутна дистанція між 
звуком і значенням [4, с. 61].

Таким чином, можна зробити висновок, що дистанція, породжувана знаками, за-
лежить від способу означення (вказування). За цим критерієм Мен Хуа поділяє знаки 
на зображальні й виражальні [4]. Перші – це семантичні знаки (наприклад, китайські 
ієрогліфи), другі – це фонетичні знаки (тобто, буквене письмо). Перші зображають 
об’єкти реального світу, наближаючи до них свою форму, і тим самим скорочують 
дистанцію до цих об’єктів, віддаляючись при цьому від звучання слова і руйнуючи 
умови для появи фоноцентризму, другі – виражають звук, власне, заступають його на 
письмі, тож дистанція між ними й звуком перестає бути відчутною, проте такий спосіб 
репрезентації мови віддаляє появу об’єктів реального світу, що позначаються словами, в 
свідомості мовця. Отже, поняття дистанції в стосунку до знаку – відносне і пов’язане з 
його здатністю виражати певні сутності, а не зображати їх. 

Цю думку можна сформулювати в іншому ключі, якщо зауважити, що фонетичний 
алфавіт – це зображення звуку (але також зображення!), а китайський ієрогліф – це зобра-
ження об’єктів та явищ. Таким чином, виявляється, що зображальність (або візуалізація) 
– це важлива характерна риса писемного знаку. А якщо писемний знак – це в будь-якому 
випадку спосіб візуалізації (переведення в просторову форму) абстрактних (часових) 
сутностей, то граматологія – це теорія візуальних знаків. 

3) По-третє, Мен Хуа також зазначає відносність тези європейського мовознавства 
про довільність мовного знаку. Нагадаємо, що за Ф. де Соссюром, усі фонетичні знаки 
мають дві особливості – довільність і лінійність, проте Дерріда вважав, що «немотиво-
ваного сліду (а отже й знаку) не існує» [1, с. 168]. Мен Хуа зауважує, що довільність у 
цьому випадку слід розуміти в тому сенсі, що значення знаку походить не з відносин 
вказування, а з відносин у структурі з іншими знаками [4, с. 42]. Китайський дослідник 
виділяє два типи відносин у площині функціонування знаку: 1) з об’єктами реального 
світу і 2) з ментальними образами (він вважає усі неписемні знаки образними) [4, с. 11]. 
При цьому він зазначає, що раніше знаки вивчали або заради знаків, або заради мови, але 
тепер він пропонує поєднати обидва ці типи відносин.
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Таким чином Мен Хуа робить висновок, що китайські ієрогліфи, навпаки до знаків 
європейського алфавіту, не довільні щодо свого денотату (предмету реальності, який 
вони позначають), адже мотивовані його формою, але довільні щодо звукових символів, 
якими тим самий денотат позначається в мовленні і які вони фіксують на письмі.

4) Далі, Мен Хуа заперечує таку традиційно приписувану ієрогліфам рису як 
образність, а пропонує натомість говорити про їхню символічність. Вище вже зазначало-
ся, що така риса була однією з основних ознак писемного знаку для Дерріда. Стосовно 
китайських ієрогліфів Мен Хуа обстоює їх схематичність – на його думку, ієрогліфи зо-
бражають не предмети навколишнього світу, а абстракції (або ментальні образи), що ут-
ворились у мозку людини внаслідок обробки й узагальнення інформації, сприйнятої від 
цих предметів [4, с. 7]. Абстрактність (а значить і символічність) китайських ієрогліфів 
дуже добре виявляється в порівнянні з ієрогліфами народності насі (національна мен-
шина в Китаї, яка має свою власну ієрогліфічну писемність), у яких зберігається чуттєва 
складова зображення і тому вони вважаються менш розвинутим способом писемності 
[4, с. 7]. Якщо в ієрогліфах насі знак зникає за об’єктом, то в китайських ієрогліфах і 
зображення (знак), і об’єкт усвідомлюються одночасно [4, с. 8], засвідчуючи високий 
ступінь символізації такого знаку, так само, як і його високу естетичну цінність (напри-
клад, інший сучасний китайський лінгвіст Кун Женьфей вважає, що такий самий підхід 
до зображення сповідував і Пабло Пікассо в своїх картинах [3, с. 4]).

Насамкінець хочеться зауважити спільність метафоричної термінології (якщо мож-
на так висловитись), якою користувались давні китайські філологи і Дерріда – йдеться 
про визначення писемного знаку як сліду. Дерріда вживає ці поняття як взаємозамінні 
в своїй «Граматології» [1, с. 123]. Для Дерріда слід – це означник [1, с. 134]. Він пише: 
«…поняття графії вже передбачає встановлення сліду як загальну можливість усіх 
систем-означників» [1, с. 167]. Китайці ж, як відомо, ведуть історію свого письма від 
сліду: загальновідомою є легенда про те, що імператорський сановник Цан Цз’є винай-
шов ієрогліфи після тривалого спостереження за слідами птахів на березі річки – він 
зрозумів, що кожна річ має здатність залишати свій унікальний слід, за яким людина 
може уявити цю річ навіть в умовах її відсутності. 

Таким чином, можна констатувати, що китайська ієрогліфіка достатньо яскраво 
ілюструє багато оригінальних для європейської лінгвістики положень, висловлених 
французьким дослідником Жаком Дерріда. Це, зокрема, розуміння писемного знаку як 
сліду, використання його зображальних можливостей для виходу за межі логоцентриз-
му, здатність скорочувати, а не збільшувати дистанцію до позначуваного, мотивованість 
у стосунках із цим позначуваним і символічність (зображення не реального об’єкту, а 
мисленнєвого образу цього об’єкту.

Якщо більша частина «Про граматологію» Дерріда присвячена критиці 
(деконструкції) концепції фоноцентризму в європейській лінгвістиці, то в роботі сучас-
ного китайського лінгвіста Мена Хуа, яка має дуже подібну назву – «Граматологія», ут-
ворена цією критикою лакуна логічно заповнюється описом китайської ієрогліфіки і її 
властивостей як знакової системи іншого, не фоноцентричного типу.
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ТЕОРИИ ЗНАКА ЖАКА ДЕРРИДА В СОВРЕМЕННОЙ 
КИТАЙСКОЙ ГРАММАТОЛОГИИ

В статье рассматривается концепция «примата иероглифа над языком», 
возрожденная в современном китайском языкознании лингвистом Мэн Хуа путем 
интерпретации отдельных положений теории Жака Деррида, сформулированных в 
таких терминах, как знак, письмо, дистанция, мотивированность, след. В связи с этим 
отмечается схожесть понимания знака у Деррида и у древних китайских лингвистов, а 
также выявляются такие особенности иероглифических знаков как изобразительность 
и возможность сокращать дистанцию к денотату.

Ключевые слова: знак, письмо, след, иероглиф, мотивированность, дистанция.
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INTERPRETATION OF JACQUES DERRIDA’S THEORY OF THE SIGN IN 
MODERN CHINESE GRAMMATOLOGY

The article is devoted to the “zibenwei” theory, which was revived in modern Chinese 
linguistics by Men Hua through interpretation of some statements of Jacques Derrida’s theory 
of the sign, formulated in terms like sign, writing, distance, motivation, trace etc. There were 
found some features of similarity in the article between interpreting notion “sign” by Jacques 
Derrida and ancient Chinese linguists, and stressed such properties of characters like ability 
to depict and ability to reduce distance to the objects they depict.

Key words: sign, writing, trace, character, motivation, distance.
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КИЕВ КАК ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЙ КОНЦЕПТ 

Статья посвящена анализу ocнoвныx пoдxoдов к изучeнию кoнцeпта и, в частности, 
лингвокультурного концепта Киева, который мы принимаем как культурнo oтмeчeнный 
вeрбализoванный cмыcл, прeдcтавлeнный в тeкcтe цeлым рядoм языкoвыx рeализаций.

 Ключевые слова: концепт, кoнcтанта культуры, фундаментальные концепты, 
лингвокультурный кoнцeпт, структура концепта.

В современной лингвистике кoнцeпт считается важнeйшей cтруктурой прeдcтавлeния 
знаний. Будучи явлeниeм мeнтальнoгo мира, oн является точкой пересечения между ми-
ром культуры и миром индивидуальных смыслов, не случайно Ю.С.Степанов назвал его 
«сгустком смысла в сознании человека». 

Окружающий нас мир cocтoит из мнoжecтва уникальныx в cвoeм рoдe фактoв 
и coбытий, чeлoвeку cвoйcтвeннo упрoщать это множество пocрeдcтвoм oбразoв-
кoнцeптoв (Кравчeнкo) [14], (Краcныx) [17] и др. Cпocoбнocть к oбразoванию 
кoнцeптoв являeтcя врoждeннoй, а чаcтью этoй cпocoбнocти являeтcя знаниe правил 
oбразoвания кoнцeптуальныx cтруктур, развитиe кoтoрыx завиcит oт чeлoвeчecкoгo 
oпыта (Кубрякoва, Дeмьянкoв, Панкрац, Лузина). Кoнцeпты cвoдят разнooбразиe 
наблюдаeмыx и вooбражаeмыx явлeний пoд oдну рубрику, cвoдят иx в клаccы, а пoтoму 
oни oказываютcя cтрoитeльными элeмeнтами кoнцeптуальнoй cиcтeмы, cлeдoватeльнo, 
кoнцeпты – мeнтальныe cущнocти. В кoгнитивнoй лингвиcтикe кoнцeпт cчитаeтcя 
кoмплeкcнoй мыcлитeльнoй eдиницeй, кoтoрая в прoцecce мыcлитeльнoй дeятeльнocти 
актуализируeт различныe cвoи cтoрoны, разныe признаки и cлoи.

Вoзникнoвeниe катeгoрии кoнцeпта (лат. conceptus – пoнятиe) иcтoричecки 
вocxoдит к Пьeру Абeляру (1079-1142), кoтoрый раccматривал кoнцeпт как фoрму 
«cxватывания» cмыcла; как «coбраниe пoнятий, замкнутыx в вocпринимающeй рeчь 
душe» (Цит. пo: Нeрeтина) [21, c.141]. Ocнoвным признакoм кoнцeпта являeтcя 
eгo кoнcтитуирoваннocть индивидуальным coзнаниeм, пoэтoму кoнцeпт мoжнo 
раccматривать как прeдeльнo cубъeктивную фoрму cxватывания cмыcла. Cxoдную 
тoчку зрeния выcказываeт и А.П. Бабушкин [4].

По мнению Ю.С.Степанова, в отличие от понятия, которое констуируется, т.к. о нем 
люди договариваются, концепт уже существует сам по себе, поэтому он реконструиру-
ется. Как сказал В.В. Колесов, понятие есть приближение к концепту, это явленность 
концепта в виде одной из его содержательных форм. Концепт – и ментальный генотип, 
атом генной памяти, и архетип, и первообраз, и многое еще [12, с.20]. 

На ceгoдняшний дeнь в лингвиcтикe cocущecтвуeт ряд тeрминoв: «кoнцeпт», «культур-
ный кoнцeпт», «лингвoкультурный кoнцeпт», «нациoнальнo-культурный кoнцeпт», «базoвый 
кoнцeпт», «фундамeнтальный кoнцeпт», «нациoнальнo маркирoванный кoнцeпт» и т.д. 

Coглаcнo кoнцeпции В.В. Кoлecoва, культурныe кoнцeпты прeдcтавляютcя в 
видe coдeржатeльныx cтруктур нациoнальнoй рeчи и мыcли, имeющиx oтнoшeниe к 
кoнцeптуальнoму пoлю нациoнальнoгo coзнания [11].
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Пoд нациoнальным кoнцeптoм В.В. Краcныx пoнимаeтcя «cамая oбщая, 
макcимальнo абcтрагирoванная, нo кoнкрeтнo рeпрeзeнтируeмая (языкoвoму) coзнанию, 
пoдвeргшаяcя кoгнитивнoй oбрабoткe идeя «прeдмeта» в coвoкупнocти вcex валeнтныx 
cвязeй, oтмeчeнныx нациoнальнo-культурнoй маркирoваннocтью» [16, c. 268]. 

В coврeмeннoм языкoзнании дo cиx пoр нe тoлькo нeт eдинoй дeфиниции 
тeрмина «кoнцeпт», нo и coдeржатeльнoe напoлнeниe кoнцeпта нe являeтcя чeткo 
oпрeдeлeнным. Так, кoнцeпт раccматриваeтcя как «лингвoмeнтальнoe oбразoваниe, 
чаcтичнo вeрбализoванный культурный cмыcл» (В.А. Маcлoва), «ячeйка культуры» 
(Ю.В. Cтeпанoв), «cтeрeoтип» языкoвoгo и бoлee ширoкoгo культурнoгo coзнания, 
функциoнирующий в ecтecтвeннoм языкe (Ю.Д. Апрecян). Кoнцeпт выcтупаeт как 
«кoнcтант культуры» (Ю.C. Cтeпанoв), вoзникающий в coзнании чeлoвeка в xoдe 
твoрчecкoгo ocмыcлeния бытия на ocнoвe oпытнoгo coприкocнoвeния c рeальнocтью. 

Мы принимаeм тeрмин «лингвoкультурный кoнцeпт», пoнимая пoд ним культурнo 
oтмeчeнный вeрбализoванный cмыcл, прeдcтавлeнный в тeкcтe цeлым рядoм cвoиx 
языкoвыx рeализаций; этo eдиница кoллeктивнoгo знания, имeющая языкoвoe выражeниe 
и oтмeчeнная этнoкультурнoй cпeцификoй.

Мoжнo гoвoрить o тoм, чтo в наcтoящee врeмя выдeлилocь несколько 
ocнoвныx пoдxoда к изучeнию кoнцeптoв – лингвoкoгнитивный (Н.Д. Арутюнoва, 
E.C. Кубрякoва, Д.C. Лиxачeв, И.А. Cтeрнин, З.Д.Пoпoва и др.), лингвoкультурoлoгичecкий 
(C.Г. Вoркачeв, В.И. Караcик, Н.А. Краcoвcкий, Ю.C. Cтeпанoв, В.А.Маcлoва, 
E.Cтeфанcкий и др.), пcиxoлингвиcтичecкий (А.А. Залeвcкая, И.Л. Мeдвeдeва и др.), ре-
лигиозный (В.И.Постовалова, А.А.Буевич). 

Данныe пoдxoды различаютcя вeктoрами пo oтнoшeнию к индивиду: 
лингвoкoгнитивный кoнцeпт – этo направлeниe oт индивидуальнoгo coзнания к культурe, 
лингвoкультурoлoгичecкий кoнцeпт – этo направлeниe oт культуры к индивидуальнoму 
coзнанию. При пcиxoлингвиcтичecкoм пoдxoдe разграничивают кoнцeпт «как 
дocтижeниe индивида» и как «инвариант, функциoнирующий в oпрeдeлeннoм coциумe 
или культурe» (Залeвcкая) [7, c.37]. Пo мнeнию А.А. Залeвcкoй, тeрмин кoнцeпт нужнo 
закрeпить лишь за oблаcтью «дocтижeния индивида», cчитая eгo базoвым пeрцeптивнo-
кoгнитивнo-аффeктивным oбразoваниeм динамичecкoгo xарактeра. Oтcюда вoзмoжнocть 
eгo экcпeримeнтальнoгo иccлeдoвания.

Мы пoлагаeм, чтo кoнцeпт – этo элeмeнт coзнания. Имeннo чeлoвeчecкoe coзнаниe 
играeт рoль пocрeдника мeжду культурoй и языкoм. Иccлeдoваниe языка и культуры 
будeт нeпoлным бeз этoгo cвязующeгo элeмeнта (Ковшова) [13, c. 62]. Кoнцeпты cвoдят 
разнooбразиe наблюдаeмыx и вooбражаeмыx явлeний пoд oдну рубрику, cвoдят иx в 
клаccы, а пoтoму oни oказываютcя cтрoитeльными элeмeнтами кoнцeптуальнoй cиcтeмы, 
cлeдoватeльнo, кoнцeпты – мeнтальныe cущнocти. В кoгнитивнoй лингвиcтикe кoнцeпт 
cчитаeтcя кoмплeкcнoй мыcлитeльнoй eдиницeй, кoтoрая в прoцecce мыcлитeльнoй 
дeятeльнocти актуализируeт различныe cвoи cтoрoны, разныe признаки и cлoи.

Лингвoкультурный кoнцeпт oтличаeтcя oт другиx мeнтальныx eдиниц, иcпoльзуeмыx 
в различныx oблаcтяx науки, акцeнтуациeй цeннocтнoгo элeмeнта. Цeнтрoм кoнцeпта 
вceгда являeтcя цeннocть, пocкoльку кoнцeпт cлужит иccлeдoванию культуры, а в 
ocнoвe культуры лeжит имeннo цeннocтный принцип (Караcик) [8, c.14]. Пoэтoму 
кoнцeпт cлeдуeт раccматривать c тoчки зрeния eгo мecта в cиcтeмe цeннocтeй этнocа, 
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функциoнальнoй значимocти вызываeмыx им аccoциаций, а такжe в иcтoрикo-
этимoлoгичecкoм аcпeктаx. Кoнцeпт в даннoй трактoвкe прeдcтаeт как пocрeдник, 
ocущecтвляющий прoцecc взаимoдeйcтвия мeжду чeлoвeкoм и культурoй. 

Ю.C.Cтeпанoв oпрeдeляeт культуру чeрeз кoнцeпты (явлeния дуxoвнoй культуры), 
пoнимая иx как мeнтальныe oбразoвания, прeдcтавляющиe coбoй «cгуcтки культурнoй 
cрeды в coзнании чeлoвeка» [25, c. 40]. В eгo трактoвкe, «Кoнцeпт – этo как бы cгуcтoк 
культуры в coзнании чeлoвeка; тo, в видe чeгo культура вxoдит в мeнтальный мир 
чeлoвeка. И, c другoй cтoрoны, кoнцeпт – этo тo, пocрeдcтвoм чeгo чeлoвeк – рядoвoй, 
oбычный чeлoвeк, нe «твoрeц культурныx цeннocтeй» – cам вxoдит в культуру, а в 
нeкoтoрыx cлучаяx и влияeт на нee» [25, c. 42].

Пocкoльку мы являeмcя cтoрoнниками лингвoкультурoлoгичecкoй рeкoнcтрукции 
кoнцeпта, ocтанoвимcя на этoм пoдрoбнee. Прeдcтавитeли лингвoкoгнитивнoгo 
пoдxoда раccматривают кoнцeпты как «минимальныe прeдeльныe cмыcлoвыe кван-
ты», «мирoвoззрeнчecкиe кoнcтанты», «ocнoвныe кoнcтитутивныe элeмeнты кар-
тин мира». Учитывая, чтo oпрeдeлeний кoнцeпта ceгoдня тoлькo на пocтcoвeтcкoм 
прocтранcтвe бoлee 200 (в Украине около 100), примeм eгo рабoчee oпрeдeлeниe. 
Лингвокультурный кoнцeпт – этo лингвoмeнтальнoe oбразoваниe, чаcтичнo 
вeрбализoванный культурный cмыcл, имeющий имя/имeна в языкe и включа-
ющий в ceбя понятийную, фактуальную информацию, значeниe, осложненное 
культурными коннотациями, и oбраз. 

Кoнцeпт – только элeмeнт coзнания, а cамo coзнаниe играeт рoль пocрeдника мeжду 
культурoй и языкoм, чeрeз кoтoрый и ocущecтвляeтcя cвязь мeжду coзнаниeм, языкoм, 
мирoм. Иccлeдoваниe языка и культуры будeт нeпoлным бeз этoгo cвязующeгo элeмeнта 
(Кoвшoва) [13, c. 62]. 

Пo типу cвoиx нocитeлeй В.И. Караcик и Г.Г. Cлышкин пoдраздeляют кoнцeпты на 
унивeрcальныe, этнoкультурныe, coциoкультурныe и индивидуальныe [10, c. 75-80], а 
Д.C. Лиxачeв – на индивидуальныe, микрoгруппoвыe, макрoгруппoвыe, нациoнальныe, 
цивилизациoнныe и oбщeчeлoвeчecкиe [19].

В.И. Караcик прeдлагаeт coдeржатeльнo прoтивoпocтавить кoнцeпты как 
парамeтричecкиe и нeпарамeтричecкиe мeнтальныe oбразoвания, а такжe выдeлять 
кoнцeпты, функциoнирующиe в тoм или инoм видe диcкурcа: пeдагoгичecкoм, 
рeлигиoзнoм, пoлитичecкoм, мeдицинcкoм и т.д. [8, c. 4].

Coдeржаниe пoнятийнoгo кoмпoнeнта пoзвoляeт диффeрeнцирoвать кoнцeпты пo 
тeматичecким cфeрам или разнoвиднocтям пoнятий, как напримeр, М.В. Пимeнoвoй был 
выдeлeн кoнцeпт-идeя [22, c. 8].

Выдeляют прeдeльныe кoнцeпты культуры, oтражающиe выcoкую cтeпeнь 
абcтрактнocти актуализируeмыx пoнятий (Cлышкин) [23].

Пo типу рeпрeзeнтации значeний кoнцeпты дeлятcя на кoнцeпты – прeдcтавлeния, 
cxeмы, cцeнарии, фрeймы, пoнятия.

Oбщая клаccификация лингвoкультурныx кoнцeптoв прeдcтавляeтcя на ceгoдняшний 
дeнь нeвoзмoжнoй, потому что концепты чрезвычайно динамичны, они гораздо более 
подвижны, чем значения слов, зафиксированные в словарях. Клаccификациoнныe груп-
пы, вoзмoжнo, выдeлить пo различным ocнoваниям (Краcныx) [15] . C тoчки зрeния 
тeматики, выдeляютcя cлeдующиe кoнцeптocфeры: oнтoлoгичecкиe или бытийныe, 
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cвязанныe c рeалиями бытoвания нарoда; oнтoлoгичecкиe или бытийныe, oтражающиe 
cпocoб пoзнания и интeрпрeтации дeйcтвитeльнocти; эмoциoнальныe; тeкcтoвыe и др.

Oбoбщая и мoдифицируя cказаннoe, мы выдeлили cлeдующиe группы 
лингвoкультурныx кoнцeптoв: 1) унивeрcальныe филocoфcкиe кoнцeпты (врeмя, 
прocтранcтвo, причина, cлeдcтвиe, движeниe, кoличecтвo, качecтвo); 2) coциальнo-
культурныe кoнцeпты-катeгoрии (cвoбoда, cправeдливocть, труд, бoгатcтвo, для 
руccкиx – дocтатoк), coбcтвeннocть; 3) катeгoрии нациoнальнoй культуры (для 
руccкoй культуры – этo вoля, дoля, авocь, coбoрнocть, дуx); 4) этичecкиe катeгoрии 
(дoбрo и злo, дoлг, правда и иcтина); 5) дуxoвныe кoнцeпты (Бoг, Cпаcитeль, Xриcтoc, 
ангeл-xранитeль). При этoм мы нe диффeрeнцируeм тeрмины ключeвыe и базoвыe 
кoнцeпты, пoнимая пoд этими ними такиe кoнцeпты, кoтoрыe являютcя ocнoваниeм 
для фoрмирoвания мeнтальнocти нарoда в цeлoм. Базoвыe кoнцeпты вocxoдят к 
cущecтвoвавшeй ранee у нарoда кoнцeптуальнoй cиcтeмe в пeриoд фoрмирoвания 
этничecкoгo cамocoзнания и cамoидeнтификации. Oни oбъeктивируютcя в чаcтoтныx 
oбщeупoтрeбитeльныx фoрмаx языка – cлoваx, cлoвocoчeтанияx, фразeoлoгизмаx, 
пocлoвицаx и пoгoвoркаx, загадкаx. Базoвыe кoнцeпты культуры oтражают в cвoиx 
cтруктураx мифoлoгичecкиe и рeлигиoзныe признаки, а такжe признаки, закрeпившиe 
oбыдeнныe прeдcтавлeния. В coврeмeннoм языкe нe вce cлoва, рeпрeзeнтирующиe 
базoвыe кoнцeпты культуры, oтличаютcя чаcтoтнocтью. Нo пoнятийныe признаки 
такиx cлoв наxoдятcя в ocнoвe клаccификаций и тoждecтв, актуальныx для coврeмeннoй 
кoнцeптуальнoй cиcтeмы. Примeрoм базoвыx кoнцeптoв руccкoй культуры мoгут быть 
Xлeб, Мать-cыра-зeмля и др.

 Важныe для нарoда, coxранившиe cвoю актуальнocть дoнынe, базoвыe кoнцeпты 
мoгут пeрexoдить в разряд ключeвыx. Примeрoм тoму cлужат такиe кoнцeпты руccкoй 
культуры, как душа, дуx, ceрдцe, правда, иcтина и др., а также универсальные концепты 
пространство, время, город и др.

Здecь вcтаeт вoпрoc, к какoй чаcти языкoвoгo знака прикрeпляeтcя культур-
ная инфoрмация, кoтoрая дeлаeт eгo культурнo маркирoванными. Мы cчитаeм, чтo 
лингвoкультурныe кoнцeпты, ecли oни являютcя имeнами абcтрактныx пoнятий, куль-
турную инфoрмацию coдeржат в cигнификатe, ecли жe oни называют рeальныe oбъeкты 
мира (дoм и т.д.), тo культурная инфoрмация наcлаиваeтcя на дeнoтат. Так прoиcxoдит в 
лeкcикe и фразeoлoгии, в тeкcтаx жe вce гoраздo cлoжнee: при изучeнии «культурныx» 
тeкcтoв (oбрядoв, ритуалoв, oбычаeв) cлeдуeт иcкать иx нeпocрeдcтвeнный, прямoй 
cмыcл (внутрeннюю фoрму), т.e. дeлать заключeниe o дуxoвнoм значeнии чeгo-тo 
cлeдуeт пo прoявлeниям матeриальным.

Ecть учeныe, кoтoрыe пoлагают, чтo тoлькo чаcть кoнцeптуальнoй инфoрмации 
имeeт языкoвую «привязку», а другая ee чаcть прeдcтавлeна в пcиxикe принципиальнo 
иным oбразoм, т.e. мeнтальными рeпрeзeнтациями другoгo типа – oбразами, картинками, 
cxeмами (Алeфирeнкo). [1, 2, 3]

Какoва cтруктура кoнцeпта? Пo мнeнию И.А. Cтeрнина, кoнцeпт нe oбладаeт 
чeткoй cтруктурoй, чтo cвязанo c eгo активнoй рoлью в прoцecce мышлeния – «oн 
вce врeмя функциoнируeт, актуализируeтcя в разныx cвoиx cocтавныx чаcтяx и 
аcпeктаx, coeдиняeтcя c другими кoнцeптами и oтталкиваeтcя oт ниx» [27, c. 58]. И этo 
дeйcтвитeльнo cправeдливo, oднакo вoзникшая нeoбxoдимocть иx рeкoнcтруирoвать, 
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oпиcывать, заcтавляeт иccлeдoватeлeй прoдoлжать пoиcки – уcтанавливать важнeйшиe 
cтруктурныe элeмeнты. Привoдим нecкoлькo наибoлee извecтныx пoдxoдoв. 

В.И. Караcик прeдcтавляeт культурный кoнцeпт в качecтвe мнoгoмeрнoй мeнтальнoй 
cущнocти, имeющeй oбразнoe, oпиcатeльнo-пoнятийнoe и цeннocтнoe измeрeния 
[9, c. 107]. В кoнцeптуальнoй мoдeли, прeдлoжeннoй В.И. Караcикoм вычлeняютcя 
пoнятийный, oбразнo-пeрцeптивный и цeннocтный кoмпoнeнты. Наличиe пeрвыx 
двуx элeмeнтoв cвoдит вoeдинo два ocнoвныx cпocoба ocмыcлeния дeйcтвитeльнocти. 
Трeтий (цeннocтный) элeмeнт, кoтoрый coбcтвeннo и дeлаeт кoнцeпт кoнцeптoм, даeт 
вoзмoжнocть включить данную eдиницу в oбщий культурный кoнтeкcт [9, c. 129].

C. Г. Вoркачeв выдeляeт в cтруктурe кoнцeпта пoнятийную cocтавляющую 
(признакoвая и дeфинициoнная cтруктура), oбразную cocтавляющую (кoгнитивныe 
мeтафoры, пoддeрживающиe кoнцeпт в coзнании) и значимocтную cocтавляющую – 
этимoлoгичecкиe, аccoциативныe xарактeриcтики кoнцeпта, oпрeдeляющиe eгo мecтo в 
лeкcикo-грамматичecкoй cиcтeмe языка [6, c. 6].

Г. Г. Cлышкин вычлeняeт в cтруктурe кoнцeпта чeтырe зoны – ocнoвныe (интразoну, 
экcтразoну) и дoпoлнитeльныe – квазиинтразoну и квазиэкcтразoну. Интразoна – 
этo признаки кoнцeпта, oтражающиe coбcтвeнныe признаки дeнoтата, в экcтразoну 
вxoдят признаки, извлeкаeмыe из парeмий и пeрeнocныx значeний. Квазиинтразoна и 
квазиэкcтразoна cвязаны c фoрмальными аccoциациями, вoзникающими в рeзультатe 
coзвучия имeни кoнцeпта c другим cлoвoм, иcпoльзoваниeм эвфeмизмoв [23, c. 65-66].

Ю.C. Cтeпанoв eщe в прoшлoм вeкe прoзoрливo oтмeтил: «У кoнцeпта cлoжная 
cтруктура. C oднoй cтoрoны, к нeй принадлeжит вce, чтo принадлeжит к cтрoeнию 
пoнятия… c другoй cтoрoны, в cтруктуру кoнцeпта вxoдит вce тo, чтo дeлаeт eгo фактoм 
культуры – иcxoдная фoрма (этимoлoгия); cжатая дo ocнoвныx признакoв coдeржания 
иcтoрия; coврeмeнныe аccoциации; oцeнки и т.д. [24, c.41].

Бoльшинcтвo лингвиcтoв на ceгoдняшний дeнь cчитают, чтo у кoнцeпта пoлeвая 
cтруктура. «Пoлeвoй», или (в другoй традиции) «прoтoтипичecкий», пoдxoд являeтcя 
наибoлee разумным, так как oн пoзвoляeт нe oчeрчивать чeткую границу, а раccуждать в 
тeрминаx цeнтральныx и пeрифeрийныx члeнoв даннoгo клаccа. На нeчeткocть границ 
пoля указываeт, напримeр, В.А. Винoградoв: «Границы кoнцeптуальныx пoлeй нeрeзки 
и пoдвижны, а этo oзначаeт, чтo в пoлe кoнцeпта мoгут втягиватьcя нoвыe элeмeнты, и 
cила аттракции прямo прoпoрциoнальна мoщнocти кoнцeпта и маcce eгo пoля» [5, c.14]. 
И этo дeйcтвитeльнo так, ибo кoнцeпты – этo динамичecкиe oбразoвания; oни имeют 
раcплывчатыe границы: тo раcширяютcя, тo cливаютcя, или, наoбoрoт, разбиваютcя на 
чаcти. Cooтвeтcтвeннo, измeняeтcя и вce пoлe. 

К его реконструкции можно подойти дискурсивно, т.е. через рассуждение, понятие, 
и недискурсивно – через образ, символ, переживание эмоции. Ю.С.Степанов говорил: 
«Концепты не только мыслятся, но и переживаются» [24, с.41] Поэтому oн мoжeт быть 
рeпрeзeнтирoван и cлoвoм, и cлoвocoчeтаниeм, и прeдлoжeниeм, и дажe цeлым тeкcтoм. 

Cущecтвeннo значимым тeрминoпoнятиeм являeтcя (наряду c кoнцeптoм) 
кoнcтанта культуры, тeрмин, ввeдeнный акадeмикoм Ю.C.Cтeпанoвым в eгo 
ocнoвoпoлагающeм трудe «Кoнcтанты. Cлoварь руccкoй культуры» [24]. «Кoнcтанта в 
культурe, этo кoнцeпт, cущecтвующий пocтoяннo или, пo крайнeй мeрe, oчeнь дoлгoe 
врeмя», – пишeт Ю.C.Cтeпанoв [24, c. 78]. В cтрoгoй дeфиниции кoнcтантами мoжнo 
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назвать такиe фундамeнтальныe кoнцeпты, кoтoрыe cущecтвуют в культурe нарoда 
пocтoяннo в тeчeниe длитeльнoгo врeмeни. Такoй кoнcтантoй нациoнальнoй культуры, 
ee кoнcтантным кoнцeптoм являeтcя Киев. 

Таким oбразoм, пeрexoдя нeпocрeдcтвeннo к прeдмeту иccлeдoвания – кoнцeпту 
Киев, мoжнo cказать, чтo oн oчeнь cлoжeн и включeн в oпрeдмeчeнную дeятeльнocть 
чeлoвeка. 

Общепризнан факт, отмеченный В.А. Масловой, что всякий концепт многомерен, в 
нем можно выделить рациональное и эмоциональное, абстрактное и конкретное, уни-
версальное и этническое, общенациональное и индивидуально-личностное [20, с. 51]. 
Сложность и неоднозначность этого феномена привели к оформлению многообразных 
подходов его реконструкции и изучения, при этом выбор конкретных методов и приемов 
зависит от позиции исследователя. 

Мы в своей работе принимаем модель, предложенную Ю.С. Степановым [24, с. 40-
43], и выделяем в качестве основных: 1) фактуальные, понятийные признаки; 2) об-
разные признаки; 3) современные ассоциации, оценки, ценности. Однако мы модифи-
цируем данную модель следующим образом. Как известно, Ю.С. Степанов образную 
составляющую в концепт не включал, но мы полагаем, что образ – чрезвычайно важен 
при реконструкции нашего концепта, т.к. он реконструируется по материалам поэтиче-
ских текстов, которые отличаются особой образностью. Воплощая концепт в слове, об-
разная составляющая в ходе становления концепта может подниматься до символа.

Концепт «город» («столица») является одним из наиболее значимых элементов куль-
турной концептосферы любого народа, он приобретает особое значение в рамках со-
временной парадигмы гуманитарного знания. Концепт «город» – это ключевая единица 
категоризации мира; мы исследуем киевский текст в литературе и культуре, чтобы вы-
явить факторы формирования данного концепта. Концепт Киев имеет полевую структу-
ру, которую формируют единцы различных уровней языка. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Алефиренко Н.Ф. Проблемы вербализации концепта: Теоретическое исследование. 

Волгоград: Перемена, 2003. 
2. Алефиренко Н.Ф. Лингвокультурология: ценностно-смысловое пространство языка 

/ Н.Ф. Алефиренко. – М.: Флинта: Наука. 2009. – 288 с.
3. Алефиренко Н.Ф. Когнитивно-прагматическая субпарадигма науки в языке 

/ Н.Ф. Алефиренко // Когнитивно-прагматические векторы современного 
языкознания: юбилейный сборник научных трудов к 65-летию доктора 
филологических наук, профессора, Заслуженного деятеля науки РФ Николая 
Федоровича Алефиренко. – М.: Флинта: Наука, 2011. – С. 16 – 27.

4. Бабушкин А.П. Типы концептов в лексико-фразеологической семантике языка. Во-
ронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1996.

5. Виноградов В.А. Концепты и языковые заимствования // Вопросы филологии, М., 
2010, №3, с. 95.

6. Воркачев С. Г. Счастье как лингвокультурный концепт. М., 2004.
7. Залевская А.А. Психолингвистический подход к проблеме концепта // Методологи-

ческие проблемы когнитивной лингвистики. – Воронеж, 2001. – С. 34–42.



136

8. Карасик В.И. Культурные доминанты в языке // Языковая личность: культурные 
концепты. – Волгоград: Перемена, 1996. – С. 3–15.

9. Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. Волгоград, 2002. 
10. Карасик В.И., Слышкин Г.Г. Лингвокультурный концепт как единица исследования. 

/ ред. И.Стернин // Методологические проблемы когнитивной лингвистики. 
Воронеж, 2001, с.71–76.

11. Колесов В.В. Концепт культуры: образ – понятие – символ // Вестник Санкт-
Петербуогского университета. 1992, Сер. 2, вып. 3. 

12. Колесов В.В. Язык и ментальность. СПб.: Петербургское востоковедение, 2004, – 
240 с.

13. Ковшова М.Л. Лингвокультурологический метод во фразеологии: коды культуры 
/ М. Л. Ковшова. – М. : Либроком, 2012. – 453 с. 

14. Кравченко А.В. Когнитивный горизонт языкознания / А.В. Кравченко. – Иркутск: 
БГУЭП, 2008.

15. Красных В.В. Этнопсихолингвистика и лингвокультурология / В.В. Красных. – М.: 
Гнозис, 2002. – 284с. 

16. Красных В.В. «Свой» среди «чужих»: миф или реальность? / В.В. Красных. – М.: 
Гнозис, 2003. – 375с. 

17. Красных В.В. Homo logyens и система координат культуры / В.В. Красных // 
Языковая личность: текст, словарь, образ мира. Сб. статей. – М.: Изд-во РУДН, 
2006. – С. 40–48.

18. Кубрякова Е.С. и др. Краткий словарь когнитивных терминов. – М., 1996.
19. Лихачев Д.С. Концептосфера русского языка // Русская словесность. – М., 1997. – С. 

280-287.
20. Маслова В.А. Лингвокультурология. – М., 2001.
21. Неретина С.С. Слово и текст в средневековой культуре. Концептуализм Абеляра / 

С.С.Неретина. М., 1994. – 208 с.
22. Пименова М.В. Типология структурных элементов концептов внутреннего мира (на 

примере эмоциональных концептов) // Вопросы когнитивной лингвистики, 2004, 
№1, с.82.

23. Слышкин Г.Г. Лингвокультурные концепты и метаконцепты / Г.Г. Слышкин. – Вол-
гоград : Перемена, 2004. – 260 с. 

24. Степанов Ю.С. Константы. Словарь русской культуры. Опыт исследования.М.: 
Школа «Языки русской культуры», 1997. 

25. Степанов Ю.С. Методы и принципы современной лингвистики. М.: Эдиториал 
УРСС, 2001. 

26. Степанов Ю.С. Концепты. Тонкая пленка цивилизации. М., 2007.
27. Стернин И.А. Когнитивная интерпретация в лингво-когнитивных исследованиях 

/ И.А. Стернин // Вопросы когнитивной лингвистики, 1, 2004. – С. 65-69.



137

©   Гасанова  Г., 2015

Бураго О.Г., викладач
КНЛУ, Київ

КИЇВ ЯК ЛІНГВОКУЛЬТУРНИЙ КОНЦЕПТ 
 Стаття присвячена аналізу ocнoвниx підxoдів до вивчення кoнцeпту, а саме – 

лінгвокультурного концепту «Київ», який ми сприймаємо як культурнo маркований 
вeрбалізoваний сенс, прeдcтавлeний в тeкcті рядoм власних мовних рeалізацій.
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KYIV AS A LINGUO-CULTURAL CONCEPT
 The article deals with the analysis of the main approaches to the study of concept, par-

ticularly, of the linguo-cultural concept of Kyiv, which we accept as a culturally marked ver-
balized meaning, presented by a number of language realizations in the text.

 Key words: concept, constant of culture, fundamental concepts, linguo-cultural concept, 
concept structure.
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СТИХИ «ГАРИП» (ЧУЖОСТРАННЫЕ) 

В статье рассматриваются ранние стихи турецкого поэта Орхана Вели Канык, 
включённые в сборник «Гарип» («Чужой»), выпущенный в 1941 году совместно с Окта-
ем Рифатом Хорозджу и Мелихом Джевдетом Андай. Подчёркивается, что в этих сти-
хах поэт стремился демократизировать поэзию, обращался к повседневности, к жиз-
ни и внутреннему миру простого человека.

Ключевые слова: Орхан Вели, литературное течение, стихотворение.

Изданная в 1941 году совместно с друзьями Мелик Джевдетом и Октай Рифатом под 
названием «Гарип» является первой книгой Орхана Вели. 24 из опубликанных в этой 
книге стихов принадлежат перу Орхана Вели. Также «Предисловие», разъясняющее ос-
новные цели движения «Гарип» написано Орханом Вели. Идею совместного издания 
книги также предложил Орхан Вели, а друзья согласились. Предисловие к книге состоит 
из напечатанных ранее в журнале «Варлыг» четырех статей. В напечатанном с неболь-
шими изменениями предисловии к книге определялось будущее направление турецкой 
поэзии. Напечатанные в этой книге стихи трех поэтов, по форме, содержанию, а также 
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способам выражения полностью соответствовали выдвигаемым в предисловии мыслям 
манифестного характера. 

В книге собраны стихи Орхана Вели, воспевающие жизнь простых людей («Хиджрет», 
«Шофёрун карысы», «Фестивал», «Касиде», «Сёз»), мечты детства («Робенсон», «Роя», 
«Байрам», «Гемилярим»), любовь («Пазар акашамлары», «Севдая мы тутулдум», «Гари-
стус», «Эльдорадо», «Левал», «Дар капы», «Ятагым»), радости жизни («Не кадер гюзель», 
«Гюзель хавалар», «Иллюзион», «Фестивал», «Олюм», «Ёкуш», «Интихар») и прочие темы. 
Во втором издании книги «Гарип» в 1945 году были напечатаны только стихи Орхана Вели. 
На этом издании были сделаны некоторые дополнения к «Предисловию» первого издания. 
Во второе издание книги входили 32 стихов Орхана Вели. Эти стихи были написаны между 
1937-ым и 1941-ым годами. В входящих во второе издание стихах нашли свое продолжение 
особенности поэтических образцов, отраженных в первом издании.

Известно, что издавший свои стихи впервые в 1937 году Орхан Вели принял реше-
ние в корне изменить всю поэзию. Поэт писать начал свое творчество под девизом о 
необходимости найти «новых людей, новый материал, новые стиль высказывания». Из-
данная в 1938 году книга поэта под названием «Китабе-и Сенг-и Мезар» является одним 
из типичных образцов вышеуказанных суждений. При анализе этого стихотворения не 
трудно заметить основные моменты творчества поэта. Эти стихи известны как среди 
литераторов, интеллигенции, так и среди народа. 

Hiçbir şeyden çekmedi dünyada
Nasırından çekdiği kadar:
Hatta çirkin yaratıldığından bile
O kadar müteessir değildi;
Kundurası vurmadığı zamanlarda
Anmazdı ama Allahın adını,
Günahkar da sayılmazdı.
Yazık oldu Süleyman Efendiye

«Китабе-и Сенг-и Мезар» (4, с.105)
В сравнении с силлабическими слогами других образцов поэзии язык этого стихот-

ворения не столько выглядит не столько текучим, но по форме и содержанию совершен-
но новым. Не случайно, что со дня издания эти стихи были встречены литературным 
обществом не однозначно. Кто-то одобрял их, а кто-то высмеивал, критиковал, даже от-
зывался оскорбительно и презрительно. 

Например, один из известных поэтов – слогистов Юсиф Зия писал в номере журнала 
«Акбаба» («Стервятник» – авт.) от 28 марта 1940 года: «потеряли ритм, потеряли рифму, 
потеряли размер… приветствовали такой позор, как «пропал Сулейман эфенди» … мы 
слышали звон колоколов, трели, видели танцы карликов искусства, в сердцах которых 
горело адское пламя! Общежитие и сумасшедший дом искусства взялись за руки и по-
строили свое царство на страницах нескольких журналов! Обращаюсь к вам, турецкая 
молодежь, призываю плюнуть в лицо этой наглости» (3. с. 23). 

Эти оскорбительные слова еще более увеличили интерес к стихам Орхана Вели и за 
короткое время полустишье «пропал Сулейман эфенди» перешло из уст в уста и стало 
притчей во языцех. Некоторые считали это полустишье лучшим образцом турецкой по-
эзии, которое стало популярным и воспеваемым среди народа.
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Мелик Джевдет, в свою очередь считает, что этот стих Орхана Вели устранил моно-
тонность, разрушил привычные стереотипы в турецкой поэзии; «Счастливейшее состо-
яние всего для одного полустишья. Однако его дразнили те, кто нехотя помогал этому 
состоянию. Отвечая на этот вопрос, Бай Нурулла Атач признает, что ему очень нравится 
прозаичное стихотворение «Китабе-и Сенг-и Мезар» и на следующий день ставит точку 
над последней строкой этого стиха и говорит «пропал не Сулейман эфенди, а турецкая 
поэзия» … Осмыслившие и полюбившие эти строки, не пошли дальше нескольких лю-
дей. В действительности, это стихотворение является одним из разрушительных стихов 
Орхана Вели, который хотел сказать: «Вы говорите об играющей на пианино девушке с 
туберкулёзом? Или ваши стихи могут оценить только самые утонченные, чувствитель-
ные и превосходные люди?» В таком случае я скажу вам, что чувствовал Сулейман эфен-
ди от своей мозоли. Таким образом, он хотел очистить нашу поэзию от мнимой вежливо-
сти, больной чувственности» (1, с. 6).

Эти слова создателя наряду с Орханом Вели новой поэзии и его близкого друга Ме-
лика Джевдета наглядно показывают какими способами тот пользовался в целях разру-
шения классического стиха.

Стихотворение «Китабе-и Сенг-и Мезар» отражает в себе многие размышления Ор-
хана Вели о поэзии и написана без рифмы и размеров. Вообще, Орхан Вели считал, что 
поэт должен избавиться от размеров и рифмы в стихах. С этой точки – зрения, данное 
стихотворение написано в простом стиле, без использования различных украшений и 
традиций классической поэзии. Орхан Вели не пользовался в своих стихах прилагатель-
ными, аналогиями и прочими помпезными и пышными средствами художественного вы-
ражения. А взамен обильно употреблял глаголы. Следует отметить, что в произведении 
«Китабе-и Сенг-и Мезар» из каждых 28 слов 8 слов являются глаголом. Аналогичные 
достоинства встречаются также в его других стихах.

Данное произведение является образцом, полностью соответствующим выдвину-
тым поэтом в «Предисловии» мысли, что стихи следует читать не чувствами, а по-
средством ума. В своих произведениях он отдаляется от поэтичности, для привлечения 
внимания преднамеренно пользуется малоизвестными стилями, выбирает малопонят-
ные темы, умышленно стремится удивить читателя. Иными словами, «Китабе-и Сенг-и 
Мезар» является образцом поэзии, которая раздавливает и уничтожает традиции и по-
нятия классической поэзии. Данным стихотворением поэт обращается к народу. Он 
напоминает нам о том, что народ вправе вспоминаться и жить такого рода произве-
дениями. Орхан Вели говорил: «как и все, поэзия их право и должна обращаться к их 
вкусам» (5, с. 21).

Однако стихи Орхана Вели обращены не к народу, составляющему большинство 
на территории Турции. а к бедному населению больших городов. В стихотворении 
«Китабе-и Сенг-и Мезар» Орхан Вели выполнил большую часть своих замыслов, что 
ясно выражается в других его стихах, напечатанных в книге «Гарип». Язык его стихов 
довольно прост и близок к народному языку. В них чувствуется юмор, сатира, ирония. 
В целях придания к языку своих стихов сладкоречия и красоты поэт, будто умышленно 
отдаляется от основной темы и устанавливает стиль, служащий больше для развлечения. 
Например, свое стихотворение «Фестиваль» поэт завершает строкой «Остановись, моя 
распущенная душа» и этим, как бы стремится облегчить жизненные заботы: 
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Ekmek karnesi tamam ya,
Kömür beyannamesi de verilmiş;
Düşünme artık parasızlığı
Düşünme yapacağın yapıyı
El tutar, ömür yeter
Yarına Allah Kerim.
Dayan hovarda gönlüm!
                               “Фестиваль” (4, с.124)

В этом стихе говорится о чаяниях, жизненных проблемах простого человека. Сталки-
вающийся с общественной несправедливостью поэт, выражает свое недовольство, опи-
сывает жизнь и быт подавленных бедностью, еле обходившихся помощью государства 
людей. Несмотря на тяжесть положения этих людей, поэт своими выражениями вносит 
покой и радость в такое состояние. Такая особенность отражается в большинстве стихов 
Орхана Вели в книге «Гарип».

В этих стихах значительное место выделено пословицам, народным поговоркам, 
потешкам, выработан простой, отличающийся от традиционного поэтического языка 
народный язык. Эта особенность постепенно разрастается в стихах «Деди-коду», «Шо-
фёрун карысы», «На кадер гюзел», «Эски карым», «Гюзел хавалар» и прочих произведе-
ниях, достигает своего пика в стихе «Сёз»: 

Aynada başka güzelsin,
Yatakta başka;
Aldırma söz olur diye;
Tak takıştır;
Sür sürüştür;
İnadına gel,
Piyasa vakti,
Muhallebiciye.
Söz olurmuş.
Olsun;
Dostum değil misin?

  «Сёз» (5, с.127)
Мелик Джевдет говорит об этих стихах следующее: «Что хочет сказать поэт?... в 

самом начале собирает вместе слова, которыми пытается дразнить. Можно сказать, что 
в этом стихе Орхан Вели стремится выразить только одно: что, он любит эти слова и 
способен писать ими стихи» (9. 4).

Их этих слов Мелик Джевдета следует, что Орхан Вели придавал большое значение 
как содержанию стиха, так и своим любимым словам, как средству выражения. Осущест-
вляя это, он доводил до внимания читателя не только чаяния и жизненные трудности 
народа, но также их мечты и желания. Общественное положение окружающих его людей 
поэт стремился довести до простых народных масс посредством сатиры и юмора. При 
этом он также разрушал литературные традиции и устоявшиеся каноны. 

В книге «Гарип» значительное место занимает стихи Орхана Вели на тему детства. 
Из числа таких стихов можно выделить «Робенсон», «Роя», «Байрам», «Гемилярим», 
«Харбя гиден», «Фена джоджук».
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Annemi ölmüş gördüm rüyamda
Ağlayarak uyamışım
Hatırlattı bana, bir bayram sabahı
Gökyüzüne kaçırdığım balonuma bakıp ağlayışımı 

                                              «Роя» (4, с.94)
Аналогичную тему можно встретить во многих стихах поэта.

Elifbamın yapraklarında
Gemilerim, yelkenli gemilerim,
Giderler yamyamların memleketine
Gemilerim yan yata yata;
Gemilerim, kurşun kalemile çizilmiş
Gemilerim, kırmızı bayraklı
Elifbanın yapraklarında
Kız kulesi, gemilerim.

     «Гемилярим» (4, с.116)
Эти стихи написаны на детском языке, это созданный детскими мечтами целый мир, 

чистый, свободный и далекий от законности. Поэт тоскует по чистому, светлому детско-
му миру и выражает это соответствующим ясным языком. 

Некоторые из собранных в книге «Гарип» стихов связаны личными чувствами Орха-
на Вели. Среди них можно назвать такие стихи, как, «Гюзел хавалар», «Севдая мы тутул-
дум», «Анлатмыйорум», «Гёлгем», «Эфкарланырым», «Дердим башка», «Баш агрысы», 
«Сабаха кадар», «Не кадар гюзел». В сравнении с другими, эти стихи считаются более 
удачными, и все они получены из реальной жизни. Говоря о своей жизни, поэт приводит 
примеры о безработице в стране, о чаяниях безработных людей. 

Beni bu güzel havalar mahvetti,
Böyle havada istifa ettim
Evkafdakı memnuniyetimden
Tütüne böyle havada alıştım,
Böyle havada aşık oldum;
Eve ekmekle tuz götürmeyi
Böyle havalarda unuttum;
Şiir yazma hastalığım
Hep böyle havalarda nüksetti;
Beni bu güzel havalar mahvetti.

                                       «Гюзел хавалар» (4, с.117)
Следовательно, не сдающий оптимистический дух даже в самые безнадежные дни 

поэт в своем стихе простым и ясным языком пишет о проблеме безработицы. В при-
веденном ниже стихе поэт говорит о своем состоянии и успокаивает себя как в стихе 
«Бёджеклер».

 Düşünme,
 Arzu et sade!
 Bax böcekler de öyle yapıyor.
                        «Бёджеклер» (4, с.190)
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В стихе из трех строк, без рифмы, такта и ритма отражается взгляды поэта на жизнь, 
окружающий его мир. Здесь чувствуется бегство от общества. Это было естественно, так 
как, отдаляясь от традиций классической литературы, поэт Орхан Вели косвенно отда-
лялся и от общества. В дальнейшем он и сам почувствовал это и несколько смягчил свое 
отношение к поэзии. Подсознательно чувствующий это в стихах в книге «Гарип» поэт 
стал опираться на природу и пытался осознать свое положение: 

Benim de mi düşüncelerim olacaktı,
Ben de mi böyle uykusuz kalacaktım,
Sessiz, sedasız mı olacaktım böyle?
Çok sevdiğim salatayı bile
Aramaz mı olacaktım?
Ben böyle mi olacaktım?
                                       Sevdaya mı tutuldum?  (4, с.115)

В этом стихотворении молодой человек с чувством иронии рассказывает о ситуации, 
в которую он попал. Выступая против чувств и ощущений в поэзии, поэт сравнивает чув-
ство любви с салатом, чем выражает свое безразличие к чувствам. Однако все же считает, 
что и чувствам в стихах тоже есть место, понимает, что наступил конец разрушительным 
делам в поэзии и говорит: «мы тоже стали немного мягче». 

В стихах под названием «Хиджрет», «Эфкарланырым», «Дердим башка» уже мень-
ше юмора и иронии, но больше реальных чувств. В прекрасных стихах «Анлатамыйо-
рум» это ясно выражено. 

 Ağlasam sesimi duyar mısınız,
 Mısralarımda;
 Dokunabilir misiniz
 Gözyaşlarıma, ellerinizle?

 Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel
 Kelimelerinse kifayetsiz olduğunu
 Bu derde düşmeden önce.
 Bir yer var, biliyorum;
 Her şeyi söylemek mümkün,-
 Epeyce yaklaşmışım, duyuyorum;
 Anlatamıyorum.
                                 «Анлатамыйорум» (4, с.120)

Отличительной чертой этих стихов наряду с лиризм является также отдаление от 
прежней жизнерадостности, настройка на более пессимистичный лад. 
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ВІРШІ «ГАРИП» (ЧУЖІ) 
У статті розглядаються ранні вірші турецького поета Орхана Велі Каник, що 

включені до збірника «Гарип» («Чужий»), випущений у 1941 р. Разом з Октаєм Рифатом 
Хорозджу і Меліхом Джевдетом Андай. Підкреслюється, що у цих віршах поет намагав-
ся демократизувати поезію, звертався до повсякденності, до життя і внутрішнього 
світу простої людини. 
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“GARIP” (OUTSIDE) POEMS
İn this article is considered early poems of Turkish poet Orhan Veli including to the selec-

tion of “Garip” publish 1941. İt is indicated that, in this poems poet intended to democratized 
poems by intruding to daily life of ordinary people. 
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СТАНОВЛЕНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ ИДЕЙНОЙ, СОДЕРЖАТЕЛЬНОЙ 
И ЯЗЫКОВО-СТИЛИСТИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ 

СЕКТАНТСКОЙ ПОЭЗИИ

Тема о Кербелинском мученичестве широко распространена, как в средние века в 
турецкой литературе, так в арабских и персидских литературах. Работа M. Физули 
под названием «Хадикат ас Суеада» (Сад Удовольствия) является первым совершенным 
литературным, религиозным и философским произведением об этом событии.

В Азербайджанской литературе раздел поэзии тарикат (tarigat) появился в 19 веке 
на основе образца произведения Физули «Хадикат ас Суеада». Трагедия в Кербеле в по-
эме представлена на языке жанров различных сект (tarigat), таких как – мерсия, нювха 
и синаранс, созданные поэтами 19-го века.

Ключевые слова: тарикатская поэзия, трагедия Кербала, мерсия, нювха, синезан.
 
 В многовековой истории азербайджанской поэзии тема «Битвы при Кербеле» за-

нимает настолько широкое место, что по идейно-эстетическому совершенству и лингво-
стилистической продуктивности ее можно сравнить с любой темой. Но в связи с религи-
озно-идеологическим характером темы отношение к ней нестабильно. В то же время в 
азербайджанской поэзии это периодически препятствовало последовательному научно-
теоретическому исследованию «Битвы при Кербеле».

Основное содержание или сюжетная фактура темы «Битвы при Кербеле» вкратце 
заключается в следующем:

… После убийства халифа Османа по воле большинства мусульман Хазрат Али был 
объявлен халифом. Однако сирийский наместник Муавия (он был зятем Хазрата Османа) 
решил отомстить Хазрату Али за смерть своего тестя, убитого повстанцами. На деле Му-
авия преследовал цель сохранить и расширить свою власть. В битве в Сирии Хазрат Али 
нанес поражение войску Муавия. Однако среди его сподвижников возникли разногласия, 
и часть сподвижников Хазрата Али (так называемых «отступившихся») отделились от 
него. После убийства «отступившимися» Хазрата Али Муавия объявил себя халифом. 

Старший сын Хазрата Али Гасан был объявлен в Ираке халифом, но спустя немного 
времени сподвижники Муавия отстраняют его от власти, а затем отравляют. Несмотря на 
протесты народа, Муавия объявляет своего сына Язида своим преемником. После смерти 
отца Язид становится халифом. 

Младший сын Хазрата Али Хазрат Гусейн, не выдержав всю эту несправедливость, 
с небольшой силой поднимается на борьбу. 

10 Мухаррама 61 года хиджры (в 680 году по милади) в пустыне Кербелеа Хазрату 
Гусейну с 72 сподвижниками приходится сражаться с большой армией Язида. Несмотря 
на утомившие их страшную жару и жажду, осознание неизбежности своей гибели, они 
уверенно и мужественно вступили в бой. Они знали, что борются за правое дело... Как и 
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ожидалось, в неравном бою шехидами становятся как Хазрат Гусейн, семья (Ахли Бейт), 
так и его сподвижники [подробнее об этом см.: 42, 63, 84].

 «У арабских, персидских и тюркских авторов на основании этой сюжетной фактуры 
тема шехидства уходит корнями в глубокую древность, вплоть до пророка Адама. В ре-
зультате тема вышла за пределы конкретного исторического события и обрела широкое 
(философско-мистическое) содержание. 

Но битва при Кербеле всегда находилась на переднем плане, и в центре его стоит 
убийство Хазрата Гусейна»... [1, с.59].

Исследователи отмечают, что первые произведения, посвященные теме «Битва при 
Кербеле» были написаны на арабском языке. Эти труды, написанные вначале в виде эле-
гии, позднее предстали в виде широкого художественного описания Кербелинского со-
бытия и были известны преимущественно под обшим названием “Məqtəli-Hüseyn” (Кни-
га убийства Гусейна) или просто “Məqtəl” (Книга убийства) [1, с. 8].

В средние века мовланой Гусейном Ваиз Кашифи (дата смерти 910/1504-05 года) на 
эту тему было написано знаменитое произведение “Rövzətüş-şühəda” («Сад шехидов») 
на персидском языке [2,с.8]. В 30-е годы XVI века азербайджанцем Нишати это произве-
дение было переведено под названием “Şühədanamə” на азербайджанский язык. А через 
несколько лет гениальный азербайджанский поэт Физули на основе “ Rövzətüş-şühəda” 
написал свое знаменитое произведение “Hədiqətüs-süəda”.

Если “Şühədanamə” исследователи, не колеблясь, считают переводом, то “Hədiqətüs-
süəda”, по их мнению, не является переводом [подробнее см.: 9;10].

То, почему в своем намерении написать произведение (məqtəl) на тему кербелинских 
событий, Физули обратился именно к “Rövzətüş-şühəda”, было связано, разумеется, с из-
вестностью труда Кашифи [2, с.23]. В качестве свидетельства знаменитости этого труда 
достаточно привести тот факт, что после появления “Rövzətüş-şühəda” слово “rövzə” на 
персидском языке начинает употребляться в смысле “траур”, “скорбь”, “соболезновать” 
(истинное значение этого слова – “сад” , “зеленые насаждения” , “цветник”). В связи с 
“Rövzətüş-şühəda” в персидском языке возникает и новое слово – “rövzəxan…” [2, с.22-
23], перешедшее и в азербайджанский язык. 

Исследователи, отстаивающие идею о том, что “Hədiqətüs-süəda” – оригинальное 
произведение, опираются при этом не столько на прозу, сколько на стихи в этом произ-
ведении (см., напр.:13) И «неоспоримой истиной является тот факт, что по сравнению с 
“Rövzətüş-şühəda” отрывки стихов в “Hədiqətüs-süəda” ... стоят намного выше» [2, с.42].

Мохсун Нагисойлу отмечает, что после своего возникновения произведение 
“Hədiqətüs-süəda” распространилось на обширной тюркоязычной территории, …оно 
оказало сильное влияние на развитие элегии, повествующей о городе Кербела [2, с.126].

Физули, отмечая в “Dibaçə” произведения “Hədiqətüs-süəda” религиозную, идеологи-
ческую и философскую ценность темы битвы при Кербеле, пишет: 

 Hökmdür kim, cəmii-xəlqi-cəhan,
 Mələkü insü cinnü vəhşü tüyur,
 Əqlü nəfsü ənasürü əfl ak,
 Ülvivü süfl ivü ünasü zükur
 Dutələr matəmi – Hüseyni-şəhid ,
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 Edələr ahü nalə ta dəmi-Sur.
 Bu müsibətdən olmayan agəh
 Ola Əhməd şəfaətindən dur.
 Ruzi-Həşr olmaya nəsibi anun
 Nəzəri-lütfi -Kirdiğari-Qəfur [3, с.13].

По приговору, весь мир творений
Ангелы, люди, гномы, животные и птицы,
Разум, желание, земля, небеса
Святые, суфии, простые люди, верующие
Должны держать траур по шехиду Хусейну. 
Должны плакать до судного дня
Кто не знает об этих событиях
Будет лишен помощи Пророка 
Им не суждено надеяться на помощь Пророка.

 Гениальный поэт-мыслитель показывает, что скорбь по кербелинским шехидам, в 
особенности, по их щаху Хазрату Гусейну, – это Божий суд. И он хочет, чтобы в этой 
величественной скорби поэт (и поэзия) не оставались в стороне:

 Məhərrəmdür bəhari-gülşəni-qəm,
 Nəsimi-dilkəşi ahi-dəmadəm.
 Ol eylər səbzeyi-müjganı nəmnak,
 Könüllər qönçəsinə ol salur çak [3, с.14].

Месяц Магеррам – весна сада скорби 
Потрясающий сердца ветер стенаний 
Он увлажняет луга ресниц 
В душе расцветают цветы.

Альяр Сафарли подчеркивает, что при работе над “Hədiqətüs-süəda” немалое влияние 
на Физули оказала и кербелинская среда. Эта среда давно ждала нового тюркского про-
изведения, вышедшего из-под пера такого гения, как Физули. Учитывая эту духовную 
потребность, поэт, пропустив древний религиозный дастан через свое творческое сито, 
создает его насышенный, свежий художественный образец, приукращивая яркими кра-
сками и своебразно оживляя борьбу веры и вероисповеданий прошлого [5, с.7]. 

Еще одну важную причину написания произведения “Hədiqətüs-süəda” Физули ви-
дит в отсутствии произведения на эту тему на тюркском языке. В “Dibaçə” он пишет, что, 
когда в меджлисах заходит речь о кербелинских событиях, турки остаются в стороне, 
тогда как у арабов и персов есть книги, которых они слушают (хотя и они – дети Адама), 
и турки также должны быть осведомлены об этих событиях, поскольку:

 Təkrari-zikri-vaqieyi-dəşti-Kərbəla
 Məqbuli-xassü amü siğarü kifardür.
 Təqrir edənlərə səbəbi-izzü ehtişam,
 Təhrir edənlərə şərəfi -ruzigardür [3, с.14-15].
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Вспоминать события в Кербелинской пустыне 
Важно и богатому, и нищему, и младу, и стару
Это принесет большое уважение тем, кто их признает
Это принесет почитание тем, кто им следует.

Гениальный поэт также отмечает: “əgərçi ibarəti-türkidə bəyani-vəqaye düşvardür, zira 
əksəri-əlfazı rəkik və ibaratı nahəmvardür, ümid ki, himməti-övliya itmaminə müsaid ola və 
əncaminə müavinət qıla” [3, с. 15].

И обращается к Всевышнему:
Ey feyzrəsani-ərəbü türkü əcəm,
Qıldun ərəbi əfsəhi -əhli-aləm,
Etdün füsəhayi-əcəmi İsadəm,
Bən türkəzəbandan iltifat eyləmə kəm [3, с.15].

Эй, вдохновивший перса, араба, турка, 
Сделал араба мудрецом народов мира
Как Пророк Иисус, 
Сделал персидских мудрецов 
Способными воскрешать мертвых, вдыхая в них жизнь 
Не щади помощи и мне – тюркоязычному. 

На вопрос о том “Затрагивалась ли до Физули ( до его “Hədiqətüs-süəda”) в азербайд-
жанской, да и во всей тюркской литературе в той или иной степени тема битвы (и фило-
софии) при Кербеле?», несомненно, приходится, ответить: «Да, затрагивались».

В предисловии к «Китаби-Деде Горгуд» Деде Горгуд говорит: «...Qılıc çaldı, din açdı, 
şahi-mərdan Əli görklü. Əlinin oğulları, Peyğəmbər nəvalələri, Kərbəla yarısında yezidlər 
əlində şəhid oldu, Həsən ilə Hüseyn iki qardaş bilə görklü...» [6, с.75].

В поисках похищенной семьи Салур Казан так обращается к воде: «...Həsən ilə 
Hüseynin həsrəti su , bağ və bostanın ziynəti su [6, с.101]. Обращаясь к дереву, он говорит 
следующее: “... Şahi-mərdan Əlinin Düldülünün əyəri ağac, Zülfi qarun qını ilə qəbrəsi ağac, 
şah Həsən ilə Hüseynün beşığı ağac!...” [6, с.109].

Эти и тому подобные факты свидетельствуют о том, что тюрки вскоре после приня-
тия Ислама усвоили и его ведушие (актуальные) темы, разработали и соответствующие 
национальные идеи-образы, языково-стилистические технологии [подробнее об этом 
см.: 1, 18, 84, 90].

На примере “Hədiqətüs-süəda” Физули создал такой совершенный образец познава-
тельно-эстетического отношения тюркско-азербайджан ской поэзии (поэтического мыш-
ления!) к теме битвы при Кербеле, который сравним по уровню с отношением как араб-
ской, так и персидской поэзии (поэтического мышления!), и после него, вспоминая «Бит-
ву при Кербеле», тюркско-азербайджанская поэзия была не в состоянии удержать слезы. 

 Добавленное к “Hədiqətüs-süəda” “Mərsiyeyi-Həzrəti-İmam Hüseyn Əleyhissəlam” по-
эт-мыслитель заканчивает следующими «восклицатель ными» строфами:

 Ey dərdpərvəri-ələmi-Kərbəla Hüseyn!
 Vey Kərbəla bəlalərinə mübtəla Hüseyn!
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 Qəm parə-parə bağrını yandırdı dağilə,
 Ey laleyi-hədiqeyi-Ali-Əba Hüseyn!
 Tiği-cəfa ilə bədənin oldu çak-çak,
 Ey bustani-səbzeyi-tiği-cəfa Hüseyn!
 Yaxdı vücudini qəmi-zülmətsərayi-dəhr,
 Ey şəmi-bəzmi-bargəhi-Kibriya Hüseyn!
 Dövri-fələk içirdi sənə kasə-kasə qan,
 Ey təşneyi-hərarəti-bərqi-bəla Hüseyn!
 Yad et, Füzuli, Ali-Əba halın , eylə ah
 Kim, bərqi-ah ilən yıxılur xirməni-günah! [3, с.359].

О, Гусейн, кербелинский мученик 
Гусейн, попавший в кербелинскую беду!
Грусть по частям разъела сердце
О, Гусейн, беда сада семьи Пророка
Изранено тело твое, о Гусейн, и места живого на нем нет.
О, Гусейн, цветочный сад стрелы страданий
Боль страданий эпохи обожгла твое тело
О, Гусейн, горящая душа, украшение дворца Великих!
Эпоха мисками напоила тебя кровью,
О, Гусейн, жаждущий воды от огня горя!
Физули, со вздохом помни о семье Пророка
Потому что огонь стенаний 
Уничтожает богатство согрешивших. 

 “Mərsiyə” Физули отличается не только глубиной идейного содержания, то есть про-
никновением в философскую суть «Битвы при Кербеле», но привлекает внимание и бо-
гатством и совершенством языково-стилистической технологии. 

Исследования показывают, что в XVII-XVIII вв. о теме «Битвы при Кербеле» в азер-
байджанской поэзии почти забывают [подробнее об этом см.: 5,21,43,80]. К этой теме об-
ращаются не в целом, а на определенном словесном или образно-выразительном уровне. 
Или же с уважением чтят имена героев «Кербелинской битвы». Например, азербайджан-
ский поэт XVIII века Телимхан пишет:

 Dedim, Allah rəbbim, nəbim Məhəmməd,
 İmamım Əlidir, damadi-Əhməd.
 Zövci-bətul olan şəfəi-ümmət
 Həsən, Hüseyn şəhidanə yetişdim [7, с.260].

Я сказал, что Аллах – мой творец, 
А Мухаммед – мой пророк
Мой имам – Али, зять Пророка 
Нашел прибежище у Гасана и Гусейна 
Священных жертв сотворенных. 
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В турецкой (Османской) литературе XVII-XVIII вв. также известны несколько по-
этов, написавших элегию, среди которых можно отметить Нагчива Агкирмани, Калима, 
Ходжа Нашата, Закайи [8, с.190].

Вместе с тем в азербайджанской фольклорной поэзии к этой теме, по-видимому, в 
той или иной степени обращались всегда. Автор книги «Кербелинский фольклор» Физу-
ли Баят показывает, что “кербелинский фольклор как самая большая ветвь нашего рели-
гиозного фольклора – это память истории. Это особые, имеющие религиозную основу 
тексты о подлинных событиях, о которых будут говорить до конца света. Кербела с ее 
сказаниями, легендами, элегиями, ритуалами, представлениями, театрализациями, од-
ним словом, целиком, есть фольклор” [9, с.6].

Физули Баят приводит из азербайджанской ашугской литературы следующие клас-
сические примеры на тему кербелинских событий: 

Из дастана «Кёроглу»:
 Qoç Koroğlu, sizdən qorxmaz ürəyi,
 Hax yanında qəbul olsun diləyi.
 Həsən, Hüseyn ərş kürsüsü, dirəyi,
 Kərbəlada şəhid etmədün, dünya !? [9, с. 73].

Сердце отчаянного Кероглу бесстрашно 
Пусть сбудутся его мечты перед Богом
Гасан и Гусейн – его опора и прибежище в этом мире. 
О мир, не сделал ли ты его в Кербеле шехидом?!

От ашуга Алы:
İmam Həsən gözəllərin gözüdü,
İmam Hüseyn şəfaətçi özüdü,
Zeynəlabdin zindan çəkdi düzüdü,
Yezidə Müreyyib talan yaratdı [9, с.71].

Имам Гасан – красивейший из красивых
Имам Гасан – исцелитель больных.
Построил Зейналабдин тюрьму. 
Miирэюб разграбил Езида.

От ашуга Алескера:
Həsən Əl-Müctəba aləmə rəhbər,
Hüseyni-şəhiddi şafeyi-məhşər.
İmam Zeynalabdin dilimdə əzbər,
Qoyma darda mən zəlilü müztəri! [9, с.71].

Гасан Али-Муджтаба – правитель мира.
Шехид Гусейн – помощь в судный день
Имам Зейналабдин – всегда у нас на устах 
В трудный день не оставил меня.
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Как видно, в этих совершенных образцах народной поэзии кербелинская тема также 
используется преимущественно в качестве «цитаты», а проникновения в суть или фило-
софию этих событий нет. 

Что касается интересных примеров, приведенных автором «Кербелинского фолькло-
ра» из фольклорной поэзии, накопленной за последнее время (например, из масаллин-
ского фольклора) [9, с.62-64], то, несомненно, они появились не позднее XIX века, то 
есть тогда, когда в письменной поэзии тема кербелинских событий уже переживала свой 
ренессанс. Кербелинские события отражались во всей своей полноте (и даже в театраль-
ном воплощении).

Одна из первых од, появившихся в азербайджанской литературе под влиянием 
“Hədiqətüs-süədanın”, – это произведенеие Аббасгулу ага Бакиханова “Riyazül-qüds” 
(«Священный сад»), написанное «по поручению устроителей в Губе траурной церемо-
нии по Имаму Гусейну» [2, с.126].

 “Riyazül-qüds” – одно из первых объемистых художественных произведений 
А.Бакиханова, написанных им на родном языке. В этом труде, написанном в основном 
прозой, даны отрывки стихов на арабском, персидском и тюркском языках, большинство 
из которых являются продуктом собственного пера А.Бакиханова, его первых поэтиче-
ских опытов [2, с.5-6].

В предисловии к произведению автор пишет: 
Zəmini-Kərbübəla əhli-qüdüs qanından
Xəzanədə güllər açub, əltafi -hədayiqdir.
Edər vəqayeyi-Kərbübəlanı çü zahir, 
“Riyazi-qüds” demək bu kitabə layiqdir.
Riyazi-qüds kimi , fi lhəqiqə, bu gülşən
Lətayif ilə dolu məzhəri-həqayiqdir. 
Dəxi bu vəchi-səbəbdir ki, sali-tarixi
Hesabda “li Riyazül-qüdüs” mütabiqdir. 
Olub tənasüb üzündən təxəllüsüm Qüdsi 
Ki, cəmi bir-birə bu rəmzlər müvafi qdir [2, с.34].

Кербелинская земля залита кровью святых 
Зацвели осенью цветы, всюду зелень и цветы.
Поскольку говорит о кербелинских событиях 
Эту книгу можно назвать “Riyazi-qüds”.
Этот сад поистине подобен саду святых 
Пространство истин, полных красоты 
Именно поэтому его историю
Я согласовал с “L; Riyazül-qüds”.
В честь этого взял себе псевдоним Гудси
Так как эти символы сообразны друг другу.

Чувствуется, что, несмотря на свою молодость, А.Бакиханов написал «Riyazül-qüds» 
не «по заказу», а от души, с глубокой верой в тему, ответственно изучив предшество-
вавшие ему источники и продемонстрировав достаточно совершенный языковой стиль. 
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Исследовательно сове ршенно справедливо заключают, что Физули оказал влияние 
на Бакиханова, или “Hədiqətüs-süəda” – на “Riyazül-qüds”. Вместе с тем не следует за-
бывать и о том, что созвучность идеи и содержания и формы выражения в сравниваемых 
стихах протистекает из природы темы. Наблюдения показывают, что в этом плане в боль-
шинстве стихов на тему кербелинских событий, написанных не только на тюркском, но и 
на арабском и персидком языках, имеет место созвучность. 

Если сравнить траурную песню А.Бакиханова со знаменитой “Mərsiyə” Физули, то, на 
наш взгляд, необходимо остановиться на одном важном отличии. Так, «академизм» Физу-
ли у А.Бакиханова значительно «смягчен». Так, хотя автор траурных стихов обращается к 
Хазрату Али (к отцу Хазрата Гусейна, то есть к еще более авторитетному святому), в его 
языковом стиле слишком много слов-мунисов (например: пощади слезы, не иди в этот бой, 
не дай мне от тоски лить слезы, дай мне с тоскою прикоснуться к твоим волосам, не дай 
мне пуститься беспутно в просторы скитаний). Физули, обращающийся к Хазрату Гусейну 
в “Mərsiyə”, почти не употребляет таких сокровенных слов или выражений. 

В целом главное отличие азербайджанской элегии XIX века от “Mərsiyə” Физули 
заключается в этом. Если элегисты XIX века, с одной стороны, восхваляли Ахли-Бейт 
более горячо, то, с другой, – не останавливались перед тем, как принизить оскорбитель-
ными эпитетами его врагов. А это связано в первую очередь с аристократичностью сти-
хов Физули и массовостью элегии XIX века. В качестве второй причины можно указать 
на различия в социально-эстетическом познании XVI в. и XIX в.

В XIX веке «только некоторые из многочилсенных произведений, посвященных 
кербелинским событиям, были написаны, как и “Hədiqətüs-süəda”, прозой и стихами, а 
остальные состоят из траурных стихов и элегии. Вместе с тем, независимо от формы или 
жанра, в каждом из этих произведений ощущается влияние “Hədiqətüs-süəda” Физули» 
[1, с.130-131].
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СТАНОВЛЕННЯ І ФОРМУВАННЯ ІДЕЙНОЇ, ЗМІСТОВОЇ І МОВНО-
СТИЛІСТИЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ АЗЕРБАЙДЖАНСЬКОЇ 

СЕКТАНТСЬКОЇ ПОЕЗІЇ 
Тема кербелинського мучеництва широко поширена, як у середні віки в турецькій 

літературі, так і в арабській і перській літературах. Робота М. Фізулі під назвою «Ха-
дикат ас Суеада» (Сад задоволення) є першим досконалим літературним, релігійним і 
філософським твором про цю подію. 

В азербайджанській літературі розділ поезії тарикат (tarigat) з’явився в 19 ст. на 
основі зразка твору Физули «Хадикат ас Суеада». Трагедія в Кербелі в поемі представ-
лена мовою жанрів різноманітних сект (tarigat), таких як – мерсія, нювха і синаранс, 
створених авторами.

Ключові слова: тарикатська поезія, трагедія Кербала, мерсія, нювха, синезан.
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FORMATION OF IDEAS, CONTENT AND LINGUISTIC-STYLISTIC 
OF TECHNOLOGIES SECTARIAN POETRY OF AZERBAIJAN

The theme on Verbalah martyrdom had begun to spread widely since Middle Ages in the 
Turkish Literature like the Arabic and Persian Literatures. M.Fuzuli’s work under the title 
“Hadikat us – Sueda” (Garden of Pleasures) is the fi rst perfect literary, religious and philo-
sophical event written in that theme.

The Azerbaijan sect (tarigat) poetry appeared in the 19th was the main sample for Fuzuli’s 
“Hadikat us – Sueda”. The Tragedy of Karbala is represented by an effective language in the 
different genres of the sect (tarigat) poem such as – marsiya, novha and sinarans created by 
the poets of the 19th century. 

Keywords: the poetry of tarikat, the tragedy of Kerbala,  mersiya,  novha,  sinezan.
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ЛЕКСИКО-СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МЕТОНИМИИ В 
СОВРЕМЕННЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ПО МОТИВАМ 

ЭПОСА «КНИГА МОЕГО ДЕДА КОРКУТА»

В статье анализируются лексико-стилистические особенности метонимии в ху-
дожественных произведениях современных азербайджанских писателей и поэтов по 
мотивам древнего огузского героического эпоса «Книга моего Деда Коркута» (КДК). В 
этом эпосе персонификация, олицетворение, антропоморфи ческие метафоры, сравне-
ния являются традиционными тропами.

Эта же особенность характерна для произведений современных азербайджанских 
писателей и поэтов по мотивам данного эпоса. В статье рассматриваются причины 
сходств и различий между системой тропов в КДК и единицами этих же ярусов совре-
менного азербайджанского языка; анализируются особенности употребления метони-
мии в произведениях. В процессе исследования обнаруживаются скрытые и явные про-
явления метонимии, рассматриваемые в отдельности и в сравнении.

Ключевые слова: эпос, мотивы, тропы, метонимия, экспрессивность.

 Есть такие историко-литературные произведения, которые входят в сокровищницу 
мировой литературы, культуры как носители духовных ценностей народа. Мотивы, об-
разы, язык, стиль, сюжеты, тематика этих произведений, связанные с героизмом, любо-
вью, патриотизмом, носят символический характер для литературы и языка народа. Вре-
мя от времени мастера слова возвращаются к такому памятнику и, творчески используя 
эти мотивы, сюжет, язык, затрагивают актуальные проблемы, пробуждают и оживляют 
историческую память.

Для французов таким памятником является «Песнь о Роланде», для немцев – «Песнь 
о Нибелунгах», для славянских народов – «Слово о полку Игореве», для индусов – «Ма-
хабхарата» и «Рамаяна». Для всех тюркских народов, в том числе для азербайджанского 
народа таким памятником является эпос «Книга моего Деда Коркута» (КДК) [1, с.24].

«Самым величественным произведением тюркских народов является эпос «Китаби 
Деде Коркут» [1, 25]. С точки зрения синтеза в этом памятнике самых разнообразных 
и интересных особенностей поэтики тюркского эпоса произведение является одним из 
важных источников для исследований, связанных с лингвистической поэтикой.

Сравнительное исследование этого памятника и написанных на его основе совре-
менных литературных произведений имеет важное значение для изучения истории язы-
ка, поэтики фольклора и форм проявления особенностей этой поэтики в современных 
произведениях. Такого рода исследования представляют большой научный интерес для 
определения возможностей языка для выражения мысли в художественной форме. 

Сведения о прошлом народа, относящиеся к далёкой древности, хранятся в фоль-
клорных и письменных памятниках. Это делает актуальным лингвистический анализ 
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письменных памятников. Такого рода исследования дают возможность выявлять слова, 
употреблявшиеся в разные исторические периоды, изучать лексико-семантические пути 
их развития. Поэтому сравнение языка древних памятников с языком современных про-
изведений играет важную роль в установлении интересных с научной точки зрения фак-
тов истории языка. Такое сравнительное исследование может представлять ещё больший 
научный интерес, если его проводить на материале произведений, созданных на основе 
сходных мотивов.

КДК – целостная поэтическая система. Исследование произведений, написанных по 
мотивом этого эпоса, имеет важное значение с точки зрения выявления особенностей его 
языка и стиля, современных форм их проявления. Поэтика дастана должна изучаться в 
самых различных аспектах на всех уровнях образности.

Современные литературные произведения по мотивам КДК весьма интересны отно-
шением мастеров слова к теме, сюжету, обращением к фольклору и эпосу, формой пове-
ствования. Естественно, у писателей и поэтов, творчески использующих и оживляющих 
мотивы дастана, свой взгляд на описываемые события.

Художественная ценность, содержание и трактовка современных литературных об-
разцов – дело литературоведения и литературной критики. С лингвистической же точки 
зрения, основной интерес представляет следующее: способы творческого использования 
азербайджанскими писателями и поэтами языка и стиля КДК; выявление сходств, раз-
личий и изменений в поэтике языка, происшедших за долгий исторический период.

Как в КДК, так и в языке художественных произведений, написанных по его моти-
вам, наглядно проявляются образное выражение мысли, наполнение слова дополнитель-
ной семантикой и смысловыми нюансами.

В дастане и написанных по его мотивам современных произведениях широко ис-
пользуются различные тропы, в частности, метонимия. В этих произведениях, метони-
мии усиливая выразительность и воздействие художественного языка, служат сжатости, 
лаконичности и образности.

Как известно, метонимия –троп, состоящий в переносе имени с одного класса объ-
ектов или единичного объекта на другой класс или отдельный предмет, ассоциируемый 
с данным по смежности, сопредельности. «Основой метонимии могут служить про-
странственные, событийные, понятийные, синтагматические и логические отношения 
между различными категориями, принадлежащими действительности и её отражению в 
сознании, закрепленному значениями слов, – между предметами, лицами, действиями, 
процессами, явлениями, социальными институтами и событиями, местом, временем и 
т.п.» [9, с.300].

В отличие от метафоры метонимия основана на замене слов по смежности (часть 
вместо целого или, наоборот, представитель класса вместо всего класса или наоборот, 
вместилище вместо содержимого или наоборот и т.п.) [3, с.123].

При метонимизации выявляются различные формы межпредметной связи. Так, на-
звание может быть перенесено с сосуда, вместилища, помещения на содержимое или 
объем содержимого; с материала на изделия из него; с действия на его результат, место 
или вовлечённый в действие предмет (субъект, объект, орудие) и т.д. Дать точное коли-
чество и классификацию этих форм довольно трудно. Попробуем внести ясность в эту 
проблему анализом некоторых тропов:



155

Gördülər ki,
Üfüqlərdən
uğultuyla
gurultuyla
Bir dağ gəlir
O dağ gəlir,
Elə gəlir,
Yer də, göy də dilə gəlir
O dağ düşür başlar üstə,
Başlar düşür
daşlar üstə [4, 102]
И тут они увидели,
что с горизонта
с воем и грохотом
надвигается гора.
Гора надвигается так,
Что заговорили и земля, и небо.
Гора навалилась на головы,
Головы полетели на камни. 
(здесь и далее подстрочный перевод автора статьи – А.М.). 

Камень, выпущенный Гараджа Чобаном из пращи, поэт называет горой как видна.
Здесь наряду с метонимическим переносом есть и гипербола.
В произведении Анара слово ağac «дерево» для образной выразительности употре-

бляется как метонимия: Qıpçaq Məlik isə hələ addımlayan ağacı görməmişdi [5, 67]- Кыпчак 
Мелик ещё не видел шагающее дерево. Под шагающим деревом подразумевается дерево, 
к которому был привязан руками и ногами Гараджа Чобан и которое он вырвал с корнем. 
Здесь на самом деле шагает Гараджа Чобан. В КДК Казан привязал Чобана к дереву. Чобан 
вырвал дерево с корнем и с деревом на спине пустился за Казаном. Казан, восхищённый 
мужеством и непоколебимостью Чобана, отвязывает его от дерева и вместе с ним отправ-
ляется в путь [6, с.46]. У Анара Казан не отвязывает Чобана от дерева перед битвой.

Привязывая его к дереву, он говорит:
– Враг напал на мой дом, я и буду с ним биться. Сокрушу врага – освобожу тебя. 

Погибну – оставайся и ты здесь, на корм птицам и червям! Может, поймешь, что, не ис-
просив позволения, сражаться с чужим врагом – постыдное дело у нас в народе.

Эта была странная битва человека с деревом [5, с.68]. Гараджа Чобан использует 
дерево, к которому привязан, как боевое орудие. Бегущие к Газану люди запнулись, оста-
новились, попя тились: на них двигалось дерево — огромное, раскидистое.

 Ветви и листья скрывали привязанного к стволу Гарад жа Чабана, и казалось, будто 
движется само дерево.

А Кыпчак Мелик еще не видел его....Согласно обычаю своего племени, он перепры-
гивал через тело поверженного врага с обнаженным мечом в руке, выкрикивал какую- то 
дикую песню.

Наконец Кыпчак Мелик закончил обряд. Он нацелил острие меча прямо в лоб Газа-
ну, но вдруг был отброшен в сторону ветвью дерева. Гараджа Чабан раскачивал дерево 
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из стороны в сторону и бил им Кыпчак Мелика. Удивителен был этот поединок дерева 
с человеком! Кыпчак Мелик кое-как вскочил на коня и удрал. Анар описывает эту сцену 
образным языком и производителя действия (Гараджа Чобана) называет орудием дей-
ствия (дерево).

Известный поэт из Южного Азербайджана Саханд вносит очень мало изменений в 
сюжетную линию эпоса, последовательность событий. Поэтому в его произведении нет 
выражения «шагающее дерево» [10].

В КДК традиционными являются персонификация, олицетворение. Огузы с вели-
чайшей любовью и почтением относились к деревьям, горам, рекам, рощам, чащам и др., 
что являлось символом их связи с родиной, любви к каждому её объекту.

Писатель Анар, взяв за основу эту особенность, при описании отношений некоторых 
создаваемых им образов к горе, конкретно к горе Газылыг, использует метонимию: Гора 
Газылыг, ты – свёкор всех наших огузских невест [5, с.90].

На вершине дальней горы тоже загорелись три костра.
И еще на одной горе.
На вершинах далеких-далеких гор пылало по три кос тра. Люди, горы огнями своими 

перекликались друг с дру гом [5, с.91]. В этом отрывке также наблюдаются олицетворе-
ние и метонимизация. Горе приписываются качества, присущие человеку. В действи-
тельности, огни, горящие в горах, служили средством передачи вестей, передаваемых 
жителями гор друг другу. 

Писатель образным языком описывает общение гор и людей.
В произведениях по мотивам КДК достаточное место отводится олицетворению, и 

при этом широко используется метонимия. Газан не знает о том, что его дом разграблен, 
а его жена бурла Хатун взята в плен. Очень важно сообщить ему эту весть, иначе враг 
осуществит свой коварный замысел. При таком отчаянном положении, безысходности 
поэт персонифицирует природные силы, природные объекты, наделяя их человеческими 
качествами и призывая на помощь:

“Bir an mənə sən qulaq as,
Sözüm vardır, bulud, sənə
Təkcə qalıb umud sənə!
Uça-uça dağ başından
Yaş axıdıb haray çək ki,
Sevgilinin ala gözü
Bulud təki!
Solur Qazan” [4, s.66].
Выслушай меня, облако,
лишь на тебя
одна надежда!
Пролетая над вершиной горы,
пролей слёзы и всем поведай,
Что большие глаза любимой тают как облако,
В этом отрывке метонимический перенос в двух направлениях. Поэт говорит с об-

лаком, персонифицирует, его; дождь отождествляет со слезами. Конечно, отождествле-
ние дождя со слезами возникло ещё в древние времена и часто встречается в древних 
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памятниках, в классической и современной литературе (откуда облака собирают свои 
слезы (Р.Рза). В вышеприведённом отрывке второй метонимический перенос и значение 
словосочетания после этого переноса (Большие глаза любимой тают как облако, Газан!) 
выразительнее и эмоциональнее. 

Как известно, дождь- это атмосферные осадки, выпадающие из облаков в виде ка-
пель воды. С исчезновением облака прекращается и дождь. Возлюбленная Газана про-
ливает слезы словно дождь, и скоро этот дождь прекратится, и с его прекращением ис-
сякнет и его источник.

В словосочетании ala gözlər ala означает большие. Большие голубые глаза Бурла ха-
тун тускнеют и тают словно облако.

В произведениях по мотивам КДК довольно часто встречаются метонимии на основе 
переноса названий частей человеческого тела (соматонимов) на природные объекты, на-
пример: yerin ürəyi – сердце земли, yerin dilə gəlməsi – земля заговорила (dil-язык) и др.:

– Qalx, Çoban! – söyləyir.
Yerin ürəyi.
Dinləyir...
Elə bil
Yer gəlir dilə...
Qardaş, bu nədir?
Mənə xəbər verdi yerin ürəyi [4, s.77].
Встань, Чобан!- говорит сердце земли
Он слушает…
Словно земля заговорила…
Братец, что же это?
Мне об этом поведало сердце земли.
В азербайджанском языке употребляются фразеологизмы ürəyi daş olmaq, ürəyi 

daşa dönmək – сердце окаменело- о равнодушном, безразли чном, черством и бездушном 
человеке.

Рассмотрим другой например:
«Onun ürək əvəzinə
Sinəsinə
Od qoyarıq
Sonra onu...
Sənin ilə vuruşmağa yollayaraq [4, c.101].
– Мы поместим ему в грудь огонь вместо сердца и потом отправим его на битву с тобой.
В произведении Наби Хазри по мотивам КДК Кыпчак Мелик намекает на то, что 

человек, близкий Газану, – его жена – вырастит его сына бесчувственным, равнодуш-
ным, враждебным к нему и что этот человек будет отправлен на битву с Газаном. Поэт 
путем метонимического переноса показывает, что в человеческой груди вместо сердца 
будет огонь. Здесь слово od «огонь» имеет также метафорическое значение и выража-
ет враждебность, жажду крови, убийства, разрушения. Сжигать, разрушать, уничтожать 
свойственно огню. Поэт пишет о событии, которое ещё не произошло, о котором он пока 
размышляет, и, мастерски используя метонимию, показывает весь ужас, всю низмен-
ность чувств врага. 



158

Ürək susur
Qan da donur
Bu sözlərin dəhşətindən [4, c.84].
Сердце молчит, кровь стынет от этих ужасных слов».
Молчание свойственно человеку. Посредством метонимии эта особенность перено-

сится на сердце. Если сердце молчит, то это значит, что оно остановилось, больше не 
бьется, а это – смерть для человека. В этом маленьком контексте вторая метонимия соз-
дается с помощью глагола donmaq «замёрзнуть, стынуть». 

Замерзание – физическое состояние жидкости. В глаголе donmaq есть сема «непод-
вижность, бездействие». Поэт использует параллель кровь – вода. Если кровь не будет 
течь венах, то человек умрёт. «Стынет кровь»-художественное выражение бездействия.

Событие, о котором повествуется, настолько ужасно, что у человека, услышавшего 
о нем, стынет кровь.

Oyanmaq – просыпаться, проснуться, пробуждаться. Со временем у этого глагола 
сформировалось и метафорическое значение – пробуждение природы, оживление окру-
жающего мира. Эта особенность, присущая человеку, переносится на природу и жизнь. 
Такой метонимический перенос не нов. Эта метонимия широко встречается в азербайд-
жанском фольклоре, в частности, в ашугском творчестве. Она также употребляется в 
произведении Анара по мотивам КДК:

«Деде Коркут играл на гопузе (гопуз – тюркский народный струнный музыкальный 
инструмент- А.М.) – жизнь вновь пробуждалась [5, с.101]. Здесь писатель, мастерски 
используя контекстуальную связь слов в художественном языке, создает ряд подтекст-
ных значений.

Вражда между детьми огузов привела к тому, что жизнь в этом крае замерла, и воз-
родить всё очень сложно. Только вмешательство мудрецов, извлечение уроков из про-
шлого, вера в будущее и любовь к жизни могут всё возродить и оживить. Именно по-
этому мудрейший глава огузов Деде Коркут играет на гопузе и под его звуки, под слова, 
звучащие из его уст, возрождается жизнь. Персонификация слова «жизнь», употребление 
его в составе метонимического выражения наблюдается и в других произведениях, на-
писанных по мотивам КДК.

В финале произведения Алтая Мамедова «Дели Домрул» в песнях, звучащих с уст 
Деде Коркута, олицетворения и метонимические переносы основаны на абстрактных по-
нятиях. Здесь слова həyat «жизнь», əcəl «рок, смертный час», ölüm «смерть» использу-
ются как метонимия:

«Banım çiçək, Banım gözəl,
Hanı ölüm, hanı əcəl?
Sevgi odu qarşısında
Məğlub oldu, sınıq düşdü [7, s.266].
Бану, мой цветок, моя красавица,
Где же смерть?
Перед огнем любви она
Не устояла и была повержена.
“Ölüm öldü! Siz yaşayın
Həyat güldü! Siz yaşayın” [7, s.267].
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Смерть умерла! Вы живите!
Жизнь засмеялась! Вы живите!
Писатель персонифицирует смерть, рок, описывает их поражение, гибель в борьбе 

с человеком и показывает торжество жизни. Жизнь и смерть –контрарные антонимы, 
противоположные полюсы. Рок занимает промежуточную позицию между этими полю-
сами и связан с предсмертным часом. Писатель возводит эти понятия на один уровень. 
Их отсутствие представляется как торжество жизни и человека.

Персонификация смерти наблюдается и в произведениях Наби Хазри. Здесь человек 
лицом к лицу сталкивается со смертью:

Ölüm ilə döş-döşə o,
Gedir sanki döyüşə o [4, s.97]
Сойдясь грудь на грудь
со смертью, он словно
идет на бой.
Это можно понять двояко: герой идет плечом к плечу со смертью; герой идет на бой 

со смертью.
В бою герой ощущает присутствие смерти, однако он не боится ни её, нипредстоя-

щего боя.
Хотя персонификация смерти в литературе не нова, образное выражение «убийство 

смерти» малоупотребительно в азербайджанской поэзии. Образ смерти, её убийство 
встречаются в поэзии Расула Рзы. Вспомним строки из его стихотворения «Интерес», 
написанного в 1966 г.:

Harda yaşayır ölüm?
Götürüm gəncliyimi,
Axtarıb tapım onu, öldürüm [8, 104].
Где живёт смерть?
Возьму-ка я свою молодость,
Найду смерть и убью её.
В одном из своих произведений Наби Хазри переносит особенность, свойственную 

вину, на кровь и создаёт метонимию:
Yaxşı indi məst edərəm
Öz qanında səni düşmən [4, s.404]
Сейчас я опьяню тебя твоей же кровью, враг.
Такая форма метонимического переноса связана с событиями в сюжете произведе-

ния. Используя эту метафору, автор принимает во внимание данные события. Кыпчак 
Мелик хочет испить чашу вина из рук Бурлы Хатун и опьянеть от него. Поэтому среди 
девушек и женщин, приведенных им из края огузов, он ищет Бурлу Хатун. Однако все 
они хором говорят: «Я- Бурла Хатун». Это и появление Гараджи Чобана и Казана мешает 
исполнению его желания. В финале произведения Бурла Хатун прежде чем убить врага 
говорит ему о том, что опьянит его, его же собственной кровью.

В произведениях Наби Хазри, написанных по мотивам КДК, персонифицируется и 
«материнское молоко». Сын говорит матери о том, откуда в нём смелость, мужество и 
отвага: все качества он впитал с материнским молоком. В этом стихотворении материн-
ское молоко словно заговорило и поведало ему обо всём в тот момент, когда мать еще 
кормила его грудью:
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Çünki sənin,
Ana, südün
Qorxusuz ol, deyib mənə [4, c.70]
Потому что твоё молоко, мама, велело мне быть бесстрашным.
Можно привести ещё множество примеров метонимии из современных писателей и 

поэтов, произведений, написанных по мотивам КДК.
Выявление причин сходств и различий между системой тропов в КДК и единицами 

этих же уровней современного азербайджанского языка весьма важно. Следует отме-
тить, что язык КДК и как средство общения, и как художественный язык отличается 
такой филигранной точностью, что улучшить его невозможно. Хотя бы потому что этот 
эпос – фетишированный и божественный памятник для тюркских народов. Искать же 
недостатки и изъяны в высокой материи весьма сложно, т.к. это вне компетенции какого-
либо конкретного исследователя.
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ЛЕКСИКО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МЕТОНІМІЇ У СУЧАСНИХ 
ХУДОЖНІХ ТВОРАХ ЗА МОТИВАМИ ЕПОСУ 

«КНИГА МОГО ДІДА КОРКУТА»
У статті аналізуються лексико-семантичні особливості метонімії у художніх 

творах сучасних азербайджанських письменників і поетів за мотивами давнього 
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огузького героїчного епосу «Книга мого діда Коркута» (КДК). У цьому епосі персоніфікація, 
втілення, антропоморфічні метафори, порівняння виступають як традиційні тропи. 
Та сама особливість характерна для творів сучасних азербайджанських письменників 
і поетів за мотивами данного епосу. У статті розглядаються схожі і відмінні риси 
у системі тропів в КДК і одиниць тих самих ярусів сучасної азербайджанської мови; 
аналізуються особливості вживання метонімії у творах. У процесі дослідження виявля-
ються приховані і відкриті метонімії, які розглядаються окремо і порівнюються. 

Ключові слова: епос, мотиви, тропи, метонімія, експресивність. 
 
Mamedova Aynur Sabir gizi,
Azerbaijan

THE LEXICAL-STYLISTIC PECULIARITIES OF METONYMY 
IN THE MODERN ARTISTIC WORKS ON THE MOTIVES 

OF THE EPOS “KITABI-DEDE KORKUT”
The article deals with the analysis of the lexical-stylistic peculiarities of metonymy in the 

modern Azerbaijani writers’ and poets’ artistic works on the motives of the ancient Oghuz epos 
“Kitabi-Dede Korkut” (KDK). The personifi cation, embodiment, anthropomorphic metaphors, 
comparisons are traditional tropes in this epos. The same peculiarity is also characteristic for 
the modern Azerbaijani writers’ and poets’ works written on the motives of the epos. The rea-
sons of the similarities and distinctions between the system of tropes in KDK and the units of 
the same layers of the modern Azerbaijani language are considered; the peculiarities of the use 
of metonymy in these works are analysed. The ulterior and obvious manifestation of metonymy 
revealed during the research are analysed both separately and in comparison.

Keywords: epos, motives, tropes, metonymy, expressiveness.
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ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО СТАТУСА 
В РАЗНЫХ ЛИНГВОКУЛЬТУРАХ

В статье рассматривается экспликация социального статуса посредством знако-
вой функции времени и времяпрепровождения в разных лингвокультурах на материале 
художественных текстов в немецком, русском и английском языках. Сделан вывод, что 
в каждой из анализируемых культур время является важным критерием для оценки со-
циального статуса персонажа. Также сопоставляется отношение ко времени в данных 
языковых культурах.

Ключевые слова: социальный статус, знак, семиотика, хронемика, коммуниканты, 
художественный текст

В повседневной жизни человека важную роль играет социальный статус. Зачастую 
сведения о нем передаются непрямо, а имплицитно, посредством различных знаковых 
систем. Адекватная интерпретация данных знаков напрямую зависит от экстралингви-
стических знаний личности. Неверная интерпретация подобных знаков явление частое 
(особенно в условиях межкультурной или межсоциумной коммуникации) и ведет к не-
правильному восприятию социального статуса вообще. 

В современных концепциях коммуникации мнение большинства исследовате-
лей сходится на идее необходимого наличия у партнеров общности знаний (minimum 
communale), которая дает возможность не только осуществлять общение как таковое (к 
примеру, владение языком), но и успешно реализовать коммуникацию. В работах ис-
следователей представлены различные обозначения данного явления в зависимости от 
подхода к пониманию данного феномена. Так, в концепции Е.Ф. Тарасова говорится о 
наличии общего социального опыта (Тарасов 1977: 83), в работах В.В. Красных – о зонах 
пересечения когнитивных пространств коммуникантов (Гудков 2003: 23, Красных 2003: 
104, Макаров 2003: 136). В работах западных ученых представлена теория общности 
знаковых средств (Symbolvorrat или shared code: Graumann, 1972, 1180), а также контек-
стуальных условий (van Dijk, 1981: 54).

Все данные теории в своей основе подразумевают общий фонд знаний, общий опыт, 
общий тезаурус, общие предварительные сведения, которыми обладают коммуниканты 
(Красных, 2003: 103). Из чего следует, что чем больше зона пересечения данных про-
странств, тем адекватнее будет коммуникация, и наоборот. 

Как справедливо подчеркивает Е.Ф. Тарасов, – «главная причина непонимания 
при межкультурном общении не различие языков – сформировать навыки говорения 

МІЖКУЛЬТУРНА  КОМУНІКАЦІЯ
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(письма) и слушания (чтения) сравнительно просто, а различие национальных созна-
ний коммуникантов» [Тарасов 1996, 8]. Данное наблюдение успешно подтверждает на 
практике Р. Льюис, автор исследований по межкультурному общению и глава организа-
ции «Richard Lewis Communications», работа которой направлена не только на обучение 
иностранному языку, но и на навыки делового общения с представителями иных культур 
[Р. Льюис 2001, С. 9]. В качестве примера барьерного общения автор моделирует гипоте-
тическую ситуацию встречи между эскимосом и африканским бушменом, демонстрируя 
таким образом барьеры общения и взаимопонимания, которые основываются не на раз-
личии языков, а на различии культур [Р. Льюис 2001, С. 25]. Л.В. Куликова демонстриру-
ет данные особенности на примере народа Германии после воссоединения (один язык, 
но разная культура) [Куликова 2004]. 

Таким образом, актуальность исследования заключается в выявлении характерных 
для каждой культуры способов экспликации социального статуса. 

Целью работы является попытка выделить общие и различные знаки, репрезентиру-
ющие социальный статус в русской, английской и немецкой лингвокультурах.

Объектом исследования являются средства передачи информации о социальном 
статусе персонажей. 

В данной статье рассмотрены особенности передачи статуса посредством знаковой 
функции времени. 

Изучением использования времени в невербальном коммуникационном процессе за-
нимается наука хронемика. Для общения время является не менее важным фактором, 
чем слова, жесты, позы и дистанции. К примеру, в восточной культуре восприятие вре-
мени иное, чем в западной, что часто приводит к недопониманию в случае столкнове-
нии культур. При этом даже в рамках одной западноевропейской культуры восприятие 
времени будет различаться (к примеру, восприятие времени в Швейцарии иное, чем у 
жителей Италии) [Р. Льюис, С.85].

Рассмотрим данный феномен в русской языковой культуре на материале рассказов 
А.П. Чехова. Характерным является то, что имеющий более высокий социальный статус, 
может себе позволить более свободно проводить свое время, что демонстрируют сле-
дующие примеры: «Аню провожали домой, … уже светало и кухарки шли на рынок», 
«возвращалась она домой каждый день под утро», «во втором часу дня ее разбудила 
горничная» [Анна на шее]. «Спала она каждый день до двух, до трех часов; кофе пила 
и завтракала в постели» [Ариадна]. «Он только что вышел из объятий послеобеденного 
Морфея и не знал, что ему делать…Читать надоело еще в незапамятные времена, в театр 
еще рано, кататься лень ехать...» [Баран и Барышня] – у героя нет необходимости рабо-
тать, спит днем и не знает, как занять себя в свободное время. «Было 12 часов ночи. Не 
танцующие интеллигенты без масок – их было пять душ – сидели в читальне за большим 
столом и, уткнув носы и бороды в газеты, читали, дремали» [Маска]. «– Вы в котором 
часу ложитесь спать? – Когда в два, когда в три, а бывает так, что и вовсе не ложусь, 
особливо ежели в хорошей компании просидишь или ревматизм разгуляется. Сегодня, 
например, я часа в четыре лягу, потому до обеда выспался» [Гость] – речь идет об отстав-
ном полковнике, у него нет потребности соблюдать режим, его же собеседник – частный 
поверенный- соблюдает режим, но не из-за того, что у него низкий социальный статус, 
а исключительно по собственной прихоти: «В городе трудно держаться какого-нибудь 
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определенного режима, здесь же наоборот. В девять мы встаем, в три обедаем, в десять 
ужинаем, в двенадцать спим. В двенадцать я всегда в постели» [Гость]. 

Все вышеприведенные примеры иллюстрируют то, что человек, имеющий более вы-
сокий социальный статус, может себе позволить более свободно проводить свое время.

В то же время обладающий низким социальным статусом всегда подстраивает свое 
время под человека с высоким социальным статусом. «Утром она проснулась и взгля-
нула на свои часики: было половина десятого… «Рано!» – подумала княгиня и закрыла 
глаза. В четверть двенадцатого она позвала горничную. – Давайте, Даша, одеваться, – 
сказала она томно» [Княгиня] – если княгиня только встает в четверть двенадцатого, то 
ее горничная уже должна была к тому времени встать и быть готовой в любой момент 
выполнить требование хозяйки. Так, служащий в рассказе «Кот» также подчеркивает 
свое невысокое служебное положение посредством времени: «Мне в восемь часов вста-
вать надо, на службу ехать, – выругался Алеша».

Время играет центральную роль в немецкой культуре. Это один из основных спосо-
бов организации жизни [Р. Льюис, С. 294]. Характерным для немецкой культуры является 
нехватка времени у людей с высоким статусом, которая возникает из-за их насыщенной 
социальной жизни . Так, будни жены директоры фабрики описаны следующим образом: 
«Den lieben langen Tag kutschiert sie in der Stadt rum, kauft ein, tauscht um, geht zu Fьnf-
Uhr-Tees und zu Modevorfьhrungen, und abends muЯ dann der arme Mann auch noch mitstol-
pern. Sechstagerennen, Theater, Kino, Bдlle, dauernd ist der Teufel los. Nach Hause kommt sie 
ьberhaupt nicht mehr (Весь день она разъезжает по городу, делает покупки, меняет, ходит 
на пятичасовой чай и на показы мод, а по вечерам ее бедный муж должен также таскать-
ся с ней. Шестидневная гонка, театр, кино, балы, постоянный ад. Домой она вообще не 
приходит) [Puenktchen und Anton]. Если же она остается дома, то исключительно, что бы 
принять гостей: „VergiЯ nicht, daЯ wir heute abend bei Generalkonsul Ohlerich eingeladen 
sind. «Wie es abends bei uns zu Hause ist, weiЯ ich schon gar nicht mehr.» «Dabei sind wir 
gestern abend nicht bis vor die Tьr gekommen», entgegnete seine Frau. «Aber Brьckmanns 
waren da», sagte er, «und Schramms und Dietrichs, die ganze Bude war voll» [Puenktchen 
und Anton]. („Не забудь, что сегодня вечером мы приглашены к генеральному консулу 
Олерайху. – Как у нас по вечерам обстоят дела, я уже и не знаю. Вчера вечером мы не 
отходили от дверей,- возразила его жена. Но Брюкманны были здесь, – сказал он, а также 
Шраммы и Дитрихи, вся наша конура была забита“). 

В те редкие моменты, когда героиня освобождена от социальных мероприятий, она 
проводит дома, не занимаясь при этом домашней работой: „Direktor Pogge war noch in 
seiner Spazierstockfabrik. Die gnдdige Frau lag noch im Schlafzimmer und vertrieb sich die 
Zeit mit Migrдne» (Директор Погге был еще на зонтичной фабрике. Уважаемая госпожа 
еще лежала в спальне и коротала время с мигренью). Автор умышленно использует вы-
ражение sich (D) die Zeit mit etw. vertreiben, чтобы подчеркнуть, что болезнь выдумана 
и наиграна, а таким образом героиня придумывает себе занятие, чтобы оправдать свое 
безделье [Puenktchen und Anton].

С другой стороны, мать-одиночка также вынуждена мало проводить времени дома, 
но из-за работы, в связи с чем ряд обязанностей переложены на ее дочь: «Ich bin zuwenig 
zu Hause. Wenn ich heimkomme, bin ich mьde. Und du hast inzwischen nicht gespielt wie an-
dere Kinder, sondern aufgewaschen, gekocht, den Tisch gedeckt». („Я слишком мало време-
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ни дома. Когда я прихожу домой, я уставшая. А ты между тем не играла как другие дети, 
а помыла посуду, приготовила, и накрыла на стол“). У героини абсолютно не остается 
времени на социальную жизнь: „Mutti hat mich und ihre Arbeit, und sonst will sie nichts 
vom Leben, sagt sie“ (У мамы есть я и работа, а больше она ничего не хочет от жизни) 
[Das doppelte Lottchen]. Сопоставляя положении бывших супругов, автор проводит сле-
дующею параллель: „Die Mutter darf nicht zu Hause arbeiten. Der Vater kann nicht zu Hause 
arbeiten». (Маме не разрешено работать дома. Папа не может работать дома).

Для американской культуры время-самое дорогое в мире. Для американца время – 
это редкий и ценный товар. Безделье для американцев – невыносимо [Р. Льюис, С.86].

Для американцев время – это «ресурс», который так же, как вода или уголь, может ис-
пользоваться с пользой и без. «Время – деньги». Поэтому американцы восхищаются людьми 
с хорошей организацией и навыками правильного распределения времени (good organization 
and time-management skills) [Gary Althen, 2011]. «Every hour and minute of her time is arranged 
for days in advance» (Каждый час и каждая минута ее времени заранее распланированы на 
несколько дней) [Mammon and the Archer] – плотный график героини свидетельствует о том, 
что она социально активна и желанная гостья на многих светских мероприятиях. 

Сопоставим статус двух персонажей: «Every evening at six I take that dog out for a 
walk. Marcella dresses for dinner while we’re out» (Каждый вечер в 6 часов я выгуливаю 
собаку. Марселла собирается на ужин в ресторане) и «At 7 o’clock the coffee was made 
and the frying-pan was on the back of the stove hot and ready to cook the chops. Jim was never 
late.” (В 7 часов кофе был приготовлен, а горячая сковорода с приготовленными отбив-
ными стояла на плите. Джим никогда не опаздывал). В первом примере демонстрируется 
более высокий статус посредством того, что персонаж свободен в выборе своего време-
ни, он ведет активную социальную жизнь, в то время как второй пример иллюстрирует 
поведение героя с низким социальным статусом (он только в 7 возвращается домой, и 
ужинает дома, так как не может себе позволить ужин в ресторане).

В итоге, приходим к выводу, что время является важным критерием оценки соци-
ального статуса. Отношение ко времени у разных культур различно. Так, при анализе 
русского материала отслеживается тенденция к прожиганию досуга у людей с высоким 
статусом, в то время как обладающие низким статусом тратят все свое время на работу. 
Для представителей немецкой и американской культуры характерным является нехват-
ка времени как у людей с высоким статусом, так и у обладающих низким социальным 
положением. Разница заключается в способе времяпрепровождения (низы – все время 
проводят за работой, в то время как верхушка ведет насыщенную социальную жизнь). 
Таким образом, знание восприятия времени помогает избежать возможного недопонима-
ния, возникающего в процессе межкультурного общения.
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ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО СТАТУСУ 
В РІЗНИХ ЛІНГВОКУЛЬТУРАХ

В статті досліджується експлікація соціального статусу за допомогою знакової 
функції часу та проведення часу в німецькій, російській та англійській лінгвокультурах 
на матеріалі художніх творів. Зроблено висновок, що в кожній з аналізованих куль-
тур час є важливим критерієм для оцінки соціального статусу персонажа. Також 
зіставляється ставлення до часу в даних мовних культурах.

Ключові слова: соціальний статус, знак, семіотика, хронеміка, комуніканти, 
художній текст 
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FEATURES OF SOCIAL STATUS INTERPRETATION IN DIFFERENT 
LINGVOCULTURES

The article deals with the explication of social status through the sign function of time and 
spending time in the German, Russian and English linguistic cultures on the material of fi ction 
texts. It is concluded that in each of the analyzed cultures time is an important criterion to as-
sess the social status of the character. 
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МОЛИТВА ЯК ЕТНОРЕЛІГІЙНИЙ СИМВОЛ У СИСТЕМІ 
НАРОДНОГО КОДУВАННЯ

Стаття присвячена значенню молитви у системі етнічного кодування як іденти-
фікатора між етнічними “своїми” і “чужими” представниками. Молитва відіграє 
важливу роль у процесі етнічної консолідації. Етноконфесійний аспект опозиції “свій-
чужий” є одним з фундаментальних факторів етнічної ідентифікації.

Ключові слова: молитва, етнічний символ, фольклор, традиція, свій, чужий.

Сучасний період розвитку суспільства позначений зростанням наукового інтересу 
до питання ґенези, функціонування символів у різноманітних сферах людського жит-
тя. Символізація відповідних етнічно значущих і вагомих об’єктів, елементів культури 
відбувається у процесі життєдіяльності народу і відповідного закріплення у свідомості 
етнофорів. Поява етнічних символів, а також їх відтворення у багатьох випадках спира-
ються на механізм ідентифікації. Мета статті – дослідити значення молитви у системі 
етнічного кодування і з’ясувати роль та значення молитви у процесі ідентифікації етніч-
них “своїх” і “чужих”. Об’єктом дослідження є тексти фольклорної прози, зафіксовані 
наприкінці ХІХ ст. Актуальність дослідження зумовлена потребою з’ясування молитви 
як етнічного символу у системі фольклорного кодування як етноконсолідуючої складової 
в умовах глобалізації. 

Культура етносу є вмістилищем досвіду попередніх поколінь, який закріплений у 
традиціях, звичаях і символах. Поява символів та їх систематизація пов’язана з розви-
тком етнічної самосвідомості, його переходом на новий і вищий рівень. У такі періоди, 
на думку Н. Лєбєдєвої, мислячі представники нації свідомо займаються відродженням, 
удосконаленням, систематизацією і створенням нових символів. Це частина процесу 
відродження і розвитку національної культури, досягнення духовної і політичної неза-
лежності. Система кодування етнічних символів виконує три основні функції: 1) у ком-
пактній та комфортній для використання формі кодує велику психологічну інформацію; 
2) за допомогою такого кодування мислення стає економнішим; 3) етнічні символи до-
зволяють без участі слів передавати такі відомості та емоції, говорити про які доречно 
або не коректно взагалі або у конкретних ситуаціях [8: 331]. К. Юнг розрізняв три види 
символів: 1) індивідуальні; 2) національні, етнічні; 3) загальнолюдські. Етнічні символи 
мають вагоме значення у період самовизначення народів та у процесі формування їх 
ідентичності. Символами є предмети, образи, дії або духовні цінності, що їх сприймають 
як “замінники”, або представник якогось іншого явища. Ю. Лотман відзначає архаїчність 
символу. Відзначаючи стрижневу групу символів архаїчного, дописемного походження, 
науковець наголошує на наявності певних знаків – згорнутих мнемонічних програм тек-
стів і сюжетів – які зберігалися в усній пам’яті колективу. Символ – закінчений текст, 
проте може не входити до жодного синтагматичного ряду, а якщо і входить, то збері-
гає при цьому смислову і структурну самостійність. Суттєвою рисою символу є його 
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проникнення з минулого у майбутнє. Пам’ять символу завжди є давнішим, ніж пам’ять 
його несимволічного текстового оточення [10: 193]. Етнічними символами є одиниці 
психічного життя і культури певного етносу. Спроби і намагання представників інших 
етносів дискредитувати важливі національні символи зумовлюють активізацію низки 
етнозахисних механізмів. Національні символи не лише потребують захисту, але і самі 
є джерелом натхнення, творчості і психологічного самозахисту індивідів [11: 139-146]. У 
дискусії про природу етнічних символів виділяються дві позиції: 1) ґрунтується на на-
явності ядра культури, зміст якого забезпечує збереження народу, тобто про внутрішні 
джерела етнічної спадкоємності. Символи у такому випадку є усвідомлюваними ком-
понентами загальної культури; 2) символи сигналізують про відмінність від “чужих”, 
і саме вони встановлюють кордони. Етнічні символи є важливими елементами семан-
тичного освоєння реальності представниками різних етнічних груп. У результаті чого 
національні символи можуть впливати на когнітивні структури і стратегії поведінки [8: 
330-331]. Етнічні символи різноманітні і мають витоки з різних джерел. А. Налчаджян 
за критеріями походження виділяє такі підгрупи: географічні об’єкти і їх символізація; 
національні герої і царі; релігія та етнічні символи; символічні елементи національної 
культури [11: 145]. 

За дослідженнями, на початку своєї етногенези кожен народ створює власний панте-
он богів. Запозичена релігія з часом може набути національних рис, а релігійні символи 
стають частиною національної символіки. Релігію – це форма суспільної свідомості, де 
суспільне буття та образ життя народу відтворено у вигляді віри. Обов’язковою складо-
вою кожної релігії є вірування та притаманний їй релігійний культ. Зазвичай, у ньому 
використовують священні книги, авторство яких приписується богові або його пророкам 
на землі (Старий Заповіт, Новий Заповіт, Талмуд) [7: 13]. Релігійна приналежність віді-
грає важливу роль, оскільки це не лише оціночний образ “чужого”, який зафіксовано у 
культурі, це значима складова картини світу. У системі народної культури конфесійній 
приналежності надається першочергове значення. У народному світоглядові конфесійна 
ознака часто є маркером для етнічної приналежності, а свідомість конфесійної прина-
лежності перекриває етнічну свідомість [2: 80]. 

Здавна текст молитви як невід’ємної складової релігії мала і має велике значення. Ці 
тексти привернули увагу учених різних галузей – психологів, когнітивістів та ін. – які до-
сліджують вплив молитви на фізичний і духовний стан людини. Фольклорна свідомість 
наділила молитву надзвичайною силою, як приклад можна навести відоме прислів’я: 
“Материна молитва – з дна моря підніме”. У народній культурі молитва є текстом, який 
містить у собі звернення до вищих сакральних сил (Богу, Богородиці, святим) з про-
хання про захист, одужання, дарування блага або дяка за покровительство, а також сам 
акт проголошення тексту. Дослідники вказують на канонічні та апокрифічні молитви як 
першоджерело народних молитов. Проте за формою і функціонуванням народні молитви 
наближаються до замовлянь і заклинань [1: 276]. 

Дослідження емпіричних матеріалів, в яких присутнє фольклорне пояснення вико-
ристання молитви доволі часто відрізняється від власне релігійного. Наприклад, ритуал, 
зафіксований наприкінці ХІХ ст., який полягає в обпахуванні сіл під час епідемій, для 
убезпечення худоби від хижаків та хвороб. Обпахування села наділено функцією обере-
гу: здавна колу надавали магічного значення, проникнення злих духів з метою завдаван-
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ня шкоди людям, худобі, майну, захист від зовнішньої стихії, хижаків: “стараются про-
вести сохою сомкнутую черту вокруг села или скотных дворов, если скотина помеща-
ется изолированно в лугах, полагая что, нечистый дух уйдет за черту и перешагнуть за 
круг не посмеет”, “встречных проганяют за черту” [6: 186], “встречных гонят из круга, 
сопротивляющихся бьют” [6: 187]. Основою віри у дієвість цієї обрядодії міститься у 
віруваннях, що “За пахотную черту смерть коровья не ходит” [9], або ж авторитетні 
свідчення учасників обпахування та сусідів “с начала совершения этого обряда никогда 
ни волк, ни лисица и др. звери не посещали их, а так же разные эпидемические болез-
ни скота минуют их хутор” [6: 187]. П.Іванов акцентує увагу, що слова, які вживають 
учасники обпахування сіл під час епідемій, “разобрать было трудно, но можно было 
догадаться, что это были какие-то исковерканные молитвы” [І7: 187]. То ж очевидним 
є значення молитви навіть у незвичному для себе вигляді і, відповідно, незвичним є ви-
користання для “спілкування” з нечистою силою. О. Белова і Є. Левкієвська відзначають, 
що у ролі молитов могли виступати також деякі різновиди ритуального мовлення – заум 
та глосолалія [1: 276]. Ще одним незвичним і навіть дивним приводом для молитви є 
її використання у процесі проходження одного з етапів відьомської ініціації: згідно з 
українськими народними віруваннями, обов’язковим елементом “вчення” жінки, яка ба-
жає стати відьмою, є відвідування берега ріки поблизу водяного млина з іконою Божої 
Матері і триразове читання молитви “Отче наш” навпаки: починаючи “від лукавого” і 
закінчуючи словом “отче” [5: 442]. Як і в попередньому випадку, текст молитви викорис-
товується у перекрученому вигляді.

Наприкінці ХІХ ст. Б. Грінченко зафіксував українську народну казку “Чия мо-
литва старша”, в якій між багатим Йоською і мірошником Іваном відбулася дискусія, 
відстоюючи кожен власне віросповідання, намагалися з’ясувати: чия молитва старша. 
Застосувавши власні “доводи” Іван змусив Йоську “дійти висновку”, що “руське харови-
ми старше”: “-Ох, – каже, – Іванче, тут мені було нещастя: як вилізло с під коліс – чорна 
морда, довгий ніс, ше й дві кгукголки коло ніс, то я думало, що й мене злість. Я кажу: 
“Осиной”, а воно лізе; як сказав я руське “Харовими”, то воно так і щезло, і прямо 
ускочило у воду. Значить, шо руське “Харовими” старше” [3: 45-46]. Етноконфесійний 
аспект опозиції “свій-чужий” є одним з основних факторів етнічної самоідентифікації. 
Фольклорні тексти, в яких відображено сприйняття етнофором іншої конфесії, демон-
струє специфіку їх образів, які зумовлені механізмом сприйняття іновірця з позиції “сво-
єї” культури. Система етнічних символів є системою кодування для деякої частини наці-
онального характеру та уявлень етносу про світ і про себе. Ця система формувалася про-
тягом тривалого існування етносу, основою є опозиція “ми” і “вони”, прагнення виділити 
членів “свого” етносу від “чужих”, намагання підкреслити несхожість на усіх можливих 
рівнях. Дослідники відзначають, що у народному сприйнятті, щира (нехай і не вірно про-
читана) молитва може бути важливішою для Бога, ніж канонічна [1: 276]. А. Димінський 
зафіксував три казки, які демонструють народне бачення покарання священнослужите-
лів, які вирішили пожартувати з бідного Мазура за щиру молитву Богові і прохання дати 
йому сто дукатів. Почувши це прохання, ксьондз та ще кілька інших ксьондзів склали 99 
дукатів “зсипали в сакивочку, всукали шнурочок довгий – для сміха: чи тож-то правду він 
говорит, жи биз єдного ни возьме?” [4: 161]. “Отримавши” і порахувавши гроші, Мазур 
подякував Богові: “Божи! Дзінькує Тобі за ласкі твої пшинайсвєнтиши! Мувіл-им, жи без 
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єдного нє везьми, але, кєди-сь дал дзєвіндзєсьот і дзєвінць, то даш і тего єдного!” [4: 161] 
і кинувся геть з церкви. 

Етноконфесійна складова відіграє важливу роль у процесі етнодиференціації, є важ-
ливими для самопізнання та самосвідомості етносу – уявлення про “чужу” і “свою” ре-
лігію, обрядовість – входять до системи цінностей етносу. Молитва як один з релігійних 
символів має надзвичайно велике значення у життєдіяльності етносу. Тексти фольклор-
ної прози демонструють народну любов цього етнорелігійного символу та залучення 
його до багатьох сфер буття людини.
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Грищенко И.В., Киев

МОЛИТВА КАК ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ СИМВОЛ В СИСТЕМЕ 
НАРОДНОГО КОДИРОВАНИЯ 

Статья посвящена роли молитвы в системе этнического кодирования как иденти-
фикатора между этническими “своими” и “чужими” представителями. Молитва игра-
ет огромную роль в процессе этнической консолидации. Этноконфессиональный аспект 
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оппозиции “свой-чужой” является одним из фундаментальных факторов этнической 
идентификации.

Ключевые слова: молитва, этнический символ, фольклор, традиция, свой, чужой.

Gryshenko I.V., Kyiv

PRAYER IN THE SYSTEM OF ETHNIC CODE
This article observes the role of prayer in the system of ethnic code as identifi er between 

ethnic “own” and “alien” agent. The prayer plays a great role in the process of ethnic consoli-
dation on the globalization condition. The ethno-confession aspect of opposition “own- alien” 
is one of fundamental factors of ethnic identifi cation. 

Key words: prayer, ethnic symbol, folklore, tradition, own, alien.
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ТУРЕЦКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ТЕМАТИКИ КАК 
ОТРАЖЕНИЕ СПЕЦИФИКИ РУССКО-ТУРЕЦКОГО ЯЗЫКОВОГО КОНТАКТА

В статье продемонстрирован фрагмент исследования места и роли турецких за-
имствований в системе современного русского языка на примере лексики тематической 
группы «Промышленность». Показана роль экстралингвистических факторов в процес-
се языкового взаимодействия.

Ключевые слова: языковой контакт, турцизм, генетический источник, историче-
ский источник, язык-посредник, прототип, экстралингвистический фактор.

На современном этапе развития межкультурной коммуникации иноязычная лексика 
считается неотъемлемой составляющей языковой действительности. Являясь рефлекси-
ей системы языка на различные внеязыковые процессы в обществе, заимствования от-
ражают динамику и характер таких процессов. Особый интерес в этом отношении пред-
ставляет для исследователей взаимодействие языков различной генетической природы, 
что, в частности, иллюстрирует русско-тюркский языковой контакт. Изучению места и 
роли тюркизмов в русском языке в разные периоды его развития уделялось значительное 
внимание. Учёных-тюркологов интересовали вопросы этимологии тюркизмов (Кононов 
А.Н. [7]), тюркская диалектология, ономастика (Баскаков Н.А. [2]), проблемы освоения 
тюркизмов в языке-реципиенте (Юналеева Р.А. [13]).

Традиционно в общем ряду ориентализмов изучаются и заимствования из турецкого 
языка, до настоящего времени системное описание данной группы заимствований не 
являлось предметом отдельного исследования. Тем не менее, турцизмы представляют 
определённый интерес для филологов-русистов, особенно в отношении путей и обстоя-
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тельств их вхождения в язык-реципиент, специфики взаимодействия с исконной лекси-
кой, а также отражения определённых процессов и тенденций в принимающем языке.

Необходимостью теоретического осмысления и обоснования языкового статуса 
турцизмов в современном русском языке обусловлена актуальность настоящей статьи. 
На примере отдельно взятой тематической группы «Промышленность» предполагается 
продемонстрировать фрагмент исследования, направленного на конкретизацию места и 
роли турецкого языка в процессе заимствования. Материалом для анализа послужили 
лексемы турецкого происхождения, извлечённые из современных словарей иноязычных 
слов А. Н. Булыко [5] и Л. П. Крысина [8]. С целью уточнения статуса отдельных анали-
зируемых языковых единиц используются также данные некоторых других современных 
словарей русского языка [3; 4; 11; 12].

Немногочисленная тематическая группа «Промышленность», включающая 7 слов и 
значений, представлена терминологией горнодобывающей (мазут, кирка), химической 
(хна2) и текстильной (алача (аладжа), бязь, килим, кисея) промышленности. 

Турецкое происхождение лексемы мазут («Маслянистые остатки, получаемые по-
сле отгонки из нефти керосина, бензина и газолина» [5: 333]) можно подтвердить ис-
ключительно на основании собственно языковых факторов, а именно формального и 
смыслового сходства с предполагаемым прототипом mazot («Один из дистиллятов сы-
рой нефти, используемый в качестве топлива, горючее для моторных лодок» [14: 1520]). 
Турецкая форма восходит к арабскому makhzulat (отходы) [12 (2: 558)]. В большинстве 
словарей указание на турецкое посредничество при заимствовании отсутствует: авторы 
ограничиваются либо указанием на общетюркскую природу слова, либо называют араб-
ский язык как генетический и исторический источник [3; 11; 12].

Лексема кирка известна в русском языке в значении «Заостренный с одного или с 
двух концов или оканчивающийся острой лопастью металлический стержень на руко-
ятке, род молотка, употребляемый при земляных и горных работах» [5: 268]. Слово 
было в употреблении уже с первой половины XVII в. и функционировало первоначально 
в форме керка [11: 397]. Предположительно, номинация была заимствована через воен-
ную сферу, так как ранние упоминания реалии встречаются в текстах военной тематики, 
например, в «Истории об Азовском взятии», позже в документах 1812 г.: «Естли на-
ходятся еще в пеших, конных и артиллерийских командах кирки и лопатки, то доста-
вить немедленно в Главное дежурство» [М. И. Кутузов. Документы (1812)] (Сохранена 
орфография первоисточника – С.Т.) [9]. Прототипом данного заимствования считается 
турецкая многозначная лексема kürek, первое значение которой «лопата» и послужило 
единицей языкового контакта.

Древнее происхождение имеет лексема хна («1. Южное кустарниковое растение, 
дающее жёлто-красную краску. 2. Краска, получаемая из листьев этого растения»[5: 
642]). Ввиду того, что растение, его целебные свойства, а также применение в качестве 
красителя были известны ещё до нашей эры (остатки хны обнаружены археологами на 
волосах и ногтях египетских мумий) [10], не имеет смысла искать доказательства турец-
кого происхождения слова в экстралингвистической плоскости. Согласно этимологиче-
скому словарю М. Фасмера, генетическим источником номинации хна считается араб-
ский язык: к арабскому hinnâ восходит турецкое kına, послужившее единицей контакта 
при заимствовании в русский язык [12 (4: 251)]. Относительное формальное сходство 
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коррелятов в двух языках, а также сходство семантики названных единиц являются соб-
ственно языковыми аргументами в пользу турецкой этимологии слова.

В силу своей узкой специализации номинация алача («Старинная полосатая шёл-
ковая или полушёлковая ткань» [5: 27]) фиксируется только отдельными словарями [3; 
5]. Также встречаем редкие случаи употребления данного слова, чаще в форме аладжа, 
в литературе второй половины ХIХ в: «<…сидел татарин в полинялом, засаленном арха-
луке из аладжи <…>; Алача или аладжа – шелковая или полушелковая полосатая ткань 
персидского изделия» [П. И. Мельников-Печерский. На горах. Книга вторая (1875–1881)]; 
«На молдаванке сверх утреннего платья из полосатой шелковой аладжи накинута была 
<…> кофточка …>» [М. Н. Загоскин. Русские в начале осьмнадцатого столетия (1848)]. 
(Сохранена орфография первоисточников – С.Т.) [8]. Предполагаемым прототипом но-
минации алача считается многозначная турецкая лексема alaca [3; 5]. В языке-источнике 
данное слово обладает широким спектром значений: «разноцветный/разноцветность, 
пёстрый/пестрота», «пятнистый, пегий», «непостоянство, переменчивость, изменчи-
вость», «мерцающий свет», «пятно, крапинка» [4: 42]. В толковом словаре турецкого 
языка находим дефиницию, вероятно, послужившую единицей языкового контакта при 
заимствовании: «3. Ткань, созданная из нитей нескольких цветов» [14: 70]. Наиболее ве-
роятный путь заимствования – торговые отношения между участниками языкового кон-
такта. Не исключаем также и возможность заимствования номинации алача из другого 
языкового ареала (Узбекистан, Туркменистан, Казахстан, Таджикистан, Киргизстан), где 
данная реалия имеет широкое распространение и используется для изготовления тради-
ционных национальных костюмов [6: 54].

Лексема бязь («Хлопчатобумажная плотная ткань» [5: 109]) известна в русском язы-
ке с XVI в [11: 130]. Генетически арабское слово (араб. bäzz) заимствовано при турецком 
посредничестве, от предполагаемого прототипа bez с тем же значением. Ввиду давности 
заимствования, некоторые авторы допускают и другие тюркские языки в качестве истори-
ческих источников: Л.П. Крысин и М. Фасмер, например, указывают на азербайджанскую 
форму bäz как на возможный прототип [8: 135; 12 (1: 261)], Л.П. Черных считает, что слово 
попало в русский язык из персидского [11: 130]. Обратившись к фактам экстралингвисти-
ческого плана, находим интересные документальные свидетельства, не только говорящие 
в пользу турецкого языка как исторического источника заимствования, но и позволяющие 
выдвинуть версию об украинском посредничестве в указанном процессе. Русский писа-
тель-публицист И.С. Аксаков в своём исследовании, датированном 1858 г., говоря о начале 
изготовления бязи в России, упоминает об этимологии слова: «Весьма замечательная по 
сбыту своему бумажная материя, известная у торговцев под именем американского или 
одесского бумажного полотна, или бязи. Американским называется оно потому, что пер-
вые стали его делать американцы, одесским – потому, что прежде всего оно появилось в 
Одессе, а «бясь» или «бязь» – испорченное слово турецкое или татарское, заимствованное 
нашими торговцами от караимов или бессарабских покупателей. Переимчивые кинешем-
цы, встретив эту материю в своём украинском ярмарочном кочевании, завели тканьё бязи 
у себя на фабриках, и вскоре затем русская бязь появилась в продаже на Украинских яр-
марках у трёх кинешемских фабрикантов – у Разорёновых и двух Коноваловых» [1: 169].

Генетически турецкая лексема килим («Шерстяной безворсовый двусторон-
ний ковёр ручной работы» [5: 323]) восходит к турецкому этимону kilim с тем же 
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значением [14: 550]. Однако не исключено, что в турецкий язык данная лексема попа-
ла из персидского языка, где словом гилим также называется грубо сотканный ковёр. 
Экстралингвистические факторы свидетельствуют о том, что килимы берут своё нача-
ло в Древней Персии, где около 2500 лет назад был соткан первый восточный ковёр. В 
пользу украинского посредничества при заимствовании говорит такой собственно линг-
вистический фактор, как семантика данного слова: в украинском языке словом килим 
называется любой ковёр, то есть слово имеет больший семантический объём. К тому 
же, в России слово килим часто служит названием именно украинским гладким двусто-
ронним коврам с народным орнаментом. Это название укоренилось даже в профессио-
нальных кругах [6: 79]. Примеры из литературы подтверждают наше предположение об 
украинском посредничестве. Данная номинация встречается, например, в повести Т.Г 
Шевченко «Княгиня»: <…Между тем старушка вошла в хату и чистой белой скатер-
тью поверх килима накрыла стол…> [Т. Г. Шевченко. Княгиня (1853)] [9]; в романе П.А. 
Кулиша «Черная рада»: Эту роскошь вы встрѣтите и теперь еще въ старосвѣтскихъ 
козацкихъ хатахъ, хотя вновь уже никто изъ козаковъ не дѣлаетъ лавокъ и ослоновъ со 
спинками, никто не покупаетъ килимцовъ для нихъ. [П.А. Кулиш. Черная рада (1846–
1857)] (Сохранена орфография первоисточника – С.Т.) [9]. 

Лексема кисея известна в русском языке в значении «Тонкая, полупрозрачная хлоп-
чатобумажная ткань полотняного переплетения» [5: 268] с начала XVII в. Родиной обо-
значаемой словом реалии считается Индия, где такой вид ткани, согласно В.И. Далю, из-
начально изготавливали из крапивы [12 (2: 239)]. Название же происходит от турецкой 
формы kesi («раскроенная ткань»), на что указывает большинство исследователей [3; 5; 
8; 12]. Кисея пользовалась широкой популярностью на Востоке, особенно в качестве дра-
пировок и занавесей, поскольку в душном и жарком южном климате она затеняет помеще-
ние, позволяя при этом свободно проникать свежему воздуху. В России указанная ткань 
получила распространение в XVIII–ХIХ вв., когда ее стали использовать для пошива дам-
ского платья [6: 64]. В литературе того времени встречаем многочисленные употребления 
данной номинации: «Некто путешествующий приехал в город, где женщины носили пла-
тье из самой тонкой кисеи, так что кто имел острые глаза, тот, конечно, мог увидеть 
то, что видеть и не должен» [Д. И. Фонвизин. Перемена платья (1788)]; «Что за талия! 
Что за дурацкая кисея! А та-то в белой турецкой шали!» [П.Л. Яковлев. Чувствительное 
путешествие по Невскому проспекту (1828)] [9]. Примерно в это же время, вероятно, в 
результате метонимического переноса по смежности, возникает выражение «кисейная 
девушка (барышня)», применяемое для характеристики жеманных девушек (женщин) с 
ограниченным кругозором [3: 429]. Характерный признак обозначаемой словом кисея ре-
алии (прозрачность) послужил основанием для употребления данной номинации в пере-
носном значении, подтверждение чему находим в художественной литературе разного вре-
мени: «Жалко, и грустно, и противно было глядеть сквозь мутную кисею дождя на этот 
жалкий скарб…>» [А. И. Куприн. Гранатовый браслет (1911)]; «И сейчас эту тетрадь я 
вижу, как сквозь кисею, и горячие слезы текут по моим щекам» [В. Каверин. Два капитана 
(1938–1944)] «Они виделись еще с дороги как бы сквозь кисею, реальные, но не настолько, 
чтобы ощутить их реальность» [А. Приставкин. Ночевала тучка золотая (1981)]; «Кисея 
обычных московских испарений сегодня такая тонкая, что сквозь нее даже проглядывает 
луна» [О. Зайончковский. Счастье возможно: роман нашего времени (2008)] [9].
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Предложенный в настоящей статье фрагмент исследования демонстрирует подход 
к системному описанию заимствований из турецкого языка с целью выявления спец-
ифики русско-турецкого языкового контакта. Зачастую только привлечение к анализу 
экстралингвистических факторов позволяет объяснить характерные особенности опре-
делённого языкового явления. Перспективой дальнейшего изучения лексики турецкого 
происхождения является характеристика процесса и результатов освоения турцизмов на 
разных уровнях языковой системы.
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ТУРЕЦЬКІ ЗАПОЗИЧЕННЯ ПРОМИСЛОВОЇ ТЕМАТИКИ ЯК 
ВІДОБРАЖЕННЯ СПЕЦИФІКИ РОСІЙСЬКО-ТУРЕЦЬКОЇ МОВНОЇ 

ВЗАЄМОДІЇ
В статті продемонстровано фрагмент дослідження місця та ролі турецьких за-

позичень в системі сучасної російської мови на прикладі лексики тематичної групи 
«Промисловість». Показана роль екстралінгвістичних факторів у процесі мовної взаємодії.

Ключові слова: мовний контакт, турцизм, генетичне джерело, історичне джерело, 
мова-посередник, прототип, екстралінгвістичний фактор.

Tanish S. 
Istambul, Turkey

TURKISH LOANWORDS OF INDUSTRIAL SPHERE AS A REFLECTION 
OF THE SPECIFICS OF RUSSIAN-TURKISH LANGUAGE CONTACT

 The article presents the fragment of study of place and role of the Turkish loanwords in 
modern Russian language through the example of a thematic vocabulary «Industry». In the 
article the role of extralinguistic factors in the language contact process is illustrated.

Key words: language contact, Turkish loanword, a genetic source , a historical source, 
intermediate language, the prototype, extralinguistic factors.
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ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ГОНЧАРНОЙ ЛЕКСИКИ 

Чтобы определить место гончарной лексики в лексической системе азер-
байджанского языка, необходимо рассматривать лексические единицы, относящиеся 
к этой сфере, в сравнении с другими лексическими слоями. Эта лексика имеет ограничен-
ную сферу употребления и мало склонна к изменениям. Слова гончарного мастерства, от-
личающиеся от других лексических слов с ограниченной сферой употребления (термины, 
диалектные слова и др.), отражают социально-групповую дифференциацию языка. 

Ключевые слова: гончарная лексика, лексика ограниченной сферы употребления, 
общеупотребительные слова, диалектная лексика. 

 
Виду того, что гончарная лексика является составной частью профессионально-

ремесленной лексики, особенности, присущие профессионально-ремесленной лексике, 
выражены здесь наиболее ярко. Как известно, профессионально-ремесленная лексика 
образовалась в результате дифференциации языка по социальным группам. Гончарная 
лексика также образовалась и сформировалась для удовлетворения интересов и 
потребностей людей, занимающихся определенным ремеслом, а именно – гончарным 
ремеслом. Иными словами, в возникновении гончарной лексики основную роль играет 
позиция, занимаемая гончарами. Следовательно, в данной лексике нашло отражение 
исторически существовавшее разделение труда.

Для определения места гончарной лексики в лексической системе азербайджанского 
языка необходимо обратить внимание на ряд черт, связанных с данной лексикой. Прежде 
всего следует учитывать, что часть лексических единиц, относящихся к гончарной 
лексике, употребляется в речи членов определенных социальных групп, а другая часть 
имеет широкий круг употребления. Ввиду этого, сравнивая лексические единицы, 
относящиеся к лексике данной области, с отдельными лексическими группами, можно 
определить место гончарной лексики в лексической системе азербайджанского языка. 

В основе гончарной лексики азербайджанского языка лежит лексика, грамматические 
правила азербайджанского языка. Несмотря на то, что данная лексика содержит 
и заимствованные лексические единицы, их число невелико, тогда как наиболее 
активно употребляются слова, присущие азербайджанскому языку. Большая часть 
слов, относящихся к гончарной лексике, имеет ограниченный круг употребления, 
и наблюдается только в речи лиц, занимающихся гончарным ремеслом. В качестве 
сравнения можно привести следующие слова: babasıl «глина, покрывающая выступы на 

НАЦІОНАЛЬНІ МОВИ І КУЛЬТУРИ В ЇХ СПЕЦИФІЦІ ТА ВЗАЄМОДІЇ
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куполе гончарной печи», çikol «деревянный нож, используемый гончаром для придания 
формы глиняной посуде», gəlbəri «инструмент для регулирования тепла в гончарной 
печи», həş «очищение глиняной массы от побочных примесей при ручном вымешивании 
глиняной массы отдельно либо вместе с песком», xul «доска, используемая в гончарном 
деле для раскатывания глиняной массы», irqə «фаянсовые крошки, добавляемые в глину 
для изготовления саджа (вогнутой сковороды) и печи-жаровни», karkar «кусок дерева, 
используемый гончаром для лепки горловины гончарных изделий с длинной горловиной», 
kartalaş «инструмент для придания формы дну глиняной посуды», küən «инструмент для 
регулирования тепла в гончарной печи», qabatrın «металлический нож с деревянной 
ручкой и острыми концами с обеих сторон, используемый женщинами-гончарицами», 
qaqram «процесс изготовления гончарных изделий по частям», qəlib «гончарный 
круг», qıra «длинный инструмент с острым крюком для разжигания огня в гончарной 
печи», list «глиняная масса, собираемая с влажной посуды в процессе разравнивания 
по завершении формирования глиняной посуды», lok «деревянная жердь длиной 4-5 м 
для смешивания топлива с целью регулирования тепла в гончарной печи», lenə «кусок 
камыша, используемый гончаром для удлинения горловины гончарного изделия», nasxım 
«очищение глиняной массы от побочных примесей при ручном вымешивании глиняной 
массы отдельно либо вместе с песком», piçənə «изготовление гончарного изделия из 
определенного количества поспевшего глиняного раствора», piyə «гончарный способ, 
применяемый при изготовлении печи-жаровни», püşkər «доска, используемая в гончарном 
деле для раскатывания глиняной массы», sər «процесс прямого (без разделения на части) 
изготовления гончарного изделия», zıvana «борозда, открываемая над трещинами для их 
заделывания», zuldan «тип гончарной печи, состоящий из горелки и рупора» и т.п. 

Слова babasıl, çikol, gəlbəri, həş, xul, irqə, karkar, kartalaş, küən, qabatrın, qaqram, 
qəlib, qıra, list, lok, lenə, nasxım, piçənə, piyə, püşkər, sər, zıvana, zuldan употребляются 
только в речи людей, занимающихся гончарным ремеслом, и понятны только им. В речи 
людей, не занимающихся гончарным делом, невозможно встретить слова подобного 
рода. Представители других профессий также не понимают их смысл. 

Вместе с тем следует отметить, что определенную часть гончарной лексики 
составляют общеупотребительные слова. Общеупотребительные слова в лингвисти-
ческой литературе рассматриваются как лексические единицы, понимаемые и 
употребляемые носителями языка, всеми, использующими язык. Эти слова, выражая 
самые необходимые понятия, являются основной частью лексического состава языка. По 
поводу общеупотребительных слов Г. Гасанов отмечает, что это – слова, употребляемые 
во всех областях человеческой деятельности, отвечающие повседневным требованиям, 
выражающие самые необходимые в быту понятия (предметы, события, движение, 
признаки и т.д.), понятные и понимаемые всеми (4, 205). Схожий подход мы встречаем 
и у В.Халилова. В связи с общеупотребительными словами он пишет: «Слова, понятные 
всем, употребляемые во всех стилях, наиболее часто наблюдаемые в речи, выражающие 
имя, признак, качество, количество, время, пространство, движение и т.п., называются 
общеупотребительными словами» (5, 76). Отметим, что десятки слов, относящихся к 
гончарной лексике, отвечают данным требованиям. Сравните: badya «большая посуда 
из меди, фаянса и т.п. с широким дном для молока или другой жидкости» (ADİL, I, 198), 
bardaq «посуда с узкой горловиной, ручкой или без нее, изготовленная из фаянса, фар-
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фора и т.п. для воды или другой жидкости или для приготовления питья; банка, кувшин» 
(ADİL, I, 220), boşqab «посуда для еды, изготовленная из фарфора, фаянса, металла и 
т.п.; тарелка» (ADİL, I, 338), bulud «продолговатая или круглая, неглубокая большая 
тарелка» (ADİL, I, 358), fi ncan «маленькая фаянсовая или фарфоровая округлая посуда, 
в основном с ручкой, для питья чая, кофе, воды и т.п.» (ADİL, II, 197), küp «крупная 
фаянсовая посуда, изготовленная из желтой обожженной глины» (ADİL, II, 779); nəlbəki 
«фарфоровая или стеклянная подставка разного размера под стакан, чашку» (ADİL, III, 
477), piyalə «маленькая посуда для питья с широким горлом и узким дном; бокал» (ADİL, 
III, 607), sənək «расширяющийся книзу медный или глиняный сосуд с ручкой и узким 
горлышком для ношения воды; кувшин» (ADİL, IV, 84) и др. 

Такие слова, как badya, bardaq, boşqab, bulud, fi ncan, küp, nəlbəki, piyalə, sənək понятны 
всем. Опираясь именно на факты такого рода, можно утверждать, что определенная 
часть гончарной лексики состоит из общеупотребительных слов. 

В лингвистической литературе иногда употребляется и выражение «термины гон-
чарного мастерства». Мы считаем это выражение ошибочным. Дело в том, что термин 
есть неотъемлемый атрибут научного стиля. Он проявляется в речи (письменной или 
устной), относящейся к данному стилю. Г.Аскеров пишет, что во всех развитых языках 
мира терминология занимает одно из важных мест в лексической системе языка. В со-
временный период ни один из развитых литературных языков невозможно представить 
без научного стиля, а научный стиль – без терминов (1, 33-34). Гончарная лексика же – 
это особая область лексики, которая формировалась тысячелетиями. Правда, имеются и 
сходства между этими двумя лексическими группами слов. Самое главное из них – это 
ограниченное употребление слов, входящих в обе группы. Иными словами, термины 
употребляются в отдельных областях науки и техники, а термины гончарной лексики – 
только в речи людей, занимающихся данным ремеслом. Смешивание профессионально-
ремесленных слов, а именно, слов гончарного мастерства, с терминами непосредственно 
связано с неправильной трактовкой понятия «термин». Иными словами, и сейчас спорным 
остается вопрос о том, что же понимается под понятием «термин» в языкознании. 
М. Исмаилова в этой связи пишет, что в большей части теоретической литературе, 
касающейся терминологии, по поводу слова «термин» встречаются общие и обобщенные 
положения... Несмотря на это, общее определение термина не дается. Некоторые ученые 
попытались дать дефиницию понятия «термин», другие опирались на различия между 
словами, называемыми терминами, и общеупотребительными словами, третьи же в своих 
исследованиях ограничились представлением рабочего определения понятия «термин». 
Подобное отношение к понятию «термин» связано с трудностями, возникающими в 
процессе разграничения терминологической лексики и общеупотребительной лексики 
(6, 21-22). Становится очевидным, что в связи с ограниченным кругом употребления 
слова гончарного мастерства нельзя считать терминами.

В качестве одной из особенностей гончарной лексики можно отметить малую 
склонность этой лексики к изменениям. Как известно, среди ярусов языка самым 
консервативным является морфология, а склонным к изменениям ярусом – лексика. 
Синтаксис занимает промежуточное положение между этими двумя ярусами. Однако 
гончарная лексика проявляет определенный консерватизм. В составе этой лексики 
можно встретить архаизмы и историзмы. Десятки слов, связанных с гончарным делом, не 
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меняясь на протяжении веков, дошли до нас. Эту мысль еще раз подтверждает сравнение 
гончарной лексики, отмеченной в словаре Ибн Муханны, с азербайджанским языком. 

Ученые-тюркологи (П.Мелиоранский и др.) утверждают, что это произведение 
было написано в Азербайджане. Иными словами, лексические единицы, отмеченные в 
словаре, принадлежат азербайджанскому языку. В этой связи П.Мелиоранский пишет: 
«...история тюркского языка не настолько хорошо разработана, чтобы можно было на 
чисто лингвистической основе определить место и историю написания имеющегося у 
нас произведения. Но в любом случае есть такие обстоятельства, которые дают право 
предполагать, что произведение появилось на территории нынешнего Азербайджана. 
Нет такого обстоятельства, которое бы делало мое предположение невозможным» (см.: 
3, 4). Рассмотрим некоторые лексические единицы, содержащиеся в этом словаре: çanaq 
«таз; глиняный таз для блюд» (İML, 80). В нахичеванском диалекте азербайджанского 
языка это слово и сегодня употребляется в значении «фаянсовая чаша» (ADDL, 89); çıra 
~ çırağ «лампа» (İML, 81). Это слово широко употребляется как в нашем литературном 
языке, так и в диалектах в значении «осветительный прибор, изготовленный из глины 
или металла»; çümlək «глубокая посуда типа кастрюли» (İML, 83). Указанное в словаре 
данное слово в фонетическом варианте çölmə употребляется в азербайджанском 
литературном языке в значении «кастрюля, посуда, изготовленная из глины; посуда в 
форме маленького кувшина» (ADİL, I, 497), а в фонетических вариантах çölməg ~ çölməy 
~ çölməx′ – в джульфинском, джалилабадском, сальянском, кедабекском, нахичеванском, 
шерурском, ордубадском, гекчайском, ленкоранском, масаллинском диалектах – в 
значении «глиняная кастрюля; фаянсовая посуда для приготовления блюда» (ADDL, 
106), и в западно-азербайджанских диалектах как çölməx′ в двух значениях: «1. фа-
янсовая посуда для приготовления блюда; 2. маленький кувшин» (QAŞL, 109); küp 
«посуда, изготовленная из фаянса» (İML, 105). Это слово встречается в азербайджанском 
литературном языке в одном и том же фонетическом варианте в значении «крупная 
фаянсовая посуда, изготовленная из желтой, обожженной в печи, глины» (ADİL, II, 779), 
а в диалектах – в значении «крупная фаянсовая посуда для хранения масла, жаркого и 
др.», а в фонетическом варианте küpə – в значении «фаянсовая посуда вместимостью до 
50 л для хранения солений»; возникшее на основе этого слова слово küpçü употребляется 
как в словаре Ибн Муханны (İML, 105), так и в азербайджанском языке в значении 
«мастер, изготавливающий кувшины»; sağsığ «фаянс» (İML, 125). Как видно, это слово 
с небольшим фонетическим отличием употребляется в азербайджанском языке. Слово 
sağsığçı «изготовитель посуды или чего-либо другого из фаянса» (İML, 125) также сегодня 
употребляется в азербайджанском языке в фонетическом варианте saxsıçı в значении 
«мастер, изготавливающий фаянсовую посуду; гончар» (ADİL, IV, 20); tənnür «тендир, 
печь» (İML, 137). Это слово употребляется в азербайджанском языке в фонетическом 
варианте təndir в значении «крупная конусообразная печь из глины со срезанным верхом 
для выпечки хлеба, построенная на земле, с краями в виде тротуара, или вырытая в 
земле» (ADİL, IV, 311). На этой основе возникло и слово tənnürbaşı, отмеченное в словаре 
Ибн Муханны (İML, 137). Это слово А.Баттал переводит как «покрытие тендира», а 
П.Мелиоранский – «название какой-либо части печи» (İML, 137). Отметим, что в южных 
регионах Азербайджана для закрытия тендира, колодцев использовались глиняные 
крышки. Крышка тендира называется təndirbaşı, а крышка колодца – quyubaşı. Следова-
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тельно, лексема təndirbaşı в словаре Ибн Муханны не претерпела каких-либо изменений 
и дошла до наших дней. 

Эти сравнения со словарем Ибн Муханны наглядно показывают, что гончарная 
лексика является консервативным лексическим слоем, и лексические единицы мало 
склонны к изменениям. 

Одним из лексических слоев, в определенной степени соответствующим гончарной 
лексике, является этнографическая лексика. Отметим, что понятие «этнографическая 
лексика» шире понятия «гончарная лексика». Так, все слова, связанные с хозяйственной 
жизнью, бытом, духовностью, традициями и обычаями, религиозными и этническими 
обрядами азербайджанского народа, являются составной частью этнографической 
лексики. И.О.Мамедов, исследующий этнографическую лексику азербайджанского 
языка, относит к теме этнографической лексики азербайджанского языка бытовую 
лексику, слова, связанные с материальной и духовной культурой, обычаями и 
традициями, фольклором, фразеологизмы и термины (İM, 22). Отсюда становится из-
вестно, что исследователь определяет этнографическую лексику в соответствии с об-
ластями этнографической науки. При таком подходе к этнографической лексике бытовая 
лексика также становится составной частью этнографической лексики. Поскольку в 
быту азербайджанского народа гончарные изделия занимают одно из важных мест, 
слова, выражающие названия глиняной посуды, используемой в быту, могут относиться 
как к этнографической, так и гончарной лексике. Примером тому являются такие слова, 
как badə, bardaq, boşqab, çanaq, çölmə, dopu, fi ncan, kasa, küp, nehrə, nəlbəki, nimçə, piyalə. 
Понятия, выражаемые этими словами, обозначают предметы, используемые в повсед-
невном быту. Эти слова принадлежат к широкому кругу использования и носят характер 
общеупотребительных слов. Однако следует учитывать, что слова, обозначающие на-
звания глиняной посуды, используемой в быту, как в этнографической, так и гончарной 
лексике не занимают ведущих позиций и занимают незначительную часть в обоих лек-
сических слоях. 

Несмотря на некоторое сходство этнографической и гончарной лексики, между ними 
имеются и достаточные различия. Г.Аскеров, сравнивая профессионально-ремесленную 
лексику с этнографической лексикой, в качестве одного из главных отличий между эти-
ми лексическими слоями отмечает то, что профессионально-ремесленная лексика яв-
ляется объектом исследования социологического языкознания, а этнографическая лек-
сика – этнолингвистики (1, 94). Кроме того, в лексической системе азербайджанского 
языка этнографическая лексика коррелирует с неэтнографической лексикой, а гончарная 
лексика – с общеупотребительными словами. Гончарная лексика, как составная 
часть профессионально-ремесленной лексики, отражает социально-групповую 
дифференциацию языка, и в этом смысле отличается от этнографической лексики. 

В составе этнографической лексики имеется много слов, выражающих абстрактные 
понятия. В частности, большая часть понятий, связанных с духовной культурой, выражена 
такими словами. А слова, входящие в гончарную лексику, выражают конкретные 
предметы и события реальной действительности. Этой лексике чужда не только 
абстрактность, но и эмоциональность и экспрессивность. Другими словами, в отличие 
от этнографической лексики, гончарная лексика в плане стилистики представляет собой 
нейтральную лексику. 
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Определенную часть гончарной лексики азербайджанского языка составляют 
диалектные слова. В языкознании под диалектными словами, диалектизмом понимаются 
говоры и диалекты, употребляемые на определенной территории в ограниченном 
кругу. Некоторые языковеды считают, что «диалектизмы» – более широкое понятие. 
По их мнению, диалектизмами являются слова, выражения, звуковые особенности 
и грамматические формы, считающиеся нелитературными языковыми элементами. 
С нашей точки зрения, термин «диалектизм» необходимо отнести к говорам. Любое 
слово, относящееся к гончарной лексике, может употребляться на определенной 
территории, где проживают азербайджанцы. Центры гончарного дела в Азербайджане 
исторически функционировали изолированно, в специализированном виде, а тесных 
связей между этими центрами не было. Это способствовало возникновению различий 
как в технологии изготовления гончарных изделий, так и в их названиях. Например, 
понятие «глиняная масса, собираемая с влажной посуды в процессе разравнивания по 
завершении формирования глиняной посуды», в одном центре гончарства выражается 
словом sıyrıntı, а в другой школе – словом list. Понятие «Фаянсовая крышка для закрытия 
колодца» в южном регионе выражается словом quyubaşı, а в северном – словом çolaqov. В 
отдельных центрах гончарства словами külbə, yelçəkən, tüstüçəkən, dudkeş обозначаются 
понятие «строение для разжигания печи и регулирования тепла». Еще более очевидно 
разнообразие в наименованиях глиняной посуды, используемой в быту. Например, для 
обозначения понятия «блюдце» в отдельных регионах Азербайджана употребляются 
разнообразные лексические единицы: bölmə (ADDL, 64), bölməki (ADDL, 64), buşqab 
(ADDL, 68), çini (ADDL, 103), lengər (ADDL, 326), ləmbəki (ADDL, 329), zir ~ zirə ~ ziri 
(ADDL, 562). Достаточно много слов, обозначающих понятие «тарелка»: bulud «большая 
тарелка, продолговатая или круглая плоская тарелка» (ADİL, I, 358), dəhmərdə «большая, 
глубокая тарелка» (ADDL, 123), nimçə «тарелка» (ADİL, III, 490), sağan «большая, 
глубокая тарелка» (ADDL, 415), sağana «большая, глубокая тарелка» (ADDL, 415), 
teşvi «глубокая тарелка» (ADDL, 486), tevin «тарелка» (ADDL, 487), yaxınkeş «тарелка» 
(ADDL, 537), yaşar «маленькая тарелка» (ADDL, 543). 

Соответствие определенной части слов, относящихся к гончарной лексике, диалектной 
лексике, не позволяет отождествлять эти два лексических слоя. Эти лексические слои 
относятся к разным категориям. Безусловно, лексические единицы, относящиеся как 
к гончарной, так и к диалектной лексике, имеют ограниченное употребление. Иными 
словами, слова, касающиеся гончарного дела, отмечаются в речи лиц, занимающихся 
указанным ремеслом, а диалектные слова – в речи населения, проживающего в 
определенном регионе. Однако следует принять во внимание, что гончарная лексика 
и диалектная лексика определяются на основе разных критериев и подходов, то есть 
гончарная лексика возникает в результате социальной дифференциации языка, а 
диалектная лексика – на основе его местной дифференциации. Кроме того, гончарная 
и диалектная лексика относятся к разным категориям. Сравнивая профессионально-
ремесленную лексику с диалектной лексикой, Г.Аскеров пишет: «Как известно, 
основная причина возникновения диалектных различий связана с ослаблением связей 
между отдельными группами, говорящими на одном и том же языке, и относительной 
изоляцией этих групп. С исторической точки зрения язык склонен к изменениям. Хотя в 
процессе исторического развития языка в определенном месте и возникают инновации, в 
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дальнейшем они постепенно распространяются и в других местах. При этом, как правило, 
связь друг с другом отдельных групп, объединенных общностью языка, начинает 
ослабевать. Б.A.Серебренников среди факторов, затрудняющих непосредственное 
общение, особо отмечает физические и географические факторы (наличие горных цепей, 
лесов, рек и пустынь)» (1, 73-74). Схожая мысль высказана и Э.Ш.Азизовым. По его 
мнению, в формировании основных акцентов и отдельных диалектов азербайджанского 
языка определенную роль сыграли такие факторы, как физико-географический барьер, 
административное деление, центры, объединяющие население в окрестности, субстрат-
ное влияние, переселение населения и историческая изоляция (2, 284). 

В сравнении со словами гончарного мастерства диалектная лексика богаче. В 
ее составе можно выделить различные тематические группы. Например, разделив 
словарный состав диалектов азербайджанского языка на две основные группы (1. Слова, 
носящие терминологический характер; 2. Слова, не носящие терминологического харак-
тера) М.Ширалиев рассматривает диалектную лексику в виде тематических групп: на-
звания ветров, названия дождя, названия двухколесной тележки, названия рядов быков, 
запряженных в плуг, названия видов бега лошади, названия видов буйволов, различаю-
щихся по возрасту, названия видов коз, различающихся по цвету, имена рыб, названия 
водных транспортных средств, имена верблюда, названия видов винограда, груш, 
ореха и его частей (8, 331-339). Гончарная лексика не может охватить такие богатые 
словесные группы, связанные с социальной жизнью, хозяйственной деятельностью, 
повседневным бытом людей. Эту лексику можно подразделить на группы из слов, вы-
ражающих только названия профессий и ремесел, слов, выражающих названия орудий 
труда, используемых в гончарном деле, слов, выражающих названия материала и 
веществ, используемых в изготовлении гончарных изделий, слов, выражающих названия 
глиняной посуды, используемой в быту, слов, выражающих названия устройств и 
сооружений, используемых при обжиге глиняной посуды, слов, выражающих названия 
технических способов и узоров, используемых в гончарном деле, слов, выражающих 
названия процессов, связанных с изготовлением глиняной посуды. В то время как в 
состав диалектной лексики входят все части речи (даже второстепенные части речи), то 
слова, входящие в гончарную лексику, состоят только из существительных. 

Таким образом, сравнение гончарной лексики с другими лексическими слоями по-
зволяет в связи с данной лексикой делать следующие выводы: 

1.Гончарная лексика – лексический слой с ограниченным кругом употребления. 
Отдельные слова, отражающие эту лексику, встречаются в речи лиц, занимающихся 
гончарным делом, и не понятны другим. Десятки слов, относящихся к гончарной лекси-
ке, не отмечены ни в толковом, ни в диалектологическом словаре. 

2. Определенную часть слов, относящихся к гончарной лексике, составляют 
общеупотребительные слова. Это в основном слова, выражающие наименования 
материалов и веществ, используемых в изготовлении гончарных изделий, а также 
названия глиняной посуды, употребляемой в быту. 

3. Гончарная лексика, будучи консервативной, мало склонна к изменениям. Многие 
слова, относящиеся к этой области, не претерпевая каких-либо изменений на протяжении 
сотен лет, до сих пор употребляются в нашем языке. В составе этой лексики можно 
встретить также архаизмы и историзмы. 
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4. Употребление в связи с гончарной лексикой выражения «термины гончарного мас-
терства» с научной точки зрения является ошибкой. Термины, будучи связаны с той или 
иной сферой науки и техники, относятся к научному стилю, научному языку. Гончарная 
лексика же, с точки зрения стилистики, является нейтральной лексикой.

5. Несмотря на определенное сходство гончарной лексики с этнографической, данные 
лексики отличаются друг от друга. Слова, входящие в этнографическую лексику, являются 
общеупотребительными словами. Это – лексические единицы, отражающие материальную 
и духовную культуру этноса. Гончарная лексика же – это слова, употребляемые в речи лиц, 
связанных друг с другом общностью ремесла. Этнографическая лексика своим богатством 
и многогранностью резко отличается от гончарной лексики. 

6. Определенную часть гончарной лекскики составляют диалектные слова. Это связано 
с тем, что гончарное ремесло в отдельных регионах исторически развивалось изолированно, 
вне связи с другими центрами. Хотя оба лексических слоя имеют ограниченную сферу 
употребления, гончарная лексика отражает дифференциацию социальных групп, а 
диалектологическая лексика – территориальную дифференциацию языка. 
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ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ГОНЧАРНОЇ ЛЕКСИКИ 
Аби визначити місце гончарної лексики у лексичній системі азербайджанської 

мови, необхідно розглядати лексичні одиниці, що належать до цієї сфери, у порівнянні 
до інших лексичних прошарків. Ця лексика має обмежену сферу використання і мало 
схильна до змін. Слова, пов’язані із гончарною майстерністю, відрізняються від інших 
лексичних одиниць із обмеженою сферою використання (терміни, діалектні слова 
тощо), відображають соціально-групову мовну диференціацію. 

Ключові слова: гончарна лексика, лексика обмеженої сфери використання, 
загальновживані слова, діалектна лексика. 
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PECULIARITIES OF POTTER LEXIS
To determine the location of the lexical system of pottery in Azerbaijan language it should 

be compared with other layers of the lexical units. This lexical unit has a limited usage and it 
is less willing to change. The other lexical units, which have a limited usage (terms, dialect 
words, etc.), refl ect the differentiation of social groups.
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РАЗВИТИЕ ЛЕКСИЧЕСКОГО СОСТАВА АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ЯЗЫКА

В XXI ВЕКЕ И АКТИВНОСТЬ СЛОВ
       
В статье на основе конкретных примеров и фактов прослеживается развитие 

и изменение лексического состава азербайджанского языка в XXI в. и активность 
слов в условиях глобализации и интеграции; рассматриваются способы образования 
новых слов (лексический, морфологический, синтаксический), процесс заимствования 
слов и их замена национальными эквивалентами, вытеснение из азербайджанского 
языка некоторых слов арабского и персидского происхождения, возвращение в язык 
некоторых архаичных слов. Отмечается продуктивность морфологического спосо-
ба словообразования, обусловленного тенденцией замены аналитических форм синте-
тическими, выделяются наиболее продуктивные аффиксы. В процессе исследования 
осуществляются исторические экскурсы.

Ключевые слова: лексика, неологизмы, национализация, интернациональные слова, 
словообразование, активность.
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Исторические процессы, начавшиеся в Азербайджане в конце XX в. и продолжающи-
еся в XXI в., национальный фактор повлияли на развитие лексического состава азербай-
джанского языка и обусловили активность новых слов и процесс национализации в языке.

В условиях глобализации культурные контакты с другими народами, интеграция в 
мировое содружество на всех уровнях способствуют появлению и употреблению в азер-
байджанском литературном языке новых форм соответственно новому содержанию. 
Исследователи различают роль языка в развитии глобализации и влияние глобализации 
на существование языка. Основные проблемы научного подхода к языку по указанным 
двум направлениям условно можно разделить следующим образом: 1) включение линг-
вистики в ряд общественных наук; 2) языковые явления – составная часть социальных 
процессов; 3) язык – сложная, самостоятельно развивающаяся наука; 4) социокультурная 
детерминация научной деятельности; 5) широкое участие лингвистов в общенаучных 
концепциях глобализации.

 Как известно, глобализация – социальная реальность, важнейший фактор современ-
ности, форма существования общества, новый путь восприятия языка и общества. Теория 
дискурсионного анализа, нашедшая применение в современной лингвистике, использу-
ется в изучении функций и особенностей в условиях глобализации языка. В этом случае 
глобализация рассматривается как дискурс, функционирующий на основе определенных 
закономерностей, исследуются области проявления дискурсов глобализации. При та-
ком подходе фокус исследования переносится с языка, принимаемого как система, на 
язык, рассматриваемый как социальное явление – дискурс, а также выбираются пять 
основных источников глобализации, именуемых «агентами дискурса о глобализации»: 
1. академическая/научная среда; 2. государственные структуры; 3. негосударственные 
организации; 4. средства массовой информации; 5. быт. Другие важнейшие особенности 
проявления глобализации в языке – определение языка глобализации и освоение его на 
конкретной территории.

Происходящие на современном этапе процессы наглядно показывают, что англий-
ский язык выполняет функцию языка глобализации. Английский язык, некогда занимав-
ший лидирующую позицию среди международных языков, в настоящее время является 
основным языком системы международных отношений в мире. В европейских стра-
нах второй язык – английский, однако в мире функция второго языка используется и в 
региональных рамках.

А. Ахундов указывает, что в настоящее время «проблема общего языка – в центре вни-
мания. Общие языки появляются чаще всего на двух уровнях. Часть языков на глобальном 
и региональном уровнях – языки, оставшиеся от бывшей колониальной системы: француз-
ский, испанский, португальский, русский. Происходящие в современном мире процессы 
требуют совершенно нового подхода к проблеме общего языка» [2, с.243-244].

По мере активизации социально-политической обстановки и радикальных процессов 
в общественной жизни происходит ускорение появления новых языковых единиц и обо-
гащение словарного состава языка. При этом выбираются три наиболее целесообразных 
способа формирования новых слов, входящих в словарный состав языка: 1) другая фор-
ма и другое содержание принимаются без изменений; 2) другая форма приводится в соо-
тветствие национальному значению; 3) для выражения другого значения создается новая 
форма за счет внутренних возможностей языка.
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Большинство словарных единиц, сохранивших форму и значение без изменений, 
входит в азербайджанский язык в результате развития науки и техники, расширения 
международных отношений. В число таких входят заимствования типа меморандум, 
хартия, конвенция, декларация. Среди таких новых слов единицы, относящиеся к сфе-
ре информационных технологий или входящих в язык их посредством, составляют 
большинство. Слова типа вебоман, киднеппинг, клейм, камбио, кемпинг, визуальный 
контроль, база данных еще не включены в орфографические и толковые словари 
азербайджанского языка (5), однако они широко употребляются в средствах массовой 
информации соответственно ускоренному темпу развития жизни. Это, в свою очередь, 
может объясняться тем, что благодаря широкому применению коммуникационных 
технологий нет границ информационно-медийного пространства. Для широкой 
читательской, зрительской (слушательской) аудитории большинство таких неологизмов 
непонятно. Для подтверждения нашей мысли приведем несколько примеров: кемпинг – 
специально оборудованный летний лагерь для автотуристов с палатками или домиками 
легкого типа; вебоман – участник интернет конференции и чатов, автор интернет изда-
ний; камбио – долговое письмо, вексель (5).

В настоящее время в словарном составе азербайджанского языка предпочтение отда-
ется выражению заимствованного значения национальной формой, что, на наш взгляд, 
обусловлено с несколькими причинами. Прежде всего необходимо, чтобы язык был 
понятным и одинаково доступным всем членам общества. С другой стороны, внутренний 
потенциал азербайджанского языка позволяет выражать большинство заимствованных 
элементов своими лексико-грамматическими средствами. Наконец, в современном об-
ществе возвращение к истокам, укрепление связи с национальными корнями, формиро-
вание нового взгляда на национальные языковые единицы способствует актуализации 
данного источника.

Калькирование заимствованных неологизмов соответственно модели слов языка – 
этимона за счет интралингвистических возможностей имеет важное значение для обога-
щения и развития словарного состава языка. Калька, считающаяся, по сути «буквальным 
переводом», по мнению некоторых исследователей «постепенно ослабевает». Так, коли-
чество слов, калькированных в основном из русского языка, постепенно уменьшается [4, 
с. 29]. Однако, это вовсе не означает исчезновения способа кальки. В настоящее время 
данный способ весьма активен как средство обогащения словарного состава языка: 
sayğac «счетчик», tıxac «пробка (транспортная)», cangüdən «телохранитель», ölü zona 
«мертвая зона», atəş şəhərciyi «огневой городок», informasiya blokadası «информационная 
блокада» и др. 

Следуют также отметить, что влияние какого-либо языка на другие зависит от его 
силы влияния в международном мире. И сегодня мы являемся свидетелями замены 
употребительных слов как в прессе, так и в других сферах. Ясно, что за 70-летний 
период российского колониализма русский язык как в форме суперстрата, так и 
субстрата влиял на азербайджанский язык. Некоторые слова и термины вошли в лексикон 
азербайджанского языка посредством русского и стали широко употребительными, 
например, слово вертолет. Одно время для замены данного слова использовалось поня-
тие dikucar «букв. прямо летящий», однако оно не прижилось в языке. В настоящее время, 
как известно, английский язык более актуален и широко распространен во всем мире, 
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поэтому в лексиконе появилось слово хеликоптер, которое, в отличие от слова dikucar, 
прижилось в азербайджанском языке и успешно употребляется носителями языка. 
Конечно, при этом нельзя забывать понятие интернационального слова. Однако следует 
отметить, что несмотря на то что, и вертолет, и хеликоптер являются международными 
терминами, в последнее время больше употребляется слово хеликоптер. Такое отноше-
ние наблюдается не только в терминах. Некоторые бытовые слова могут заменять по-
нятия, заимствованные из русского языка под влиянием английского. Когда-то торговые 
центры назывались универмагами. Это объяснялось тем, что такие торговые центры 
были переняты из России по их моделям. Однако в годы независимости это заимство-
ванное слово заменяется словом «mall», например,«28 mall» и др. Рассмотрим другой 
пример. Во времена СССР большинство продовольственных магазинов называлось 
mağaza. Ясно, что это – вариант слова магазин, измененный соответственно внутренним 
закономерностям азербайджанского языка. Однако в последнее время продовольственные 
магазины в Азербайджане чаще всего называются маркетами. Не исключено, что со 
временем слово маркет вытеснит слово mağaza. Такие явления часто встречаются в 
повседневной жизни.

Так, под влиянием русского языка в азербайджанский язык вошло слово кино, широко 
и успешно употреблявшееся азербайджанским народом на протяжении многих лет ввиду 
отсутствия эквивалента. В последнее время слово кино заменяется словом sinema.

За последнее десятилетие активизировался процесс замены некоторых слов арабского 
и персидского происхождения национальными словами, что служит причиной выражения 
известного значения в новой форме и обеспечивает язык новыми словами. «При этом 
время главной целью является не фонематическая калька слова, а выдвижение на передний 
план его содержания, т.е. употребление национального эквивалента соответственно 
внутреннему содержанию слова». [6, с.110] Такого рода слова уже приобрели 
широкую употребительность в азербайджанском языке: açıqlama «разъяснение», aydın 
«интеллигент», basqı «давление», bölqə «территория», sorumlu «ответственный», sonuc 
«вывод, заключение», toplum «общество», uğur «успех», çağdaş «современный», elçi 
«посол», durum «ситуация, положение», baxım «точка зрения», önəmli «важный», ünlü 
«знаменитый, известный», yabançı «иностранный, чужеродный» и др.

Безусловно, социально-политические процессы, научно-технический про-
гресс влияют на общественное и индивидуальное мировоззрение. Необходимость 
восприятия, освоения этих понятий логично завершается употреблением новых 
языковых единиц. При этом под влиянием субъективного фактора иногда создают-
ся и окказиональные (индивидуальные) неологизмы. В отличие от лингвистических 
неологизмов, имеющих объективную природу, окказиональные неологизмы возни-
кают на основе примера аналогичного слова. Поскольку такие неологизмы явля-
ются результатом индивидуального «вкуса» и употребляются в ограниченной сфе-
ре, они не могут существовать в языке долго, например: işləm «фабрика», sayarlı 
«авторитетный», çete «коррупция», varoluş «существование» (эти слова взяты нами 
из различных средств массовой информации, в основном из независимых газет). Хотя 
такие слова и употребляются в речи отдельных лиц, сфера их функционирования 
не расширяется, и они не включаются в словари, т.к. не представляют значения с 
лексикографической точки зрения.
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Ускоренный процесс становления языка использует все три способа словообразования:
1.Лексический способ
Образование слов лексическим способом отличается простотой, однако, как 

справедливо отмечает С. Джафаров, «этот способ, внешне кажущийся простым, в 
действительности весьма сложный» [3, c.121]. В современном азербайджанском языке 
процесс национализации лексическим способом происходит за счет диалектов и гово-
ров, материалов родственных языков и некоторых архаичных слов, вернувшихся в язык, 
например: ulus «государство», gərçək «реальный», yasaq «запрет», alay «полк», özəl 
«частный», güney «юг», quzey «север», çərək «четверть».

2.Морфологический способ
Хотя в процессе национализации используются все три способа словообразования, 

морфологический является самым продуктивным. Этот процесс соответственно принципу 
экономии в языке чаще всего обусловлен тенденцией замены аналитических форм 
синтетическими. При этом наблюдается замена аналитической формы с заимствованным 
компонентом эквивалентом национального происхождения, например: inkar etmək – danmaq 
«отрицать», müdafıə etmək – dəstələmək «защищать», qadağan etmək – yasaqlamaq «запрещать» 
и др. В процессе национализации, происходящем морфологическим способом, используются 
и лексические аффиксы, активные в морфологической системе азербайджанского языка. 
Рассмотрим некоторые из них: аффикс –daş занимает ведущую позицию в этом процессе: 
yaraqdaş«оруженосец», yurddaş «соотечественник; земляк», işdaş «сотрудник, коллега», 
nəsildaş «родственник», vaxtdaş «современник» и др.; -xay/-axay. В последнее время 
словообразовательные возможности данного аффикса относительно расширились. А. 
Абдуллаев, говоря о монгольско-азербайджанских языковых связях, отмечает, что данный 
аффикс – монгольского происхождения и употребляется в значении «образ, способ». [1, 
c.101] Слово dəlixay «сумасшествие» [7, c.136], образованное посредством данного аффикса 
в современном азербайджанском языке, свидетельствует об его активизации; аффикс – sal, 
также активизировавшийся за последнее время, участвует в образовании слов, выражающих 
новые понятия: duyğusal «чувствительный», rəqəmsal «цифровой»;

-anaq, -ənək: seçənək «выбор», 
-ış, -iş, -uş, -üş: bitiş «отделка»,dincəliş «отдых»
-inti, -ıntı, -untu, -üntü: yaşantı «житие», ayrıntı «разлука» и др.
3. Синтаксический способ
Образование неологизмов синтаксическим способом в процессе национализации 

представлено многочисленными примерами в словарном составе азербайджанского 
языка: anayasa «конституция», soyqırım «геноцид», yetərsay «кворум», uluslararası 
«межгосударственный», soyad «фамилия», soykökü «родословная» и др. Иногда один 
из компонентов такого типа сложных слов может быть представлен заимствованной 
единицей, закрепившейся в языке. Однако в любом случае модель слова и особенность 
содержания новы: diqqətdəyər «заслуживающий внимания», qolbənd «браслет» и др.

Некоторый словарные единицы, появившиеся в языке в результате процесса наци-
онализации, уже достаточно активизировались и вытеснили из языка заимствованные 
эквиваленты. Некоторые же из них пока еще малоупотребительны. Следует принять во 
внимание, что частое употребление таких единиц в средствах массовой информации 
способствует их распространению и применению в широкой сфере.
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РОЗВИТОК ЛЕКСИЧНОГО СКЛАДУ АЗЕБАЙДЖАНСЬКОЇ МОВИ 
В XXI СТ. І АКТИВНІСТЬ СЛІВ

У статті на основі конкретних прикладів і фактів відслідковуються розвиток і 
зміни лексичного складу азербайджанської мови в ХХІ ст. і активність слів в умовах 
глобалізації і інтеграції; розглядаються способи утворення нових слів (лексичний, 
морфологічний, синтаксичний), процес запозичення слів і їхня заміна національними 
еквівалентами, витіснення з азербайджанської мови деяких слів арабського і перського 
походження, повернення до мови деяких архаїчних слів. Відзначається продуктивність 
морфологічного способу словотвору, обумовленого тенденцією заміни аналітичних 
форм синтетичними, виділяються найбільш продуктивні афікси. У процесі дослідження 
здійснюються історичні екскурси. 

Ключові слова: лексика, неологізми, націоналізація, інтернаціональні слова, 
словотвір, активність.
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DEVELOPMENT LEXICAL SYSTEM OF THE AZERBAIJANI LANGUAGE IN 
THE XXI CENTURY

The article deals with the development and changing of the vocabulary of the Azerbaijani 
language in the XXI century and the dynamic movement of words during the period of global-
ization and integration that are traced on the basis of the concrete examples and facts. It also 
touches upon the ways of formation of new words (lexical, morphological and syntactic ones), the 
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process of borrowing and replacement of loan words by national equivalents; some Arabic and 
Persian words ejected by the national ones: some archaisms returned to the modern Azerbaijani 
language. It is emphasized that productivity of morphological way of word-formation is caused 
by the tendency of replacement of analytical forms by synthetic ones, the most productive affi xes 
are distinguished. The historical excursus during the research is carried out as required.

Key words: vocabulary, neologism, nationalization, international words, word formation, 
activity.
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ПРОБЛЕМАТИКА КЛАСИФІКАЦІЇ ЙОРДАНСЬКИХ ДІАЛЕКТІВ 
АРАБСЬКОЇ МОВИ

Стаття присвячена дослідженню мовної ситуації, яка склалася в Йорданії, та 
екстралінгвістичним чинникам, які мали вплив на формування її діалектів. Наведені та 
проаналізовані основні наявні підходи до вивчення та класифікації сучасних йорданських 
діалектів арабської мови.

Ключові слова: йорданські діалекти, класифікація діалектів, дихотомія, 
трихотомія, міські діалекти, сільські діалекти, бедуїнські діалекти.

До XIX ст. в арабістиці майже всі дослідження були присвячені класичній арабській 
мові. Лише в кінці XIX – на початку XX ст. були опубліковані перші цінні праці європейських 
арабістів-діалектологів, таких як У. Шпітта (1880), X. Штуме, М. Гартман, В. Марсе (1902, 
1930), К. Наліно, К. Фолерс (1906), Г. Камфмейер, Б. Мейснер, М. Бос’є, У. Гарнер (1925, 
1935). Одним із перших у світовій арабістиці усвідомив важливість дослідження народно-
розмовних ідіомів відомий український сходознавець А.Ю. Кримський.

У сучасній арабістиці арабські діалекти прийнято класифікувати за двома основними 
параметрами – територіальним та соціальним. Основу класифікації за географічною 
ознакою заклав А.Ю. Кримський. За цим параметром сучасні арабські діалекти 
поділяються на дві великі групи: а) східну (машрикську), яка складається з чотирьох 
підгруп – месопотамської, аравійської, центрально-арабської і єгипетсько-суданської; 
б) західну (магрибську, або північно-африканську). До східної групи належать і 
„острівні” арабські діалекти Середньої Азії [1: 15, 21].

Б.М. Гранде зазначає, що арабські діалекти класифікуються за генеалогічним 
принципом, тобто за ступенем спорідненості, та наводить таку класифікацію діалектів: 
а) діалекти Аравійського півострову; б) діалекти Сирії та Месопотамії, в) діалекти 
Єгипту; г) діалекти Магрибу або „Маврського заходу”, тобто країн Північної Африки і 
колишньої арабської Європи (діалекти Марокко, Алжиру, Тунісу та Лівії) [2: 42].
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Серед спроб класифікувати арабські діалекти можна виділити класифікацію 
Х. Пальви (1991). Проте вона охоплює переважно Аравійський півострів і лише частково 
торкається саме йорданських діалектів. Х. Пальва виділяє чотири групи:

1. Північно-східні діалекти: діалекти Неджду, зокрема великих племен Аніза і Саммар. 
Ця група поділяється на три підгрупи: діалекти Аназі (у т. ч. діалекти Кувейту, Бахрейна (су-
ніти) і країн Перської затоки); діалекти Саммар (у т. ч. деякі з діалектів бедуїнів Іраку) і сиро-
месопотамські бедуїнські діалекти (у т. ч. бедуїнські діалекти Північного Ізраїля і Йорданії);

2. Південні (західні) діалекти: діалекти Ємену, Хадрамаута і Адена, а також діалекти 
шиїтської частини Бахрейну – Бахарна;

3. Хіджазькі (західно-аравійські) діалекти: до цієї групи належать бедуїнські діалек-
ти Хіджазу і Тіхами, які залишаються малодослідженими;

4. Північно-західні діалекти: діалекти Негеву і Синаю, а також деяких регіонів на 
північному заході Саудівської Аравії і діалекти Південної Йорданії (східного узбережжя 
затоки Акаба), які деякі арабісти відносять до окремої групи [3: 54].

Як вже зазначалося, на сьогодні одночасно з територіальною класифікацією прийнято 
класифікувати діалекти за соціальною ознакою. Ця класифікація є пізнішим доробком 
порівняно з територіальною. Вона з’явилася із зародженням соціолінгвістики – відносно 
молодої науки, та змінюється разом з її розвитком. Зокрема, наразі є загальноприйнятим 
виділяти діалекти кочового (бедуїнського) типу та діалекти осілого типу, які, у свою 
чергу, поділяються на діалекти міського та сільського типів.

Йорданські діалекти, як і всі арабські діалекти, є основним засобом спілкування 
йорданців в усній формі, а іноді і в письмовій. Необхідність наукового дослідження 
йорданських діалектів викликана низкою причин.

Вивченню йорданських діалектів, їхній класифікації, дослідженню лексичних і 
фонологічних особливостей, зіставленню з палестинськими діалектами, дослідженню 
лінгвістичного статусу сучасних йорданських діалектів присвячено низку робіт 
арабських, європейських та американських сходознавців. Першими, хто звернув увагу 
на окремі аспекти йорданських діалектів у 20-30-ті рр. ХХ ст., були Г. Бергштрессер та 
Ж. Кантіно. Їхні доробки послугували базою для подальших досліджень таких науковців 
як Х. Пальва, Х. Абдель-Джавад, Р. Клівленд, Я. Сулейман, А. Сакарна та ін. На сьогодні 
провідним спеціалістом з дослідження діалектів Йорданії є Е. Аль-Вер (Есекський 
університет). У вітчизняній арабістиці проблематика йорданських діалектів вперше 
згадується у працях Ю.І. Петрової [4; 8].

Основні складнощі, які виникають при класифікації йорданських діалектів, 
полягають у тому, що це питання не може бути вирішене на базі лише лінгвістичних 
даних. Необхідно також враховувати історичні дані, чинник міграції населення, характер 
соціальних відносин та ін.

 Більшість населення сучасної Йорданії, які ідентифікують себе як араби, вважаються 
нащадками арабських племен, які мігрували до територій Леванту (суч. Сирія, Йорданія, 
Палестина, Ліван, Ізраїль) після ісламського завоювання цих земель у 637 р. Деякі, 
можливо, є нащадками гассанідів (корінних арабських племен) або носіїв інших 
семітських мов (арамейської або ассирійської), які населяли південні райони Леванту 
напередодні ісламського завоювання. Таким чином, наступність арабської мови в 
Йорданії зберігалася протягом століть [5: 501].
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У 1516 р. територія, яку займає сучасна Йорданія, увійшла до складу Османської 
імперії, за часів правління султана Селіма I, який завоював Сирію. В її складі вона 
залишалась до ХІХ ст. Наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. 3,5 тис. черкеських і чеченських 
біженців після російсько-кавказьких війн оселилися в сільській місцевості різних частин 
Трансйорданії. Наступною групою біженців були близько 4 тис. вірмен, які знайшли 
притулок в Трансйорданії, здебільшого через втечу від погромів, вчинених проти них у 
Туреччині після Другої світової війни.

Після розпаду Османської імперії мандат на управління Палестиною з обох берегів 
річки Йордан отримала Великобританія. У 1921 р. в межах Британського мандата в 
Палестині було створено залежний від Великобританії емірат Трансйорданія, який 
отримав близько 3/4 території підмандатної Палестини. 25 травня 1946 р. Трансйорданія 
отримала незалежність [6: 18].

Йорданія – перша з країн арабського Леванту, в якій був сформований центральний 
уряд. Протягом багатьох років вона була притулком біженців із багатьох арабських країн, 
переважно з Сирії та Палестини [7: 59]. Загалом процес міграції палестинського насе-
лення до Йорданії можна поділити на три етапи. Перший етап – 1920-1930 рр. У перші 
десятиліття існування держави багато елітних сімей та інтелігенції з Єрусалима, Хайфи, 
Наблуса, Дамаска, Бейрута та різних регіонів Йорданії почали з’їжджатися до її столиці; 
керівні органи створювалися за сирійським або палестинським прикладом. Внаслідок 
цього націоналістичні кола почали виступати за „йорданізацію” країни [4: 164].

Другий період припадає на 1940-1960-ті рр. Анексія Трансйорданією палестинських 
територій у 1949 р. призвела до істотних змін у країні – не лише в демографічній ситуації, 
соціальній структурі, політиці та економіці, але й у мовній ситуації. Палестинське 
населення почало переїжджати до провідних міст Йорданії – Аммана, Ірбіда, Ель-Карака 
та Салта. Внаслідок арабо-ізраїльських війн 1948 р. та 1967 р. ще близько 1,5 млн. 
палестинців іммігрували до Йорданії, влада якої надала біженцям право на отримання 
громадянства. Якщо мігранти першої хвилі були з аристократії, то більшість мігрантів 
другої хвилі були вихідцями з сіл.

Третій етап міграцій мав місце в 1991 р., коли Йорданія прийняла депортованих з 
Кувейту палестинців, внаслідок того, що уряд Палестини підтримав Ірак у ході війни в 
Перській затоці [8: 87].

Внаслідок Іракської війни з 2003 р. в Йорданії оселилося, за приблизними даними, 
від 150 до 300 тис. біженців з Іраку, в основному, в м. Амман та Ез-Зарка.

За даними Департаменту статистики Йорданії на 2007 рік, йорданські араби 
складають лише 35% загальної кількості населення, тоді як близько 55% – емігранти з 
Палестини, ще 5% – з Сирії та Іраку.

Відповідно, на формування йорданських діалектів значний вплив справляють 
діалекти іммігрантів. Саме ця специфіка йорданського суспільства становить особливий 
інтерес для дослідження мовної ситуації. 

Йорданський діалект є одним із діалектів Леванту. Деякі сучасні дослідники вважають, 
що діалект Гашимітського Королівства Йорданія має поділятися щонайменше на три групи, 
а для більш повної класифікації – на чотири. Поділ на групи здійснюється відповідно до 
соціального та економічного розшарування в країні, а також на основі її географічних зон. 
Дослідник М. Савайє вважає, що населення Йорданії можна поділити на три групи: кочові 
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та напівкочові племена (бедуїни), селяни (fallāḥ) та городяни. Він також доводить, що че-
рез високий рівень неписьменності серед населення Трансйорданії на початку ХХ ст., його 
відносну ізоляцію та відсутність ефективних засобів комунікації, діалекти різних регіонів 
Трансйорданії мали великий ступінь варіативності. Таким чином, доречно говорити, що 
всередині кожної з трьох груп виокремились окремі “соціальні” діалекти, кожен з яких має 
характерні риси. Регіональні діалекти з’явилися також на півночі Йорданії (мухафаза Ір-
бід), у центральній частині країни (Салт) та на півдні (Ма‘ан, Ель-Карак, Акаба). Соціальні 
діалекти перетинаються з регіональними, призводячи до формування розмовних ідіомів, 
які поєднують у собі риси різних груп діалектів [5: 499].

Х. Абдель-Джавад також вказує на трихотомію груп діалектів: міські, сільські та бе-
дуїнські. До сільської групи (fallāḥ) в Аммані він відносить вихідців з сільської місцевості 
Палестини. Бедуїнів він визначає як представників різних племен, що заселяють території 
Східного берега річки Йордан та південні частини Палестини. Використана ним терміно-
логія стосується різнорідних діалектних груп різних регіонів Йорданії і Палестини, які 
відрізняються з точки зору якісних характеристик. Адже, як він говорить, добре відомий 
той факт, що в селах однієї географічної зони можуть співіснувати різні діалекти [9: 195].

Дослідник Р. Клівленд, який одним із перших здійснив спробу класифікації 
йорданських діалектів (1963 р.), поділяє діалекти Йорданії та Західного берега річки 
Йордан на чотири групи. В основу класифікації був покладений соціальний, економічний 
та географічний принципи поділу. Враховуючи в першу чергу варіанти реалізації фонеми 
“q” та імперфекта дієслова “qāl” („казати”), науковець виділяє наступні групи діалектів: 
1) тип “yigūl”; 2) тип “begūl”; 3) тип “bekūl”; 4) тип “be’ūl”. 

До першої групи належать передусім діалекти бедуїнів західної та південної пустель 
Йорданії, а також кочівників, які нещодавно осіли на території Ель-Карака. Ці діалекти в 
усіх відношеннях можуть вважатися спорідненими з діалектами Аравії, адже вони мають 
набагато більше спільного з діалектами пустель Неджд та Ель-Хаса, ніж з діалектами 
узбережжя Леванту. До другої групи входять сільські діалекти південної Палестини та 
Долини ріки Йордан, діалекти територій на заході цієї долини, а також кочівників, що 
не увійшли до першої групи. До третьої групи належать діалекти сіл, розташованих 
біля Єрусалиму та на півночі центральної Палестини. Представники четвертої групи 
діалектів – мешканці міст, як-от Єрусалим, Дженін та Хеврон [10: 58].

На думку Х. Пальви, стаття Р. Клівленда наводить у стислій формі основні 
характеристики різних груп діалектів, зокрема тих, якими розмовляють мешканці Західного 
берега ріки Йордан, але не охоплює діалектів населення решти території Палестини, і тому, 
як зазначає Пальва, необхідно розширити сферу досліджень. Спираючись на географічний 
та соціально-економічний аспекти, а також на варіанти реалізації фонеми “q”, імперфекта 
дієслова “qāl”, лексичні варіанти прислівника “тут” (hōn), прислівника “зараз” (halla’) та 
заперечення “ma…š”, він пропонує більш детальну класифікацію:

1. Міські палестинські діалекти, що належать до загальних левантійських діалек-
тів міського типу (тип “be’ūl”); 

2. Сільські діалекти:
2.1. Галілейські діалекти (старі діалекти Леванту осілого типу). Вони мають спільні 

риси з діалектами центральної Палестини і Лівану і, таким чином, займають перехідну 
позицію між ними (тип “biqūl”);
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2.2. Центральні палестинські діалекти (тип “bikul”);
2.3. Південні палестинські діалекти (тип “biqūl”);
2.4. Діалекти північної та центральної Йорданії, які дуже тісно пов’язані з діалектами 

селищ регіону Хауран на півдні Сирії. Вони демонструють багато рис, характерних як 
для сільських осілих, так і для бедуїнських сиро-месопотамских діалектів (тип “bigūl”);

2.5. Діалекти південної Йорданії, які також являють собою діалекти змішаного типу; 
значний вплив на цю групу справили бедуїни Аравії (тип “yigūl”). 

3. Бедуїнські діалекти:
3.1. Діалекти Негева відображають деякі риси, характерні для осілих діалектів. Цей 

факт свідчить про старі тісні зв’язки багатьох місцевих племен з осілим населенням 
південної Палестині. В цілому діалекти належать до того ж типу, що й діалекти Синаю 
(тип “bigūl”);

3.2. Діалекти аравійських бедуїнів значною мірою відрізняються від сиро-
месопотамських та північно-аравійських бедуїнських діалектів і являють собою старий 
місцевий бедуїнський діалект, близький до діалектів Хіджазу (тип “yigūl”);

3.3. Діалекти сирійсько-месопотамских вівчарських племен у Йорданії належать до 
того ж типу, що й інші вівчарські племена в Сирії, Месопотамії та Сирійській пустелі. 
Вони також відображають багато спільних рис з діалектами Іраку і Перської затоки (тип 
“yigūl”); 

3.4. Діалекти бедуїнів північної Аравії – у Йорданії ними розмовляють такі племена, 
як Сірхані, Лазні Саха і Бані Халі. Ця група діалектів належить до племен Саммарі, Аназі 
та деяких інших племен, які займались розведенням верблюдів; вони не справили впливу 
на осілі діалекти Палестини та Йорданії (тип “yigūl”) [11: 372].

Для кращого розуміння мовної ситуації необхідно звернутися до класифікації, 
запропонованої Е. Аль-Вер на основі культурного та етнічного розмаїття, а також 
міграції носіїв інших діалектів до території Йорданії:

1. Міські діалекти: використовуються головним чином іммігрантами та 
їхніми нащадками з Палестини, півдня Сирії, Лівану, Великобританії та інших країн. 
Це найбільш поширений тип серед йорданських діалектів, оскільки ним спілкуються в 
столиці – найбільшому мегаполісі країни.

2. Автохтонний йорданський діалект: ним розмовляють передусім жителі пустелі – 
йорданські бедуїни. Діалект містить низку бедуїнських рис та має особливу структуру 
речення. Він не є поширеним у міських районах і традиційно становить певні труднощі 
для розуміння його міськими мешканцями.

3. Іраксько-йорданський діалект: має спільні з іракським діалектом риси, однак 
останній має більшу кількість запозичень, а суто іракська лексика та вирази були замінені 
на йорданські.

4. Єгипетсько-йорданський діалект: демонструє спільні риси з діалектом Єгипту 
з деякими відмінностями, які наближують його до типових конструкцій йорданського 
діалекту і роблять його більш ефективним для процесу комунікації [12: 504].

Загалом питання діалектної класифікації пов’язане з певними проблемами. З 
часом відбуваються соціальні та демографічні процеси – виникають села, селища, 
міста та бедуїнські поселення, кожне з яких може мати різні діалектні особливості і 
які можуть об’єднуватися в нові соціальні утворення. Сусідні йорданські села мають 
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власні діалекти і відмінні риси, які визначають приналежність мовця, і внаслідок таких 
зрушень утворюються нові розмовні ідіоми. При дослідженні питань класифікації постає 
проблема розмежування цих діалектів. Відповідно, не можна говорити про наявність 
чітко визначених пасмів ізоглос, аби охарактеризувати кожну групу діалектів, до того ж 
спільні риси різних груп діалектів наводять на думку про відсутність єдиної діалектної 
класифікації. Тим не менш, фонологічні, лексичні і морфологічні особливості дозволяють 
класифікувати йорданські діалекти та ідентифікувати їхніх носіїв на фонетичній основі. 

Йорданію можна поділити на окремі географічні та соціально-економічні зони. 
У кожній зоні використовується не конкретний ідіом, а низка говірок. Ці діалекти, 
однак, не є винятковими за своїми властивостями; перетин багатьох характерних рис 
є поширеним для регіональних говірок явищем. У 30-ті роки ХІХ ст. близько половини 
населення Йорданії жила в селах і була осілими землеробами; рівень урбанізації тоді був 
дуже низьким. Тому можна сміливо стверджувати, що мовні відмінності між діалектами 
Йорданії були дворівневими: сільські та бедуїнські. Як вважає М. Савайє, застосовуючи 
соціально-економічні та географічні параметри, можна говорити про дихотомію міські 
vs. сільські діалекти, сільські vs. бедуїнські, “високі” vs. “низькі” тощо [5: 503].

Як вже зазначалося, йорданські діалекти досліджувались передусім на фонетичному 
рівні, менше робіт було присвячено їхній граматичній системі, а спеціальних досліджень 
лексичної системи йорданських діалектів досі не існує. На нашу думку, вже давно назріла 
необхідність залучити до дослідження йорданських діалектів їхній лексичний склад. 
У лексичній системі сучасних йорданських діалектів, як і на інших мовних рівнях, 
спостерігаються різні характерні явища залежно від соціолінгвістичних показників, 
таких як вік, стать, регіональне походження, рівень освіти мовців та ін. Таким чином, 
необхідно дослідити процеси, які відбуваються в лексичній системі йорданських діалектів 
з урахуванням мовної ситуації в країні та структури її суспільства (міські vs. сільські та 
бедуїнські риси, йорданські vs. палестинські риси, старше vs. молоде покоління, чоловіче 
vs. жіноче мовлення тощо). Проте належність лексики до зазначених груп не виключає 
ймовірності, що схожі лексичні одиниці можуть належати до словникового складу іншого 
регіону або групи. Деякі лексичні одиниці є специфічними для сільської місцевості Йорданії, 
і така ситуація викликає асоціації певних лексичних одиниць з певними соціальними 
групами і призводить до регіональної ідентифікації. Використання певної частини лексики 
залежить від віку або покоління – молодше, освічене покоління, як правило, використовує 
лексичні одиниці відмінно від тих, що використовує старше покоління.

Для наочної демонстрації згаданої вище дихотомії “міські vs. сільські та бедуїнські 
діалекти” у лексичній системі йорданських діалектів наведемо декілька з виявлених 
нами пар прикладів:

 № Міські діалекти Сільські та 
бедуїнські діалекти Переклад

1 ma‘la’a hašūqa ложка
2 sikkīn hōṣa ніж
3 ṭabr farū‘a сокира
4 ṭal’a faška пуля
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5 imra’a ḥorqa жінка
6 ‘ād ‘āwad повертатись
7 rāḥ haṭar йти

 Із наведених прикладів можна зробити висновок, що розбіжність між лексичними 
одиницями у міських та сільських / бедуїнських діалектах стосується переважно 
повсякденних та побутових понять. Таким чином, лексика йорданських діалектів є 
важливою складовою макросистеми діалектів Леванту, а її дослідження може сприяти 
подальшій розробці класифікації діалектів Йорданії.
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Статья посвящена исследованию языковой ситуации, которая сложилась в 
Иордании, и экстралингвистическим факторам, которые повлияли на формирование ее 
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классификации современных иорданских диалектов арабского языка.
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The article deals with the linguistic situation, that has developed in Jordan, and extralin-
guistic factors, that infl uenced the formation of its dialects. It presents and analyzes the main 
existing approaches to the study and classifi cation of modern Jordanian dialects of Arabic.
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ТЕРМІНОЛОГІЧНА НАСИЧЕНІСТЬ ТЕКСТІВ ТУРЕЦЬКОЇ 
ФАХОВОЇ МОВИ ТОРГІВЛІ

Статтю присвячено аналізу турецьких фахових текстів торгівлі. Виконано 
статистичні розрахунки та визначено ступінь насиченості фахових текстів 
внутрішньофаховою, міжфаховою загальнонауковою та загальновживаною лексикою. 
Розглянуто критерії розмежування зазначених класів лексики.

Ключові слова: турецька фахова мова торгівлі, функціонування терміну, 
термінологічна насиченість, загальновживана лексика. 

Кoжен текст має свої кoнкретні параметри та містить дискретні oдиниці, які 
знаходяться в певних фoрмально-структурних та семантичних віднoсинах одна з одною. 
Для встановлення рівня складності текстів аналізуються конституюючі одиниці текстів 
та їх лінгвістичні особливості.Функціонування турецьких термінів торгівлі в текстах 
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різних жанрів, зумовлює специфіку кожного з них залежно від прагматики інформації та 
функціональної спрямованості тексту. 

Безумовно, аналіз функціонування термінів, їх синтагматичних відношень, які 
виникають у процесі їх використання в тексті, дозволяє вирішувати певні теоретичні й 
практичні питання лінгвістичного та термінознавчого характеру [1:112], що і обумовлює 
актуальність нашого дослідження.Дослідження цих аспектів передбачає використання 
статистичних методів для аналізу вибірок з текстів та складання частотних словників. 
Подібний аналіз сприяє не тільки встановленню функціональних характеристик термінів, 
але й виявленню загальної терміносистеми тієї чи іншої галузі. [1: 113].

Метою роботиє аналізтермінологічної насиченості турецьких текстів торгівлі та 
виявлення відповідності ступеня термінологічної насиченості до специфіки жанру 
фахового тексту. 

Об’єктом дослідженняє турецькомовні тексти торгівлі, предметом –термінологічна 
насиченість турецьких фахових текстів торгівлі.

Питання термінологічної насиченості фахових текстів на матеріалі європейських 
мов досліжувалиЛ.А. Закреницька, Т.Р. Кияк, О.М. Ріба, В.В. Синьо, Е.Т. Дерді, 
І.В. Асмукович та інші, однак турецькомовні тексти фахової мови торгівлі дотепер були 
поза увагою науковців. Таким чином, наукова новизна дослідження полягає у тому, що 
воно є першим досвідом класифікації, кількісного аналізута опису турецьких термінів 
торгівлі з точки зору їх функціонування.

Поняття функціонування термінів, яке на даному етапі широко розповсюджене в 
дослідженнях фахових мов і термінологій, загалом охоплює “реальне життя термінів 
у науковому тексті або мовленні: 1) частотність термінів; 2) розподіл термінів у тексті; 
3) сполучуваність з іншими термінами та нетермінологічними одиницями або з допоміжними 
словами; 4) характер вживання словозмінювальних форм.” [2: 8]. В останні роки науковці 
частіше звертаються до “динамічного трактування співвідношення терміна та тексту” [3:19]. 
Дослідження терміна в динаміці має на увазі розгляд його в процесі функціонування, а саме 
в тексті, і дозволяє показати “по новому реальні взаємозв’язки терміна як засобу фіксації 
знання (з його стереотипністю, стійкістю) і як засобу вираження результатів пізнання (з його 
варіантністю, субституціями, зміною форми та змісту)” [4: 64]. На думку Л. М. Алексєєвої, 
“динамічний аспект дослідження дозволяє також стверджувати, що природа терміна 
носить як текстовий, так і позатекстовий характер”, основою чого є “характеристика 
термінотворення, як єдності процесів утворення та відтворення мовної одиниці, причому 
утворення розуміється як створення нових термінологічних одиниць в конкретному тексті, а 
відтворення – як використання готової, вже створеної одиниці.” [3: 19].

Існує багато класифікацій науково-технічної літератури. Це питання розглядали 
відомі мовознавці, серед яких Л.С. Бархударов, М.П. Брандес, Ю.В. Ванніков, 
В.М. Лейчик, С.В. Тюленєв, А.В. Федоров та ін. Зокрема, розрізняють тексти 
офіційно-ділового, економічного, науково-технічного, публіцистичного стилів. Як 
відомо, науково-технічні тексти, в яких використовуються терміни, поділяються на 3 
групи: ті, які використовують (терміновикористовуючі), фіксують(термінофіксуючі) і 
генеруютьтерміни (терміностворюючі). 

Перша група об’єднує широкий пласт різноманітних текстів, в яких використовуються 
терміни, закріплені словниковим складом мови й відомі реципієнту тексту. Сюди 
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належать статті оглядового характеру, різноманітні наукові, ділові, технічні та економічні 
документи, реєструючі словники, словники узусу, науково-популярна та художня 
література тощо. 

Друга група складається з тлумачних словників, енциклопедій, довідників, 
тезаурусів, деяких підручників, термінологічних стандартів і списків рекомендованих 
термінів, призначених для того, щоб оцінити, відібрати, рекомендувати та закріпити у 
вжитку ті чи інші терміни та їхні дефініції. У цих текстах також можна знайти терміни, 
які існували під час створення самих текстів і фіксуються як нормативні, рекомендовані 
або, навпаки, – не рекомендовані й неприйнятні. 

До третьої групи входять тексти, автори яких вперше вводять нові терміни у процесі 
формулювання та викладення нової теорії чи концепції нового винаходу або відкриття. 
“Існування термінопороджуючих текстів дозволяє говорити про існування поряд зі сфе-
рою фіксації та сферою функціонування сфери теорії, в якій терміни тільки з’являються 
та “кристалізуються” [4: 70]. 

Зміст тексту формується значеннями слів з яких він складається, однак у тексті як 
структурнo-семантичнійєднoсті не всі елементи рівнoзначні за свoєюінфoрмативністю й 
не всі однакoво важливі для його сприйняття. Ключовими словами у тексті, маркерами 
його функціонально-стилістичної та фахової належності є терміни. В.М. Лейчик 
проводить взаємозв’язок типів текстів та функцій, які виконують в них терміни. Так, 
у терміновикористовуючих текстах терміни виконують номінативну та експресивну 
функції. У термінофіксуючих текстах функцією термінів є фіксація й упорядкування 
спеціального знання. У термінопороджуючих текстах терміни “народжуються разом 
з ідеями, поняттями” і “можуть виконувати евристичну функцію, функцію відкриття 
нового знання” [4: 70]. Як уже було зазначено вище, сьогодні мовознавці часто 
звертаються до кількісного принципу відбору лексики, адже отримані статистичні 
дані вирізняються високим ступенем точності та однозначності.Зокрема,за широке 
застосування експерименту в лінгвістичних дослідженнях виступав Л. В. Щерба, а 
за твердженням Ю.М. Караулова, лінгвістичний експеримент – “найсильніший вид 
аргументації” [5: 135].

З метою дослідження кількісних параметрів термінологічних одиниць у текстах 
фахової комунікації нами було здійснено підрахунки термінологічної насиченості 
текстів торгівельної тематики. Термінологічна насиченість – це ймовірність того, 
що випадково взяте повнозначне слововживання є термінологічним, тобто це частка 
термінологічних слововживань серед повнозначних слів. Термінологічну насиченість 
текстів можна оцінювати з точністю 0,05 та достовірністю 95% [6: 18]. Для оцінки 
термінологічної насиченості фахових текстів з торгівлі було зроблено 15 вибірок 
приблизно однакового обсягу (300-400 повнозначних слів). Ми визначали відсоткову 
частку внутрішньофахових, міжфахових загальнонаукових термінів та загальновживаної 
лексики у фахових торгівельно-економічних текстах на матеріалі турецької мови, а саме 
в підручниках, газетних статтях на торгівельну тематику, публікаціях фахових журналів 
та інтернет-видань, угодах купівлі-продажу , реклами товару та інструкції до товару, тоб-
то були досліджені терміновикористовуючі тексти. 
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Таблиця 3. 1.
Термінологічна насиченість фахових текстів з торгівлі внутрішньо фаховою, 

міжфаховою загальнонауковою та загальновживаною лексикою
№
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1 350 25 7% 15 4% 310 89%
2 330 26 8% 15 5% 289 87%
3 317 39 12% 14 4% 264 84%
4 362 28 8% 34 9% 300 83%
5 329 37 11% 21 6% 271 83%
6 359 70 20% 49 14% 240 66%
7 394 57 15% 39 10% 298 75%
8 379 39 10% 32 8% 308 82%
9 305 46 15% 39 13% 220 72%

10 372 74 20% 59 16% 239 64%
11 358 78 22% 55 15% 225 63%
12 371 54 15% 83 22% 234 63%
13 308 134 44% 46 15% 128 41%
14 341 16 5% 94 28% 231 67%
15 316 105 33% 53 16% 158 50%

Як бачимо, насиченість текстів торгівлі вузькогалузевими термінами переважно 
вища від насиченості цих самих текстів загальнонауковими термінами (у 12 текстах із 
15), проте менша за насиченість загальновживаною лексикою. Середня термінологічна 
насиченість зазначених текстів внутрішньофаховою лексикою складає 16%, міжфаховою 
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та термінологією інших галузей знань – 12%, загальновживаною лексикою – 71%. Під-
рахунки проводилися за індексом винятковості для тексту – Ет=V1/N –відношеннякільк
остілексичниходиниць( V1) до обсягу тексту (N). Сума цих величин даємножинуповнозн
ачнихслововживань у фаховомутексті [7: 117].

Слід зауважити, що всі методики виділення термінів із текстів відносно складні й 
не завжди достатньо об’єктивні, так як межі як загальновживаної, так і термінологічної 
лексики відкриті для проникнення, тому провести чітку межу між зазначеними класами 
лексики досліджуваних текстів досить важко.

 До внутрішньофахової лексики ми віднесли ту, що використовується для позна-
чення характерних предметів, явищ чи процесів торгівлі, а також міжгалузеві омоніми, 
вжиті в розглянутих текстах, у тому значенні, яке відповідає терміносистемі торгівлі. 
Міжфаховою лексикою ми вважали терміни, здатні обслуговувати усі сфери наукових 
знань, тут же фіксувалися вузькофахові одиниці інших галузей науки. 

Досліджені фахові тексти, як видно з таблиці, характеризуються не досить високою 
термінологічною насиченістю. За таблицею 3.1. турецькомовні фахові тексти торгівлі 
можна розподілити на 4 групи: а) тексти з найвищою насиченістю внутрішньофаховою 
лексикою (тексти № 6, 10, 11, 13, 15); б) тексти з відносно високою насиченістю вну-
трішньофаховою лексикою (тексти № 5, 7, 9, 12); в) тексти з середньою насиченістю 
внутрішньофаховою лексикою (тексти №1, 2, 3, 4, 8); г) тексти з низькою насиченістю 
внутрішньофаховою лексикою (текст № 14).

Найвищу насиченість внутрішньофаховою лексикою має вибірка з тексту 
“Міжнародні правила IНКОТЕРМС – 2000” (статті Taşıcıya teslim –Франко перевізник 
(FCA), Gemi doğurultusunda teslim – Франко уздовж борту судна (FAS), Gemi bordasında 
teslim – Франко борт (FOB), mal bedeli ve navlun – Вартість і фрахт ( CFR), Taşıma 
ücretleri ödenmiş olarak teslim – фрахт/ перевезення оплачені до… (CPT), taşıma ücreti ve 
sigorta ödenmiş olarak teslim –фрахт/ перевезення і страхування оплачені до… –(CIP), 
sınırda teslim – постачання до кордону (DAF) та вибірка з навчального посібника з зо-
внішньої торгівлі для студентів вищих навчальних закладів. Друга група – це тексти ді-
лових угод та фахових науково-популярних видань, третя група охоплює тексти газетних 
статей на торгівельну тематику та статтю з фахового журналу. Найнижчу насиченість 
внутрішньофаховою лексикою має інструкція до товару. Водночас вона містить найви-
щий рівень насиченості вузькогалузевими термінами інших сфер знань. 

Таким чином, різниця в рівнях насиченості текстів внутрішньофаховими термінами 
полягає у рівні науковості тексту, рівні зосередженості тексту на вузькій фаховій 
проблемі, стилі автора або адресованості тексту реципієнтові певного рівня фахової 
підготовки.

За принципом частотності термінів у тексті їх поділяють на а) часто вживані 
терміни; б) терміни середньої частотності вживання; в) рідко вживані терміни. 
Визначення частотності є актуальним з практичної точки зору, зокрема при складанні 
словників різних типів – термінологічних словників-мінімумів, частотних словників 
та термінологічних словників різних галузей знань загалом. Так, найбільш частотними 
фаховими одиницями у досліджуваних текстах є іменники alıcı – покупець, ihracat – 
експорт, ithalat – імпорт, mal– товар,pazar – ринок, satıcı – продавець, ticaret– торгівля, 
ürün – продуктта їхні похідні.
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Отже, виходячи з тези Т.Р. Кияка про те, що абстрактність фахового тексту прямо 
пропорційна його термінологічній насиченості [8: 104], можемо констатувати, що фахова 
мова торгівлі має низький та дуже низький рівень абстрактності.
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Статья посвящена анализу турецких профессиональных текстов торговли. 
Выполнены статистические расчеты и определена степень насыщенности 
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ОСОБЛИВОСТІ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ ФРЕЙМУ TEACHING/RESEARCH STAFF 
У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

У статті розглядаються особливості вербалізації фрейму TEACHING/RESEARCH 
STAFF як однієї зі складових концепту EDUCATIONAL MANAGEMENT у двох варіантах 
сучасної англійської мови: британському й американському. Виявлено основні лексичні 
засоби, за допомогою яких фрейм TEACHING/RESEARCH STAFF актуалізується у 
сучасній англійській мові. Всередині фрейму виділено декілька слотів та наведено мовні 
засоби, які їх репрезентують в англійській мові. Проаналізовано спільні та відмінні 
риси у засобах вербалізації фрейму TEACHING/RESEARCH STAFF у британському й 
американському варіантах сучасної англійської мови.

Ключові слова: концепт, фрейм, слот, вербалізація, освітній менеджмент, 
британський варіант англійської мови, американський варіант англійської мови.

Сучасна система вищої освіти знаходиться в процесі постійного розвитку та 
регулярно зазнає трансформацій та змін. Причиною цьому слугує ціла низка факторів, 
зокрема спроба уніфікації та впорядкування Європейського простору вищої освіти, 
впровадження в освітній процес вищих навчальних закладів компонентів Болонського 
процесу, а також процес глобалізації, який характерний сьогодні не тільки для сфери 
вищої освіти, але й також для інших галузей суспільного життя. Останній чинник 
впливає не тільки на загальну концепцію управління вищою освітою, але й на систему 
менеджменту кожного окремо взятого вищого навчального закладу.

Вивченням особливостей та принципів управління системою освіти, навчальним 
закладом як таким, а також визначенням функцій та якостей сучасного управлінця займається 
галузь науки освітній менеджмент (educational management), аналізу та вивченню якої при-
свячені численні дослідження в сферах педагогіки, психології та менеджменту.
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Необхідно наголосити, що educational management є не просто лексичною одиницею, 
яка вербалізує процес управління вищим навчальним закладом в сучасній англійській 
мові, це концепт, який має доволі розгалужену семантичну структуру та включає в себе 
образи, асоціації та процеси, які пов’язані з процесом управління навчальним закладом.

В попередніх роботах нами було виявлено та проаналізовано лексико-семантичні 
варіанти, які складають семантичну структуру лексичної одиниці educational manage-
ment [ 4], а також представлено узагальнену фреймову структуру концепту EDUCATION-
AL MANAGEMENT у сучасній англійській мові  [16].

Варто зазначити, що в останні декілька десятиліть ведуться активні дослідження 
галузі освітнього менеджменту. Деякі з них сконцентровані на його педагогічних та 
психологічних складових (роботи М.Певзнера  [7], Ф.Декер а [15] та ін.), інші стосу-
ються його соціальних та маркетингових аспектів (дослідження В.Смол ей [12]), у тре-
тіх ключовим аспектом є маркетингові питання та питання менеджменту (розробки 
А.Барановськ ого [2]). Однак жодне з досліджень не присвячено ані лінгвістичним аспек-
там освітнього менеджменту, ані його лінгвокогнитивним особливостям. Саме цей факт 
пояснює актуальність нашої наукової розробки.

Аналіз наукової літератури, яка присвячена дослідженню поняття освітній 
менеджмент, дозволяє стверджувати, що воно містить в собі такі складові як апарат ке-
рування, методи керування, адміністрування, фінансова діяльність, міжнародне співро-
бітництво та ін. Всі ці аспекти, ми вважаємо, формують концепт EDUCATIONAL MAN-
AGEMENT, а кожен з них можемо розглядати як окремий фрейм, який є невід’ємною 
складовою концепту.

Слід наголосити, що концепт – це складне ментальне утворення, яке є мінімальною 
складовою концептуальної картини світу будь-якого цивілізованого суспільства. Крім того, 
концепт є ключовим елементом процесу концептуалізації, результатом якого є створення 
концептуальної системи – системи концептів в свідомості індивіда або колективній 
свідомості етносу, який відтворює у вигляді структурованих та впорядкованих знань 
уявлення про світ, дійсність та результати внутрішнього рефлексивного дос віду [10: 298]. 

Наукові роботи, які присвячені дослідженню поняття «концепт», відрізняються 
широтою поглядів на це багатоаспектне явище. Як наслідок, складність та 
багатовимірність поняття «концепт» викликає розбіжності в розумінні його визначень. 
Подібна диференціація спричинена кількома різними підходами до його природи: 
лінгвокультурологічним (В.Ка расик [6], Г.С лишкін [11]), у межах якого концепт розумі-
ють як результат зіткнення значення слова з особистим та етнічним культурним досвідом 
людини; культурологічним (Ю.С тепанов [13]), коли концепт трактують як основну ланку 
культури в ментальному світі людини; лінгвістичним (А. Бабушкін [1], С .Воркачов [3]), 
що ґрунтується на розумінні семантики мовного знаку як засобу формування змісту кон-
цепту, та лінгвокогнітивним (Й. Стернін,  З. Попова [9]), представники якого аналізують 
концепт з семантико-семасіологічного погляду, який зумовлює пошук мовних реалізацій 
цього ментального утворення. 

Саме останній погляд на поняття «концепт» ми використовуємо в якості ключового 
для досягнення мети нашої наукової розробки: виявити особливості вербалізації 
концепту EDUCATIONAL MANAGEMENT та показати, які саме мовні засоби слугують 
репрезентантами фрейму TEACHING/RESEARCH STAFF як однієї зі складових 
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структури зазначеного концепту, а також окреслити основні когнітивні ознаки, що його 
формують. Предметом статті є лексичні одиниці, які об’єктивують концептуальні ознаки 
концепту EDUCATIONAL MANAGEMENT, зокрема однієї з його складових – фрейму 
TEACHING/RESEARCH STAFF. Завдання наукової розробки – виявити засоби вербалі-
зації фрейму TEACHING/RESEARCH STAFF в сучасній англійській мові.

Що стосується методологічного інструментарію, який використовують для 
дослідження найбільш значимих для суспільства концептів, він відзначений своєю 
різноманітністю. 

Метод, який використовуємо ми в нашому дослідженні, є метод фреймового аналізу, 
тому що він, на нашу думку, дозволяє якнайглибше та детальніше розглянути концепт 
ОСВІТНІЙ МЕНЕДЖМЕНТ. З точки зор у Ч.Філмора [14], фрейм являє собою систему 
концептів, які співвідносяться так, що для розуміння будь-якого з них треба осягнути 
всю структуру, до якої входить цей концепт: якщо хоча б один концепт цієї структу-
ри вводиться в текст або мовлення, то решта автоматично стают ь доступними [8: 162]. 
Щодо його структури, фрейм складається з верховинних вузлів, які містять завжди ак-
туальну для наведеної ситуації інформацію, та термінальних вузлів, або слотів, які запо-
внюються інформацією з конкретної ситуації.

Матеріал дослідження складають 162 лексичні одиниці, які вербалізують фрейм 
TEACHING/RESEARCH STAFF у сучасній англійській мові, котрі були відібрані 
з буклетів та офіційних веб-сайтів 50 провідних вищих навчальних закладів (з них 
25 вищих навчальних закладів Великої Британії та 25 вищих навчальних закладів 
Сполучених Штатів Америки) за останні 10 років (2005-2015 роки).

Аналіз фактичного матеріалу дозволяє стверджувати, що фрейм TEACHING/RE-
SEARCH STAFF актуалізується у сучасній англійській мові за допомогою широкого кола 
номінативних засобів. Два центральних поняття, які актуалізують цей слот у сучасній 
англійській мові, є a person who teaches at a university and/or is occupied with research 
activity. У семантичній структурі наведеної дефініції містяться дві диференційні семи: a 
person who teaches at a university та a person who is occupied with research activity. Аналіз 
матеріалу підтвердив, що лексична одиниця, яка актуалізує першу диференційну сему в 
сучасній англійській мові, є academic staff, а другу – research staff.

У ході дослідження фактичного матеріалу було виявлено ще одну особливість. 
Абсолютно весь науково-дослідницький персонал у британських та американських ВНЗ 
поділяється на дві категорії: tenure(-track) staff/faculty та non-tenure(-track) staff/faculty. 
Різниця у семантичній структурі наведених лексичних одиниць полягає в одній диферен-
ційній семі штатна/позаштатна посада. 

У процесі дослідження виявлено, що засоби вербалізації посад у двох варіантах 
англійської мови є майже ідентичними. Розгляд статутів та історії розвитку ВНЗ, які 
було обрано для дослідження, дає можливість виділити чотири слоти всередині цього 
фрейму: слот PROFESSOR, слот LECTURER, слот JUNIOR STAFF, слот RESEARCHER.

Ядерною лексемою, яка вербалізує слот PROFESSOR в американському та 
британському варіантах сучасної англійської мови, є professor. Словниковим значенням 
згаданої лексеми є a teacher of the highest rank in a university department (LDOCE). Аналіз 
лексики буклетів та веб-сайтів ВНЗ, які були обрані для нашої роботи, переконав, що саме 
у своєму словниковому значенні ця лексична одиниця фігурує у сучасній англійській 
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мові. В американському варіанті сучасної англійської мови у семантичній структурі 
вказаної лексичної одиниці з›являється ще одна диференційна сема: any teacher at a uni-
versity. У процесі дослідження було виявлено одну цікаву деталь: якщо лексична одини-
ця Professor є власним ім’ям, вона є вербалізатором професорської посади, а якщо вона 
є ім’ям загальним, то вона є вербалізатором значення будь-який викладач ВНЗ. 

Загальноприйнята градація посади professor також позначена номінативною 
ідентичністю для американського варіанту сучасної англійської мови. Так, розподіл посад 
на Assistant Professor, Associate Professor та Full Professor є нормою для американського 
варіанту сучасної англійської мови. Мало того, у вказаних варіантах сучасної англійської 
мови вони мають однакову семантичну наповненість, яка збігається зі словниковим зна-
ченням кожної лексичної одиниці: assistant professor – a teacher at a US college or univer-
sity who is above the level of instructor and below the level of associate professor; associate 
professor – a teacher who works at a college or university in the US who is above the level of 
an assistant professor and below the level of a full professor; full professor – a teacher at a US 
college or university who has the highest status and has the right to keep their job as long as 
they want (MEDAL). У наведених словникових дефініціях є примітка, що визначення є 
актуальними для американського варіанту сучасної англійської мови. 

У британському варіанті сучасної англійської мови значення, що є ідентичним до 
значення лексичної одиниці Associate Professor, міститься в семантичній структурі лек-
сичної одиниці Reader (окрім Оксфордського університету, де варіантом актуалізації 
цього ж самого значення слугує лексема Senior Lecturer), яка є особливістю британського 
варіанту сучасної англійської мови, тому що не функціонує в американському варіанті 
сучасної англійської мови.

Цікавим варіантом вербалізації слоту PROFESSOR є сполучення його ядерної 
лексеми (professor) з прикметниками emeritus та honored. Ці лексеми репрезентують у су-
часній англійській мові поняття a retired professor with high academic respect and esteem, 
who may engage in research and teaching activities similar to that of high-ranking academics 
of the University (University of Nicosia). Аналіз нашого фактичного матеріалу виявив, що 
лексичні одиниці Professor Emeritus та Honored Professor є абсолютними синонімами і 
можуть замінювати одна одну в сучасній англійській мові. 

У процесі дослідження встановлено, що слот LECTURER позначений своєю 
номінативною ідентичністю у двох досліджуваних варіантах сучасної англійської мови. 
Лексичними одиницями, які його вербалізують, є senior lecturer, lecturer, assistant lecturer, 
instructor, fellow, associate. Зазначимо, що між семантичною структурою та когнітивними 
ознаками кожної з указаних лексичних одиниць немає жодної різниці в американському 
та британському варіантах мови. Їхньою спільною рисою є вербалізація такого понят-
тя: an individual whose primary responsibility is to teach and advise students (Massachu-
setts Institute of Technology). Семантична різниця полягає в диференційній семі кар’єрні 
сходинки: поняття найнижча викладацька посада актуалізується в сучасній англійській 
мові за допомогою лексичної одиниці instructor, наступна «сходинка» викладацької 
кар’єри називається assistant lecturer, потім йде lecturer, і наступна викладацька посада – 
senior lecturer.

Необхідно також відзначити наявність таких понять як visiting faculty/staff, affi li-
ated faculty/staff, supernumerary faculty/staff, adjunct faculty/staff. Спільною когнітивною 
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ознакою вказаних понять є непостійний викладацький персонал. Засобами вербалізації 
цієї когнітивної ознаки є прикметники visiting, affi liated, supernumerary та adjunct, які 
вживаються в парі з лексичними одиницями, що вербалізують слоти PROFESSOR та 
LECTURER, наприклад: affi liated lecturer, supernumerary lecturer, visiting professor, adjunct 
professor, adjunct lecturer тощо. Вживання таких словосполучень у вказаних значеннях є 
характерним для англомовної картини світу обох варіантів англійської мови. 

Наступний слот JUNIOR STAFF вербалізує в сучасній англійській мові поняття 
молодший викладацький склад. Цей слот має лише три варіанти вербалізації у сучасній 
англійській мові: demonstrator, teaching fellow та teaching assistant, але кожний з них 
є характерним лише для одного варіанту сучасної англійської мови. Так, наприклад, 
варіантом вербалізації цього слоту в британському варіанті сучасної англійської мови 
є лексична одиниця demonstrator: a person who, under close supervision, instructs students 
about experiments, systems and/or methods and protocols and provides support to students 
engaged in such practical work (University of Bristol). 

Засобом вербалізації цього ж поняття в американському варіанті сучасної англійської 
мови слугує лексична одиниця teaching fellow. Подібна різниця, на нашу думку, між аме-
риканським та британським варіантами сучасної англійської мови викликана суто істо-
ричними причинами. 

Центральним поняттям, яке вербалізує слот RESEARCHER, є a person who is oc-
cupied with research activity. Аналіз фактичного матеріалу показав, що одним із засобів 
вербалізації слоту RESEARCHER у сучасній англійській мові є ядерна лексична одиниця 
слоту PROFESSOR, а когнітивну ознаку дослідницький персонал цій лексичній одиниці 
надає прикметник research: Research Professor, Research Assistant Professor, Research As-
sociate Professor тощо. 

Іншими лексичними одиницями, які вербалізують слот RESEARCHER у сучасній 
англійській мові, є research fellow, research associate, research assistant, senior researcher, 
senior research assistant, research technician, postdoctoral research fellow, postdoctoral re-
search associate тощо. Диференційною семою, яка міститься в структурі кожного варіанту 
вербалізації слоту RESEARCHER є someone who does research. Відмінність полягає лише 
у старшинстві посад, які вказані лексичні одиниці номінують.

Отже, слот RESEARCHER відмічений в американському та британському 
варіантах сучасної англійської мови номінативною ідентичністю. Усі вказані лексичні 
одиниці однаково широко вживаються в обох варіантах англійської мови з однаковими 
значеннями.

Таким чином, фрейм TEACHING/RESEARCH STAFF актуалізується у сучасній 
англійській мові за допомогою значної кількості номінативних засобів. У процесі 
дослідження виявлено, що засоби вербалізації посад у британському та американському 
варіантах сучасної англійської мови є у більшості випадків ідентичними, що, на нашу 
думку можна пояснити історичними причинами. Незначні відмінності у засобах мовної 
репрезентації, які спостерігаються у деяких слотах, можливо пояснити особливостями 
мовної мікрокартини світу освітнього дискурсу тих ВНЗ, в якому вони функціонують. 

Перспективи подальшого дослідження вбачаємо у виявленні когнітивних та 
лінгвістичних особливостей інших фреймів, які формують структуру концепту EDUCA-
TIONAL MANAGEMENT у сучасній англійській мові. 
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PECULIARITIES OF VERBALIZATION OF THE FRAME TEACHING/RESEARCH 
STAFF IN MODERN ENGLISH

The article deals with peculiarities of verbalization of the frame TEACHING/RESEARCH 
STAFF as one of the components of the concept EDUCATIONAL MANAGEMENT in two variet-
ies of modern English: British English and American English. The major lexical units that actu-
alize the frame TEACHING/RESEARCH STAFF in modern English have been selected. Several 
slots have been revealed within the frame, and lexical units that represent them in modern English 
have been shown. Similar and distinctive features of the means of verbalization of the frame 
TEACHING/RESEARCH STAFF in British English and American English have been analysed. 
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НАЗВИ ЇЖІ ТА НАПОЇВ У ПОЛІСЬКІЙ ФРАЗЕОЛОГІЇ:
ІСТОРИЧНИЙ ТА ЕТНОКУЛЬТУРНИЙ КОМЕНТАР

(НА МАТЕРІАЛІ ДІАЛЕКТНОЇ ФРАЗЕОЛОГІЇ СЕРЕДНЬОГО ПОЛІССЯ)
 
У статті аналізуються лексико-тематичні групи фразеологізмів, що містять 

компонент-назву страви або напою. З’ясовано найпродуктивніші у кількісному 
відношенні номінації; визначено основні семантичні типи фразеологічних одиниць; 
підкреслено, що фразеологізми із структурним компонентом – назвою їжі – становлять 
суттєвий пласт поліської фразеології.

Ключові слова: фразеологізм, фразеологічна одиниця, фразеологічний компонент, 
семантика, етносвідомість.

Постановка проблеми. Фразеологізми – це сталі, пов’язані спільним змістом, постійно 
відтворювані у мовленні висловлення, що формуються на стереотипах етносвідомості і є 
показниками культури народу [1: 641]. Фразеологічні одиниці (далі – ФО) є результатом 
пізнавальної, трудової, культурної діяльності людини, оскільки саме через образність 
фіксується антропоцентричне сприйняття і переосмислення навколишнього світу. Слід 
зазначити, що фразеологізми характеризують усі сфери діяльності людини, фізичні та 
розумові особливості, рівень соціальної адаптації особи.

Мета. У статті зроблено спробу проаналізувати ареальні фразеологізми з компонен-
том-назвою їжі та напоїв, які побутують на території Середнього Полісся (північне на-
річчя), а також на суміжних територіях (перехідні говірки південно-східного та півден-
но-західного наріч).

Фразеологізми із харчовим компонентом містять інформацію про традиційну 
національну кухню етнічних поліщуків, звичаї та обряди наших предків. Варто зазначити, 
що окремі назви страв сьогодні не вживаються і замінені іншими лексемами (рожок – 
пряник, рогалик; ковма – картопляне пюре) інші страви сучасні господині не готують 
узагалі, й вони перейшли до розряду кулінарних архаїзмів, проте у фразеології зберегли 
свою номінацію та характеристики (вергун, книш, содник, мандрика, кваша, лемішка).

Як правило, в народній кухні переважали випечені та зварені страви із борошна, 
круп’яні вироби, молочні страви. До того ж, усі харчові складники (тісто, дріжджі, 
мед тощо) та готові вироби (вареник, галушка тощо) несуть певну інформацію: хліб (+) / 
галушка (-), олія (+) / сало (-): Сливка – слинка, риба – вода, а хліб – голова / Не вмер Данило, 
так галушка вдавила; Мати олію в голові / Дурний як сало без хліба [2: 9-154; 3: 14-226].

Овочева складова у фразеології є зовсім мізерною – це квашений огірок, капуста, 
горох, цибуля, часник, хрін: Нате й мій глек на капусту ’набридати’; Скривився як 
солоний гурок ’невдоволення’; Добрий як цибуля після чаю ’злий’; Змішати горох з 
капустою ’дурниця’. 
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Особливою експресією відзначаються ФО, що містять компонент-назву приправи 
(сіль, перець, оцет, гірчиця, хрін, редька). Усі без винятку вирази характеризують 
негативні прояви людського буття, вади поведінки, недоліки фізичного та розумового 
розвитку, – ймовірно, що така емоційна насиченість зумовлена гострими смаковими 
якостями приправ (хрін, перець), постійним і надмірним споживанням (редька), 
дозованим уживанням (сіль): Хрін редьки не солодший; Усолодився як черв’як у хріні; На 
дурняк і укус солодкий; В очі устряв як сіль; Я до тебе з серцем, а ти до мене з перцем. 
Особливо метафоричними та виразними є ФО з компонентом сіль, оскільки це – неза-
мінний консервант і приправа (З’їсти без солі ’знущатися’); дороговартісний продукт 
(Збирається як чумак по сіль ’ледачий’; Пішов як у Крим по сіль ’зникнути’; Уже мені 
не до солі, коли грають на басолі 1.’байдужий’, 2.’безжурний’). У фразеології відзначено 
неприємні, болісні відчуття від потрапляння солі на рану, в око: Сипати сіль на рану; 
Сіль в очах; Люблю як сіль в оці, як кольку в боці – і порівняйте: Солі на хвіст насипати 
’байдуже’. До позитивних сентенцій належать ФО: Сіль землі ’найморальніша частина 
соціуму’; З’їсти [не один] пуд солі ’довго бути разом’. 

Перші страви у раціоні поліщука мали назву борщ, юшка, а пізніше додалася і но-
мінація суп. Борщ – рідка овочева страва, що містить понад десять інгредієнтів, і була 
основною в раціоні селян; про значення борщу в народній кулінарії свідчить прислів’я: 
Де борщ і капуста, там хата не пуста. Компонент борщ є складовою частиною значної 
кількості ФО – це свідчить як про давні традиції приготування, так і про важливість цієї 
страви у харчуванні: ’набридливість’: Причепився як голодний до борщу; Згадати, як борщ 
вчорашній їв; ’говорити дурниці’: Вигадати таке, що і борщ не кришать; ’засторога’: 
Їж борщ з грибами, бережи (держи) язик за зубами; ’недоречність’: Бовтнув як сопель в 
борщ; ’нікудишній’: Хазяїн як з розбитого горшка борщ; Смачний як пересолений борщ; 
Свіжий як вчорашній борщ; ’невдача’: Вхопив як шилом борщу налив; Плаває як муха в 
борщі; Наїстися кислого борщу; Півень думав-думав і в борщ попав; Попав як курка в 
борщ; Упав у біду як курка в борщ; Упав у біду як муха в борщ; Набрав як борщу на шило; 
’злість’: Кислий борщ; Ніби я йому в борщ плюнув; Дивиться ніби я йому борщ босими 
ногами перейшов; Розійшовся як жидівський борщ; ’образа’: У борщ наплювати; ’ледар-
ство’: Ти, срако, вари борщ, а я піду на москалі дивитися; ’інтенсивність’: Борщ кипить 
аж перевертається; ’хворість’: Всередині клекотить як борщ у горщику; ’байдужість’: 
Гарячий як єврейський борщ; Гарячий як свекрухин борщ; Гарячий як циганський борщ; 
Гарячий як жидівський борщ під лавкою.

Також лексема борщ у складі фразеологізмів характеризує якості мови і мовлення: 
Мова прісна як борщ без солі ’нецікаве мовлення’; Мова красна як борщ ’гарне мовлен-
ня’; Булькоче як горня з борщем у печі ’незрозуміле мовлення’.

Окремі ФО з компонентом борщ залежно від контексту мають діаметрально 
протилежне значення: Гарячий як борщ ’жвавий’ – Гарячий як жидівський борщ у 
п’ятницю ’байдужий’. Безумовно, така градація засвідчує традиції приготування і спо-
живання борщу саме українцями, і зокрема поліщуками, але аж ніяк не представниками 
інших етносів, що населяли Україну.

Лексема юшка у складі ФО має декілька значень: 1) ’рідка м’ясна, рибна, картопляна 
страва’ (Юшку варити ’вередувати’); 2) ’рідина’ (Юшку пити і ноги мити ’покірний’); 
3) ’кров’ (Умитися юшкою ’кровотеча’). Як правило, фразеологізми з компонентом юшка 
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характеризують якість певного явища, події, предмета, ознаки, властивості, дії: Добрий 
як з гамна юшка ’несмачний’, ’невродливий’, ’незграбний’ тощо; Дешева рибка – юшка 
вон; Дешеву юшку за ворота ллють; Дешева рибка – погана юшка.

Поодинокі ФО з компонентом суп більш пізнього походження (з польськ. supa) і у 
всіх поліських варіаціях маніфестують невдачу: Індик думав – і в суп попав; Як вилкою в 
суп; Як суп без солі. 

Ймовірно, що ФО Баланду точити ’забагато говорити’ з’явилася в поліській 
фразеології через уплив жаргонної тюремної лексики, оскільки баланда – це ’дуже рідка 
пісна юшка з недоброякісних продуктів’.

Молоко і молочні продукти були у постійному раціоні харчування поліщуків – 
свідченням цього є численні ФО з «молочними» компонентами.

Молоко: ’невдача’: З того молока не буде сиру; Упав як гладишка з молоком; 
Попасти в молоко; Толку як з козла – ні вовни, ні молока; Ошпаритися на молоці; ’удача’: 
Купається як кіт у молоці; Хапнув як циган молока; ’заможність’: Молочні ріки в киселевих 
берегах; ’скупість’: Допався як ужака до молока; Дивиться як кіт на кухлик з молоком; 
Облизується як кіт на молоко; ’злість, сварка’: Аж молоко кисне; Розлити молоко; ’не-
порядність’: Така з нього людина як цап молоко п’є; ’обачність’: Дмухати на молоко; ’не-
досвідченість’: Губи в молоці; Мамине молоко на губах не обсохло (не висохло); Молоко 
на губах не обсохло; ’повільний’: Йде так, що на голові глечик із молоком встоїться; Іде 
наче молоко на голові кисне; ’вродливий’: Кров з молоком; Гарний як у молоці купаний; 
’сивий’: Побілів як молочна піна; Сивий як молоко; ’блідий’: Білий як з молока вилитий; 
Білий як молоком умитий.

Сметана: ’невдача’: Упав у гаразд як муха в сметану; ’удача’: Живе би кіт у сметані; 
Життя як сметана; ’скупий, заздрісний’: Радий як кіт коло сметани; Любить як кіт 
сметану; Ласий як кіт до сметани; Облизується як кіт після сметани; ’повільний’: 
Іде наче сметану на голові несе; Так біжить, що сметана на голові одстоїться; Іде як 
сметану на голові збиває; ’незграбний’: Диба як муха по сметані; Спритний як муха в 
сметані.

Сир: ’ невдача’: Безоплатний сир тільки в мишоловці; ’удача’: Купається як сир у 
маслі; Живе як сир у маслі катається; ’нерішучість’: Відкладений тільки сир добрий; 
’брудний’: Білий як циганський сир; Цигани довго сир відкладали.

Побічний продукт переробки молока – сироватка (перегон, кисляк) – характеризує 
негативні риси поведінки індивіда: ’злість’: Солодкий як молоко – хоч би не скис; ’пия-
цтво’: Заливається як пан сироваткою; ’скупість’: Заливається як циган сироваткою 
(кисляком); Налопався як циган сироватки; Допався як свиня до перегону; ’дурнуватий 
сміх’: Заливається як циган (дурень) сироваткою; Регоче як дурень після сироватки. 
Можливо, мотиваційною основою щодо створення ФО послужили невисокі смакові та 
поживні якості сироватки, а відтак низька вартість цього харчового продукту.

Каша була, і певною мірою, залишається базовим продуктом споживання українців. 
Хоча господині готували різні каші (гречані, пшоняні, ячні), у фразеології практично 
відсутня диференціація за складом крупи, виняток становить ФО Кумо, позичте пшона 
на куліш. – Нема, треба натовкти. – То я прийду, коли натовчете ’погана господиня’. 
Переглядаючи численні сталі вирази із компонентом каша, помічаємо, що каша – це сус-
пільна страва: Зварити (з кимось) кашу ’дійти згоди’; Розхльобувати кашу ’вирішува-
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ти складну проблему’; Каші не звариш (з кимось) ’непорозуміння’, адже її готували під 
час обрядових дійств (на хрестини, мерлини, ворожіння, толоки) [4: 529]. В цілому ж, 
ФО із компонентом каша не можна чітко структурувати за тематичними групами, проте 
спостерігається символіка добробуту (Хочеш каші – злізь із печі), гідності (Не дати в кашу 
наплювати), безперспективності (Заварити кашу), складності у вирішенні проблеми (Чим 
заколотив кашу – тим і розмішуй), позитиву (Маслом каші не спортиш), поміркованос-
ті (Мовчи, язичку, – кашки з’їси). Також каша маніфестує невдачу в певних справах (У 
кашу вкипіти; Скисла каша; Дати гарбузячої каші), гоноровість незаможної людини (Дома 
каша без круп, а на людях шапка за руб; Хоч зад голий, зате каша з молоком). 

Фразеологізми із компонентом каша характеризують людину набридливу (Обрид як 
поміщицька каша), пихату (Гречана каша сама себе хвалить), брудну (Чепурний як горщик 
із кашею), обережну (Заходився як кіт коло гарячої каші), слабосилу (Мало каші з’їсти). 
Уже хрестоматійними стали ФО на ознаку порваного взуття (Капці каші просять), а та-
кож із значенням ’кари’, ’побиття’: (Березова каша; Березової каші з’їсти (покуштувати); 
Дати березової каші; Всипати березової каші); Почастувати березовою кашею. 

Що ж до м’ясної тематики, то в поліській фразеології активно функціонують ФО з 
компонентом сало, а також м’ясо, ковбаса, кишка. 

У свідомості українця сало – це не лише і не стільки їжа, скільки елемент 
світосприйняття, адже сало, жир – то ознака заможності, добробуту, удачі: Живе як 
бобер (почка, квочка, миша) у салі. Саме сало є мрією котів, собак і циган: Ласий як 
циган на сало; Очима водить як кіт за салом; Видно як собаку, що сало з’їв: сидить і 
викручується. Прикметно, що крадіжка саме сала (а не м’яса чи ковбаси) фіксується у 
ФО і осуджується: Дивиться ніби я у нього в голодовку кусок сала украв; Зловили як кота 
над салом; Знати, чия кішка сало з’їла; Тиха українська ніч, але сало треба переховати. 
Властивість сала рівно, легко нарізатися зумовила утворення ФО із семантикою улес-
ливості: Говорить як салом мастить; Хоч до сала прив’яжи. Проте за певних обставин 
сало є недоречне: Дурний як сало без хліба; Мнеться як сало в помідорах.

Дуже продуктивними у фразеотворенні стали похідні продукти із сала – вишкварки, 
шкварки, шкурлати, шкуратки, шкурки. Як правило, ФО маніфестують таку семанти-
ку: ’злий’: Підскакує (сичить, шкварчить) як сало на сковороді; Шкварчить як сало на 
сковороді (як вишкварки на сковороді, як шкварка на пательні, як шкурлат на огні); ’пи-
хатий’: Дметься як шкурат (шкурка, шкураток) на огні; 1.’сварливий’, 2.’балакучий’: 
Тріщить як сало на сковороді; ’покарання’: Спекти на шкварку; Зробити вишкварки; 
’худорба’: Спектися на шкварку.

Аналогічними у цій системі координат є ФО з компонентом масляні вишкварки, 
оскільки відсутній реальний предмет спостереження: Масляні вишкварки ’нісенітниця’; 
Не варте і за масляні вишкварки ’не варт уваги’; Сваряться за масляні вишкварки 
’сварка ні за що’. 

Решта м’ясних виробів у фразеології мають оцінну вартість: ковбаса – ’заможність’, 
’свято’: Сама лучча риба – ковбаса; Ласий на чужі ковбаси; Дивиться як кіт на ковбасу; 
кишка – буденна, «чорна» їжа: За кавалок кишки сім кілометрів пішки; За кусок кишки 
сто кілометрів пішки; За півкіла кишки сім миль пішки. Поодинокими є згадки у фразе-
ології «м’ясних» лексем: Тіло росте не від котлєт, а від лєт ’обрезклий‘; Їсть як жид 
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шашлики з дохлої свині ’гидувати’; У степу і хрущ м’ясо ’безперспективність’; Старого 
парубка женити як старе м’ясо варити ’безнадійність’.

Жирові продукти (жир, олія, лій (лой), масло, смалець) як компоненти ФО в по-
ліській фразеології вживаються із діаметрально протилежним значенням – ’розумний’: 
Мати олію (лій, смалець) в голові, й порівняйте: не гурт олії в голові ’дурний’.

Сите, заможне життя типового поліщука можливе за наявності жировмісних 
продуктів – сала, масла, сметани: Живе як кіт у сметані; Живе як сир у маслі катається; 
Доля маслом губи змастила; Маслом каші не зіпсуєш.

Здатність масла легко розтоплюватися спричинила появу ФО: Легко як гарячий ніж 
по маслу ’легко вдається’; Бреше як маслом мастить ’легко бреше’; Пішло як по маслу 
’пощастило’. Однак фізичні властивості жирових продуктів зумовили появу групи ФО із 
значенням ’неохайний’, ’брудний’: Вищупувався як маслом сніг мастив; Коси як жиром 
(олією) политі; Коси як салом помазані; Коси як смальцем помиті.

Назви напоїв (квас, пиво, брага, мед, горілка, сороківка, сітро), зважаючи на смакові 
якості, традиції приготування і зберігання, культуру споживання, також стали компонен-
тами ФО.

Квас у фразеології позиціонується як ознака зубожіння: Часом і з квасом, а порою і з 
водою; Живемо часом як цибуля з квасом. Ймовірно, що мають на увазі буряковий квас, який 
використовували як обрядовий напій у Великий піст (дійство «полоскати зуби») [4: 568].

 Обрядовими напоями віддавна були брага і пиво. Брага – це хмільний продукт, який 
виготовлявся з ячмінного солоду і розводився водою; якщо ж до браги додавали заварку 
із хмелю, то такий напій називали пивом [4: 564]. Очевидно, що брага була вельми 
популярним напоєм не лише для чоловіків, але й для волів, свиней і мух: Липнуть як 
до браги мухи; Липнуть як свині до браги; Допався як віл до браги; Липне як п’яний до 
браги – скрізь подається характеристика надокучливої особи. Пиво у фразеології стало 
синонімом неякісного продукту, невдачі загалом: Різкий як ружинське пиво; З цього діла 
не буде пива; Розібрало як вовка пиво; Пивом душу не обманеш.

Неякісне виготовлення солодких газованих напоїв трансформувалося в народному 
мовленні у ФО із значенням ’злий’: різкий як торішній лимонад; Різкий як сітро.

Особливо важливим і значущим для поліщуків був питний мед. Мед (меди) здав-
на був ритуальним напоєм, який вживали на громадських учтах, у похоронних та по-
минальних обрядах [5: 404]: Поки зберешся, то бояри й мед поп’ють ’повільний’. У 
фразеологічному доробку мед (як напій) має значення улесливості (Говорить як медом 
поливає; Говорить як мед розливає; Лити мед), а також підступності (Дати меду; Вашими 
устами мед пити).

Поліська фразеологія не обмежується запропонованим вище переліком та образною 
характеристикою страв і напоїв. Поза нашою увагою залишилися численні ФО, що 
містять у своїй структурі лексеми хліб (вергун, содник, книш), вироби із борошна 
(галушки, вареники, млинці), інгредієнти до тіста (борошно (мука), дріжджі), харчові 
продукти (мед, яйце), оскільки розглянути усі ФО цієї компонентної групи в обсязі однієї 
статті неможливо.

Висновки. Варто зазначити, що поліщуки важливого значення надавали процесу 
приготування їжі, традиціям споживання – і доказом цього є численні ФО: Смачно, хоч 
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на собак вилий ’зовсім несмачно’; Черево не дерево – роздасться ’про ненажеру’; Живіт 
як злодій – старого добра не пам’ятає ’про ненажеру’; Наїстися під віничок ’досхочу’. 

Сама лексема їсти і процес споживання їжі також переосмислилися і набули у 
фразеології нових, почасти несподіваних значень: Роздивляється наче їсть ’уважно 
дивитися’; Вчора їв – вчора жив ’марні згадки’; Їсти не просить ’не завдає турбот’; 
Їсти поїдом ’знущатися’; Їсти терплячки ’марно чекати’; Сором не дим, очі не виїсть 
’безсоромність’; Сорому наїстись ’зніяковіти’.

Переймалися мовці й почуттям голоду , про що свідчать численні ФО цієї тематичної 
групи: говорить як три (сім) дні не їв; Ріски в роті не мати; Рісочки в робі не держати; 
Крихти в роті не було; Росинки в роті нема; Роски в роті не було.

У фразеології також знайшли своє місце традиційні способи приготування їжі: 
На цьому пеклось і варилось ’кінець’; Сидить як варений у маслі ’млявий’; Як маком 
засмачене і дьогтем полите ’злий’.

Також зазначимо, що у фразеологізмах з харчовим компонентом закарбувалися 
елементи народної обрядовості: Дати гарбузячої каші і Винести печеного гарбуза 
’відмова сватам’; Перерізати хліб і Хліб обміняти ’погодитися вийти заміж’.

Насамкінець зауважимо, що фразеологізми із структурним компонентом назвою 
їжі/ напоїв становлять значний кількісний і якісний пласт поліської фразеології, вони 
допомагають усвідомити витоки етносвідомості українця, особливості його світобачення.
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 НАЗВАНИЯ ЕДЫ И НАПИТКОВ В ПОЛЕССКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ: 
ИСТОРИЧЕСКИЙ И ЭТНОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ
В статье анализируются лексико-тематические группы фразеологизмов, в 

составе которых присутствует компонент-название еды или напитков. Объясняются 
наиболее продуктивные в количественном отношении номинации; определяются 
основные семантические типы фразеологических единиц; подчеркивается, что ФЕ, 
имеющие структурный компонент еда / напиток, составляют существенный слой 
полесской фразеологии.

 Ключевые слова: фразеологизм, фразеологическая единица (ФЕ), фразеологический 
компонент, семантика, этносознание.
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NAMES OF DRINKS AND FOOD IN POLISSYA PHRASEOLOGY: 
HISTORY AND ETHNOCULTUROLOGIC COMMENT

 The article deals with phraseological groups with the component-names of drinks and 
kinds of food and determins the most productive quantitative nomination.
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УКРАЇНСЬКИЙ ДІЄСЛІВНИЙ НАГОЛОС: ЛЕКСИКОГРАФІЧНА ТРАДИЦІЯ 
І МОВНА ПРАКТИКА У СВІТЛІ ЕКСПЕРИМЕНТУ

Стаття являє собою результат і узагальнення даних, отриманих автором у ході 
експерименту, під час якого респондентам було запропоновано наголосити особові 
словоформи теперішньо-майбутнього та родо-числові минулого часів дійсного 
способу, а також особові словоформи наказового способу дієслова насторожити(ся) 
«викликати напружену увагу», що, згідно з даними сучасної лексикографії, має кінцеву 
акцентну парадигму. Метою експерименту було виявити характер еволюційних змін у 
наголошенні дієслів сучасної української мови на -ити. Попри позірну хаотичність різно-
манітних даних експерименту, його результати вказують на доволі помітну тенденцію 
серед цих дієслів до втрати ними первісного кінцевого наголосу.

Ключові слова: акцентна парадигма, акцентна характеристика, акцентний тип 
(кінцевий, кореневий, рухомий), особова парадигма, словоформа.

 
Давно помічено, що наука має властивість потрапляти доволі дивну як на саму її 

природу й призначення ситуацію: ставити річчю в собі, що автоматично її перетворює 
в річ для себе. Українська акцентологічна наука, особливо в тій своїй ділянці, що хоче 
мати прикладне значення як похідне від наукових занять, причетних до вироблення 
певних орфоепічних норм, спертих на зважені підстави для них, ще мусить уточнити 
предмет свого інтересу. Матеріалом для її занять і виснуваних із них узагальнень 
здебільшого слугують лексикографічні дані. Тим часом зауважено, що лексикографія не 
так фіксує сучасний їй мовний стан, як укотре відтворює зміст словників попереднього 
часу. Польових досліджень з акцентології в Україні не було за всю історію українського 
мовознавства, хоч, на нашу думку, саме українська мова, як жодна інша, потребує 
цього: адже науку про неї створюють у здебільшого русифікованих містах, яким вона 
дана в пам’яті, а не в щоденному різноманітному живому спілкуванні. Гадаємо, що 
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аберації мовної свідомості в таких умовах є неминучими, а це майже гарантує появу в 
цьому середовищі численних мовних фікцій, які з живою українською мовою можуть 
мати дуже умовний зв’язок. Спроби ж ревізувати якусь таку фікцію натикаються 
на авторитет зафіксованого лексикографічно «факту», легітимізованого на підставі 
т. зв. «узвичаєності» − вседозволяючого, але ніколи ніким не доведеного аргументу. 
Так відтворюється та культурно-психологічна атмосфера, що перетворює українську 
літературну мову в річ у собі, а її вивчення − у річ для себе. Наше дослідження, отже. і 
з’явилося як результат пошуку нових. евристичних, способів аналізу мовного матеріалу – 
таких, щоб наше судження про нього були якомога прозорими і доказовими. тож годі 
доводити актуальність такого заходу, що обіцяє бути плідним у своїх як прикладних, так 
і, що ще важливіше, методологічних результатах. 

Не маючи можливості провадити дослідження наголосу в живій українській народній 
мові в польових умовах, ми вирішили провести єдино можливий в таких умовах точковий 
експеримент з виявлення цієї актуальної для нормального розвитку української літературної 
мови проблеми в місті Києві. Поштовхом для цього стали наші власні спостереження 
(нефіксовані) над способом наголошування дієслова насторожити(ся) «викликати 
напружену увагу» різними з багатьох поглядів (регіон походження, рівень загальної 
освіченості, рівень володіння літературної мовою) мовцями. Попередньо ми помітили, 
що в значній частині випадків словокористування наголошення цього слова розходиться 
з зафіксованим у словниках і рекомендованим, отже, для вживання як нормативним, 
див.: насторожи́ти(ся) − насторожe(ся), насторожи́ш(ся), насторожио́(ся), 
насторожите́(ся) [ОС99, 466]. Уточнимо, що наведені лексикографічними джерелами 
акцентні характеристики інфінітива (суфіксальний наголос) й особових форм теперіш-
ньо-майбутнього часу (кінцевий наголос) парадигматично зумовлюють суфіксальне на-
голошення родо-числових форм минулого часу насторожи́в(ся), насторожи́ла(ся), 
насторожи́ло(ся), насторожи́ли(ся), а також кінцеве наголошення особових форм наказо-
вого способу: насторожи́(ся), насторожі́мо(ся), насторожі́ть(ся).

Експеримент провадився способом анкетування, для чого ми уклали анкету, основні 
пункти якої ми зараз назвемо й при потребі прокоментуємо. Насамперед зазначимо, 
що анкета складалася з двох окремих частин, щоб зміст другої частини не впливав на 
відповіді респондентів, коли вони відповідали на запитання першої її частини. У першій 
частині запитання були такі: 1. Поставте, будь ласка, знак наголосу: насторожити(ся) − 
насторожу(ся), насторожиш(ся), насторожимо(ся), насторожите(ся); 2. Постав-
те, будь ласка, знак наголосу: насторожив(ся), насторожила(ся), насторожило(ся), 
насторожили(ся); 3. Напишіть і поставте знак наголосу у формах наказового способу: 
1) ти, 2) ми, 3) ви; 4. Як Ви обґрунтуєте обрану Вами акцентну характеристику слова?

Друга частина анкети була відокремлена від першої через таке в ній запитання: 
1. Предметом експерименту було дієслово насторожити(ся) «викликати напружену 
увагу». Чи впливає на Вашу вимову його те, що в мові є омографічне дієслово 
насторожи́ти(ся) − насторожe(ся), насторожи́ш(ся); мин. насторожи́в(ся)... 
насторожи́ли(ся), що є префіксальним утворенням від сторожи́ти − сторожe... тощо? 
Відразу прокоментуємо це. Запитання було розраховане насамперед на тих респондентів, 
для мовлення яких був би характерний кінцевий наголос дієслова насторожити(ся) − 
предмета експерименту. З огляду на результати його можна визнати зайвим в анкеті. 



219

Хоча, здається, воно допомогло зрозуміти, що омофонія не є перешкодою в живому 
мовленні, у якому контекст знімає можливі проблеми.

Наступним і зі змістового погляду останнім було запитання, що мало на меті виявити 
стійкість мовної звички щодо наголошення аналізованого слова: 2. Ви наполягаєте на 
даній Вами акцентній характеристиці слова? Цим ми сподівалися виявити, які з наших 
респондентів є найстійкішими у своїх мовних звичках. Зізнаємося, що й тут ми не досягли 
якогось певного результату, оскільки в усіх виділених нами за наслідками опитування 
респондентських групах відповіді розподілилися приблизно однаково: «так» − 40%, 
«ні» − 40%, немає відповіді − 20%.

Далі йшли запитання загального характеру про вік, освіту, місце народження, «стаж» 
користування українською літературною мовою респондентів тощо.

Неспеціальні дані про результати анкетування.
Учасникам анкетування стали 142 респонденти, вік яких коливався від 23 до 75 років, 

однак в основному це були люди від 27 до 55 років, тобто т. зв. середнього віку, вікової 
категорії, що є соціально найактивнішою. Специфікою респондентської групи, що 
зумовлено свідомим рішенням експериментатора, було те, що всі учасники експерименту 
мали щонайменше вищу гуманітарну освіту, переважно філологічну або журналістську, 
рідко − якусь іншу; серед них − численна група викладачів мовознавчих кафедр вищих 
навчальних закладів Києва. За місцем народження респонденти представляли практично 
всі регіони (усі територіальні діалекти) України, але результати анкетування не виявили 
якоїсь спеціальної залежності від цього чинника. Вік респондентів теж не виявився щодо 
цього спеціально впливовим.

Кілька попередніх зауваг.
Перед тим, як перейти до викладу власне результатів експерименту, уважаємо за 

потрібне зробити кілька попередніх зауваг. Нашим завданням було визначити акцентний 
тип дієслова насторожити(ся), як воно побутує в сучасній українській мові, особливо 
в тому її варіанті, що є літературним. Щоб наш виклад був цілком зрозумілим читачеві, 
укажемо на ті загальні закономірності, що є характерним в наголошенні дієслів струк-
турного класу на -ити в сучасній українській мові.

Дієслова на -ити, до яких належить аналізоване насторожити(ся), з погляду їхньої 
акцентуації розподіляються між трьома акцентними типами: а) кореневим; б) кінцевим; 
в) рухомим. Коротко схарактеризуємо кожен із них.

І Кореневий тип. Умовно: тип дієслова глá дити, що в усіх абсолютно формах є ко-
реневонаголошеним: глá джу, глá диш, глá дить, глá димо, глá дите, глá дять; родо-числові 
форми минулого часу, парадигматично пов’язані з інфінітивом: глá див, глá дила, глá дило, 
глá дили; особові форми наказового способу, парадигматично пов’язані з формами тепе-
рішньо-майбутнього часу: гладь, глá дьмо, глá дьте.

ІІ, Кінцевий тип. Умовно: тип дієслова прости́ти. Названий за кінцевонаголоше-
ними особовими формами теперішньо-майбутнього часу: прощe, прости́ш, прости́ть, 
простимо́, простите́, простя́ть, з якими парадигматично пов’язані форми наказового 
способу: прости́, прості́мо, прості́ть. Однак родо-числові форми минулого часу, пара-
дигматично пов’язані з інфінітивом, є суфіксальнонаголошеними: прости́в, проcти́ла, 
прости́ло, прости́ли.

ІІІ. Рухомий тип. Умовно: тип дієслова роби́ти. Найскладніший із погляду фор-
мування схеми наголошення. Названий так через ту особливість наголошення форм 
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теперішньо-майбутнього часу, коли форма 1-ої ос. одн. є кінцевонаголошеною, а всі 
інші − кореневонаголошеними: роблю́, але ро́биш, ро́бить, ро́бимо, ро́бите, ро́блять. У 
всьому іншому дієслова цього типу є схожими з дієсловами кінцевого типу: форми нака-
зового способу в них кінцевонаголошені: роби́, робі́мо, робі́ть, а форми минулого часу − 
суфіксальнонаголошені: роби́в, роби́ла, роби́ло, роби́ли.

Власне результати експерименту.
За результатами експерименту, ми всі анкети (142) поділили на 6 груп за домінуючими 

в кожній з них акцентними характеристиками аналізованого дієслова. Уже з того, що 
таких груп є шість, а не три, скільки всього може бути акцентних типів у дієслів на -ити, 
є очевидним, що серед відповідей були й нетипові, непередбачувані.

Слід зазначити, що за характером відповідей на всі запитання як кожна заповнена 
анкета зокрема, так і у виділених нами групах характеризуються різною мірою 
внутрішньої цільності. Однак, на наш погляд, загалом їх можна звести до певних 
внутрішньо логічних схем, що дають змогу побачити тут як характер акцентних змін, що 
відбуваються в дієслові, так і його узагальнену акцентну характеристику в сучасній мові.

Зробимо ще одне суто технічне застереження. Оскільки респонденти досить часто 
залишали те чи інше запитання анкети без відповіді, то сума підсумкових цифр в окремих 
підгрупах не завжди відповідатиме сумарній цифрі.

І. Кореневий акцентний тип.
Найрепрезентативнішою виявилася група респондентів, що зазначила в 

аналізованому дієслові кореневонаголошену особову парадигму теперішньо-майбутнього 
часу настро́жу(ся), насторо́жиш(ся), насторо́жимо(ся), насторо́жите(ся). З усіх від-
повідей таких виявилося 76, що становить понад 53%. Зрозуміло, що всі вони зазначили 
й кореневий наголос в інфінітиві: настро́жити(ся).

Однак уже при відповіді на наступне запитання про наголос у родо-числових формах 
минулого часу закономірне в такому разі кореневе й тут наголошення насторо́жив(ся), 
насторо́жила(ся), насторо́жило(ся), насторо́жили(ся) зазначили лише 58 респондентів, 
що становить уже близько 41% від усіх (скорочення на 18 респондентів, 12%) і 73% від 
первісного складу групи. Шість респондентів указали на непарадигматичне в такому 
разі суфіксальне наголошення насторожи́в(ся), насторожи́ла(ся), насторожи́ло(ся), 
насторожи́ли(ся). Відповіді ще шістьох респондентів були позбавлені навіть вну-
трішньопарадигматичної логіки, оскільки тут допускалося наголошення різних типів 
у різних комбінаціях, напр.: насторожи́в(ся), насторожи́ла(ся), насторожи́ло(ся), 
але насторо́жили(ся); насторо́жив(ся) і насторо́жило(ся), насторо́жили(ся), але 
насторожи́ла(ся) тощо. Гадаємо, такого роду відповіді є виразним свідченням того, 
наскільки стихійним може бути сучасне українське літературне мовлення. Шестеро 
респондентів залишили це запитання без відповіді.

Завдання написати і поставити знак наголосу в особових формах наказового 
способу виявило ще несподіваніші результати. Внутрішньо послідовну 
характеристику їм насторо́ж(ся), насторо́жмо(ся), насторо́жте(ся) дали лише 24 
респонденти, що становить майже 17% від усіх і близько 32% від первісної кількості 
респондентів цієї групи; від тих, що досі послідовно характеризували це дієслово як 
кореневонаголошене, це становить понад 41%. Отже, 24 респондентів (17% від усіх 
142) можна визначити як найстійкіших репрезентантів того погляду, що аналізоване 
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дієслово є кореневонаголошеним, − це погляд у, так би мовити, завершеному, 
остаточному його вигляді.

Однак не менш інформативними для дослідження якщо не сучасного його 
акцентного стану, то процесів акцентних перетворень у ньому є інші відповіді. Спочатку 
прокоментуємо відповіді тих, хто до цього був послідовним у визначенні наголосу дієслова 
як кореневого. Ще 14 із них (понад 24% у цій підгрупі) навели таку парадигму особових 
форм наказового способу: насторо́ж(ся), насторожі́мо(ся), насторожі́ть(ся), з яких 
лише форма 2-ої ос. одн. насторо́ж(ся) належить кореневій акцентній парадигмі; форми 
ж 1-ої ос. мн. насторожі́мо(ся) і 2-ої ос. мн. насторожі́ть(ся) належать некореневим 
(кінцевій або рухомій) акцентним парадигмам. Семеро респондентів (понад 10% у цій 
підгрупі) визначили всю особову парадигму наказового способу як кінцевонаголошену: 
насторожи́(ся), насторожі́мо(ся), насторожі́ть(ся). Деякі відповіді не підляга-
ють коментуванню, однак можемо й тут відзначити конкуренцію між словоформами 
насторожи́(ся) і насторо́ж(ся). Тому особливий інтерес для нас становить відповідь з та-
кими характеристиками: насторо́жи(ся), насторожі́мо(ся), насторожі́ть(ся), − тобто, 
з погляду їхнього морфонологічного оформлення, усі ці форми належать некореневим 
акцентним типам, однак форма насторо́жи(ся) тут, незважаючи на його морфонологічну 
характеристику, схарактеризована як кореневонаголошена.

Із решти 18 респондентів з усієї цієї респондентської групи лише ще двоє послідовно 
визначили ці форми як кореневонаголошені. Із решти окремо, гадаємо, слід прокоментувати 
три. Один респондент подав кінцевонаголошені форми насторожи́(ся) і насторожі́мо(ся), 
але кореневонаголошену насторо́жте(ся); другий − кінцевонаголошену насторожи́(ся), 
але кореневонаголошені насторо́жмо(ся), насторо́жте(ся); найцікавішою була відповідь 
третього: насторо́ж(ся) і насторо́жте(ся), але насторо́жі́мо(ся), з яких остання морфо-
нологічно належить до некореневих акцентних типів, але у ній уже зазначено як кінцеве, 
так і кореневе наголошення. Безперечно, тут знову бачимо прояв живомовного процесу до 
розвитку й закріплення цим дієсловом кореневого акцентного типу.

Загалом у цій респондентській групі можна відзначити такі закономірності: колонний 
характер кореневого акцентного типу зумовив досить послідовну його фіксацію як 
в особових формах теперішньо-майбутнього, так і в родо-числових минулого часів. 
Щоправда, внутрішньо суперечливим при цьому є те, що в останньому випадку їх 
зазначено помітно менше; це тим дивніше, що інфінітив, з яким вони парадигматично 
пов’язані, тут теж є кореневонаголошеним. Симптоматичним для нас є той факт, що 
кількість послідовно схарактеризованих як кореневонаголошених форм наказового 
способу значно менше; невипадковими тут, гадаємо, є досить численні помилки. Цим 
словоформам, щоб відбути до кінця виразно зазначену акцентну еволюцію до остаточного 
утвердження кореневого акцентного типу, треба ще пройти складну морфонологічну 
перебудову. Гадаємо, що ця обставина в еволюційному процесі виступає консервативним 
гальмівним чинником, однак, як бачимо, не такою мірою, щоб його спинити.

ІІ. Рухомий акцентний тип.
Другою за кількістю типологічно схожих відповідей виявилася та група учасників 

експерименту, у якій респонденти визначили акценті характеристики аналізованого 
дієслова в основному за рухомим акцентним типом. Усіх таких респондентів було 26, 
що становить понад 18% від усіх. Таким чином, в особовій парадигмі теперішньо-
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майбутнього часу аналізоване дієслово тут має такі акцентні характеристики: 
насторожу́(ся), насторо́жиш(ся), насторо́жимо(ся), насторо́жите(ся). Зрозуміло, 
що при такій особовій парадигмі інфінітив є закономірно суфіксальнонаголошеним − 
насторожи́ти(ся).

Закономірним у такому разі буде й суфіксальний наголос у родо-числових формах 
минулого часу: насторожи́в(ся), насторожи́ла(ся), насторожи́ло(ся), насторожи́ли(ся), 
однак так відповіло лише 14 респондентів цієї групи, тобто близько 54% з усіх них. 
П’ятеро ж із них (понад 19%) визначили наголошення цих форм за невідповід-
ним у цьому разі кореневонаголошеним типом: насторо́жив(ся), насторо́жила(ся), 
насторо́жило(ся), насторо́жили(ся). Та для нас показовішим тут є той факт, що ще се-
меро з них (близько 27% у групі) зазначили тут наголошення без будь-якої внутрішньої 
закономірності з найрізноманітнішою комбінацією акцентних характеристик цих форм 
на кшталт насторожи́в(ся), насторожи́ла(ся), насторожи́ло(ся), але насторо́жили(ся) 
або з протилежною тенденцією: насторо́жив(ся), насторо́жила(ся), насторо́дило(ся), 
але насторожи́ли(ся), − тут можливі різні комбінації різнонаголошених форм. Таке ви-
значення типу наголошення досить значною частиною респондентів (близько 5% усіх 
учасників експерименту) свідчить про стихійність його в їхньому індивідуальному мов-
ленні, відсутність усвідомлення ними того, здавалося б, очевидного факту, що наголо-
шення має певні типологічні закономірності. Проте з погляду якісних характеристик на-
голошення аналізованого дієслова в сучасній мові це може свідчити тільки про те, що 
воно в ньому нині не є стабільним, у ньому відбувається акцентна перебудова.

Відносно мало втрат зазнала підгрупа, що поки що послідовно визначала наголос 
дієслова за рухомим акцентним типом. Десять респондентів (понад 71% у цій підгрупі 
і понад 38% у групі) визначили його відповідно: насторожи́(ся), насторожі́мо(ся), 
насторожі́ть(ся). Були й внутрішньо непослідовні відповіді: один респондент, 
навівши парадигматично відповідні кінцевонаголошені форми 1-ої ос. мн. і 2-ої ос. мн. 
насторожі́мо(ся) і насторожі́ть(ся), форму 2-ої ос. одн. визначив за кореневонаголоше-
ним типом: насторо́ж(ся); інший навів лише відповідні в цьому разі форми 2-ої ос. одн. 
і мн. насторожи́(ся) і насторожі́ть(ся), а форми 1-ої ос. мн. визначити не зміг. Із тих 
п’ятьох із групи, що визначили наголос форм минулого часу за кореневонаголошеним ти-
пом, четверо й тут виявили помітну схильність до кореневого наголосу: двоє подали його 
як послідовно кореневий; третій як кореневонаголошену визначив лише форму 2-ої ос. 
одн. насторо́ж(ся), інші ж − як кінцевонаголошені: насторожі́мо(ся) і насторожі́ть(ся). 
Найцікавішою була відповідь четвертого респондента: навівши всі форми як коре-
невонаголошені, він до форми 1-ої ос. мн. насторо́жмо(ся) подає ще паралельну − з 
кінцевонаголошеним типом: насторожі́мо(ся). З тих вісьмох, що плутано визначили наго-
лос у формах минулого часу, тут четверо зазначили послідовно кінцевонаголошені форми, 
троє − кореневонаголошені; ще один − тільки форму 2-ої ос. одн. насторо́ж(ся).

Загалом про цю групу можна сказати, що в ній, на відміну від попередньої, було 
помітно менше виявлено внутрішньої послідовності при переході від форм теперішньо-
майбутнього до форм минулого часу. Гадаємо, що це можна пояснити рухомим акцентним 
типом особових форм, серед яких є як кореневі, так і кінцевонаголошені. Безперечно, 
що та сама обставина є причиною більшої внутрішньої послідовності у характеристиці 
форм наказового способу за кінцевонаголошеним типом.
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ІІІ. Кінцевий акцентний тип.
Третім щодо кількості представлених респондентами відповідей є кінцевий 

акцентний тип. Зазначимо, однак, що третім він є тільки серед «чистих» трьох типів. 
Беручи ж до уваги ще й інші результати опитування, він із погляду кількості відповідно 
заповнених анкет буде посунутий ще далі. З погляду внутрішньої відповідності оцінок ця 
група, гадаємо, є найстрокатішою. Лише 12 респондентів (понад 8% від усіх) визначили 
тип наголошення словоформ теперішньо-майбутнього часу так, що можна припустити, 
що в їхній мовній свідомості аналізоване дієслово має кінцевонаголошену парадигму 
насторожи́ти(ся) − насторожу́(ся), насторожи́ш(ся). Зазначимо, що взагалі наведених 
нами щойно словоформ досить, щоб визначити акцентний тип дієслова; далі характер 
наголосу визначається вже на підставі його парадигматичності. Власне, лише у двох ан-
кетах цей принцип витримано: насторожи́ти(ся) − насторожу́(ся), насторожи́ш(ся)... 
і далі: насторожимо́(ся), насторожите́(ся). У сімох (понад 58% у цій групі і майже 
5% від усіх) ця парадигма починається як кінцевонаголошена насторожи́ти(ся) − 
насторожу́(ся), насторожи́ш(ся), але далі продовжується як кореневонаголоше-
на: насторо́жимо(ся), насторо́жите(ся). Ще у трьох вони мають такий вигляд: 
насторожи́ти(ся) − насторожу́(ся), насторожи́ш(ся)..., але далі: насторожи́мо(ся), 
насторожи́те(ся), чого в природі цих дієслів в українській мові не буває.

Форми минулого часу в цій групі схарактеризовані в 11-ох випадках (близько 92%) як 
кінцевонаголошені і в одному − як кореневонаголошені.

Набагато строкатішою є тут картина у визначенні словоформ наказового способу. Лише 
троє респондентів (25% у групі) визначили його згідно з принципом парадигматичності 
як кінцевий. Ще один визначив лише форми 2-ої ос. одн. насторожи́(ся) і 2-о ос. мн. 
насторожі́ть(ся); решта не зазначили лише якусь одну з них. Нарешті ще один зазна-
чив кінцевонаголошену форму насторожи́(ся) і кореневонаголошену насторо́жте(ся).

Про групу загалом можна сказати, що вона найбільше позбавлена цільності. Це 
особливо помітно у формах теперішньо-майбутнього часу, які є провідними у визначенні 
акцентного типу дієслова. Відзначимо також той факт, що розходжень у визначенні 
характеру наголошення форм минулого часу у зв’язку з наголошенням форм теперішньо-
майбутнього часу тут найменше (понад 8%), однак там, де абсолютні цифри малі, 
обрахунки у відсотках є малопоказовими. Важливіше відзначити те, що в цій групі 
найбільше проблем постало не тільки щодо характеристики наголошення словоформ 
наказового способу, а й щодо визначення самої їхньої будови (особливо це стосується 
словоформ 2-ої ос. мн.).

ІV. Компромісний акцентний тип.
Представлений він одним-однісіньким респондентом, тому ми його згадуємо як 

приклад різного роду курйозів, що виникають при анонімному анкетуванні. Респондент 
указав подвійне наголошення у словоформах насторо́жи́ти(ся) − настори́жу́(ся), 
насторо́жи́ш(ся), насторо́жимо́(ся), насторо́жите́(ся), насторо́жи́в(ся)... 
насторо́жи́ли(ся), зазначивши в примітці, що це залежить від семантики (без доклад-
них пояснень). Однак далі він навів лише такі особові форми наказового способу: 
насторожи(ся), насторожімо(ся), насторожіть(ся). Тут усе невипадкове; навіть те, 
що тут респондент не зазначив наголосу: безперечно, далі він не зміг послідовно про-
вести вибрану ним тактику, адже запропоновані ним словоформи можуть бути лише 
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кінцевонаголошеними: насторожи́(ся), насторожі́мо(ся), насторожі́ть(ся), − очевид-
но, цей акцентний тип для нього є ще провідним у його індивідуальній свідомості. Для 
цілковитої акцентної перебудови цього дієслова за кореневим акцентним типом треба, 
як уже згадувалося, щоб словоформи наказового способу змінилися й морфонологічно: 
насторо́ж(ся), насторо́жмо(ся), насторо́жте(ся). Поза всяким сумнівом, звичайно, 
подвійне наголошення цього дієслова в мовній свідомості респондента відображає ак-
центні зміни в ньому, а не якесь семантичне розщеплення.

Далі в нас ідуть ще два умовних типи − такі, якими вони постають у відповідях на 
запитання анкети. Сучасна акцентологічна наука їх, щоправда, не знає, однак якщо у 
свідомості цілої групи людей певні мовні явища якось групуються, типологізуються, то 
вони, безперечно, заслуговують на найпильнішу увагу дослідника. За нашою оцінкою, 
обидва ці типи, хоч і різняться між собою характером, є відображенням одного явища − 
переходу дієслова насторожити(ся) від первісного для нього кінцевонаголошеного до 
історично вторинного, інноваційного − кореневонаголошеного типу, що в сучасній мові 
все більше переважає. Тому обидва ці типи називаємо проміжними.

V. Перший проміжний акцентний тип.
Представлений він сімома респондентами, до яких ми з певним застереженням 

додали й восьмого (близько 6% від усіх). Семеро однаково визначили наголос інфінітива 
як суфіксальний: насторожи́ти(ся), після чого слід було б очікувати якогось од-
ного з двох некореневих акцентних типів − кінцевого чи рухомого − в парадигмі те-
перішньо-майбутнього часу. Однак насправді тут зазначене кореневе наголошення: 
насторо́жу(ся), насторо́жиш(ся), насторо́жимо(ся), насторо́жите(ся); у восьмого ж 
так: насторо́жу(ся), насторожи́ш(ся) (sic!), насторо́жимо(ся), насторо́жите(ся).

Знову ж таки семеро з цих восьми родо-числові форми минулого часу визначають 
відповідно до наголосу інфінітива як суфіксальнонаголошені: насторожи́в(ся)... 
насторожи́ли(ся), але один − як кореневонаголошені: насторо́жив(ся)... 
насторо́жили(ся). Цікаво, що саме в цього респондента, єдиного в цій групі, фор-
ма 2-ої ос. одн. наказового способу є кореневонаголошеною: насторо́ж(ся). Зате 
інші четверо подають тут особові парадигми з кінцевим наголосом: насторожи́(ся), 
насторожі́мо(ся), насторожі́ть(ся), ще двоє подають за цим же типом лише форму 2-ої 
ос. одн. насторожи́(ся).

Загалом про цей тип можна сказати, що він, як тип проміжний, має кілька 
внутрішніх невідповідностей. Найголовніша з них та, що кореневонаголошена особова 
парадигма теперішньо-майбутнього часу у великій кількості випадків поєднується з 
кінцевонаголошеною особовою парадигмою наказового способу, що парадигматично 
є неможливим. Зате парадигматичний зв’язок між типом наголосу в інфінітиві та у 
формах минулого часу усвідомлюється майже послідовно. Акцентні характеристики 
аналізованого дієслова у свідомості респондентів цієї групи не мають цілісного характеру, 
вони фрагментизовані на окремі частини, що не мають між собою зв’язку. Безперечно, 
що це є виразним доказом акцентної перебудови в ньому. Тенденція до розвитку в ньому 
кореневого акцентного типу й у цій респондентській групі виявляється досить помітно.

VІ. Другий проміжний акцентний тип.
Чи не найцікавішою з погляду виявлення механізму процесу акцентної перебудови 

аналізованого дієслова є досить чисельна група з 19 респондентів (понад 13% від усіх), 
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що в абсолютному вимірі є третьою за кількістю заповнених анкет. Наголос особових 
форм теперішньо-майбутнього часу аналізованого слова тут визначено за такою схемою: 
насторо́жити(ся) (кореневонаголошений тип) − насторожу́(ся) (кінцевонаголошений 
тип), насторо́жиш(ся), насторо́жимо(ся), насторо́жите(ся) (кореневонаголошений 
тип). До цієї ж групи ми зараховуємо ще одного респондента, який, зазначивши в усіх 
формах кореневий наголос, залишив форму 1-ої ос. одн. ненаголошеною.

Характерно, що в цій групі більшість респондентів (13, 65% від усіх у групі) зазначила 
кореневе наголошення у формах минулого часу: насторо́жив(ся), насторо́жила(ся), 
насторо́жило(ся), насторо́жили(ся). Проте аж п’ятеро непослідовно в такому разі вка-
зали тут на суфіксальне наголошення: насторожи́в(ся)... насторожи́ли(ся). Ще двоє в 
різних комбінаціях змішують тут і коренево- і суфіксальнонаголошені словоформи.

Акцентна характеристика особових форм наказового способу в цій групі досить 
строката, але із загалом очевидною тенденцією. Семеро респондентів послідовно 
подають форми з кореневонаголошеним типом: насторо́ж(ся), насторо́жмо(ся), 
насторо́жте(ся). Ще двоє роблять те саме, але один не зазначає форми 1-ої ос. мн., а 
другий робить тут явну помилку. Цікавими є відповіді інших сімох респондентів, які 
форму 2ої ос. одн. визначають як кореневонаголошену: насторо́ж(ся), а інші − як кінце-
вонаголошені − насторожі́мо(ся) і насторожі́ть(ся). Ще троє характеризують ці форми 
як кінцевонаголошені: насторожи́(ся), насторожі́мо(ся), насторожі́ть(ся); четвертий 
приєднується до них, але робить помилку у формі 2-ої ос. одн.

Гадаємо, що ця респондентська група заслуговує на особливу увагу. саме тут, на наш 
погляд, найрельєфніше постають ті словоформи, що є ключовими в процесі переходу 
дієслова від кінцевого акцентного типу до кореневого. Насамперед це стосується 
словоформи 1-ої ос. одн. теперішньо-майбутнього часу: поки вона є кінцевонаголошеною, 
дієслово, навіть розвинувши кореневе наголошення в інших словоформах, не може цілком 
змінити свого акцентного типу. Еволюційним максимумом для нього в цих умовах є рухомий 
акцентний тип, що у формах минулого часу й наказового способу є тотожним з кінцевим. 
Саме цим, гадаємо, можна пояснити й невідповідності в оцінках респондентами акцентних 
характеристик форм минулого часу та наказового способу. Однак тенденція до розвитку в 
аналізованому дієслові кореневого акцентного типу тут виявляється досить виразно.

Стисле узагальнення результатів експерименту.
Результати експерименту узагальнені як в абсолютних цифрах, так і у відносних. За 

мету ми собі ставили не так дослідження самого процесу акцентних змін в аналізованому 
слові (характер яких, гадаємо, є очевидним), як тих явищ, через які він себе виявляє. Саме 
це, на нашу думку, дає можливість не просто констатувати певного роду акцентні зміни в 
тому чи іншому дієслові, а й виявити ті необхідні закономірності їхньої морфонологічної 
перебудови, що роблять їх остаточно можливими. Зрозуміло, що ці закономірності не 
стосуються тільки дієслова, що було предметом нашої уваги − вони мають ширший, 
загальніший характер. У виявлених таким способом закономірностях, на нашу думку, 
слід бачити модель акцентної перебудови первісно кінцевонаголошених дієслів на -ити, 
що має досить інтенсивний характер у сучасній українській мові.
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УКРАИНСКОЕ ГЛАГОЛЬНОЕ УДАРЕНИЕ: ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКАЯ 
ТРАДИЦИЯ И ЯЗЫКОВАЯ ПРАКТИКА В СВЕТЕ ЭКСПЕРИМЕНТА

Статья представляет собой результат и обобщение данных, полученных 
автором в ходе эксперимента, во время которого респондентам было предложено 
сделать ударение в личных словоформах настоящего и будущего и родо-числовых 
действительного наклонения, а также в личных словоформах повелительного 
наклонения глагола насторожити(ся) «вызвать напряженное внимание», которое, 
согласно данным современной лексикографии, имеет конечную акцентную парадигму. 
Целью эксперимента было выявление характера эволюционных изменений в ударении 
глаголов современного украинского языка на -ити. При кажущейся хаотичности 
разнообразных данных эксперимента его результаты указывают на довольно замет-
ную тенденцию среди этих глаголов к утрате ими первичного конечного ударения.

Ключевые слова: акцентная парадигма, акцентная характеристика, акцентный 
тип (конечный, корневой, подвижный), личная парадигма.
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UKRAINIAN VERBAL ACCENT: LEXICOGRAPHICAL TRADITION
AND LINGUISTIC PRACTICE IN THE LIGHT OF AN EXPERIMENT

The article is the result and summation of the data received by the author in the course of 
the experiment in which respondents were asked to stress personal word forms of the present-
future tense and gender and numeral word forms of the past tense of the indicative mood, as 
well as personal word forms of the imperative mood of the verb насторожити(ся) “cause 
intense attention”, which, according to the data of present-day lexicography, has a fi nite ac-
centual paradigm. The purpose of the experiment was to discover the nature of the evolutionary 
changes in the accentuation of the verbs in modern Ukrainian language on -ити. In spite of the 
visual randomness of the various pieces of data on this experiment, its results point to a rather 
noticeable tendency among these verbs to lose their original fi nite accents.

Keywords: accentual paradigm, accentual characterization, accentual type (fi nite, radical, 
mobile), personal paradigm, word form.
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ФУНКЦІОНАЛЬНО-ЕКСПРЕСИВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ НІМЕЦЬКИХ 
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Стаття присвячена вивченню стилістичного потенціалу німецьких фразеологізмів 
з ономастичним компонентом. Визначено і систематизовано типи ономастичного 
компоненту, здійснено аналіз функціонально-експресивних характеристик стійких 
сполук, описано процес деонімізації і його особливостей.

Ключові слова: фразеологізм, ономастичний компонент, ономастична фразеологія, 
онім, деонімізація.

Сучасні лінгвістичні студії характеризуються посиленням уваги до проблем 
антропологічної спрямованості, що передбачає дослідження вербального підґрунтя 
природи людини, її внутрішнього світу, дослідження зв’язку між мовою та культурою 
мовної спільноти. Яскравими зразками, які документують культурну спадщину 
суспільства, є фразеологічні одиниці. Семантико-синтаксична стабільність, як одна 
з основних характеристик фразеологізму, а також тривале існування, дозволяють 
розглядати фразеологічні одиниці як «спрощені культурні зразки» [1:179]. Основою 
для виникнення таких зразків є не тільки розвиток мови, але й розвиток соціального, 
духовного і культурного життя. Саме цей факт оприявнює невіддільний зв’язок між 
історичним розвитком мовної спільноти і фразеологічним складом мови. В ідіоматиці 
віддзеркалюється життєвий досвід мовців, мовні стереотипи, що з’явилися у певні 
періоди та укорінилися у національній свідомості. 

Оскільки фразеологія знаходиться у постійній динаміці і реагує на позамовну 
дійсність відповідно до мінливих комунікативних потреб мовців, відбувається 
перманентний процес виникнення сталих словосполучень, котрі відбивають національну 
специфіку і фіксують її на певних етапах. Чільне місце посідають серед таких лексичних 
одиниць стійкі сполуки, котрі належать до галузі ономастичної фразеології. Зазначена 
галузь має вкрай потужний потенціал, адже ономастичний компонент є водночас 
національним компонентом, який віддзеркалює особливості німецького менталітету, 
розвиток національної історії, літератури і культури. Цей факт і визначає актуальність 
пропонованої розвідки, адже фразеологізм є атрибутом свідомості мовців і водночас 
фрагментом мовної практики. 

Об’єктом дослідження є німецькі фразеологічні одиниці з ономастичним 
компонентом, предметом – їх прагматичні, семантичні і стилістичні особливості. 
Матеріалом слугують фразеологічні одиниці з ономастичним компонентом, відібрані з 
авторитетних лексикографічних джерел.

Загальна проблема полягає у відсутності дослідження функціонально-експресивних 
характеристик німецьких фразеологічних одиниць з ономастичним компонентом, що 
передбачає розв’язання таких завдань:
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- виявити, відібрати і систематизувати фразеологічні одиниці з ономастичним 
компонентом;

- розглянути основні класифікації зазначених фразеолексем;
- проаналізувати ступінь стилістичної маркованості стійких сполук;
- визначити їхні функціонально-еспресивні характеристики;
- описати процес деонімізації та його особливості;
- окреслити перспективи подальших досліджень.
Аналіз останніх досліджень і публікацій за проблематикою роботи дозволяє 

констатувати, що в сучасній лінгвістиці висвітлюються питання, пов’язані з проблемою 
визначення статусу фразеологічних одиниць з ономастичним компонентом, проблеми 
адекватного перекладу таких сталих словосполучень, дослідження їх особливостей і 
лінгвокультурного потенціалу. Зазначені проблеми віддзеркалені у наукових розвідках 
вітчизняних і зарубіжних вчених, зокрема в працях Г. Бургера, В. В. Виноградова, 
Д. Добровольського, О. В. Куніна, П. Кюна, В. В. Ловяннікової, К. Рьомер, Є. П. Тимченко, 
В. Фляйшера, К. Фьольдеса, І. І. Чернишової тощо. Проте проблема визначення стилістичних 
особливостей, а саме функціонально-експресивних характеристик німецьких фразеологізмів 
з ономастичним компонентом, у фокусі лінгвістичних розвідок не перебувала.

Вагома роль та особливий статус ономастичної фразеології в лінгвістиці пояснюється 
безпосереднім зв’язком сталих словосполучень з ономастичним компонентом з історією 
та культурою суспільства, в якому вони постали. «Власне ім’я – це один з «продуктів» 
людської культури. Воно виникає в колективі, відповідно до потреб колективу і 
віддзеркалює риси, що важать для колективу, який знаходиться на певному етапі 
історичного розвитку» [2:5]. Значний вплив на формування фразеологізмів з ономастич-
ним компонентом справили античність, християнство, світова і національна література. 
Тож зазначені фразеолексеми віддзеркалюють основні етапи розвитку німецького наро-
ду, становлення нації, характер взаємовідносин Німеччини з іншими демосами.

Аналіз ономастичного компоненту у складі сталих словосполучень в німецькій мови 
дозволив виокремити декілька основних груп. Ономастичний компонент може бути 
виражений антропонімом (jeder Hans fi ndet seine Grete), теонімом (in Morpheusarmen ru-
hen; Venus sein), агіонімом (beim Schwein des heiligen Antonius schwören; wenn Pfi ngsten 
und Ostern auf einen Tag fallen), міфозоонімом (Pegasus besteigen; ein echter Zerberus), 
топонімом (leben wie Herrgott in Frankreich; einen Charlottenburg machen), фіктонімом 
(Meister Lampe; Frau Holle).

Сучасна наука пропонує низку різних класифікацій фразеологічних одиниць 
відповідно до типу ономастичного компоненту, логічним є поділ зазначених фразеолексем, 
запропонований Ц. Фьольдесом, в якому він презентує систематизацію з урахуванням 
діахронічного аспекту. Він поділяє імена на німецькі й іноземні; на іншомовні й німецькі, 
котрі походять з інших німецькомовних країн; а також пропонує поділ відповідно до 
критерію літературного походження, а саме – антична міфологія, Біблія; [3:176]. Він 
вказує також на можливість систематизації фразеологізмів такого типу з урахуванням 
статусу і ролі оніма у складі стійкої сполуки або відповідно до структурно-семантичного 
критерію [3:177-179].

Об’єктом пропонованого дослідження є сталі словосполучення, що містять у своєму 
складі ономастичний компонент, який репрезентовано:
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 античними іменами;
 біблейськими іменами;
 літературними іменами;
 національними німецькими іменами і прізвищами.
Важливим завданням даної розвідки є визначення функціонально-експресивних 

характеристики зазначених фразеолексем, тобто визначення ступеню їх стилістичної 
маркованості. Однією з основних функцій фразеологізму є нагнітання експресії, що 
надає ваги його конотативним якостям [5:198]. Стилістична маркованість фразеологічних 
одиниць може слугувати індикатором соціальних відносин між комунікантами, бо 
стилістичне забарвлення фразеологізмів визначає емоційне ставлення адресанта до 
змісту, який він передає, дозволяє непрямо переносити емоційні оцінки на адресата, 
висловлювати іронічну або негативну оцінку тощо [5:218-219]. 

Лексичний склад німецької мови розподіляється на такі основні стилістичні пласти: 
нормативно-літературний, книжковий, розмовний, просторічний, грубий [6,7]. Най-
більший стилістичний пласт фразеологізмів утворює розмовна фразеологія. Хоча такі 
лексеми не мають спеціальних позначок у словнику, вони характеризуються певною 
яскравістю, що зумовлено самою їх фразеологічною формою, адже основною функцією 
фразеологізму є вираження різного роду оцінок.

З метою визначення стилістичного потенціалу фразеологізмів з ономастичним 
компонентом було проведено детальний аналіз виокремлених груп зазначених 
фразеолексем, який засвідчив наявність типових тенденцій для кожної групи, котрі 
полягають не тільки у належності до певного стилістичного пласту, але й у наявності 
характерного стилістичного забарвлення.

 До першої аналізованої групи належать імена, які походять з античності. 
Фразеологічні одиниці, котрі виникли під впливом античної культури, репрезентують, 
як правило, кальки сталих висловлювань, які давно існували в грецькій мові й 
латині, і зберегли в німецькій мові своє первісне значення. Фразеологізми цієї групи 
характеризуються високим стилістичним тоном: Jemanden aus Morpheus Armen reißen; 
Damoklesschwert über sich hängen haben; den Augiasstall ausmisten; Stunde des Pan.

Як правило, вони належать до книжкового стилістичного пласту: 
Die Büchse der Pandora; zwischen Scylla und Charybdis; den Rubikon überschreiten; Von 

Amors Pfeil getroffen sein.
Функціональне стилістичне забарвлення таких фразеологізмів варіюється від 

евфемістичного (Dem Bacchus huldigen) до іронічного (Neptun opfern; Montezumas Ra-
che), проте іронічного забарвлення стійкі сполуки набувають лише тоді, коли втратили 
зв‘язок з історичними подіями і отримали зовсім інше значення.

 Під впливом християнства з’явилися біблійські антропоніми і топоніми, які в 
переважній більшості належать до розмовного стилістичного пласту: Wie in Abrahams 
Schoß; bei Adam und Eva anfangen; von Pontius zu Pilatus laufen; das ist nicht der wahre 
Jakob; Petrus meint es gut; es ist Matthäi am Letzten; Bei Petrus anklopfen.

Для таких фразеологічних одиниць типовим є іронічне стилістичне забарвлення: 
Wo ist dein Bruder Abel?; Tobias sechs, Vers drei; im Adamkostüm; Eine Tochter Evas, або 
зневажливе: Krethi und Plethi. Ціла низка фразеолексем цієї групи характеризується 
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архаїчним стилістичним забарвленням: Haut den Lukas; Den alten Adam ablegen; Jesus, 
Maria und Josef.

 Третя група досліджуваних антропонімів складається з імен літературних 
героїв. Такі імена походять як правило з німецьких казок або інших літературних творів: 
Meister Lampe; Meister Petz; Hans Guckindieluft; Hannemann, geh du voran!; Hans im Glück; 
seine Pappenheimer kennen і належать до розмовного стилістичного пласту. Типовим є 
іронічне стилістичне забарвлення: Das war Tells Geschoss!; sieh da, sieh da, Timotheus!; 
was tun, spricht Zeus, або фамільярне: Frau Holle macht die Federbetten, проте іноді такі 
фразеологізми можуть виконувати евфемістичну функцію: Götz von Berlichingen! 

 Найбільш численну групу складають фразеологізми, що мають у складі 
національне німецьке ім’я або прізвище. Як правило, це дуже поширені і найбільш типові 
німецькі антропоніми. Такі фразеологічні одиниці вказують на невіддільний зв’язок із 
народом, тому характеризуються належністю до розмовного стилістичного пласту: Je-
manden Moritz lehren; den müden Heinrich spielen; Hansdampf in allen Gassen sein; j-n zur 
Minna machen; den dummen August spielen; wissen, wo Barthel den Most holt; ich will Emil 
(Hans, Meier) heißen, wenn… ; du liebes Lieschen; Otto Normalverbraucher; frech wie Oskar. 

Типовим для таких фразеологізмів є знижений стиль (Hinz und Kunz) та відповідно 
іронічне стилістичне забарвлення: Der kleine Moritz; als der Alte Fritz; Das walte 
Hugo!; Der deutsche Michel. Часто вони виконують евфемістичну функцію і тоді ім’я 
слугує ерзацом для негарного слова: Der fl otte Heinrich/Otto; Freund Hein; Den heili-
gen Ulrich anrufen.

Вживання німецького національного імені як складової фразеологізму, що 
характеризується високим стилістичним забарвленням є вкрай рідким, проте можливим: 
Der Blanke Hans.

Кількість фразеологічних одиниць, які мають у складі національне німецьке 
прізвище є значно меншою. Однак спільною рисою є належність таких фразеологізмів 
до розмовного стилістичного пласту: Lieschen Müller; wie bei Hempels unterm Sofa; So et-
was lebt, und Schiller musste sterben; Das kannst du halten wie der Pfarrer Assmann; Mensch 
Meier та іронічне стилістичне забарвлення: Keine Feier ohne Meier; Nach Adam Riese.

Проведений аналіз дозволив встановити, що ономастичний компонент виражений 
зазвичай саме чоловічим ім’ям або прізвищем, при чому антропонім є не сучасним, 
а давнім ім’ям. Цей факт пояснюється панівним становищем чоловіка в суспільстві в 
давнину, а також тим, що героями літературних творів були раніш також переважно 
чоловіки.

Асоціації з власником імені стають основою для появи додаткових конотацій власних 
імен. При цьому вони втрачають зв’язок з денотатом і набувають нового значення, 
яке пов’язане з основними властивостями власника імені. Такий процес називається 
деонімізацією. В результаті цього процесу власне ім’я (онім) стає загальним іменем 
(апелятивом), відповідно отримує нового статусу, і як частина фразеологізму слугує 
образним позначенням особи відповідно до характерних для неї властивостей.

Характерною рисою процесу деонімізації є вживання артиклю разом з ім’ям: Ein 
armer Lazarus sein; dem Peter nehmen und dem Paul geben; aus einem Saulus zu einem Pau-
lus; den schwarzen Peter zuschieben; stark wie ein Herkules sein; den müden Heinrich. В 
результаті деонімізації фразеологічна одиниця може втратити значення номінації особи 
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і повністю втратити зв‘язок із іменем: den Lukas hauten; falscher Wilhelm; den heiligen 
Ulrich anrufen; Zu Tante Meier gehen; Den großen Max spielen.

Ономастична фразеологія є ключем до розуміння і адекватного сприйняття німецької 
ментальності, її історичного і культурного розвитку. Вона відбиває особливості 
функціонування мови в житті німецькомовного суспільства та жваво реагує на його 
розвиток. Фразеологізм є джерелом інформації про культурне і мовне оточення, в якому 
він з’явився, яскраво відбиває позамовний зміст певних явищ. тому подальші розвідки 
є надзвичайно актуальними для дослідження таких понять, як «колективна пам’ять», 
укорінена в традиціях символіка, вірування і забобони народу. Перспективи подальших 
досліджень полягають в комплексному дослідженні ономастичної фразеології з 
урахуванням синхронічного і діахронічного аспектів.
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ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ КАТЕГОРІЇ МОЖЛИВОСТІ 
В СУЧАСНІЙ ПЕРСЬКІЙ МОВІ

Проаналізовано структуру модальної категорії об’єктивної можливості в сучасній 
перській мові, виявлено способи вираження кожного семантичного типу категорії 
можливості.

Ключові слова: модальність, об’єктивна можливість, зовнішня можливість, 
внутрішня можливість.

Категорію можливості дослідники вважають мовною універсалією. Такі значення, 
як ‘(не)можливо, що я це зроблю’, ‘(не) можна цього робити’, ‘неможливо це зробити’, 
‘є можливість це зробити’, ‘я (не) здатен, не вмію щось зробити’, пронизують усю 
систему кожної мови. Категорія можливості охоплює безліч ситуацій, без мовного 
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висловлення яких людина не може обійтися: від вираження здатності суб’єкта до 
здійснення якоїсь дії (Він здатен на будь-яку підлість)довираження певних настанов 
(Не можна залишати дітей без нагляду). Засоби вираження категорії можливості 
в кожній мові різнорівневі: це і лексика (можливо, мабуть, може), і морфологічні 
засоби (окремі часові форми дійсного і умовного способів), і лексико-синтаксичні 
конструкції (конструкції з модальними дієсловами тощо), і синтаксичні засоби (на-
приклад, риторичні питання), і контекст. Хоча набір цих засобів в індоєвропейських 
мовах приблизно однаковий, проте дослідження на матеріалі різних мов засвідчують, 
що одні й ті ж лінгвістичні форми мають нюанси в значеннях, які суттєво різняться 
від мови до мови. Їх незнання може призвести до неправильного, неточного розумін-
ня змісту сказаного як на рівні конкретного висловлення з цими формами, так і на 
рівні цілого тексту.

Актуальність теми дослідження необхідністю розгляду не окремих функцій однієї 
одиниці, а всіх різнорівневих взаємодіючих одиниць, об’єднаних однією функцією, 
розв’язанням не лише теоретичних, а й суто практичних завдань, потребою комплексних 
описів мовних систем, їх складових одиниць та їхніх взаємозв’язків.Сучасна лінгвістика 
характеризується тенденцією до розгляду мовних явищ не лише в аспекті формальної 
структури, а й у плані вивчення їхньої функціонально-семантичної організації.
Функціональний підхід до мовних явищ дає змогу розкрити, пояснити мову в її конкретній 
реалізації, показати засоби мовної передачі екстралінгвістичних ситуацій [1:64–65], 
чіткіше виявити спеціалізацію засобів мови. та об’єднати їх за певними семантичними 
ознаками у функціонально-семантичні категорії (ФСК). Фахівці виділяють низку 
ФСК, зокрема, категорії персональності, аспектуальності, міри, стану, локативності 
(просторовості), темпоральності (часу) та ін., зокрема й категорію модальності.

Одним з найважливіших аспектів категорії об’єктивної модальності є категорія, яка 
передає відношення суб’єкта дії до дії в плані можливості / неможливості здійснення 
дії. Власне при розгляді семантичної структури функціонально-семантичного поля 
можливості ми виділяємо суб’єктивну і об’єктивну можливість, що зумовлюється тісною 
взаємодією цієї категорії з об’єктивною модальністю (реальністю / ірреальністю), з одного 
боку, та суб’єктивною модальністю (достовірністю) – з іншого. Об’єктивна можливість 
вказує на існування потенційного зв’язку між об’єктом і його ознакою: суб’єкт здатен 
здійснити певну дію або має можливість здійснити певну дію. Суб’єктивна можливість 
вказує на ставлення мовця до достовірності певної події: мовець припускає з різним 
ступенем категоричності, що подія відбудеться / не відбудеться.

У нашій статті ми розглянемо засоби вираження об’єктивної можливості. Метою 
дослідження є визначити відмінності у характері вираження значення об’єктивної 
можливості.

Семантична структура категорії можливості визначається на основі чотирьох 
бінарних семантичних ознак: внутрішній / зовнішній, актуальний / узуальний, набутий 
/ ненабутий, деонтичний /недеонтичний 2:8–10]. Ці ознаки, вступаючи в різноманітні 
комбінації, утворюють такі типові ситуації 1) зовнішня деонтична можливість: а) обу-
мовлена соціальними нормами; б) волею мовця; 2) зовнішня можливість, не пов’язана 
з деонтичними нормами: а) ситуативно обумовлена; б) обумовлена об’єктивними зако-
нами чи станом справ; 3) внутрішня можливість, обумовлена властивостями суб’єкта: а) 
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психічними; б) фізичними; 4) внутрішня можливість, обумовлена навичками і вміннями 
суб’єкта 3: 141].

СК “зовнішній” присутній у семантичній структурі модальних модифікаторів мати 
можливість, мати право, що підтверджує їх поєднувальність з такими дієсловами, як дати, 
отримати, добитися, втратити,упустити, а СК “внутрішній” – у семантичній структурі 
модальних модифікаторів (не) в стані, (не) вміє, (не) здатний, які в поєднанні з іменниками-
назвами істот і особовими займенниками позначають наявність психічних чи фізичних 
внутрішніх ресурсів, які обумовлюють можливість зв’язку предмета та ознаки [2: 9].

Про відношення внутрішньої можливості можна говорити тоді, коли фактор, 
який обумовлює зв’язок суб’єкта й ознаки, знаходиться в самому суб’єкті і є його 
внутрішньою характеристикою. В агентивних висловлюваннях (висловлюваннях з 
активним суб’єктом) такими факторами є психічні і фізичні властивості, система поглядів 
і переконань, вміння й навички, риси характеру. У висловлюваннях, які не містять 
активного суб’єкта, детермінуючим фактором є властивості об’єкта дійсності, якому 
приписується можливість зв’язку з ознакою [4: 150]. Внутрішня можливість може бути 
алетичною і деонтичною. Фізичні чи психічні властивості, навички і вміння суб’єкта, 
його природу, знання і розумові здібності відносять до причин алетичного характеру, а 
положення суб’єкта в суспільстві, його політичний і громадянський статус пов’язують 
безпосередньо з деонтичною модальністю [5: 22].

СК “ненабутий” означає такий зв’язок об’єкта й предиката, можливість якого обу-
мовлюється властивостями об’єкта, його психічними чи фізичними якостями [6: 38]. По-
тенційна ситуація при цьому постає як характеристика суб’єкта, його типова властивість 
(суб’єкт такий, що…) Розрізняють два різновиди висловлювань цього типу [7: 21]:

а) активно-якісний різновид: Він може вирішити будь-яке складне завдання, Він 
здатен вилізти на найвище дерево – суб’єкт такий, що може здійснити певну дію, і ця 
можливість виступає як його характерна ознака, властивість;

б) пасивно-якісний різновид: З нею можна говорити про що завгодно, тобто вона 
така, що може зрозуміти; Її можна полюбити, тобто вона володіє певними внутрішніми 
якостями.

Ненабуту можливість у сучасній перській мові виражають модальні дієслова 
 دعتسم ,’бути в стані‘ [qāderbudan]ندوب رداق ,’могти‘ [tavānestan]نتسناوت
-бути в стані’. Можливість ситу‘ [yārā budan]ارايندوب ,’бутиготовим‘ [mosta’edbudan]ندوب
ації може бути наслідком наявності певних здібностей у суб’єкта: а(фізичних: دوب رداق وا 
 فرح ىاراي:Вінміг увесь день плавати’; б) внутрішніх (психологічних)‘دنك انش زور مامت
.’Вінбув не в стані говорити‘تشادن

СК “набутий” означає такий зв’язок об’єкта й предиката, можливість якого отрима-
на в результаті певних навичок, досвіду об’єкта [6: 38]. 

Спеціалізованим засобом, який вживається як опорна лексема при вираженні набутої 
можливості у сучасній перській мові, є дієслово دلبندوب[baladbudan]‘вміти’. Поряд з 
ним вживається універсальний засіб вираження модальності можливості – نتسناوت 
[tavānestan]: مدلب انش نم‘Я вміюплавати’,

.’Вінвміє розмовляти по-перськи‘دنك تبحص ىسراف دناوت ىم وا
СК “набутий” передбачає активну роль об’єкта стосовно ознаки, його здатність 

покращувати її, отримувати й втрачати (пор. прагматичний ряд вмінь: не вміти – 
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навчитися – вчитися – уміти – розівчитися – не вміти) [6: 39]. Лексеми, які позначають 
набуту можливість, можуть зазнавати якісної і кількісної модифікації, наприклад:

.’Я знаю перську дуже погано‘مدلب ىمك ىليخ ىسراف نم
Можливість ситуації є “наслідком певної навички суб’єкта у здійсненні дії, результаті 

набутого ним вміння. Потенційна ситуація постає як узагальнення ряду реальних, 
повторюваних ситуацій: Дитині всього 6 років, а вона вже вміє читати і писати” [7: 21]. 

Категорія можливості диференціюється також як актуальна-узуальна можливість, 
опозиція “здатний – у стані”. Актуальна і узуальна можливість виділяються в межах 
як внутрішньої, так і зовнішньої можливості і “пов’язані з часовою протяжністю 
існування модальної ознаки, яка приписується суб’єктові, а також із реалізованістю / 
нереалізованістю потенційного зв’язку між суб’єктом і ознакою [4:152].

Актуальнуможливість (в російській мові) визначають доконаний вид 
інфінітива;сполучуваність з обставинними словами, які позначають однократність, 
одночасність зв’язку предмета й ознаки;співвіднесеність підмета з конкретною особою 
[6: 37]. СК “узуальний” переважно реалізується модальними модифікаторами в поєд-
нанні з інфінітивом недоконаного виду за умови наявності в контексті вказівки на типо-
вість ситуації, що досягається введенням або узагальненого суб’єкта, або обставин типу 
взагалі, переважно.

Зовнішня можливість є “таким потенційним зв’язком між суб’єктом і ознакою, 
існування якого зумовлено факторами, які знаходяться поза самим суб’єктом, наприклад, 
зовнішніми обставинами постійного чи тимчасового характеру, соціальними законами, 
законами природи” [4:150].

Модальність можливості зовнішнього характеру має два плани. Зовнішню можливість 
можна диференціювати як функціональну –нефункціональну (деонтичну – недеонтичну)
можливість; опозиція “мати право – мати можливість”. 

Недеонтична можливість обумовлюється зовнішніми обставинами несоціального 
характеру– ситуацією, об’єктивними законами розвиткутощо. [4: 151]. Можливість 
ситуації виступає якнаслідок наявності сприятливого збігу обставин чи відсутності 
перешкоджаючих обставин. Здійснення можливості залежить тут від умов зовнішніх, а 
не від суб’єкта. Ці умови дає: 1) контекст; 2) пресупозиція; 3) ситуація спілкування тощо.

У сучасній перській мові при вираженні нефункціональної можливості як опорні лексеми 
вживаються, окрім дієслова نتسناوت[tavānestan] ‘могти’, предикативні прислівникиنكمم 
 :можливо, можна’. Наприклад‘ [mitavān]ناوت ىم,[mishavad]دوش ىم,[momkenast]تسا

;’?Коли можна буде його бачити‘؟ديد اروا ناوت ىم ىك
.’Цю роботу можна виконати за два дні‘داد ماجنا زور ود رد ناوت ىم ار راك نيا
Ситуація нефункціональної зовнішньої можливості реалізується у двох варіантах: 

актуальному і узуальному. Актуальний варіант зовнішньої недеонтичної можливості – 
це така типова змістовна структура, яка відображає ситуацію можливості, обумовлену 
збігом зовнішніх обставин. Цей варіант можна назвати ситуативно обумовленою 
можливістю. Узуальний варіант зовнішньої можливості – це така типова змістовна 
структура, яка відображає ситуацію можливості, зумовлену об’єктивно існуючими 
обставинами. Цей варіант можна назвати об’єктивно обумовленою можливістю.

Під деонтичною (функціональною) можливістю мається на увазі можливість, 
обумовлена [4: 151]:а) службовими, юридичними, соціально-моральними нормами 
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суспільства, які поширюються на суб’єкта через його належність до певного соціуму;б) 
волевиявленням мовця.

Отже, можливість ситуації може бути наслідком наявності у суб’єкта права на 
здійснення дії, яке дається юридичним законом, положенням в колективі, в сім’ї, віком 
тощо: Я вдвічі старший за вас і маю право на повагу; Ви, як начальник можете підвищити 
його в посаді; У разі пограбування ви маєте право звернутись в міліцію [7: 22].

Спеціалізований засіб, який виступає опорною лексемою при деонтичній можливості 
 [tavānestan] نتسناوت матиправо’, поряд з ним виступає дієслово‘ [haqdāshtan]نتشاد قح –
‘могти’. Наприклад:

 Кожна людина має право (може)‘دراد ندش باختنا و ندرك باختنا قح ناسنا ره
обирати і бути обраною’. 

При аналізі другого варіанту функціональної можливості виділяють комунікативно-
прагматичні ситуації дозволу, прохання та поради [4: 152].

У ситуації дозволу мовець займає пріоритетну позицію стосовно адресата, що 
дозволяє регулювати можливі дії адресата-виконавця потенційної дії. Ця ситуація 
можлива лише тоді, коли адресат виявляє чи може виявити в майбутньому намір 
здійснити зазначену дію:

 В такому разі ви можете не їхати’, тобто я дозволяю‘ ديورن ديناوت ىم امش تروص نيا رد
вам не їхати.

Можливість дії може бути і результатом спонукання до її здійснення зі сторони 
мовця чи іншої особи:

 Пальтоможна повісити тут’ (пор. Повісьте пальто‘دينازيوايب وتلاپ اجنيا تسا نكمم
тут).

У ситуації прохання мовець зацікавлений в дії, виконавцем якої повинен стати він 
сам або ж адресат дії:

;’?Виможете залишитися‘؟دينامب ديناوت ىم امش
.’?Можна мені тут закурити‘؟مشكب راگيس اجنيا تسا نكمم ايآ
У ситуації поради потенційна дія є доцільною (на думку мовця) для адресата, 

який стане її виконавцем. Висловлення, в яких відображена ця ситуація, спрямовані 
безпосередньо на адресата, на співрозмовника:

.’Ти би міг поїхати туди на машині‘ىورب نيشام اب اجنآ ىناوت ىم وت
Таким чином, універсальним засобом вираження категорії можливості в сучасній 

перській мові є дієслово نتسناوت [tavānestan] ‘могти’, інші є спеціалізованими для кож-
ної конкретної модальної ситуації. 
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В статье анализируется структура модальной категории объективной 
возможности в современном персидском языке, рассматриваются способы выражения 
каждого семантического типа категории возможности.
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The structure of the modal category of objective possibility in the modern Persian lan-
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ДРУЖНІ ТА ПЕСТЛИВІ ЗВЕРТАННЯ У СПІЛКУВАННІ 
ПРОТИЛЕЖНИХ СТАТЕЙ

(НА МАТЕРІАЛІ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ)

У статті описано особливості форм звертання, що використовуються у спілкуванні 
протилежних статей. Наведено не тільки приклади «традиційних» звертань, а й 
сучасні звертання, що їх використовують відомі публічні особи, а також розглянуто 
звертання, що вживає сучасна молодь. 

Ключові слова: традиційні, оригінальні, застарілі, ласкаві, дружні звертання, 
афектоніми. 

Сучасні науковці розглядають звертання як динамічний засіб зверненості мовлення 
(І. В. Корнійко), досліджують етапи історичного розвитку та сучасний стан цієї категорії 
(В. П. Пономаренко), вивчають комунікативно-прагматичний потенціал звертань, 
їхню семантику, засоби вираження, сфери функціонування, семантичні та синтаксичні 
характеристики, прагматику (Л. П. Рудько), семантичний простір звертання (В. Е. 
Райлянова), розглядають звертання у прагмалінгвістичному аспекті (Л. В. Корновенко). 
Слід зазначити, що звертання розглядається не лише у контексті граматики, а й як компонент 
комунікативного акту (Ю. Л. Агафонов, С. І. Войтович, І. Ндьяй, М. М. Копиленко). Що ж 
стосується реалізації форм звертання в різних сферах, зокрема в спілкуванні протилежних 
статей, то такі дослідження не є численними, що й зумовлює їхню актуальність. Метою 
статті є проаналізувати основні сучасні займенникові та іменні форми звертання, що 
використовуються в приватному спілкуванні закоханими та подружжями.

Такі форми посідають особливе місце серед звертань, адже вони віддзеркалюють 
особисті стосунки, настрій, уподобання, характер близьких людей, вирізняючись 
справжнім різноманіттям. 

У наші дні закохані, пари та подружжя використовують, звертаючись один до 
одного, як правило, неформальний займенник du, форма ввічливості Sie звучить у таких 
випадках іронічно, наприклад: Verfolgen Sie mich etwa?»Ви що, мене переслідуєте?» [4: 
96]. У цьому разі зазначене звертання вживається в конфліктній ситуації, дівчина не хоче 
бачити свого обранця, вона сердита на нього, хоче завдати йому болю. Молоді люди 
використовують також фамільярні звертання на зразок He, Sie / He, Du‘ Ей, Ви / Ей, ти’.

Закохані та подружні пари вживають, природно, дуже різні форми звертання, що 
показують їхнє ставлення один до одного. Серед них особливе місце займають саме 
іменні, що розглядаються нами на прикладах із творів сучасних авторів. 

«Традиційними» (в сенсі поширеності) звертаннями є Kleines ‘малеча’[11: 103], 
meine Liebe ‘моя люба’ [5: 71], Herzchen ‘серденьку’[8: 150], Liebling ‘любий’, Schatz 
‘дорогий’[2: 17, 173], Hübscher ‘ красунчику’[1: 51] та інші. Пари часто користуються 
пестливими словами, демонструючи в такий спосіб свої почуття. 
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Звертаючись до жінки, чоловіки нерідко використовують звертання Liebchen ‘мила, 
дорога, кохана’. Утім, це слово може мати і негативний відтінок (і не тільки у звертанні): 
das Liebchen eines bekannten Gangsters ‘люба одного відомого ґанґстера’ [14].

Звертання до коханого Buhle ‘коханцю’ майже не використовується, воно застаріле 
і вийшло з повсякденного вжитку. Запозичене з англійської звертання Darling ‘люба / 
любий’ має переважно жартівливий (певною мірою епатажний) характер, його власне 
німецьким синонімом є Liebling ‘улюбленець / улюблениця’. Звертання Herzchen ‘сер-
деньку’ часто трапляється в інтимному спілкуванні, проте воно має свою особливість 
– нерідко так називають наївних, довірливих людей. Звертання Herzblatt (‘улюбленцю / 
улюбленице’) має виключно позитивне значення і є синонімом Schatz [16] букв. ‘скарб’ 
(пор. рос. розм. сокровище як, переважно, жартівливе звертання). 

Водночас слова Geliebter / Geliebte ‘коханець / коханка’ стосуються чоловіків і 
жінок, що мають стосунки з одруженими жінками / чоловіками, тому вони, звичайно, не 
використовуються у сучасному звертанні. Звертання за допомогою слів Freund / Freundin 
‘друг / подруга’ свідчить про близькі, дружні стосунки між чоловіком і жінкою. У роз-
мовній мові вони вживаються, зазвичай, людьми, що зустрічаються чи живуть у грома-
дянському шлюбі.

Польські дослідники Яцек Перлін та Марія Мілевська зазначають, що у функції 
назв об’єктів-суб’єктів кохання в європейських мовах можуть уживатися різноманітні 
назви, належні до тваринного та рослинного світів, а також назви дорогоцінних металів, 
прикрас, лексеми з астрономічно-метеорологічної сфери, назви страв, міфічних істот, 
частин тіла людини, високих титулів і посад, назви, які стосуються статі, різноманітні 
власні імена, а також номени, етимологію яких не завжди можна встановити [7: 14]. Це 
твердження можна віднести й до німецької мови.

Як уже було зазначено, закохані часто використовують, звертаючись один до одного, 
зоологічні назви, так, наприклад, у Томі Яуда в романі «Залишок відпустки» знаходимо такі 
своєрідні приклади звертань до дівчини, як Biene ‘бджоло’, Bienchen ‘бджілко’ [6: 66, 68], а 
до обранця: Mausbär ‘ведмедику’, Mausschatzbär ‘любий ведмедику’ [Ibid.: 32, 33, 169].

У німецького письменника Міхаеля Золарца у романі «Щоденник Бенжамена» 
знаходимо приклади інших ласкавих звертань, що використовуються молодою парою: 
kleiner Bär (букв.)‘маленький ведмедю’ [10: 27]; Du Schwein ‘Ти, свиня’[Ibid.: 154]; 
Kücken! ‘Курчатку!’[Ibid.: 163]. Останні два приклади показують гнів або іронію, проте, 
за певного контексту, можуть мати і позитивне значення, наприклад, коли вживаються в 
жартівливому тоні. 

Вдамося до порівнянь з іншими, у тому числі неспорідненими, мовами. Так, напри-
клад, араби порівнюють красивих жінок із газелями (ghazal), підкреслюючи стрункість 
та красу. Тайських дівчат називають слонами (changnoi), що могло б викликати обурення 
представниць інших етносів. У Таїланді слон – улюблена тварина, яку всі люблять і по-
важають. Французькі закохані використовують у звертаннях до коханих такі своєрідні 
вирази, як ma puce (букв.) ‘моя блоха’, в цьому випадку – ‘моя солоденька / мій солодень-
кий’. Відомо, що в давні часи вибирати бліх із голови іншої людини вважалося проявом 
великої любові, чимось дуже приємним [14].

Ці та інші подібні форми звертання демонструють на перший погляд ідеальні 
стосунки закоханих, проте у подружньому житті бувають сварки, під час яких закохані 
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користуються не надто приємними формами звертань на зразок Spinner ‘фантазер; 
божевільний’, Kerl ‘хлопець, парубок; тип’, Blödmann ‘дурний’, Doof ‘дурень’[3: 25, 4, 
63, 69, 84] тощо. Близьких людей порівнюють із казковими персонажами, наприклад: 
Rotkäppchen ‘Червона Шапочко’ [10: 89], meine Königin ‘моя королево’ [Ibid.: 134].

У багатьох мовах у звертаннях використовуються «солодкі» назви, так, у німецькій 
мові оказіонально вживаються такі слова, як Keks ‘кекс’, Süßer ‘солоденький’ [2: 93, 212] 
тощо. Водночас, скажімо, іспанці можуть називати коханих terrón de azúcar (букв.) ‘шма-
точок цукру’. Таке звертання слід уживати дуже обережно, адже воно означає найвищий 
ступінь пестливості. 

У звертаннях іншими мовами трапляються навіть назви овочів, що не є характерним 
для німецької мови. Так, наприклад, у Франції закохані називають один одного chouchou 
(букв.) ‘капустинко’[Ibid.]. Відомо, що Карла Бруні, дружина колишнього президента 
Франції Ніколя Саркозі, називає так свого чоловіка. Інша відома жінка – Мішель Обама 
– величає свого чоловіка – президента США Барака Обаму – my honey. Якщо для аме-
риканців та мешканців «туманного Альбіону» звертання honey (букв.) ‘мед’, у цьому 
випадку –‘мій солоденький / моя солоденька’– до близької людини є прийнятним, то у 
французів його відповідник miel ‘мед’ не є вживаним, до того ж представника «найро-
мантичнішої» нації світу така форма могла б образити [14].

Що ж до українських афектонімів – різноманітних номінацій суб’єктів та об’єктів ко-
хання – то вони становлять досить чисельну групу лексики сучасної мови. Характерною 
рисою афектонімів є те, що вони використовуються у контексті особистої приязні, інтимної 
близькості в стосунках між особами, яких пов’язують любовні зв’язки. В українському 
інтимному мовленні найбільшу групу афектонімів складають слова з коренями -люб- та 
-кох-. Відзначається унікальність української мови в цьому плані, оскільки в жодній із 
слов’янських мов немає такої кількості утворень із названими основами на позначення 
коханої або коханого. Від дієслів кохати і любити утворено іменники коханий, коханець, 
любонька, любчик, любочок та інші, що використовуються у звертаннях закоханих. 
Українські чоловіки менш винахідливі в номінуванні коханої, ніж жінки, бо жіночих 
назв значно менше, ніж чоловічих: любанка, любимиця, любимочка, любка, люблениця, 
любовниця, любонька та інші. Деякі афектоніми характеризують закоханих із різних боків 
– за внутрішніми та зовнішніми якостями, за характером, вдачею тощо. М. Махній [див. 
13] наводить такі приклади афектонімів для хлопців: лю́бий, милий, миленький, дорогий, 
солодкий, солодкавий, солоденький, рідний, дорогоцінний, найдорожчий, чутливий, 
вродливий, гарний, ніжний, стрункий, високий, мужній, міцний, красивий, тощо, водно-
час є і брехливий, нелюбий, осоружний, проклятий; дівчина може бути також лю́ба, мила, 
миленька, вірна, єдина, ласкава, ніжна, дорога, солодка, солоденька, рідна, найдорожча, 
вродлива, гарна, чарівна, красива, чорнобрива, чорнобривенька, чорнявенька, білявенька, 
але й вередлива, примхлива тощо.

Сучасна молодь використовує у своєму спілкуванні (у тому числі у звертанні) 
велику кількість афектонімів, наприклад: сонечко, кицюнька, золотце, мишка, пупсик, 
котик, ведмежатко, пташеня, лисеня, тигреня та інші. Це, так би мовити, «стандартні» 
звертання. У німецької ж письменниці Юти Райхельт (у романі «Випадковості») 
знаходимо нетипове, на наш погляд, використання розмовного звертання Mensch ‘гей, 
ти’ (власне, ‘чоловіче’): Mensch, wir haben uns da gestern erwas zurechtgesponnen «Гей, 
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ти, ми вчора дещо захопилися»[9: 22]. Так звертається чоловік до своєї дружини, тут, на 
нашу думку, Mensch показує дружні стосунки подружжя та його взаєморозуміння. 

Подібний приклад знаходимо в іншого німецького автора – редактора журналу «Zeit» 
Марка Шпорле – у збірці розповідань «Хто згорнув мої сорочки?»: Mensch, sei doch nicht 
so stur! «Гей, ти, не будь таким упертим!» [12: 33]. Звертання використовується в ситуа-
ції, в якій дружина не погоджується з думкою чоловіка та його поведінкою. (Цікаво, що 
подібне явище можна спостерігати в сучасній іспанській мові, де близьке за значенням 
hombre ‘людина; чоловік’ не тільки активно вживається як розмовна форма звертання, а 
й певною мірою набуло вигукових ознак.)

Отже, аналіз дружніх та пестливих звертань, що їх використовують закохані та 
подружжя, показує їхнє різноманіття. Вживаними є як «традиційні» форми, і оригінальні 
(назви тварин, овочів, солодощів тощо). Звертання показують не тільки стосунки 
партнерів, а й їхній настрій, уподобання, характер. 
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В статье рассматриваются категории пассивного залога в английском и азербайд-
жанском языках. Как известно, категория пассивного залога является одним из основ-
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В основных языках, в том числе на английском и азербайджанском языках глагол 
занимает своеобразное место в системе частей речи. Глагол является наиболее граммати-
ческой категорией частей речи. Одним из указанных категорий является существующая 
на обоих языках категория залога. В. Гумбольт говоря о занимаемом глаголом месте в 
языковой системе, отмечает, что глагол является душой предложения, а остальные слова 
мертвы (11, с. 199). Г. Л. Чейф также говоря о занимаемом глаголом месте в предло-
жении, приходит к такому мнению, что глагол в прямом смысле слова является самим 
предложением (14, с. 193).

Несомненно, в рамках одной статьи невозможно охватить все категории глагола, об-
ладающего различными особенностями. В предлагаемой статье нами преследуется цель 
изучения страдательного залога временных форм глагола на английском и азербайджан-
ском языках. Мы считаем, что полученные в ходе исследования результаты имеют опре-
деленное теоретическое и практическое значение. 

Говоря о применении видовой категории глагола необходимо внести ясность в следу-
ющий вопрос. Как известно, грамматические временные формы глагола на английском 
и азербайджанском языках основательно отличаются друг от друга. Таким образом, воз-
никает необходимость внести ясность в определенные вопросы о понятиях логического 
и грамматического времени. Рассуждения А. Ахундова по этому поводу вносит ясность 
в определенный круг вопросов. Он совершенно справедливо отмечал, что нельзя смеши-
вать понятия логического времени и грамматического времени. Говоря об объективном 
времени, он отмечал: «Время вне зависимости от нашего сознания находится в самом 
объективном мире. Время является одним из форм объективной реальной действитель-
ности. Наконец, время и пространство существует в единстве с движущейся материей. 
Это означает, что объективное время охватывает три залога времени: прошедшее, насто-
ящее и будущее время» (1, с. 3). Следовательно, понятие логического времени существу-
ет не зависимо от нашего сознания. А понятие грамматического времени проявляется 
не зависимо от грамматической структуры любого языка. Другими словами, каждое по-
нятие логического времени выражается посредством различных временных форм. Это 
особенно ясно выражено на примере английского языка. Каждое объективное время 
проявляется посредством четырех временных грамматических форм. Грамматические 
временные формы на английском языке можно систематизировать следующим образом: 
4+4+4. А на азербайджанском языке временные формы глагола систематизируются в 
форме 2+1+2, т. е. объективное прошедшее время проявляется в двух грамматическом 
времени, настоящее время в одном грамматическом времени, а будущее время, в двух 
грамматическом времени. 

Следовательно, временные формы глагола, как универсальная категория, свойствен-
ны большинству языков. В таком случае возникает резонный вопрос: какими средствами 
проявляются существующие на английском языке временные формы на азербайджан-
ском языке? Анализ теоретической литературы показывает, что о временных формах 
глагола на азербайджанском языке имеются различные мнения. На основании проведе-
ния обширных и всесторонних обобщений имеющихся источников А. Ахундов выделяет 
формальные и семантические особенности временных форм (1, с. 45). 

Несомненно, нет необходимости в подробном изложении типологии временных 
форм глагола на английском и азербайджанском языках (2, с. 8). Главная наша цель 
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заключается в определении на азербайджанском языке аналогов используемых на ан-
глийском языке временных форм, применяемых в страдательном залоге. 

Известно, что на современном английском языке восемь из двенадцати временных 
форм могут употребляться в страдательном залоге. Говоря о будущем времени, следует 
отметить, что десять временных форм могут употребляться в страдательном залоге. В на-
учных грамматиках английского языка отмечено, что временные формы Future Conti nuous 
и Perfect Continuous не могут употребляться в страдательном залоге (10, с. 72; 9, с. 114).

Напрашивается вопрос: как получить из этих временных форм страдательную (пас-
сивную) форму употребляемых предложений? Следует отметить, что подробно об этом 
говорится в грамматике Е. Е. Израилевича и Н. К. Качалова. В данной грамматике указы-
вается на возможность применения двух вариантов (12, с. 169):

We shall be discussing the book at two o’clock. 
a) The book will be discussed. 
b) We shall be discussing the book at two o’clock. 
We have been discussing the book for two hours.
a) The book has been discussed. 
b) We have been discussing the book for two hours. 
We had been discussing the book for two hours when they came. 
a) The book had been discussed for two hours when they came. 
b) We had been discussing the book for two hours when they came. 
Естественно, употребление, какого из указанных вариантов происходит не стихийно. 

Употребление любой формы здесь зависит от цели передаваемой рассказчиком инфор-
мации. Если рассказчик стремится просто довести до внимания какой либо факт, пользу-
ется первым вариантом, если хочет подчеркивать процесс движения, пользуется вторым 
вариантом.

А теперь обратимся конкретно к вопросу временных форм, употребляемых на ан-
глийском языке в страдательной форме и их аналогам на азербайджанском языке. Сле-
дует отметить, что первым долгом мы будем говорить об обстоятельствах употребления 
на английском языке форм настоящего времени в страдательном залоге. Как уже было 
указано, три формы настоящего времени употребляются в страдательном залоге:

Употребление временной формы Present Indefi nite в страдательном залоге и ее аналог 
на азербайджанском языке: 

1. All leaders report to me and only one man with a police record is allowed in each bunk 
(A.Maltz, p.21). 

2. The trouble with you, if you may say, is that you are loaded down with ideals (A.Maltz, 
p.237). 

3. “I am told that port-packing is the most lucrative profession in America, after politics 
(O.Wilde, p.38). 

4. Временами приклеивают к стенам объявления (Аrаbir divаrlаrа еlаnlаr yаpışdırılır) 
(Ю. В. Чеменземинли,с.199). 

5. Таким образом, готовые таблицы пришивались к делу, а деньги накоплялись 
(Bеləliklə, cədvəllər hаzır оlub işə tikilir, pullаr dа yığılıb qаlırdı) (И. Шыхлы, с.109). 

Из приведенных примеров следует, что страдательный вид глагола на английском 
языке получается аналитическим путем, т. е. посредством вспомогательного глагол to 
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be и P II. To be означает, временной глагол, личное местоимение, а P II, во всех случа-
ях остается неизменным. На азербайджанском языке суффиксы страдательного залога 
прилагаются к корню глагола, а далее употребляется соответствующий временной суф-
фикс. Следует отметить, что в страдательном залоге глагола временная форма Present 
Indefi nite употребляется на азербайджанском языке в целях выражения привычного, на-
практикованного движения и одновременно повседневно исполняемой деятельности. С 
этой точки – зрения, между обоими языками проявляется типологическая схожесть. Из 
анализа отдельных текстовых отрывков следует, что в большинстве случаев невозможно 
даже определить, кем выполняется движение. Такое положение еще раз демонстрирует, 
утверждение мысли, что у каждой страдательной формы имеется известная форма, не 
соответствует действительности. 

Анализ фактических языковых материалов показывает, что временная форма Present 
Indefi nite на английском языке употребляется в страдательном залоге, для выражения 
всеобщности в обширном залоге. 

1. Each generation is born naked and innocent (A.Maltz, p.231)
2. “Women are not always allowed a choice”, he answered (O.Wilde, p.193). 
3. Life is not governed by will or intention (O.Wilde, p.210). 
Так как, приведенные примеры выражают всеобщность, при переводе сохраняют 

свое значение.
1. Каждое поколение рождается голым и невинным (Hər bir nəsil аnаdаn çılpаq və 

günаhsız dоğulur). 
2.Женщинам не всегда разрешается сделать выбор (Qаdınlаrа həmişə sеçim еtməyə 

icаzə vеrilmir). 
3. Жизнь не управляется одними желаниями и побуждениями (Həyаt аrzu və niyyətlə 

(istəklə) idаrə оlunmur).
Говоря о типологии настоящего времени на английском и азербайджанском языках 

следует обратить внимание на одну особенность. На английском языке существуют че-
тыре, а на азербайджанском языке одна временная форма. При их сопоставлении мы 
сталкиваемся с интересными фактами. Скоро мы увидим, что в качестве аналога времен-
ной формы Present Perfect употребляется повествовательное прошедшее время. Глагол, 
как аналог остальных трех временных форм имеет одинаковую морфологическую струк-
туру. Для их дифференциации пользуются словами, выражающими различные времен-
ные понятия. 

Он каждый день читает книгу (О, hər gün kitаb охuyur). – He reads a book every day. 
Он сейчас читает книгу (О, indi kitаb охuyur). – He is reading a book now. 
Он уже три часа, как читает книгу (О, üç sааtdır ki, kitаb охuyur). – He has been 

reading a book for two hours. 
Употребление временной формы Present Continuous и ее аналог на азербайджанском 

языке: 
1. Forty-six-year-old men are being taken. …I want the war to end (A. Maltz, p. 22).
2. You’re not being suspected of anything, Frau Lingg. The “law” terrifi es you (A. Maltz, 

p. 50).
В первую очередь следует отметить, что употребление предложенных примеров в 

страдательном залоге не является случайностью. Из содержания взятых из приведенных 
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примеров текстовых отрывков следует, что в целях более яркого описания того или дру-
гого явления писатель пользуется страдательным видом глагола. В первом примере на 
первый план выводится призыв сорокапятилетних мужчин на войну. Во втором примере 
подчеркивается, тот факт, что Фрау Линг ничего не подозревает. Следует также отметить, 
что употребление временной формы Present Continuous в страдательном залоге встреча-
ется реже в сравнении с употреблением прочих форм настоящего времени. Временная 
форма Present Continuous схожа той же временной формой на азербайджанском языке: 

1. Старые мужчины сорока пяти лет призываются на войну (Qırх bеş yаşlı qоcа 
kişilər mühаribəyə аpаrılır (çаğrılır)). 

2. Ваши мысли не вызывают сомнения (Sizin hеç bir fi krinizə şübhə еdilmir). 
Как отмечалось выше, аналог повествовательного прошедшего времени на англий-

ском языке, это временные формы Past Perfect или Present Perfect. А какая из этих форм 
подлежит употреблению, зависит от содержания текста.

Употребление временной формы Present Perfect в страдательном залоге и ее аналог 
на азербайджанском языке:

1. “One never can be sure. Some SS divisions have been used. But most are at home… (A. 
Maltz, p. 151)

2. I am a sick man. My body has been ruined by the men. I don’t know the future (A. Maltz, 
p. 234). 

3. Уже пол месяца, как составлена ведомость, почему не раздаете деньги? (Yаrım 
аydаn çохdur cədvəl tutulub, pulu niyə pаylаmırsаn) (И. Шыхлы, с. 107). 

4. – Все шестьдесят гектаров на твоем пользовании засеяно? (Sənin öhdəndə оlаn 
аltmış hеktаrın hаmısı səpilibmi?) 

  – Засеяно (Səpilib). (И. Шыхлы, с. 119). 
В приведенных выше примерах в качестве аналога временной формы Present Perfect 

выступает форма повествовательного прошедшего времени. В обоих случаях, не зави-
симо от начала движения, на передний план выдвигается приведение в соответствие его 
результата повествовательной ситуацией разговора. С этой точки – зрения, проявляется 
типологическая схожесть между обоими языками. Здесь, как и в других временных фор-
мах главная разница появляется в ходе формирования страдательного залога: а) страда-
тельный вид в английском языке формируется аналитическим путем, б) страдательный 
вид в азербайджанском языке формируется синтетическим путем. Другая разница за-
ключается в том, что повествовательное прошлое относится системе прошлого времени, 
а Present Perfect системе настоящего времени. 

Обратим внимание на употребление временной формы Past Continuous в страдатель-
ном залоге и ее аналог на азербайджанском языке. 

1. …the lights were being put out in the theatre, and I had to go (O. Wilde, p. 56). 
2. He had conquered pain, thirst, tension, fear – and he was being conquered by them (A. 

Maltz, p. 261)
3. Глаза, напоминающие стрелы ресницы Нигяр ханум выглядывали из под вуали. 

(Nigаr хаnımın gözləri, ох kimi kirpikləri rübəndin аltındаn görünürdü) (Кероглы, с.83). 
4. На самом деле эти деньги по ночам делились в доме Косаоглы (Əslində isə bu pullаr 

gеcələr Kоsаоğlunun еvində bölüşdürülürdü)(И. Шыхлы, с. 109). 
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Продолжительное движение на обоих языках выражается в указанной временной 
форме. Известно, что на английском языке продолжительное движение выражается 
вспомогательным глаголом to be и P I, а на азербайджанском языке посредством суффик-
сов настоящего времени. Не случайно, что о роли временных суффиксов в выражении 
глагольных категорий писали в своем труде Ю. Сеидов и Г. Казымов. Согласно мнению 
этих ученых суффиксы настоящего времени играют значительную роль в выражении 
прошедшего времени в видовой категории глагола. Г. Казымов отмечает, что такие фор-
мы, как писал, «я писал, ты писал, он писал, мы писали, вы писали, они писали» выступа-
ют как сложная форма настоящего времени (5, с. 215). 

В страдательном залоге продолжительного движения каждый язык обладает кон-
кретными средствами выражения: аналитическим путем на английском языке (was, were 
+ being + P II); синтетическим путем на азербайджанском языке (корень + окончание 
страдательного залога + видовое окончание + временное окончание – рас + став + ля + 
лось; düz + ül + ür + dü). Из указанного следует, что между обоими языками существуют 
как формальная, так и семантическая типологическая схожесть. Главное различие между 
двумя языками состоит в том, что на английском языке больше проявляется, кто конкрет-
но выполняет движение.  

Употребление временной формы Past Perfect в страдательном залоге и ее аналог на 
азербайджанском языке.

В системе выразительной категории завершенный лад привлекает внимание своей 
специфичностью. Завершенный лад проявляется с незавершенным ладом в своеобраз-
ном оппозиционном виде. Обратимся к языковым фактам: 

1. Why had he been made like that? 
2. One of them was from Lord Henry, and had been brought by hand that morning (O. 

Wilde, p. 93).
3. Dorian Gray had been poisoned by a book (O. Wilde, p. 144). 
4. Навстречу им попался колодец. Колодец прикрывал жернов. (Bunlаr bir quyuyа 

rаst gəldilər. Bu quyunun аğzındа bir dəyirmаn dаşı qоyulmuşdu) (Ю. В. Чеменземинли, с. 
81). 

5. На них большими буквами были написаны слова «зеркало прошлого». (Bunlаrın 
üzərində iri hərfl ərlə “kеçmişin güzgüsü” sözləri yаzılmışdı) (Ю. В. Чеменземинли, с.287). 

Следует отметить, что мы вовсе не преследуем цель проводить сравнительно – типо-
логический анализ временной системы на английском и азербайджанском языках. Одна-
ко невозможно представить на обоих языках залоговую и временную формы глагола от-
дельно друг от друга. Именно поэтому, говоря о залоговой категории глагола, возникает 
необходимость затронуть временные формы глагола. 

Как было указано выше, только две формы будущего времени на английском языке 
– Future Indefi nite и Future Perfect могут употребляться в страдательном залоге. Остано-
вимся над каждым из них.

Аналог временной формы Future Indefi nite. 
1. It will be heard somewhere, it will curely be written somewhere. You believe that, don’t 

you, Willi? (A. Maltz, p. 208)
2. “Well, sir, you will be covered with cobwers if you go into it (O. Wilde, p. 117). 
3. He will not be missed for months (O. Wilde, p. 165). 
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4. Слава Богу, наконец, откроются двери нашего клуба. (Аllаhа şükur, ахır ki, klubu-
muzun qаpısı аçılаcаq) (И. Шыхлы, с. 103).

Из примеров следует, что в качестве аналога временной формы Future Indefi nite упо-
требляется форма будущего времени. Как в других временных формах, и в данной вре-
менной форме страдательный залог глагола обладает конкретными средствами выраже-
ния. Значения, выражаемые данной временной формой И. Тахиров отмечает следующим 
образом: «В содержании The Future Indefi nite и окончательного будущего времени глав-
ной особенностью является выражение действия или деятельности, будущего состояния 
после речевого момента» (8, с. 195).

Одним из форм будущего времени является временная форма The Future Perfect, ко-
торая также может употребляться в страдательном залоге. Проведенный анализ языко-
вых фактов показывает, что частота употребления временной формы The Future Perfect 
значительно ниже в сравнении другими формами. Согласно проведенным И. Тахировым 
вычислениям частота употребления данного времени составляет 0,2 % (8, с. 201). 

Согласно вышеуказанным разъяснениям категория страдательного залога глагола 
непосредственно связана с временной категорией глагола. Из проведенных анализов 
следует, что временные формы глагола, а также употребление во временных формах 
страдательного залога отражает в себе грамматическую. структуру английского и азер-
байджанского языков. На обоих языках залоговая категория глагола выражает себя на 
морфологическом уровне. Согласно грамматической структуре на английском языке вре-
менные – залоговые категории выражаются аналитическим путем, а на азербайджанском 
языке, синтетическим путем.  
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ВЖИВАННЯ ПАСИВНОГО СТАНУ ЧАСОВИХ ФОРМ ДІЄСЛОВА 
В АНГЛІЙСЬКІЙ І АЗЕРБАЙДЖАНСЬКІЙ МОВІ 

У статті розглядаються категорії пасивного стану в англійській і  азербайджан-
ській мовах. Як відомо, категорія пасивного стану є однією з категорій дієслова в обох 
мовах. Автор намагається показати схожі і відмінні риси при використанні пасивного 
стану у різних часових формах.  Основна відмінність відзначається у формуванні па-
сивних конструкцій. Способи вираження категорії голосом відображають граматичну 
структуру цих мов. В англійській мові це явище виражається аналітично, а в азербай-
джанській – синтетично. 
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THE USE OF THE PASSIVE VOICE IN TENSE FORMS IN ENGLISH 
AND AZERBAIJANI

The article deals with the category of passive voice in English and in Azerbaijani. As it is 
known,  the category of voice is one of the main categories of the verb in both languages. The 
author tries to show similarities and differences in the use of the passive voice in different tense 
forms. The main difference is distinguished in the formation of passive constructions. Ways 
of expressing the category of voice refl ects the grammartical structure of given languages. In 
English it is expressed analytically, but in Azerbaijani-synthetically. 

Key words: verb, voice, past tense, present tense, future tense.
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МИСТЕЦТВО І МИСТЕЦТВО ПРОЗИ В ТРАКТАТІ 
«СУТНІСТЬ ХУДОЖНЬОЇ ПРОЗИ» ЦУБОУЧІ ШЬОЙО

У статті досліджується запропонована Цубоучі Шьойо в трактаті «Сутність 
художньої прози» концепція художньої літератури як одного з видів мистецтва. Окре-
му увагу приділено способам аргументації та обґрунтування японським літератором 
власних позицій, зокрема цитуванню авторитетних джерел. Аналізуються випадки і 
значення вживання нової, пов’язаної зі сферою мистецтва, лексики. 

Ключові слова: мистецтво, художня проза, естетика, поетика, функція.

Зовнішнім поштовхом до написання одного з перших, присвяченого питанням істо-
рії та поетики японської літератури нового часу трактатів, а саме – «Сутність художньої 
прози» (яп. «Шьосецу шіндзуй», 『小説真髄』; 1885-1886) молодого і амбітного літе-
ратора Цубоучі Шьойо (坪内逍遙, 1859-1935), став незадовільний, як на думку автора 
трактату, стан японського письменства середини – другої половини ХІХ ст. Така ситу-
ація увиразнилася внаслідок знайомства літературного авангарду Японії з художньою 
творчістю і теоретичними роботами західноєвропейських письменників, з одного боку, 
з іншого – завдяки вивченню історії національних літератур Європи (насамперед англій-
ської, пізніше – німецької та французької, російської, скандинавських країн тощо) і по-
ступу японських розвідок у галузі літературознавства. 

Критичні зауваження Цубоучі Шьойо щодо тенденцій і динаміки літературного про-
цесу, його намагання вивести закономірності і визначити етапи розвитку японського 
письменства, а також виважені порівняння особливостей структурних елементів у тво-
рах різних видів мистецтв межують у трактаті з аналогіями і дотепними, а часом навіть 
наївними, прикладами з побуту та повсякденного життя (приміром, поєднання в одному 
художньому тексті різних стилів Цубоучі уподібнює розведенню горілки водою, а вплив 
белетристики на думки і звички читачів – дії лікарському відвару). Втім, у сукупності 
це зробило трактат непересічною і, за великим рахунком, цілісною працею: текст пред-
ставляє цілком сформований, усталений – звісно, не бездоганний за формою і способом 
вираження – погляд Цубоучі Шьойо на мистецтво художнього слова, зокрема його при-
значення (функції), поетику й естетику. 

У контексті розгляду загальних положень теорії або, точніше кажучи, концепції Цу-
боучі Шьойо художньої японської прози нового часу кіндай найактуальнішим видається 
перша частина праці, оскільки саме в ній письменник розглядає співвідношення сюжет-
ної прози щьосецу з так званими візуальними образотворчими мистецтвами, а також із 
драматургією та поезією, історичними записами і трактами релігійно-філософського 
спрямування. 

Трактат Цубоучі розпочав словами: «Перш, аніж розглядати причини, з яких худож-
ню прозу шьосецу вважають мистецтвом біджюцу, слід з‘ясувати, що таке мистецтво. 



251

Передусім необхідно прояснити, що саме називається мистецтвом, і відмовившись від 
недолугих гіпотез, визначити його істинну природу» [5: 151]. Примітно, що для означен-
ня поняття мистецтво, попри існування в Японії давніх і доволі детально розроблених 
естетичних теорій і концептів прекрасного (детальніше див.: 10, 3), автор обрав саме 
слово біджюцу (бі 美 – «краса», джюцу 術 – «майстерність», «уміння»), яке вперше було 
вжито ще в німецькому каталозі предметів (секція №22), представлених на першій для 
японців світовій виставці у Відні 1872 р. як калькований переклад слова art: «Мистецтва 
(біджюцу) – на Заході мистецтвом називаються музика, живопис, скульптура, поезія 
тощо, – для котрих збудовано музеї» [цит. за 10: 45-46]. 

Уперше в історії естетичної думки в Японії ієрогліф бі (美) був обраний еквівалентом до 
слів beauté, beauty та schoonheid японським дослідником Муракамі Хідетоші (1811-1890) в 
«Довіднику трьох мов» (яп. «Санґо бенран»,「三語便覧」; 1857) [детальніше: 10: 27]. 

Проте системного вжитку слово біджюцу набуло дещо пізніше, у невеличкій пла-
новій статті Ніші Амане (西周, 1829-1897) «Теорія дивовижної краси» (яп. «Бімьо ґаку-
сецу», 『美妙学説』; 1878 р.) як означення мистецтв на Заході1, проте ця робота стала 
відома широкому загалу лише в 1907 р. [10: 32]. 

Поширюватися і регулярного використовуватися в мистецько-критичному дискурсі 
слово біджюцу стало після того, як американський дослідник Ернест Франциско Фенол-
лоза (1853-1908), запрошений лектором з філософії, економіки та політичних наук до 
тоді щойно сформованого Токійського імператорського університету, виступив 14 травня 
1882 року у присутності міністра освіти Фукуока Котей (Такачіка) (福岡孝弟, 1835-1919) 
з публічною лекцією під назвою «Істинна теорія мистецтва» (яп. «Біджюцу шінсецу», 
『美術真説』) в спілці «Рючікай» (яп. 龍池会; була утворена в 1879 р. з метою відро-
дження жанрів традиційних японських образотворчих мистецтв). 

У своїй лекції Феноллоза виклав системний підхід до розгляду мистецтва, зокрема 
японського, як культурного феномену і запропонував теоретичне осмислення так званої 
концепції японського мистецтва. У жовтні того самого року текст лекції був перекладений 
японською мовою учнем Феноллози, Оморі Ічю (大森惟中, 1844-1908), і надрукований 
спілкою «Рючікай» (за однією з версій, оригінальний текст англійською мовою вважа-
ється втраченим, однак Мікаель Марра зазначає, що фрагменти лекції у вигляді рукопису 
зберігаються в бібліотеці Хьютона Гарвардського університету [10: 38]). Найвагомішим 
і епохальним стало вилучення витворів мистецтва зі сфери практичного використання, 
більше притаманного ремеслу ґейджюцу (芸術)2, і проголошення їх об’єктами естетич-
ної насолоди біджюцу (美術) [10: 46], що неодмінно сприяло формуванню і остаточному 
усталенню понять і термінології мистецько-літературного дискурсу. 

Перший теоретичний розділ «Загальні міркування про художню прозу» Цубоу-
чі розпочинає цитуванням уривків лекції Феноллози (щоправда, з дуже незначними 

1 «Тепер західне мистецтво включає живопис, скульптуру, різьблення й архітектуру. Буде вірним 
також відзначити, що естетичні принципи поширюються і на поезію, прозу та музику, а також 
китайську каліграфію. Танок і театр так само слід включити до цього списку» [цит. за: 10: 46].

2 Мікаель Марра наводить приклад використання в 1854 р. слова ґейджюцу у вислові японсь-
кого політика і мислителя Сакума Шьодзан (佐久間象山, 1811-1864) – «східна мораль, західні 
технології» (東洋道徳、西洋芸術) [10: 45]. Очевидно, що сьогодні це саме слово було б пере-
кладене як «мистецтво».



252

текстологічними розбіжностями): «Світ став цивілізованим винятково завдяки люд-
ським зусиллям. Ці зусилля бувають двох типів: так звана необхідність і так зване 
оздоблення. Тоді як необхідність має на меті забезпечити речами першої необхідності, 
то мета оздоблення – надавати насолоду душі й оку людини, підносити її дух. Таке 
оздоблення і називається мистецтвом. Із цієї причини мистецтво, сутність якого поля-
гає в прикрашанні, не може не перетворитися на необхідність, оскільки надавати насо-
лоду душі й оку людини, а також підносити людський дух, є одним із головних завдань 
мистецтва» [5: 151]. Втім джерела Цубоучі Шьойо не називає, а просто зазначає, що 
його автор – «відомий як знавець Америки».

Відразу після цієї цитати Цубоучі наводить ще одну, суголосну попередній думку, 
яка належить просто «іншому пану N»: «Мистецтво чудодійно впливає на розвиток лю-
дини. Іншими словами, мистецтво має на меті насолоду душі й ока людини, звеличення 
її духу. Насолода людській душі й оку, таким чином, здіймає вітерець братерства й лю-
бові, а піднесення людського духу вгамовує жадібність і жорстокість. Так, у створених 
[візуальних] формах проявляються художність і витонченість1 живопису, каліграфії, 
скульптури, кераміки та інших видів мистецтв, у звуках і рухах виражаються таємничі 
ідеї і неосяжні глибини поезії, музики та сценічних вистав. І коли людина натрапляє на 
ці таємничі ідеї і неосяжні глибини та зустрічається віч-на-віч із художністю і витонче-
ністю, в ній невимушено пробуджуються кришталево-чисті та піднесені почуття. Це на-
зивається дивовижним впливом мистецтва. У різних країнах ця чудодія насправді стала 
першопричиною появи цивілізації та просвіти. Так чому б тоді не надати мистецтву одне 
з насправді важливих місць у суспільстві?» [5: 151-152].

Відомо, що «першим паном» був викладач Цубоучі, Ернест Феноллоза, якого він, во-
чевидь, недолюблював за низькі оцінки, які Феноллоза ставив [9: 99] під час його навчан-
ня в університеті. «Другий пан» – Оучі Сейран (大内青巒, 1845-1918), знаний більше як 
проповідник буддизму та активний просвітник перших десятиліть доби Мейджі. Цитова-
ний у трактаті текст – уривок зі «Вступу до новин у світі мистецтва Великої Японії» (яп. 
«Дай ніхон біджюцу шінпо шьоґен»,『大日本美術新報緒言』) Сейран, надрукований 
у першому номері журналу «Новини у світі мистецтва Великої Японії» (яп. «Дай ніхон 
біджюцу шінпо», 「大日本美術新報」) за лютий 1883 р. [7: 65]. Обидва вислови мають 
спільну інтенцію: довести, що основна мета мистецтва – це «надавати насолоду душі та 
оку людини» і «підносити її дух» (心目を娯楽 і 気格高尚). Власне, так чи інакше сам 
Цубоучі Шьойо неодноразово не тільки проговорював цю думку, але навіть намагався її 
обґрунтувати шляхом наведенням прикладів і цитування інших авторів.

Цубоучі цілком погоджується з думкою своїх попередників («У цьому бажанні уві-
йти в чудесну сутність, глядач мимоволі зворушується, його глибока хтивість та жадіб-
ність відступають, його жорстокі почуття зникають, і він починає насолоджуватися ви-
тонченими ідеями, і це є природнім впливом, тим, що зветься «мета» мистецтва» [5; 
151]) і наполягає на тому, що письменство за своєю природою не відрізняється від інших 
видів мистецтва, а лише використовує інші виражальні засоби. Однак порівняно з по-
езією або театральними виставами через більшу дієвість слова і силу впливу на почуття 
і свідомість читача перевага надається художній прозі шьосецу. 

Наприкінці ХІХ ст. у митецько-літературних колах Японії розгляд питань естети-
ки літературного твору без розбору його утилітарного призначення і практичної користі 
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залишився б винятковим голослів’ям, оскільки відповідно до традиційної японської ес-
тетичної думки поняття краси навіть не асоціювалося, а було невіддільно пов’язане з 
поняттями добра та істини насамперед як етичними категоріями, тому й художня цін-
ність будь-якого твору обговорювалася в межах етичної й, отже, практичної значимості. 
(Яскравим прикладом може бути переклад роботи Джона Стюарта Мілля (1806-1873) 
«Утилітаризм» (1861), зроблений у 1877 р. Ніші Амане з метою довести, що естетика 
корисна, а також є дієвим способом поширення в Японії просвіти та цивілізації [10: 35].) 

Погляди Цубоучі Шьойо і Феноллози на мистецтво та його призначення мали суттєві 
розходження. Так, для Феноллози, який наполягав на довершеності та істинності япон-
ського (ширше – східного) мистецтва у порівнянні з європейським, головним було озна-
йомити тогочасну японську аудиторію з основними засадами європейської естетики та роз-
повісти про підходи до вивчення витворів мистецтва на Заході з тим, щоб мати можливість 
описати і проаналізувати східне, зокрема японське, мистецтво як культурний феномен; 
пріоритетним для нього насамперед залишалися ідейна наповненість і техніка виконання. 

Концепція мистецтва Феноллози, до якої звернувся Цубоучі Шьойо, базувалася пе-
реважно на естетичних ідеях Гегеля, однак для самого Цубоучі теза «мистецтво як одна 
з форм самопізнання абсолютного духу» була другорядною за своєю суттю. Цитати з 
лекції Феноллози і тексту Оучі Сейран наводилися винятково заради легітимації розмо-
ви про художню прозу як повноцінний вид мистецтва, вартий уваги з боку літераторів, 
а також про визнання письменницької праці гідною справою. Отже, найбільше за все 
Цубоучі Шьойо приваблювала суспільна значимість мистецтва, зокрема художньої літе-
ратури, як одного з аспектів життя і діяльності людини. 

В останньому розділі першої частини Цубоучі чимало уваги приділяє зиску від ху-
дожньої прози: «Художня проза шьосецу – це мистецтво, яке не має практичного застосу-
вання, а тому обговорювати прикладний зиск від шьосецу не надто доречно. Так чи інак-
ше, але подібно до зиску від таких видів мистецтва, як музика чи живопис, від шьосецу 
і хайші також має бути хоч якась користь, нехай вона й непередбачена їхніми авторами. 
Очевидно, наміри майстра [художнього слова] полягають у даруванні читачеві відчуття 
прекрасного та в розважанні його» [5: 169]. 

Користь від художньої прози, як зазначає Цубоучі, може бути різною, у нього вона 
поділяється на чотири типи: (1) звеличення людського духу; (2) показ дії принципу «ви-
нагорода за добро та покарання за зло»; (3) доповнення до офіційної історії сейші; (4) 
майстерність красного письменства бунґаку. 

Перший тип користі безпосередньо пов’язаний із питаннями естетики і рецепції ху-
дожнього твору. У попередніх розділах Цубоучі детально розглядав цю проблему, тому 
в останньому лише підсумував: «важливий аспект практичного зиску від мистецтва по-
лягає в захопленні мистецтвом і постійній насолоді ним, наданні першості вишуканим 
уподобанням і звеличенню людського духу» [5: 170]. Причому саме художня сюжет-
на проза шьосецу є більше переконливою і менш «нав‘язливою» за інші види текстів: 
«Якось Джон Морлі назвав критику людського суспільства однією з найбільших насолод 
у житті. Отже, шьосецу – це критичний щоденник, у якому розповідається про людське 
життя, про причини невдач [пана] А й успіху [пана] В; тут на розсуд читача виносить-
ся те, як гниють шляхетні серця можновладців і як втрачають здоровий глузд через за-
хопленість пристрастями. Якщо погляд читача спрямувати на ці питання і викликати 
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неабиякий інтерес, то ні священні тексти кейшьо, ні історичні записи сейші не зрівня-
ються з шьосецу» [5: 169].

Ключовий для японської середньовічної літератури принцип кандзен-чьоаку (勧善
懲悪) «винагорода за добро та покарання за зло», який забезпечував дидактичність і ви-
конував передусім виховну функцію художньої прози, не був відкинутий Цубоучі, хоча 
в самому трактаті літератор неодноразово критикував захоплення японськими авторами 
ідеєю кармічної відплати. Неприйняття цього традиційної сюжетотвірної матриці викли-
кала неспроможність розкрити психологію героїв і зобразити реальних живих людей зі 
справжніми почуттями та бажаннями. Саме підпорядкованість і наперед визначеність 
вчинків головних героїв залежно від відведеним ним ролей і логіки сюжету, неодмінно 
побудованому за законами принципу покарання або винагороди, позбавляли героїв мож-
ливості жити самостійним повносилим життям і викривляли стан справ у суспільстві. 
Відтак, мистецтво втрачало здатність правдиво зображати життя, що й викликало обу-
рення і осуд у Цубоучі Шьойо.

Оскільки автори офіційних історичних творів сейші (яп. 正史) ніколи не звертають-
ся до зображення повсякденного приватного життя і показу почуттів видатних людей та 
їхнього оточення (ці факти на тлі подій державної важливості вважаються недоречними і 
зайвими дрібницями), то саме в шьосецу письменники мають нагоду заповнити залишені 
істориками «білі плями»: «Це додавання речей і подій, які оминули в офіційних історичних 
записах сейші; це звички та побут часів, які не описуються в офіційних історичних запи-
сах; це зображення чи відтворення в деталях частин історії традицій і звичаїв» [5: 173].

Майстерність красного письменства стосується насамперед літературного стилю, ко-
ристь від якого Цубоучі Шьойо пояснив наступним чином: «користь від майстрів худож-
ньої прози шьосецу – це зиск від стилю [їх художніх] текстів. Видатні художні твори ма-
ють не тільки майстерно побудований сюжет, але й вирази дивовижної краси, які немов 
парчеве гаптування, обов’язково стануть у пригоді тим, хто має намір ці тексти вивчати. 
<…> В підсумку, головне в тексті – постійно узгоджувати стиль і почуття, тому стиль 
буде нескінченно і калейдоскопічно змінюватися. Саме в цьому й полягає зразковість 
майстра художнього слова!» [5: 174-175].

Таким чином, попри розлогі цитування праць інших авторів, що допомогло Цубоучі 
Шьойо запобігти тьмяних розмірковувань, до яких, як здається, сам автор не мав особли-
вого ані хисту, ані бажання, на меті у нього були суто практичні, далекі від узагальнених 
теоретизувань цілі: за доби просвітництва, коли свідомо ламалися усталені попередні 
культурні соціальні моделі та стереотипні підходи в майже усіх сферах життя японсько-
го суспільства й, отже, перші місця в ієрархії посідали інші, тобто чужорідні, цінності, 
вкрай необхідним був перегляд також і узвичаєних поглядів на художню прозу і тих, 
хто її створює (як відомо, у традиційній, закритій Японії періоду правління військових 
урядів соціальний статус письменників був одним із найнижчих у країні – вони прирів-
нювалися до шарлатанів і пройдисвітів, а поетика оповідань шьосецу і питомо японської 
сюжетної прози моноґатарі майже ніколи не була об’єктом серйозного системного ви-
вчення знавців словесності). 

Тому і вживане Феноллозою на означення образотворчих мистецтв – насамперед 
музики, живопису, каліграфії, скульптури (різьблення) і кераміки, а також сценічного 
мистецтва – слово біджюцу в інтерпретації Цубоучі Шьойо набуло ширшого контексту 



255

й охоплювало значно більшу сферу: до названих вище видів мистецтв додалася художня 
література, а саме – сюжетна проза шьосецу як письменство, за яким майбутнє, і різновиди 
традиційної японської оповідної прози. Таке цілковите ототожнення літератури з мисте-
цтвом надавало вагомі підстави говорити про значимість художнього літературного тексту 
як культурного феномену в суспільному житті та про його естетично-виховну роль. 
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The article deals with the conception of literature as a kind of fi ne arts in the treatise “The 
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explanation and analysis Japanese literati position, including authoritative sources of citation. 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СЛОВА В ЗАПАДНЫХ ГОВОРАХ 
АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ЯЗЫКА И ГАРССКИХ ГОВОРАХ ТУРЕЦКОГО ЯЗЫКА

В статье проводится сравнительное исследование индивидуальных диалектизмов в 
западных говорах азербайджанского языка и гарских говорах турецкого языка. Сравнивае-
мые диалектизмы систематизируются и анализируются на основе конкретных примеров 
и фактов. Особое внимание уделяется их фонетическим и семантическим особенностям, 
а также омонимии диалектизмов. В процессе анализа выявляются и разъясняются сход-
ства и различия между сравниваемыми говорами азербайджанского и турецкого языков.

Сравнительное исследование диалектов и говоров родственных тюркских языков – 
азербайджанского и турецкого – позволяет выявить значимые факты, процессы и про-
следить связь между историей азербайджанского и турецкого народов.

Ключевые слова: западные диалекты, гарские говоры, азербайджанский язык, турец-
кий язык, индивидуальные диалектизмы, фонетические варианты, сходства, различия. 
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После завершения процесса дифференциации тюркские языки вступили на самосто-
ятельный путь развития и приобрели ряд индивидуальных особенностей. В результате 
многовекового социально-политического, культурно-экономического развития в языке 
произошли различные изменения: древнетюркские слова постепенно архаизировались, 
словарный состав языка пополнился неологизмами. Этот процесс ускорился за счет за-
имствованных слов, диалектизмов и сложных слов образовавшихся за счёт внутренних 
возможностей языка.

На протяжении истории языка лексическое развитие всегда было обусловлено и 
интра и экстралингвистическими факторами. Так, экстралингвистическими факторами 
являются уровень словообразовательного потенциала, системные отношения между лек-
сико-семантическими группами, синтаксические отношения и стилистические особен-
ности слов. К экстралингвистическим же факторам относится приток в язык новых слов 
и терминов в результате обновления культурных и общественно экономических процес-
сов (3, 293). Таким образом, в результате длительного исторического развития в каждом 
из тюркских языков формируется индивидуальная лексика.

Хотя азербайджанский язык и тюркские языки родственные, среди них с общетюрк-
скими словами имеется и индивидуальная лексика. Эта лексика охватывает все сферы 
словарного состава языка: общеупотребительные слова, лексику ограниченного употре-
бления (диалектизмы), термины, общественно-политическую, спортивную, военную 
лексику, жаргон, арго.

Индивидуальная лексика диалектов образуется в отношении к литературному языку. В 
формировании индивидуальной лексики диалектизмы по степени активности делятся на 
две группы (4, 87). Активные диалектизмы в ряде диалектов занимают ведущую позицию. 
Например, слово cələb/ cələf в бардинских, дашкесанских, гедабекских, гёранбойских, хан-
ларских, мингечавирских, шамкирских, огузских и евлахских говорах употребляется в зна-
чении «худой, слабый.» В настоящее время такого типа слова составляют большинство в 
словарном составе диалектов. Неактивные диалектизмы в ограниченном количестве употре-
бляются в одном-двух населенных пунктах. Например, слово cinə в каракилсянских говорах 
употребляется в значении «маленький», слово dərgə в кюрдемирском говоре – в значении 
«мост», слово qaynax в гахском говоре- в значении «родник».В последнее время усиление 
воздействия литературного языка и процесс смешения диалектов влияют на индивидуаль-
ную лексику. Менее активные диалектизмы заменяются синонимами из литературного язы-
ка, поэтому основу индивидуальной лексики составляют активные диалектизмы. 

М.Мамедли считает, что в последнее время процесс консолидации западных говоров 
(Западный Азербайджан, Нагорный Карабах, Джебраил, Зенгилан, Физули, Агдам, Губад-
лы, Лачын, Кельбеджар), вызванный вынужденной миграцией азербайджанского народа, 
проникновение элементов социального диалекта в местные говоры посредством молодеж-
ной речи служат основной причиной смешения говоров между представителями различ-
ных диалектов. Процесс развития между говорами и объединяющими их центрами проис-
ходит не на одинаковом уровне. Если в центрах изменение происходит более интенсивно, 
то на периферии диалектные элементы больше сохраняются (5, 4-5). Такой же процесс 
происходит в гарсских говорах турецкого языка. Вынужденная частая миграция населения 
в этом регионе, смешение говоров турок, азербайджанцев, туркмен, терекеме и гагаватов 
укрепляют позиции активных диалектизмов в индивидуальной лексике.
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В индивидуальную лексику западных и гарсских говоров входят различные диалек-
тизмы, имеющие сходства и различия в форме и семантике. Эти диалектизмы появились 
в связи с образом жизни населения, формами хозяйства, сфер деятельности, бытом и тра-
дициями. Обогащение индивидуальной лексики происходит за счет словообразователь-
ного процесса. Диалектизмы, образованные от слов литературного языка или диалектов 
с помощью различных грамматических средств, постоянно способствуют обновлению и 
обогащению словарного состава.

К индивидуальным словам западных говоров азербайджанского языка относятся 
диалектизмы, не употребляющиеся в литературном языке и характерные для данного 
региона. Эти диалектизмы в гарсских говорах заменяются омонимами и синонимами . 
Рассмотрим конкретные примеры:

Adax – первые шаги ребенка. Это слово возникло в западных говорах в значении 
«первые шаги» в связи с детьми. В агдамском говоре оно употребляется в форме ada-
adax «шаг за шагом, тихо-тихо»; в гедабекском говоре-adax-çeçəx «делать первый шаг»; в 
физулинском говоре- adax-çeçə «делать первый шаг»; в дашкесанском и физулинском го-
ворах- adaxlamaq «сделать первый шаг», в гедабекском говоре adaxculğa «родственник» 
(1,12). Как видно, корень слова –adax в нокоторых говорах для поощрения ребенка при 
его попытке сделать первые шаги к слову добавлялись слова çeçəx, çiçə «цветочек». Это 
слово образовалось в связи со словом ayaq «нога». В древних письменных памятниках 
оно употребляется в форме adax /ayaq (ДТС- древнетюркский словарь, 9, 27); в словаре 
М.Кашгари –adhak (ДЛТ-Дивану-лугат-ит турк, 2, I, 134), в кыпчакских памятниках – 
ayak, ayağ, azax (7, 2). Изменение формы слова связано с чередованием согласных y-d-
z- у древнетюркских племен и его сохранением в современных тюркских языках (у- в 
огузских языках, d- в тувинском и тофаланском языках, z –в хакасском языке и языке 
сары уйгуров, t- в якутском языке). Хотя древняя форма сохраняется в западных говорах, 
значение этого слова сузилось и конкретизировалось.

Banda – в борчалинском говоре употребляется в значении «нанизанные на верев-
ку табачные листья» или же «связанные у основания гроздья винограда». Это слово в 
форме bandax употребляется в агджабединских, агдамских, бардинских, гянджинских, 
кельбеджарских и тартарских говорах в значении «подвеска из прута или веревки, на 
которую вешают виноград и другие фрукты». Оба этих слова, близких по значению про-
исходят от древнего слова ban «завязывать, связывать». 

Употребление слова ban имеет древнюю историю. Оно встречается в древних орхо-
но-енисейских и уйгурских памятниках в форме ba\ ban, в ДЛТ- ban (2,II, 53) в значении 
«завязывать», в кыпчакских памятниках в форме ban. «веревка» (7, 23).

Basix – проход, лаз через забор. От слова basmaq, употребляющегося в древних и 
современных тюркских языках, образовался ряд диалектизмов в западных говорах, 
например: вasix «проход через забор»; basma «небольшой куст»; basmax «исправить» 
(казахский говор); basdalamax «наступать, давить, топтать» (агдамский, бардинский, 
имишлинский, шушинский говоры), basdırmax, cifl əşdimək «закопать» (казахский говор), 
basırma «запеченные в золе яйца, картофель» (джабраилский говор); basqi «длинная 
палка, привязанная к скирде»; (дманисский говор), basqıncax «протоптанный; половик, 
подстилка» (казахский говор), basma заслонка печи и камина» (гянджинский говор); 
basmartdamax «грубо обнять» (джабраилский говор) и др.Çatal – в западных говорах это 
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слово употребляется в разных значениях: в агдамском и зангиланском говорах – «срос-
шиеся плоды», в бардинском говоре -«парный», в ахалском говоре – «двухголовый», в 
ченберекском и дерелейезском говорах в форме çatax «место объединения двух долин», 
в агдамском говоре-«кокон, образованный двумя шелковичными червями». Посредством 
этого слова образовался ряд диалектизмов: çataşmax «объединяться, сливаться» (имиш-
линский говор), çatıq «вязанка дров» и др.

Слово çatal\çatax происходит от древнего слова çat, употреблявшегося в уйгурских 
памятниках в форме çatik «прилипнуть», в ДЛТ- в форме çat смешать овец с ягнятами (у 
огузов) (2, ДЛТ,II, 290).

В кыпчакских памятниках наряду со словом çat «шов ткани; сшить, скроить края 
тканей» употребляются также лексемы çatal «соединяться, объединяться», çatan корзина 
(4, 47). Очевидно у древних огузов и кыпчаков слово çat означало «объединяться, сли-
ваться», с усложнением же формы расширилось и значение слова.

Çiyə – сливки, пенка сырого молока. В этом значении данное слово употребляется в 
агдамских, бардинских, джабраилских, евлахских и зенгиланских говорах. 

В джабраилских, и зенгиланских говорах -также в значении «молоко, производимое 
машиной», в ереванском говоре в форме çiy в том же значении, и в гаракихсинском гово-
ре в форме çiyə «молоко, впервые надоенное у отелившейся коровы».

В товузском говоре образованное от этого слова çiyəmə означает «сливки, хранящие-
ся в кувшине». Однако в других говорах это слово имеет иные значения: в гёйчайском и 
сальянских говорах- « веревка», в ярдымлинском говоре- «хлопковое семя».

Слово çiyə, употребляющееся в западных говорах, происходит от слова азербайд-
жанского литературного языка çiy «сырой». Это слово употребляется также в диалектах 
в значениях «влажный, мокрый; грубый, и неуместный» (Шеки), «роса» (Табасаран), 
«молоко без пенки» (Дербент), «молоко, собираемое в малом количестве и хранящееся 
в маслобойке» (Агбаба).

Çətən -тростник. В западных говорах это слово имеет разные значения: в тавузских 
и башкечидских говорах – «тростник», в джабраилских, физулинских, зангиланских и 
тартарских говорах – «дуршлаг, сплетенный из тростника», в джабраилском и газахских 
говорах – «много; довольно», в борчалинских говорах- «склад для хранения кукурузы, 
построенный из прутьев», в дерелейезских говорах- «сплетенный из тростника предмет, 
который ставится по краям шатра, палатки». Образованное от этого слова çətənə означает 
«сплетенный из тростника предмет домашней утвари для процеживания сыра».

Слово çətən широко употребляется в диалектах и говорах турецкого языка в разных 
значениях: «большая корзина для половы» (Гарс, Арпачай), «корзина для платьев» (Ги-
ресук), «место для ягнят около кормушки» (Бол, Кастамон, Самсун), «стена, сплетенная 
из камыша» (эскишехер) и др. В этих диалектах слово çeten означает предметы, сде-
ланные из тростника (8, 1150). В древних кыпчакских памятниках слово çeten означало 
«корзина для хлопка». По-видимому, первоначальное значение этого слова «тростник» 
архаизировалось, сохранилось в ограниченной сфере и перешло в разряд названий пред-
метов, сделанных из тростника.

Bitirici – товузских говорах, bitirici в чекберекских говорах, pitirici «курьер», астарак-
ском говоре, piti «запись»( 1,59, 405; 8, 308).
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Это слово в большинстве говоров тюркских языков употребляется в формах piti, 
bitix, bitgi, bitici, bitigen в значениях «тетрадь, письмо, книга, отрывок из книги, удосто-
верение, доверенность», сохраняя свой исторический статус.

Kağan – в ченберекских, гедабекских, гянджинских, казахских и товузских говорах 
это слово употребляется в значении «ремень, соединяющий ручку сохи или телеги с яр-
мом». Слово kağannıx, образованное от этого слова и имеющее ограниченную сферу упо-
требления, означает «палка для верхней части ярма» (Шамкирские говоры). 

Постепенно семантика слова кağan расширялась и оно стало приобретать процессу-
альное значение и обозначать действия.

В некоторых западных говорах употребляется глагол kağannamax «привязывать, при-
креплять ремнем ручку телеги к ярму».

В древнетюркском языке оно означало «каган». Это слово архаизировалось в лите-
ратурном языке и диалектах, и его следы пока обнаружены. В настоящее время слово 
кağan сохраняется в западных говорах в ином значении. Его можно связать со словами 
kağal\kağil «прут, хворостина; кнут, плеть, хлыст», употребляющимися в древнеуйгур-
ских письменных памятниках (9, 405).

Kora – это слово активно в западных говорах как диалектизм -омоним. В большин-
стве западных говоров оно означает «гвоздь», в джабраильских говорах- «место, где дер-
жат новорожденных телят», в беюксаракилсийских, физулинских и мегринских говорах- 
«злоба, враждебность, неприязнь».

В диалектах турецкого языка слово кora закрепилось в других значениях. В се-
митских и сарыгамышских говорах Гарса это слово означает «гвоздь», в чылдырском 
говоре – «место, куда надевают цепочку, соединяющую ярмо с кнутом», в других же 
говорах – «ключ; замок; дверной крючок; длинный чулок; немного; кусок; коса (сельско-
хозяйственное орудие)».

Usduf – в западных говорах –это активный диалектизм, подвергшийся фонетиче-
ским изменениям: широко употребляется в формах usduf (Шуша), usbuf (Лачын), ustufca\ 
ustufca (А., Чен, Тов.), ustufl u (Газ., Занг.), usdulup\ustup (Джаб.) в значении «тихонько, 
осторожно, спокойно».

Хотя данное слово не встречается в диалектах турецкого языка, его значение пере-
дается диалектизмом us «тихо, спокойно, осторожно, внимательно» в Газиантепинских 
и Марагинских говорах (8,4042). Мы считаем, что слово usduf образовалось от корня us . 

В древнетюркском языке слово us означало «полагать, понимать, предполагать; ум, 
сознание» (огузск.) (9, 616). В кыпчакских памятниках это слово употребляется в значе-
нии «ум, проницательность» (7, 294).

Семантика диалектизма usduf , употребляющегося в западных говорах азербайджан-
ского языка, связана с древним словом us. Среди народа оно употребляется в в значении 
«действовать осторожно, с умом».

Yançı- в западных говорах от слова yan образовалось множество диалектизмов: 
yançı «болтун» (Газ.), «помощник» (Барда, Борч., Тов.) yançax «боковая сторона» (Гед.), 
yanıqara – название болезни скота; yanqılıcı «боком, бочком; одним боком» (Мег., Гк.); 
yannıx «кожаная материя, прикрепляемая к обеим сторонам седла» (Им. Газ.), «боковые 
стороны хижины, сплетенные из камыша» (Агд.) и др.(1, 540).
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В диалектах турецкого языка также широко распространены диалектизмы, соответ-
ствующие семантике слова yan. В салимском говоре Гарса слово yan сохранилось в зна-
чении «съемные стороны четырёхколёсной телеги». В отдельных говорах: yan «друг», 
yanal «бок о бок»; yanalak «дыня с вмятым боком», yanalamak «перевернуться с одного 
бока на другой», yanat «друг; коллега; сосед, незамужняя женщина» (8, 4160).

Индивидуальные слова в гарcских говорах. Словарный состав гарcского диалекта в 
отношении к литературному языку делится на две разновидности- общие и индивиду-
альные слова.

Индивидуальные слова, присущие лишь диалекту, не употребляются в литературном 
языке или не отличаются от литературной формы по значению. Такие слова функциони-
руют лишь в одном диалекте или говоре.

Çemberek – железная телега. В гарcских говорах это слово употребляется в разных зна-
чениях: в арпачайских и кагызманских говорах в форме çemberek\çembereyh «двухколёсная 
телега для того, чтобы тянуть плуг» создает изоглоссу широкого ареала. В сусузских и гёлей-
ских говорах в форме cenberek\cambara «цепь, которой плуг привязан к телеге», в селимском 
говоре в форме cenberek «дифтерия». Кроме того, в некоторых говорах тюркских языков это 
слово также имеет значение «болезнь коров и верблюдов, вызванная простудой».

В отличие от гарских говоров, в западных говорах слово çəmbərək –неактивный диа-
лектизм, и только в агбабинском говоре оно употребляется в значении «цепь, соединяю-
щая плуг с его боковой частью».

Это слово образовалось от персидского çənbər «рогатка или кольцо для подпруги, 
обруч, обод». Хотя настоящее значение этого слова сохранилось в обоих говорах, в гарс-
ских говорах появились новые значения. Употребление слова çənbərək\çemberek в древ-
некыпчакских памятниках в форме çenber\çember «круглая деревяшка, железка» свиде-
тельствует о древней истории его функционирования в тюркских языках.

Çitek – в арпачайских говорах Гарса – это неактивный диалектизм в значении «за-
крытое щелистое место» (чулок, лапоть и др.) Ряд диалектизмов, связанных с формой и 
семантикой данного слова, широко употребляется в других говорах турецкого языка: çit\
çitik «головной платок, цветастый ситец; маленький ключ; амбар, сплетенный из веток; 
хижина из камыша на берегу озера; большой мешок и др.,» çitak «щёголь; интриган; 
корова с рогом в виде полумесяца» и др.; çite «чулочная спица; корзина для платьев», 
çitemek «плотная вязка, чаща»; çiteşmek «спор между двумя людьми» и др.(8,1241). От-
сюда следует, что корень слова çitek употребляется в форме çite «чулочная спица» в си-
васских, ордунских, самсунских тогатских говорах.

Çeyil- в некоторых диалектах турецкого языка, а также в сарыгамышском говоре Гар-
са – это активный диалектизм, означающий «каменистое, песчаное место».

В башкёйском говоре Анкары – «непригодная земля», в асланкёйском говоре Ичела – 
«маленькое дерево, используемое при изготовлении жёлтой краски» (8,1155).

В ряде говоров азербайджанского языка это слово употребляется в значении «боло-
то», в шекинском говоре – «небольшое озерце, образующееся в месте выхода воды», в 
дашкесанских и гедабекских говорах – «болотная трава».

Хотя в говорах обоих языков это слово употребляется в разных значениях, их объединяет 
сема «место». И в гарсских говорах турецкого языка, и в западных говорах азербайджанско-
го языка в основе диалектизма çeyil –общее значение «непригодная земля».
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Macar –в кагызманском и сусузском говорах Гарса- «кислота, изготовляемая из све-
клы и кизила», в сарыгамышском и селимском говорах-омонимичный диалектизм в зна-
чении «золото Джумхурии» (от арабского слова джумхурият- республика).

Кроме того, в сарыгамышском и селимском говорах употребляется диалектизм 
masarka «подпорка тележки для перевозки снопов». Семантика слова macar в гарсских 
говорах отличается от других говоров: в говорах Антальи- «мелкозернистая красная 
пщеница», «острый нож», в говорах Испарты- «свёкла», «фасоль с красными пятнышка-
ми»; в говорах Измира, Манисьи и Биледжика –«замок, затвор, ключ»; в говорах Эски-
шехера, Коджаеш и Анкары-«буйвол, буйволёнок» (8, 3098).

В говорах азербайджанского языка слово macar зафиксировано в значениях «крепкое 
вино», «входящий-выходящий». (1, 341). Хотя в говорах сравниваемых языков диалек-
тизм macar имеет разное значение, в некоторых западных и южных говорах азербайд-
жанского языка значение «подпорка тележки» передаётся словом mac\maj.

Malata – в большинстве диалектов турецкого языка, в том числе и в гарсских говорах, 
этот диалектизм употребляется в значении «зерно, смешанное с мякиной». В сарыга-
мышских и салинских говорах Гарса-malanqa- «пщеница, смешанная с мякиной, которой 
кормят лошадей».

И по форме, и по содержанию это слово связано с лексемой malama. В других гово-
рах оно употребляется в формах malağma\malamağ\malamğa в значениях «смешанный; 
дубинка с изодранным кончиком; верёвка» (8, 3110).

Muğan-малоупотребительный диалектизм в значениях «игра; правила»в сарыгамыш-
ском и селимском говорах Гарса, например: – Bu işde bir muğan var. В этом деле какая-та 
игра (т.е. подвох) (Сар). В говорах Ризе употребляется близкое по форме, но совершенно 
иное по значению слово muğanat «трусливый, робкий».

Это слово характерно для западных говоров азербайджанского языка. Однако в от-
личие от гарских говоров, здесь оно распространено в других значениях: «треугольная 
лопата, обитая кожей для чистки снега» (Гаракиcе и Шахбуз) и т.д.

Murç – в сарыгамышском и селимском говорах Гарса употребляется в значениях 
«железный инструмент для точки камней». В самсунских и гиресунских говорах- «почки 
(на деревьях)», в хатайском говоре- «поросль, побеги на дереве», в анталийском говоре- 
«связка, пучок». В анталийском говоре в ограниченной сфере употребляется близкое по 
форме слово murçaçan «весной чуть дождливая погода, благоприятная для появления 
листьев на деревьях».

Pasa –подарок. В сарыгамышском и елимском говорах Гарса-индивидуальный диа-
лектизм в значении «подарок, получаемый после игры, борьбы, игры на музыкальных 
инструментах». 

В большинстве говоров турецкого языка данное слово в этой же форме употребляет-
ся в разных значениях: «быстро, скоро, непрерывно»; «чердак, навес» (Ризе); «доска для 
нарезания хлеба» (Айдын, Бахкесир, Сакарья, Адана).В отличие от гарсских говоров, в 
говорах азербайджанского языка и других тюркских языков это слово не встречается.

Pağaç – в гарсских говорах это слово употребляется в двух значениях: в кагызман-
ском и сусузском говорах- «плотный слой, образующийся на грязной земле», в сарыга-
мышском и селимском говорах- «хлеб из бездрожжевого теста, без соли, испеченный в 
горячей золе». В других говорах это слово употребляется в формах pağaça\pağarç\pağas\
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pahaç\puğaça и помимо указанного значения имеет также и значения «блюдо, приготов-
ленное из жирного теста и обильно политое простоквашей с чесноком и маслом», «опу-
холь в организме».

В отличие от гарсских говоров, в говорах азербайджанского языка это слово имеет 
ограниченный ареал функционирования. В ахалском говоре оно сохраняется в значении 
«хлеб, испеченный из бездрожжевого теста». 

Seki – в некоторых гарсских говорах это слово в формах seki\sehü\sekü\sekmen «кро-
вать, тахта» создает изоглоссу узкого ареала. В других говорах оно употребляется в фоне-
тических. вариантах seki\sekemeq\sekemek\sekme\sekmen в значениях: «место для сидения 
из камня и грязи перед домом», « комната, балкон, на котором сидят весной и летом, тахта, 
диван; низкий стул без спинки; деревянная скамья; выступ на печке и в стене для вещей; 
стена сада; роща; равнина на вершине горы; поле, безводное место» и др. (8,3569).

В говорах азербайджанского языка в отличие от диалектов и говоров турецкого язы-
ка, слово seki занимает слабую позицию. В азербайджанском литературном языке это 
слово закрепилось в значениях «тратуар, терраса; возвышенное место для сидения», в 
шекинском – «балкон», в товузском говоре -«поляна, открытое место (в лесу)». Оба зна-
чения по форме и значению одинаковы с диалектами турецкого языка, но отличаются от 
гарсских говоров.

Sehlem- в сарыгамышском говоре Гарса- «большой шерстяной мешок». В других 
говорах это слово употребляется в формах seklem\sehlem\seklam в значениях «наполнен-
ный мешок; неполный мешок; груз, вьюк; 10 батманов (мера веса); половина; чуть мень-
ше половины; мало; чуть-чуть; платье»; поросёнок»; «короткий, низкий».

Endek –безвольный. В сарыгамышском говоре Гарса это слово употребляется в зна-
чениях «недержащий слова; безвольный; слабохарактерный; часто меняющий свое мне-
ние». В некоторых говорах турецкого языка оно употребляется в этой же форме в значе-
ниях: «недоразвитое животное, недозрелое растение; низкий; обычный; плохой; кусок 
материи, добавленный к короткому, узкому платью».

В муглинском говоре слово erdek означает «кусок материи, пришитый к узкому платье 
для расширения, т.е. чтобы сделать его более просторным». Можно предположить, что это 
слово образовалось от слова en «широкий». Однако в свмсунских и трабзонских говорах 
турецкого языка слово en употребляется в значениях «верхняя и нижняя одежда».

Таким образом, как видно из вышерассмотренных примеров, между диалектами и го-
ворами азербайджанского и турецкого языков имеются определенные формальные и се-
мантические сходства и различия Индивидуальные слова наглядно свидетельствуют о том, 
что древнетюркские слова носили ареальный характер. Они появились за счет диалектиз-
мов, образованных путём прибавления грамматических средств к общеупотребительным 
словам. Сравнительное исследование диалектов и говоров родственных языков позволит 
выявить значимые лингвистические факты, процессы, а также проследить пути развития 
литературных языков и связи между историей народов, их языков, диалектов и говоров.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:
1.  Диалектологический словарь азербайджанского языка. Баку: «Шерг-Герб», 2007, 

568с. (на азербайджанском языке).



264

2.  Кашгари М. Дивану лугат-ит-тюрк. (подготовлен к изданию Рамизом Аскером). в 
4-х томах. Баку: «Озан», 2006 (на азербайджанском языке).

3.  Мирзалиева М.М. Словарный состав языка. Формирование, развитие и совершен-
ствование/ Проблемы сравнительно-исторической лексикологии тюркских языков 
(т.I). Баку: «Китаб алеми», 2004. (на азербайджанском языке).

4.  Мамедли М.А. Лекции по азербайджанской диалектологии. Баку: «Зардаби LTD» 
2011, 104 с. (на азербайджанском языке).

5.  Мамедли М.А. Грамматические категории имени существительного в говорах азер-
байджанского языка. Баку: «Элм», 2003, 264 с. (на азербайджанском языке).

6.  Кырзыоглу Ф. Гянджинско-Карабахские санджаги в канцелярских книгах Осман-
ской провинции 1593 г. / Сборник исследований факультета литературы, Анкара, 
1979, № 10 (на турецком языке).

7.  Кыпчакско-турецкий словарь. Анкара: Издательство Ончу, 2007, 338 с. (на турецком 
языке).

8.  Словарь народных говоров Турции (XII книга). Анкара: Издательство Университета 
Анкары, 1993 (на турецком языке).

9.  Древнетюркский словарь. Ленинград: Наука, 1969, 676с. (на русском языке).

Гамбарова С., Азербайджан

ІНДИВІДУАЛЬНІ СЛОВА В ЗАХІДНИХ ГОВІРКАХ АЗЕРБАЙЖАНСЬКОЇ 
МОВИ І ГАРСЬКИХ ГОВІРКАХ ТУРЕЦЬКОЇ МОВИ 

У статті здійснюється порівняльне дослідження індивідуальних діалектизмів у за-
хідних говірках азербайджанської мови і гарських говорів турецької мови. Порівнювані 
діалектизми систематизуються і аналізуються на основі конкретних прикладів і фак-
тів. Особливу уваги приділено їх фонетичним і семантичним особливостям, а також 
омонімії діалектизмів. У процесі аналізу виявляються і роз’яснюються схожість і від-
мінність між порівнювальними говірками азербайджанської і турецької мови

Порівняльне дослідження діалектів і говірок споріднених тюркських мов – азербай-
джанської і турецької – допомагають виявити важливі факти, процеси і відстежити 
зв’язок між історією азербайджанського і турецького народів.

Ключові слова: західні діалекти, гарські говори, азербайджанська мова, турецька 
мова, індивідуальні діалектизми, фонетичні варіанти, схожість, відмінності. 

Gambarova S., Azerbaijan

THE INDIVIDUAL DIALECT WORDS IN THE WEST DIALECTS 
OF THE AZERBAIJANI LANGUAGE AND GARS DIALECTS 

OF THE TURKISH LANGUAGE
The article deals with the comparative research of the individual dialect words in the West 

dialects of the Azerbaijani language and Gars dialects of the Turkish language. The com-
pared dialect words are systematized and analyzed on the basis of the concrete examples and 
facts. The special attention is paid to their phonetic, semantic peculiarities and homonymy. 
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The similarities and distinctions between the compared dialects of the Azerbaijani and Turkish 
languages are revealed and explained.

The comparative research of the dialects of the relative Turkic languages – the Azerbaijani 
and Turkish ones – makes it possible to reveal the signifi cant linguistic facts and to trace the 
connection between the history of the Azerbaijani and Turkish peoples.

Key words: West dialects, Gars patois, the Azerbaijani language, the Turkish language, 
individual dialect words, phonetic variants, similarities, distinctions.

УДК 811.161.2
Сергієнко Т., викладач
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, Київ 

КОНЦЕПТУАЛЬНО-ГЕРМЕНЕВТИЧНИЙ ПІДХІД 
ДО АНАЛІЗУ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ 

У статті розглядається герменевтичний підхід до концептуального аналізу худож-
нього тексту як мовної картини світу, когнітивне та комунікативне осмислення ху-
дожніх текстів з боку дискурсивної парадигми.

Ключові слова: герменевтика, герменевтичний підхід, дискурс, інтерпретація, кон-
цепт, антропоцентризм, декодування тексту.

 
Сьогодні герменевтика залишається в центрі уваги багатьох лінгвістів-дослідників. 

Такий інтерес до даної проблеми знаходить вияв у тому, що ключовими поняттями у 
герменевтиці завжди є дискурс, мовна і концептуальна картини світу, концепти та інди-
відуальна свідомість.

Питання герменевтики висвітлено у наукових працях Ґ. Ґадамера, М. Гайдеггера, 
В. Дільтея, Ф. Шлейєрмахера, Г. Шпета, М. Бахтіна, О. Лосєва, Ю. Лотмана, Г. Поцеп-
цова та ін. Питання інтерпретації тексту в культурно-антропологічному аспекті дослі-
джували Н.Д. Арутюнова, Г. Вежбицька, Б.М. Гаспаров, Ю.І. Лєвін, Ю.М. Лотман, Р.І. 
Павільоніс, Т.В. Радзієвська, Н.І. Сукаленко, В.М. Топоров та ін.

Дослідження дискурсу розглядалися у працях Н.Д. Арутюнової, О.В. Падучевої, 
О.Б. Сиротініної, О.А. Земської. В україністиці дискурс вивчали Ф. Бацевич, Н. Волкогон, 
Н.Литвиненко, К.Кусько, К.Серажим, О. Селіванова, Г. Яворська та ін. Проте проблеми кон-
цептуально-герменевтичного підходу до аналізу художніх творів потребують подальшого до-
слідження, пошуку нових методів аналізу. Актуальність даної проблеми визначається посиле-
ною увагою щодо з’ясування  ролі герменевтичного підходу у структурах художнього тексту та 
концептуального аналізу мовних одиниць як елементів мовної картини світу.

Об’єкт дослідження передбачає концептуально- комунікативне осмислення худож-
ніх текстів з боку дискурсивної парадигми (предмет дослідження), тому що проблема 
розуміння, тлумачення тексту проектується безпосередньо з вивченням дискурсу [8, 
с.120], а концептуальний аналіз художнього тексту є аналіз одних концептів за допо-
могою інших [5, с. 4]. 
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Мета дослідження – обґрунтувати теоретичні засади і визначити основні складові 
герменевтики та концептуального аналізу художнього тексту як носіїв мовної картини 
світу. Для досягнення мети необхідно вирішити такі завдання: 1) визначити основне 
поняття герменевтики; 2) розкрити головний зміст концептуалізації художнього тексту; 
3) установити дискурсивний взаємозв’язок між поняттями у структурі художнього тексту.

Антропоцентричний підхід до дослідження мовних явищ є основою взаємозв’язку 
мови та мислення. Ще О.О. Потебня висунув положення про єдність свідомості й мови, 
яке він виводить із «глибини індивідуальності» [7, с. 69]. Аналізуючи взаємозв’язок мови 
та мислення, він довів, що свідома діяльність особистості формується за допомогою 
мови, через те, що мова є формою існування мисленнєвої діяльності людини. Природа 
мови триєдина: мислення – мова – комунікація. Ці три значення поєднані між собою 
глибокою змістовністю, які впливають на внутрішній світ людини. На сприйняття 
людиною світу суттєво впливає концептуальна система, яка має в собі як вербалізовані, 
так і невербалізовані концептуальні моделі. Світ у свідомості людини проектується через 
ці моделі. Ж.П. Соколовська використовує ще поняття «мовна модель світу», виходячи 
із таких понять: «картина світу» і «мовна картина світу» [9, с.21]. Г.А. Брутян називає 
«концептуальна модель світу» [2, с.109], яка з одного боку, виступає асоціативно-
вербальною системою, з іншого – як елемент когнітивної системи автора, що визначає 
його життєву і творчу домінанту. Індивід осмислює своє життя через призму концептів. 

Концепт, що має різні дефініції та класифікації, у самому розумінні цього слова 
співвідноситься з філософською концепцією В. Гумбольдта та його послідовників 
(О.О. Потебні, Г.Г. Шпета) – про внутрішню форму слова. «Мова, – за В.Гумбольдтом, – 
це світ, що лежить між світом зовнішніх уявлень і внутрішнім світом людини» [3, с.68]. 
За О.О. Потебнею, внутрішня форма слова нероздільна із зовнішньою і змінюється разом 
з нею. Внутрішня форма за Г.Г. Шпетом, – це правила, за якими створюються семантичні 
репрезентації [11, с.151]. Оскільки концепт співвідноситься із внутрішньою формою, то 
концептуальна система відображає світобачення людини і є результатом індивідуального 
пізнання навколишнього світу. Тому вчені розрізняють мовну і концептуальну модель 
світу [2, с.108]. Ці два поняття варто розглядати як два рівні єдиного образу світу 
у свідомості індивіда. На думку дослідників, різновидом мовної картини світу є 
індивідуально-поетична модель світу [6, с.102]. Такий підхід, з одного боку, має 
філософське уявлення про мову, яке вніс В.Гумбольдт, а з іншого – герменевтичний 
напрямок дослідження. У мові він вбачав творчий індивідуальний характер, що охоплює 
дійсність у відчуттях. А все, що пізнається за допомогою відчуттів, пізнається у просторі 
і часі. Ще до знайомства з мовою людина в певній мірі пізнає світ, володіє окремою 
інформацією про нього. Усвідомлення будь-якої нової інформації про світ здійснюється 
кожним індивідом на основі тієї, якою він уже володіє. У лінгвістичній філософії 
В. Гумбольдт започаткував дослідження, у яких розроблялися питання зв’язку мови 
з мисленням людини, свідомістю, її внутрішнім світом, він першим поклав початок 
герменевтичному напрямку у лінгвістиці (період наукового трактування герменевтики 
починається від В. Гумбольдта та Ф. Шлейєрмахера) [1, с.41]. 

На наш погляд, герменевтичний підхід до аналізу художнього тексту є найбільш 
доцільним. Зокрема, положення Олександрійської школи про контекстуально-історичне 
вивчення текстів на основі контексту епохи, антропоцентрично-адресатного підходу до 
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тлумачення тексту. Аналізуючи текст, читач отримує інтерпретаційне та нормативне 
уявлення на основі граматичних, лексичних і стилістичних засобів. Читач сприймає 
текст і реагує на нього, «виникає квазідіалогічна зв’язність», відбувається «мовна гра», 
у які вступає герменевтичне коло (адекватне сприйняття тексту, його аналіз, розкриття 
внутрішнього змісту тексту, його інтерпретація). 

У кінці ХІХ на поч. ХХ ст. герменевтика розглядається як самостійна структура, що 
відображає найбільш суттєві ознаки внутрішніх і зовнішніх зв’язків у художньому тек-
сті, репрезентує сукупність близьких за мовним та стилістичним значенням лексичних 
одиниць. Виходячи із цих визначень, можна стверджувати, що структурування когнітив-
ної реалізації авторської свідомості потребує чіткої реалізації щодо визначення структу-
ри і виду концепта, встановлення критеріїв віднесення концептів до ядра і периферії кон-
цептуальної системи, виявлення специфіки понять художня і мовна картини світу. Тому 
для опису елементів з просторовим значенням у тексті художнього твору (опис-пейзаж, 
портретна характеристика персонажа) просторові параметри відображають природу 
статичного об’єкта у його синхронних ознаках і диференціюються на структуровані та 
неструктуровані концепти. До структурованих концептів об’єкта опису відносять його 
параметри, що вербалізуються структурованими актантами. Неструктуровані концепти 
визначають індивідуальні особливості об’єкта і мають аксіологічне значення [10, с.134], 
що є характерними для концептуального аналізу тексту.

Своє відображення герменевтика знайшла у концепції Ґ. Ґадамера, який уважав, що «у 
свідомості кожної людини формується модель світобачення. Індивідуальність унікальна 
за своєю природою в кожному конкретному індивідуумі» [4, с.404]. У концепції мови Ґ. 
Ґадамер розвиває ідеї, висунуті Хайдеггером. На його погляд, мова має самостійне буття 
стосовно людського індивіда, він також визначає зв’язок людини зі світом і ставленням 
до світу. Ґ. Ґадамер виявляє роль В. Гумбольдта у дослідженні розуміння мови як бачення 
світу. Продовжуючи думку Гумбольдта, Ґ. Ґадамер приходить до висновку, що «в мові 
виражається весь світ» [4, с. 517], від образного до індивідуального світосприймання 
художнього твору. 

Ф. Шлейєрмахер розглядав герменевтику як мистецтво розуміння художнього тексту. 
У своїй концепції він виділяє три ступені розуміння даного поняття «1) безсвідоме 
розуміння…; 2) свідоме…, що є основою передання досвіду щодо тлумачення 
самого тексту; 3) мистецтво розуміння» [12, с.83]. Основною умовою розуміння є 
«герменевтичне коло». У його формулюванні принцип «герменевтичне коло» поєднує в 
одне ціле процес розуміння і сприймання на основі трьох рівнів: «декодування мовних 
одиниць художнього тексту; когнітивний рівень, виникає у разі труднощів при засвоєнні 
змісту художнього тексту; рівень «предметизації», тобто розуміння тексту сприймається 
по-своєму» [12, с.83-84]. 

Таким чином, у мові художньої літератури концептуально-герменевтичний підхід до 
аналізу тексту завжди визначається як «філософсько-історична категорія», що спирається 
на мову письменника, його стиль та художню свідомість. Саме художня свідомість, у якій 
кожного разу відбивається історичний зміст тієї чи іншої епохи, її ідеологічні потреби, 
взаємозв’язок літератури з дійсністю в їх теоретичному і практичному втіленні, набуває 
індивідуальної концептуалізації. Щодо стильових особливостей, то вони підпорядковані 
основній домінанті – визначенню концепта. Уміння виділити в тексті характерну рису 
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концепта, дало можливість індивідуалізувати характери та формувати певне емоційне 
ставлення до образу в художньому тексті. Так, образ філософський – ідеальна форма 
зображення предметів і явищ матеріального світу, образ художній – спосіб і форма 
освоєння дійсності в мистецтві. Саме художній образ за допомогою інтерпретації формує 
його індивідуальне бачення.
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Вторая мировая война, по словам Андрея Аствацатурова, «стала зеркалом, в котором 
последовавшие за ней эпохи обнаруживали себя и свои проблемы, или удачной метафо-
рой, с помощью которой художник мог наиболее адекватно передать собственное миро-
видение» [1]. В западной и советской литературе Вторая мировая война рассматривается 
по-разному. Позиция страны в войне (победитель или побежденный) не является здесь 
определяющим фактором. По словам Генриха Белля, «вы всегда можете различать немцев 
по тому, как они называют 8 мая: днем поражения или днем освобождения» [2: 21]. Более 
значимы внутрилитературные факторы: историю пишут победители, литературу не только 
они. Франко-прусская война в мировой литературе говорит голосом Мопассана («Пышка», 
«Мадмуазель Фифи», «Два приятеля», и др. новеллы), хотя Франция эту войну проиграла.

Первая мировая предстает в литературе непохожей на другие. Писатели, вместо тра-
диционного воспевания патриотизма и храбрости, критикуют скрытые движущие силы 
войны. Война показывается бессмысленной и никому не нужной, а вернувшихся с фрон-
та, с легкой руки Гертруды Стайн, называют потерянным поколением. С таким багажом 
западная литература подходит ко Второй мировой. Иным был опыт советской литерату-
ры. Если Первая мировая осмыслялась в западной литературе на протяжении последую-
щих десятилетий (роман Э.Хемингуэя «Прощай, оружие!» написан в 1927 г., «Путеше-
ствие на край ночи» Л.Ф.Селина в 1932 и т.д.), то русская история не располагала к таким 
возможностям. Еще не закончилась Первая мировая, как пришло время революций, а 
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затем гражданская война. Эти события отображаются в литературе преимущественно с 
той или иной ангажированной точки зрения. Писали и «за белых», и «за красных», но 
определяющей для формирования образа войны стала позиция победителей. Это в зна-
чительной степени обусловило литературное освещение Великой отечественной.

Хронологически первая существенная тенденция в литературе о Второй мировой 
войне (1940-50 гг.) – моральный реализм. Для него характерна четкая граница между 
добром и злом, символичность, иносказательность, тяготение к притче. Так, в романе 
Г.Белля «Бильярд в половине десятого» действие происходит в послевоенное время, ге-
рои, каждый по-своему, вспоминают о войне, но какая это война, не сказано. На весь 
роман слово «нацизм» употребляется буквально пару раз. В то же время есть прозрачные 
метафоры «причастие буйвола» и «причастие агнца», в которых нетрудно усмотреть на-
мек на сторонников фашизма и участников Сопротивления. Такого рода иносказатель-
ность притязает на преодоление исторического контекста. Но, несмотря на декларируе-
мое обращение к вечному, общечеловеческому, эта литература отвечала запросам своей 
эпохи, решала злободневные проблемы. 

По стилю литература морального реализма вполне традиционна, и это получает 
концептуальное обоснование: «Всякий возврат к авангардизму был бы смешным; какой 
смысл пугать бюргера, которого уже нет?» [2 80]. События и проблемы столь серьезны, 
что формальные изыски представляются неуместными (позиция, как увидим дальше, 
спорная). Называя литературу своего поколения «литературой развалин», Белль наста-
ивал, что это первая тема и в хронологическом, и в ценностном отношении. Античная 
литература начинается с Гомера, а он писал о Троянской войне. Ориентация на гоме-
ровский эпос, однако, дает неоднозначный эффект. До эпоса как древнего жанра (М.М. 
Бахтин, «Эпос и роман») эта литература не дотягивает: нет обязательной временной дис-
танции, ценностной определенности, масштаб героев не тот и не может быть «тем» в 
силу требований реалистичности. 

Даже если события происходят в мирное время, у Белля война оказывается как 
бы камертоном, который определяет отношение к персонажам. Ганс Шнир, главный 
герой романа «Глазами клоуна», относится к своим родителям, особенно к матери, 
исключительно холодно. Это мотивируется тем, что во время войны она фанатич-
но поддерживала Гитлера, что накладывало отпечаток на отношение к собственным 
детям. «С тех пор как умерла моя сестра Генриэтта, родители для меня больше не 
существуют. Со дня ее смерти прошло уже семнадцать лет. Ей было тогда шестнад-
цать, война кончалась, Генриэтта была красивой девушкой с белокурыми волосами, 
она слыла лучшей теннисисткой от Бонна до Ремагена. Но тогда считалось, что мо-
лоденькие девушки должны добровольно вступать в зенитные войска, и Генриэтта 
вступила; шел февраль 1945 года» [3: 431]. Отчужденность по отношению к мате-
ри объясняется также событиями прошедшей войны. Маленький Ганс произнес, не 
вполне понимая, слова «нацистская свинья», что привело к долгим разбирательствам, 
реакция родителей такова: 

«– Мальчик сам не знает, что он говорит, – заметил отец и положил мне руку на плечо.
Брюль бросил на отца сердитый взгляд, а потом с испугом оглянулся на Герберта 

Калика. Вероятно, жест отца был расценен как слишком явное выражение симпатии ко 
мне. Мать, всхлипывая, произнесла своим дурацким, сладким голосом:
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– Он сам не ведает, что творит; нет, не ведает, иначе мне пришлось бы от него отречься.
– Ну и отрекайся, пожалуйста, – сказал я» [3: 434].
Лидия Гинзбург отмечает закономерность восприятия современной литературы: 

«читатель требует от писателя-современника, чтобы тот показал ему уже существующее, 
уже осуществляю щееся, но еще не увиденное; он требует от современной литературы, 
чтобы она впервые за него осознала действи тельность, в которой он живет» [4: 115]. Это 
вполне относится к прозе Белля о войне. Белль выдвигает эстетику гуманного в качестве 
задачи, стоящей перед литературой и обществом его эпохи, но если о чем-то говорят как 
о должном, значит, его нет. Исчезновение гуманности и социальности, если посмотреть 
шире, не является следствием исключительно войны и не устраняется после победы. Это 
отсутствие уюта, семейственности и т.п. со временем только прогрессирует и теперь, на 
рубеже ХХ-ХІХ вв., сильнее, чем в 1940-х. 

Моральный реализм проявляется и в прозе У.ильяма Голдинга. Здесь иносказатель-
ное, притчевое начало более явно. Роман «Повелитель мух», сюжет которого разверты-
вается вокруг пребывания мальчиков на необитаемом острове, написан для того, чтобы 
разобраться с причинами войны: «Откуда взялась Вторая мировая война? Ее начали чу-
жеродные существа, некие бесчеловечные силы? Или же она начата парнями с ясными 
глазами и человечными сердцами?» [5: 489]. Позиция писателя подчеркнуто дидактична: 
люди это звери, но надо заставить их понять, что они могут быть другими.

Любое литературное произведение учитывает горизонт современности, отвечая на 
злободневные запросы. Для раннего послевоенного времени, для непосредственных 
участников и очевидцев военных событий характерно стремление разобраться с про-
блемой особым образом: рационализировать ее, сделать что-то, что позволило бы психо-
логически вернуться к прежней мирной жизни. Поэтому пишутся произведения с впол-
не простым идейным строем, рассчитанные не столько на читательское сотворчество, 
сколько на поучение, т.е. потребление готовой истины (Голдинг прямо сравнивает свои 
романы-притчи с подслащенной таблеткой). Нетрудно предположить, что потребность в 
таких текстах была значительной. Людей волновало не столько осознание того, как изме-
нилась картина мира, сколько ориентация в новых условиях. Впечатление, что литерату-
ра морального реализма приурочена к своему времени, становится все более очевидным 
при обращении к литературе последующих эпох. 

Вторая тенденция, характерная для следующих десятилетий (2 пол. 1950-х – 1970-
е гг.) – черный юмор, который наиболее ярко проявился в литературе США. Среди тек-
стов о войне стоит назвать романы Курта Воннегута «Бойня №5, или Крестовый поход 
детей» (в этом ключе роман рассматривается в цитированной выше статье А. Аствацату-
рова) и Джозефа Хеллера «Уловка-22», а также военную трилогию французского писате-
ля Луи-Фердинанда Селина («Из замка в замок», «Север», «Ригодон»). 

Разница между моральным реализмом и черным юмором становится ощутимой, 
если столкнуть две фразы (по Борхесу, может, вся мировая история это история не-
скольких метафор). Слова Теодора Адорно «писать стихи после Аушвица это вар-
варство» («Критика культуры и общество», 1951) [6] чаще можно встретить в пере-
формулированном виде: «как можно писать стихи после Освенцима?». Но вот другой 
вопрос, его задал американский поэт Марк Стрэнд: «А как после Аушвица можно 
есть ланч??» [7: 14]. 
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Зазор между этими фразами и задает масштаб проблемы. Вопрос о стихах более па-
тетичен, даже пафосен, и при этом не столь всеобъемлющ. Стихи пишут не все и не 
каждый день, то ли дело завтрак. Если сейчас кто и не завтракает, дело скорее в бедности 
или диете, чем в памяти о погибших. Белль обращается к этой мысли Адорно и развивает 
ее по-своему: «после Освенцима уже нельзя дышать, есть, любить, читать; кто сделал 
первый вздох, кто всего лишь закурил сигарету, тот сознательно решил выжить – читать, 
писать, есть, любить» [2: 51-52]. Эти слова Белля выражают точку зрения его эпохи. Для 
потомков последовательность другая: сначала безмятежно читают, пишут, едят и любят, 
а потом обрушивается знание об Освенциме и встает вопрос, как после этого делать то, 
чего не делать нельзя. 

Для черного юмора характерна относительность добра и зла, отсутствие четких мо-
ральных оценок, сочетание ужасного и комического. Ужасное, в отличие от трагическо-
го, не предполагает катарсиса – очищения от страданий и страха через их переживание. 
Ужасное безнадежно, оно не находит разрешения. В литературе черного юмора нет пря-
мого обличения фашизма, более того, нет той ценностной позиции, которая позволила 
бы что-либо обличать, противопоставляя обличаемому некую истину. Патриотизм, геро-
изм и долг трактуются как опасные заблуждения. Разум бессилен, а значит, свойственная 
литературе прошлых десятилетий рационализация неуместна, она успокаивает, но при 
этом скрывает часть реальности. Война открывается более чудовищной и бессмыслен-
ной, чем виделось с точки зрения морального реализма. Это катастрофа, не постижимая 
уму, разум не в силах это рационализировать и не вправе имитировать. Такая концепция 
войны приводит к иной поэтике: вместо доминирования реалистичности – гротеск, фан-
тастика, монтаж и т.п.

Оглянувшись на моральный реализм, теперь можно заметить некоторую его ограни-
ченность. Это попытка уложить не доступную пониманию катастрофу в простые рамки 
добра и зла. Если моральный реализм апеллирует к авторитетному прошлому, черный 
юмор продолжает и заостряет тот способ видения войны, который сложился в литерату-
ре о Первой мировой. Черный юмор уравновешивает положительный полюс, заданный 
моральным реализмом. 

Л.-Ф.Селин пишет о войне: «Конечно, все это старо как мир… но никто ведь и не 
сомневается, что это началось не вчера, этот порядок установился задолго до Рождества 
Христова!.. нашу болтовню никто не слушает!.. на театральных постановках все зевают! 
кино, телевизор… и вдруг, бац – катастрофа! и верхи, и низы жаждут одного: Крови!.. 
циркового представления!.. с предсмертными хрипами, стонами, полной ареной вну-
тренностей!.. нет, шелковые гольфы, накладные сиськи, вздохи, усы, Ромео, Камелии, 
Рогоносцы… их больше не устраивают!.. им подавай Сталинград!.. горы оторванных го-
лов! Героев с членами во рту! победители грандиозного фестиваля возвращаются с теле-
жками полными окровавленных глаз… миниатюрные программки с золотым обрезом им 
тоже больше не нужны! они предпочитают более впечатляющие кровавые цвета… долой 
надуманные спортивные состязания!.. кровавый Цирк грядет на смену театру… новое 
веянье из глубины веков… триста лет до Р.Х.! «вот оно! самое-самое!» вы думаете, это 
роман! не спешите!.. может быть, строгий вечерний туалет? куда там! нет! «вивисекция 
раненых»!.. вот! все искусство, все веками создававшиеся так называемые шедевры по-
боку! подлость! и преступления!» [8: 8]. 
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М.М.Бахтин называл смех формой правды о жизни. Серьезность морального реализ-
ма игнорировала ту часть правды, которая представляет «кровавый цирк». Селину хва-
тило впечатлений от Первой мировой войны, чтобы не считать Вторую исключительным 
явлением. Кроме того, это взгляд врача, который при виде безжизненно лежащего тела не 
впадает в суеверный ужас или морализаторство, а скорее интересуется причиной смерти 
и, установив ее, сообщает достаточно спокойно: «мужчина за кассой… сидит… голова, 
грудь наклонены вперед… фармацевт? Бакалейщик? Я говорю за кассой… касса, это 
точно, ящик открыт, заполнен бумажными марками, mark papier… и еще один ящичек 
выдвинут, с талонами на продовольствие… я уточняю… но что меня больше всего инте-
ресует: от чего он умер?… О, осколочное ранение в живот! Кишки у него вывалились из 
страшной раны, примерно от бедра до пупка… выпотрошенный, одним словом… кишки 
и ошметки мяса на коленях… взрыв мины?» [8: 595].

Разруха, бомбежки, пожары под пером Селина не только страшат, но и заворажи-
вают: «вижу, неразрушенных домов осталось немного… больше? или меньше, чем в 
Берлине? Я бы сказал, примерно столько же, но больше пожаров, больше домов объято 
пламенем, и языки его закручиваются спиралью, взмывают высоко, яростно, танцую-
щие… зеленые… розовые… между стенами… я никогда еще не видел такого пламени… 
оно могло наделать еще много бед… самое забавное, что на каждом обрушенном доме, 
на каждой груде развалин зеленые и розовые языки пламени плясали по кругу… и снова 
по кругу!.. возносясь к небу!.. Надо сказать, что эти улицы в руинах, пылающие зеленым, 
розовым, красным, выглядели по-настоящему праздничными, намного веселее, нежели 
в своем обычном, кирпично-сером шершавом состоянии… им еще никогда не удавалось 
предстать в таком праздничном великолепии, разве что однажды, во время вселенского 
хаоса, всеобщего сотрясения земли, из которого и рождается Апокалипсис!..» [8: 544]. 
Подобные сцены завораживающего безобразия встречались, к примеру, и в его романе 
«Смерть в кредит» вне какого-либо военного контекста. 

Одна из самых страшных сцен трилогии Селина – дети в разрушенном городе, по-
иски еды в развалинах. Дети слабоумные, оставленные воспитательницей. «По правде 
говоря, эти малыши, дебильные, мордатые, слюнявые, хотели, но не могли нас о чем-то 
спросить… видно было, как они прилагали усилия, чтобы их поняли, только и всего… 
возможно, больше не осталось бы скотобоен… если бы ответственные лица заглядыва-
ли в глаза дефективных…» [8: 577]. Эффект ужаса возникает оттого, что дети ужаса не 
ощущают, скорее любопытство. Оно и движет детьми, заводя их в разрушенные дома, 
подводя к трупам: «А, малыши столпились вокруг… это уже не нога, это тела в смоле… 
битум превратился в смолу… жирный черный налет… ну да!.. Мужчина, женщина и 
ребенок… ребенок посередине… они еще держатся за руки… и маленькая собачка… 
это потрясает… люди хотели спастись, от фосфора загорелся битум, вся семья была на-
крыта, задохнулись… должны быть, как и другие, впечатанные в битум… позже мне 
сообщили – тысячи и тысячи… нам не до смеха, нас интересует молоко, хлеб, одним 
словом, бакалейная…» [8: 590]. 

Со временем проявляется еще одна тенденция: осмысление войны как опыта друго-
го. Мы все дальше от самого события, и свидетельства современников, какую бы цен-
ность им ни придавали, не могут удовлетворить. В романах Уильяма Стайрона «Вы-
бор Софи» и Бернхарда Шлинка «Чтец» тема войны оказывается одной в ряду других и 
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проходит по тексту контрапунктом. Не очень внимательный читатель может счесть эту 
тему второстепенной, считая, что роман, например, о любви. 

Любовная линия придает сочувствию характер особой интимности, это и становит-
ся толчком для попыток понять опыт другого. Женщина, пережившая войну, старше, 
и это не просто эмпирическая данность, а показатель опыта. Герою важно не столько 
пережить любовь, сколько пройти инициацию, повзрослеть через отношения с женщи-
ной, которая, так или иначе, прошла войну. Инициация происходит в интеллектуальном 
плане, как осмысление истории. Принципиально, что сам человек, прошедший войну, 
не в силах осмыслить перипетии своей жизни и мировой истории, необходим взгляд со 
стороны. Попытка понять опыт прошедшего войну совершается с подчеркнуто мирной 
точки зрения – по контрасту с нормой. 

Белль апеллировал к Гомеру, к поэмам о Троянской войне, доказывая, что война была 
первой темой литературы. Но вряд ли человек ХХ века будет воспринимать древний эпос 
интимно. Мешает и временная дистанция, и сам жанр: героями можно восхищаться и толь-
ко. Подобный по дистанцированности эффект производит библейский подтекст у Голдинга. 

Однако писатели следующих поколений проводят параллели с настоящим или с ак-
туальным прошлым, которое переживается интимно. Такова война во Вьетнаме в «Бойне 
№5», параллели с рабством на Юге США в «Выборе Софи». Стинго, герой Стайрона, 
живет на деньги, доставшиеся в наследство от несправедливой продажи раба, а Натан 
сравнивает поведение белых в эпоху рабства с отношением гитлеровцев к евреям, анало-
гии обязывают к ответственности каждого. 

Голдингу для изображения зла понадобился необитаемый остров, дичающие под-
ростки, свиная голова на шесте, ассоциации с дьяволом-Вельзевулом. Такое зло эффек-
тно, красочно. Иное понимание у Стайрона, который опирается на труд Симоны Вейль 
«Банальность зла»: «„надуманное зло, – цитируем Симону Вейль, – романтично и много-
образно, тогда как подлинное зло – мрачно, однотонно, уныло, нудно”. (…) Хесс едва 
ли был садистом, не был он и человеком жестоким или даже особенно опасным. Можно 
даже сказать, что он был достаточно благопристоен. Ведь у Ежи Равича, польского из-
дателя автобиографии Хесса, который сам был узником Освенцима, хватило же разума 
опровергнуть показания своих товарищей по несчастью, утверждавших, что Хесс бил их 
и пытал» [9: 204]. 

Такое унылое банальное зло наблюдается и в романе Шлинка «Чтец». Зло не то-
тально, и как раз одновременность мирной жизни, наполненной нехитрыми радостями, 
подчеркивает особость зла. Ханна, героиня романа, предстает сначала доброй, хоть и 
простоватой, а может, и странноватой. Позже выясняется, что в прошлом она была над-
зирательницей в концлагере. Это зло не инфернально и видно, что оно появляется на том 
(«святом») месте, которое пусто. Ханна только в конце жизни, погрузившись в литера-
туру о нацистских лагерях, понимает, в чем она участвовала, а участвуя в деле зла, не 
осознавала этого. 

Осмысление чужого опыта – это осмысление опыта обычного человека, волей 
судьбы затянутого в события войны. Существенно, что сам переживший не может по-
нять то, что пережил: большое видится на расстояньи. Не стоит сбрасывать со счетов, 
что нынешнее отношение к войне и ее участникам базируется на готовом знании, точ-
нее, на иллюзии знания. Но непосредственные участники событий обычно не могли 
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охватить войну в ее целом, кроме того, не знали, чем дело закончится, на чьей стороне 
победа и правда. 

Один из общих моментов в романах Стайрона и Шлинка заключается в том, что в 
попытке осознания опыта войны герои обращаются к книгам. Это антифашистские про-
изведения писателей, публицистов, мыслителей Ханны Арендт, Симоны Вейль, Тадеуша 
Боровского и др. Если у Шлинка после смерти героини становится известно, что она 
читала именно эти книги, то у Стайрона это читает сам рассказчик, Стинго. Это дает 
возможность передать процесс восприятия, совпадения собственных ощущений и пред-
положений с написанным в книгах: «пока я не прочел этого высказывания, я по наивно-
сти считал, что только мне приходили в голову такие мысли, что только меня занимала 
проблема связи времен» [9: 299] или же несогласия: «Однако я не могу повторить вслед 
за Стайнером, что молчание – наилучшее решение вопроса, что самое правильное – „не 
добавлять к неописуемому тривиальности литературных и социологических рассужде-
ний”. Не могу я согласиться и с тем, что «при определенных реальностях искусство ста-
новится тривиальным или дерзким». Я вижу в этом оттенок ханжества, тем более что 
сам-то Стайнер не молчал» [9: 301]. Это экспликация процесса понимания очень ценна. 
Знание не таблетка, проглатывание которой принесет излечение. Понимание и знание 
вырабатываются посредством личного самостоятельного усилия. 

Понимание состоит в нахождении соизмеримости опытов. Часто непонимание моти-
вируется временной дистанцией. Но можно и столкнуться с непониманием того, что про-
исходит сейчас или было недавно. В романе Стайрона отмечается неинформированность 
средних американцев о недавних событиях Второй мировой войны. Один из соседей 
рассказывает о скандале между Натаном и Софи: «Орать он на нее так орал – все больше 
насчет Оусвича. Вроде именно так – Оусвич.

– Что-что?
– Оусвич – так он говорил. Обзывал ее шлюхой и все снова и снова задавал какой-то 

непонятный вопрос. Спрашивал, как это она сумела выжить в Оусвиче. Это он про что?» 
[9: 295].

Но это еще абстракция, которая конкретизируется в жизни героев романа, Стинго срав-
нивает, как проходили одни и те же дни у него и у Софи. В тот день, когда она попала в 
Освенцим, Стинго объедался бананами, чтобы увеличить свой вес и пройти медосмотр 
и попасть в морскую пехоту. А «когда прах 2100 евреев из Афин и с греческих островов 
страшной полупрозрачной пеленой пыли, такой густой, что, по словам Софи, „она чув-
ствовалась на губах, как песок”, застлал вид, открывавшийся ранее ее взору, укутав очер-
тания пасторальных, мирно пасущихся овец полосой тумана, словно принесенной ветром 
с болот Вислы» [9: 304], – в этот день Стинго писал отцу поздравление с днем рождения. 
«Чем занимался старина Язвина, пока Юзеф (да и Софи с Вандой) мучился в немысли-
мой огненной геенне Варшавы? Слушал Глена Миллера, накачивался пивом, шатался по 
барам, валял дурака» [9: 492]. Постоянные переходы между рассказом о мирной Америке 
и прошлой жизни Софи раскрывают эффект двух времен – понятие, которым Стайнер в 
работе «Язык и молчание» (1967) пытается охватить то, что не укладывается в логику: 
«В тот самый час, когда приканчивали Меринга и Лангнера, подавляющее большинство 
человеческих существ – на польских фермах в двух милях оттуда или в Нью-Йорке в пяти 
тысячах миль оттуда – спали или ели, или шли в кино, или занимались любовью, или с 
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тревогой думали о предстоящем визите к дантисту. Вот тут мое воображение заходит в 
тупик. Эти два вида деятельности осуществляются одновременно и столь отличны друг 
от друга, столь несопоставимы с любым обычным представлением о человеческих цен-
ностях, их сосуществование являет собою столь мерзкий парадокс, а ведь в Треблинке они 
наличествуют оба, поскольку какие-то люди построили этот лагерь, а почти все остальные 
позволяют ему существовать, – все это побуждает меня задумываться над тем, что же такое 
время. Или же, как утверждают научные фантасты и гностики, в нашем мире есть разные 
виды времени: «доброе время» и опутывающее человека «бесчеловечное время», которое 
увлекает людей в медленно крутящиеся жернова ада для живых?» [9: 298-299]. 

Позиция стайроновского героя честная, это честное непонимание. Герой изучает во-
прос, привлекая ряд источников, не столько тех, кто сам пережил, сколько тех, кто пы-
тался понять. Пережить чужой опыт невозможно, но можно попробовать пройти путем 
понимания: «Когда-нибудь я пойму, что такое Аушвиц. Это было смелое, но нелепое по 
своей наивности заявление. Никто никогда не поймет, что такое Аушвиц» [9: 700].

Важная черта этой тенденции литературы о Второй мировой войне – проблемати-
зация понимания. У Белля и Голдинга отдельно литература, отдельно публицистика и 
эссеистика с прямым выражением позиции автора. Их герои если размышляют, то не 
углубляются. Перед потомками стоит задача понять качественно другое, не то, что по-
нимали участники войны. Те, кто непосредственно не пережил Вторую мировую войну, 
не лишен права и возможности самостоятельного осмысления этих событий. И плод их 
размышлений и творчества может не уступать тому, что написали непосредственные 
участники. Так, Лев Толстой участвовал в Крымской войне, написал «Севастопольские 
рассказы». Но главным его произведением считается «Война и мир» – о войне с Напо-
леоном, к которой он, казалось бы, не имеет отношения, будучи рожденным в 1818 году. 

Три выделенные тенденции осмысления Второй мировой войны – моральный ре-
ализм, черный юмор и осознание опыта другого – представляют разные точки зрения 
и дополняют друг друга. Таким образом, литература, если рассматривать ее в целом, 
стремится к полному и разностороннему пониманию этого события, существенно само 
стремление понять и установление границ понимания. 
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Постановка проблемы. Вопрос о человеке и его идентификации, его положении 
в мире, его связях и отношениях является ключевым как для искусства в целом, так и 
в рамках творчества конкретных писателей. Исследование проблемы литературного ге-
роя в переходную эпоху рубежа ХІХ-ХХ веков стало уже традиционным. По мнению 
исследователя концепции личности в литературе постмодернизма А.Ю. Мережинской, 
интерес к проблеме человека повышается с рубежа XIX-XX веков, так и в течение ХХ-го 
века [1:31]. А кардинальная смена представлений о человеке может служить критерием 
выделения и периодизации культурных эпох. Соответственно, сдвиг в концепции чело-
века выполняет определяющую роль в переходное время.

Данную мысль подтверждают многочисленные исследования концепций личности в 
различные культурные эпохи Д.С. Лихачева (древнерусский период и XVIII), А.М. Пан-
ченко («петровский период»), Л.Я. Гинзбург (литература XVII-XXв.) и др. [2; 3; 4; 5].

Исследование творчества любого писателя интересно и целесообразно в целостности, 
то есть огромное значение имеет осмысление совокупности периодов творческой жизни 
автора. В случае с С.Д. Кржижановским, работавшим над корпусом новеллистических 
книг на протяжении всей жизни, данный подход оказывается логичным и необходимым. 

В последнее десятилетие наследие этого оригинального прозаика и литературоведа 
продолжает активно изучаться. Однако, к сожалению, на сегодняшний день существует 
ограниченный круг научных работ, посвященных специфике творчества С.Д. Кржижа-
новского. Это диссертации: Н.Ю. Буровцевой «Проза С.Д. Кржижановского: проблемы 
поэтики» [6], И.Б. Делекторской «Эстетические взгляды С. Кржижановского (от шек-
спироведения до философии искусства)» [7], Л.В. Подиной  «Пространство и время в 
художественном мире С. Кржижановского» [8], А.В. Синицкой «Пространственность и 
метафорический сюжет: на материале произведений С. Кржижановского и К. Вагинова» 
[9], А.А. Манскова «Поэтика музыкальных новелл С. Кржижановского» [10] и др. 

Поливекторность научных поисков и частный характер заявленных аспектов свиде-
тельствуют о том, что единые подходы исследования творчества С.Д. Кржижановского 
пока не сложились, что обусловило актуальность исследования. А вопрос о специфи-
ке литературного героя С.Д. Кржижановского не заявлен ни в одной исследовательской 
работе, что актуализирует цель данной работы: рассмотреть концепцию человека и 
способы ее художественного моделирования в аспекте реализации переходной поэтики.

Изложение основного материала исследования. Как правило, среди персонажей 
С.Д. Кржижановского в количественном отношении литературные герои жизнеподобно-
го типа не доминируют, а разрабатываются в двух основных подтипах. Это, во-первых, 
«думальщики»: философы, люди науки и т.п., в которых преобладает «рацио», «логос», 
и персонажи творческой направленности. Наиболее часто в новеллах Кржижановского 
встречаются писатели и поэты: «Квадрат Пегаса», «Четки», «Поэтому», «Швы», «Соби-
ратель щелей», «Автобиография трупа», «Книжная закладка», «Гусь», «Контролер», «Цы-
плята», «В очереди» и др. Не случайным видится выбор героя творческой деятельности. 
Именно писатель в литературе рубежа XIX-XX и XX века становится культовой фигурой. 
Личность художника наделяют противоречивыми качествами, однако общим является то, 
что эта противоречивость определяется катастрофизмом окружающей действительности.

Концепция личности художника, разработанная С.Д. Кржижановским, носит знако-
вый характер для всего творчества писателя. В каждом сборнике находим новеллы о 
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художнике, так что можно назвать данный образ доминантным в новеллистике автора. 
В основе художественного моделирования С.Д. Кржижановским творческой личности 
лежит интертекстуальная составляющая. В частности, писатель активно обращается к 
наследию русской классики (пушкинский комплекс пророческих мотивов и идея бого-
избранности поэта) и к опыту модернистов (В.Я. Брюсов, К.Д. Бальмонт, А.А. Блок, 
А. Белый и другие с их возможными интерпретациями образа писателя – от его сакра-
лизации до полной дегуманизации и «диаволизации»). Разрабатывая образ художника, 
С.Д. Кржижановский опирался на различные мифопоэтические традиции и на библей-
ский образ Художника Вселенной – Бога (комплекс мотивов истинной жертвенности, 
ответственности и др.).

Одним из ранних текстов Кржижановского, посвященных данной теме, является но-
велла «Поэтому» из цикла «Сказки для вундеркиндов». Характерной особенностью ге-
роя новеллы является безымянность. Интересно, что С.Д. Кржижановский большинству 
своих персонажей не дает имени, что само по себе является значимым. 

Главный герой новеллы – очень молодой, скромный и, к сожалению, неизвестный 
поэт, именно в этом видится в данном случае причина его безымянности. Потеря са-
моидентификации поэтом, отсутствие определенного статуса выражены гиперболизи-
рованным чувством стыда героя: «Поэту было стыдно, на нем порыжелое, трепаное 
пальтецо; стоптанные, сплошь в дырьях сапоги»[11 (1:178)].

В контексте новеллы фигурирует условный тип персонажа – слово «поэтому» (слу-
жебная часть речи) персонифицируется, превращается в червя и проникает в сердце по-
эта. С такой логической «червоточиной» в сердце герой из ранее безымянного обобщен-
но-типического поэта становится «эх-поэтом» (значение частицы «эх» здесь двойствен-
но: «эх» как [экс] (бывший) и «эх» как междометие с семантикой потери, сожаления).

Смена «имени» героя влечет за собой изменение сущности творчества от креации к 
деконструкции и позволяет говорить о развивающемся мотиве мертвенности в образе эх-
поэта. 

С.Д. Кржижановский активно осмысливает концепцию взаимозависимости творца, 
источника вдохновения и результата творчества как сложнейшего механизма, охватыва-
ющего все сферы личности (рационально-логическую и эмоционально-чувственную), 
причем этический компонент выполняет здесь нередко главенствующую роль.

Автор мастерски обыгрывает ситуацию возможного «двоеженство» поэта на Весне и ре-
альной земной девушке. Коннотация «брака» с Весной как символа выхода из земного мира 
приобретает ключевое значение: «Иди за мной <…> от вещного к вечному» [11 (1:193)]. 
Традиционная семантика Весны известна, а модернистское осмысление образа Весны, по 
наблюдению А. Ханзен-Леве, раскрывает «женскую природу вечности, объединяет в себе 
связанный с землей полюс Вечно-женственного и его небесное соответствие» [12:70].

Персонификация леса раскрывает границы потустороннего мира вечного инобытия. 
В контексте новеллы актуализирован мотив бракосочетания: это одновременно и стой-
кое земное желание поэта, и единственно возможный вариант абсолютного слияния двух 
элементов мира искусства – творца и предмета творчества, что обеспечит полноценное 
истинное мироощущение и адекватное последующее бытие поэта.

Тем самым автор выводит на первый план образ торжества стихии искусства над 
стихией жизни.
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К сожалению, созидательный исход новеллы «Поэтому» едва ли не единственный на 
сотню новелл С.Д. Кржижановского. 

Абсолютное же большинство героев-писателей С.Д. Кржижановского – несчастны в 
«жизнетворчестве». Причины их неудач разнообразны. Однако в основе жизни каждого 
писателя лежит дилемма, определенная автором как «быт или бытие».

Кроме них существуют и другие более поздние вариации подтипа творческой лично-
сти. С.Д. Кржижановский наделяет этих героев автобиографическими чертами и пред-
ставляет в наиболее тяжелых жизненных обстоятельствах. Герои-писатели таких новелл 
как, «Чудак», «Книжная закладка», «Цыплята», «Контролер», «В очереди» и др., демон-
стрируют различные попытки творить, и творчество выступает единственным смыслоо-
бразующим началом в их жизни. Однако реализация творчества писателей С.Д. Кржижа-
новского заключается в возможности найти в парке на скамейке случайного слушателя и 
поделиться с ним своими художественными идеями. Все, что рассказывает безымянный 
писатель, например, в новелле «Книжная закладка» это множество вариантов сюжетов 
и тем: взбесившаяся Эйфелева башня, кот, оказавшийся в экзистенциальной ситуации, 
путешествие стружки. Подобная ситуация повторяется в новелле «В очереди». Множе-
ство сложившихся произведений (стихи, комедия, толстый роман, поэма, фельетон и др.) 
существуют в мозге писателя. Но ни один из писателей не сможет воплотить свои идеи 
на бумаге. Знаменательно, что в позднем творчестве С.Д. Кржижановского явно нарас-
тают знаки абсурда. Автор демонстрирует абсурдность творческой реализации в кризис-
ной ситуации. Герои автора, осознавая важность и сакральность творчества, вынуждены 
признать и его абсолютную неактуальность во время катастрофы или посткатастрофы, 
вследствие чего они переживают свою прижизненную смерть, которая нередко совпа-
дает с физической (герой новеллы «Чудак» самоотверженно следует за своей темой и, 
оказавшись на месте военных действий, погибает). Тем самым, автор постулирует безус-
ловную наивысшую ценность творчества, но запечатлевает и так называемую «смерть» 
истинной литературы, музыки, искусства в целом.

В новеллистике С.Д. Кржижановского фигурирует иной подтип жизнеподобных пер-
сонажей – «думальщики»: философы, ученые и т.п. в которых доминантным (и нередко 
гипертрофированным) становится именно преобладание аналитического начала. 

В ряде новелл: «Катастрофа», «Спиноза и паук», «Жизнеописание одной мысли», 
«Страница истории», С.Д. Кржижановский указывает на сверхорганизованную, дис-
циплинированную жизнь некоторых философов, в особенности И. Канта. Герои – «ду-
мальщики» пытаются сбалансировать стихию порядком, «логосом». Например, новелла 
«Разговор двух разговоров» представляет беседу двух людей: философа и писателя, ко-
торые никак не могут согласиться друг с другом, хотя их взгляды невероятно близки. 
Кажется, что речь идет скорее об одном человеке, не просто беседующем, а скорее спо-
рящим с собой (подобные случаи встречаются в прозе писателя). Высказанные предпо-
ложения подтверждает финал новеллы: «<…> мышление – это разговор с самим собой 
<…> И так всегда: чтоб говорить с собой, приходится спиной к объекту разговора, 
миру, но, говоря не с собой, поневоле отворачиваешься от себя. Надо выбирать» [11 
(1:396)]. Формируется неразрешимая дилемма, продление которой находим в еще одной 
из ранних новелл «Якоби и ”Якобы”», где писатель сближает философию и филологию, 
мысль и слово, их взаимореперезентацию. Данное сближение подчеркивает их созвучие: 
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философия – филология; герои – мыслитель Якоби и ожившее, вступившее в спор с фи-
лософом слово ”Якобы”. Персонаж нетрадиционного типа повышенной художественной 
условности – персонифицированное слово ”Якобы” – представляет собой одновременно 
философское сомнение, и филологическую единицу. Поиск героя направлен на разре-
шение извечного спора о первичности наименований вещей (то есть филологии) или их 
значений (философия): «вещи погибли, а наименования еще звучат», – беспокоится один 
из литературных героев автора [11 (1:113)]. Интересно, что на протяжении всего творче-
ства герои С.Д. Кржижановского совершают мучительный выбор между философией и 
филологией (между Кантом и Шекспиром выбирает и сам Кржижановский). Филолого-
философский спор возводится в художественный дискурс. Однако в поздней новелле «В 
очереди» находим авторское определение литературы (вариативное название филологии 
в контексте творчества С.Д. Кржижановского), которое соотнесем с определением фило-
софии. Итак, оба слова содержат общий формальный признак (корень) – «philo», кото-
рый, как известно, в прямом переводе с греческого означает «люблю». Вторая часть слов 
также поддается общеизвестному переводу: «sophia» – мудрость (философия букваль-
но «любовь к мудрости»), «logos» – слово (филология буквально «любовь к словам»). 
С.Д. Кржижановский определяет в новелле «Якоби и ”Якобы”»: «<…> ”филология” зна-
чит ”любовь к Логосу”, то есть религия (и притом – единственно возможная в пределах 
человечьего сердца), религия Слова слов, благоговение производных звучаний к своему 
древнему Ветхому Корню» [11 (1:113)]. В данной ситуации автор приводит еще один 
распространенный в философском контексте вариант перевода слова «logos» – Бог. Тем 
самым, автор указывает на корреляцию основ философского и филологического начал. 
Знаменательно, что во многих библейских текстах находим сближение Бога и мудрости, 
то, как два начала, то, как одно (Притчи 8, 12, 14). И, наконец, автор утверждает: «…
литература есть нечто, состоящее из литер, итер, по латыни «путь»» [11 (3:320)]. 
Таким образом, извечный спор между философией и филологией, мыслью и словом, 
наукой и творчеством автор объединяет в единое концептуальное поле, соотнося с об-
щим значением поиска истины. Именно поиском озадачены жизнеподобные персонажи 
С.Д. Кржижановского. Если философы (метафизики, думальщики, «неты», математики 
и другие представители науки) пытаются познать истину экспериментально (опытным 
путем), то писатели (филологи) воссоздают истину (буквально творят ее). Очередным 
объединяющим началом философов и филологов является также и итоги их поисков у 
С.Д.  Кржижановского. И одни, и другие, оказавшись в мире посткатастрофы, признают, 
что истина больше не существует, а есть лишь ее осколки. Что подтверждает множество 
текстов новеллиста, эксплицирующих момент разрушения целостности мира «мир не 
цел» [11 (1:467)], автор употребляет во множественном числе «солнца» или использу-
ет выражения, например, «зажечь новое солнце» [11 (1:387)], акцентирована семантика 
«разрыва», например, в городах «все изрублено стенами и перегородками»

[12 (1:386)], акцентируются части человеческих тел, не существует ни одного за-
вершенного героями-писателями текста и т.д. Данный ряд может быть существенно до-
полнен второстепенными образами, также лишенными целостности. Отныне не суще-
ствует единой неоспоримой правды, истины, так как она «разлагается на Множество» 
[11 (1:113)]. Поскольку герои, движимые поиском, лишаются объекта познания, то их 
жизнь, подобно жизни писателей, наделяется чертами абсурда. 
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Создается еще один – условно назовем его синестезийный – подтип персонажа писа-
теля–философа, научного экспериментатора (в области физики, математики и др.), кото-
рый являет цикл новелл «Чужая тема». Сложное синтетическое объединение писатель-
ских способностей и философского поиска, сопряженного с постоянным сомнением и 
стремлением подтвердить свои предположения научным опытным путем – все эти черты 
формируют «странных» персонажей. За ними закрепляют понятие «чудаки». 

«Странность» этих литературных героев заключается в их абсолютном сознатель-
ном одиночестве, претензии на признание, абсурдности образа жизни с общепринятой 
точки зрения. Все эти странные персонажи – истинные путешественники не только в 
прямом смысле, но и переносном. Так, Готфрид Левеникс, герой новеллы «Собиратель 
щелей», пытался преодолеть ничто. В начале теоретически, «щелинной этикой» (фило-
софская система), позднее «опытами с ничто», в конечном итоге герой сам бросается 
«живым в самую смерть» («дьяволово царство», «меж-мирье», «черная Страна Щелей») 
[11 (1:482)]. Мертвое пространство Страны Щелей, в котором герою удалось побывать, 
впоследствии убивает его.

Тем самым, автор варьирует идею смерти, вплетая ее в жизнь персонажей как их 
атрибутивную характеристику.

Поскольку литературные герои новеллиста наделены типичными чертами, то в 
ходе исследования приходим к выводу об инвариантной доминанте в художественной 
разработке, изображении персонажей жизнеподобного типа: профессиональная сфера 
литературных героев: писатель, филолог, философ, иногда фигурируют представители 
точных наук – математики, физики; преимущественное отсутствие имени, что само по 
себе значимо, реже – наличие специфичных «говорящих» имен, фамилий; общность не-
многочисленных портретных характеристик, деталей одежды; образ жизни – абсурдное 
существование, переживание различных потрясений, связанных с творчеством, поиском 
истины и т.п.; трагическое завершение сюжетной линии: как правило, – потеря челове-
ческой идентичности, гибель.

Перспектива дальнейшего исследования видится в последующем углубленном ис-
следовании поэтики С.Д. Кржижановского в контексте русской и европейской литератур.
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ЖИТТЄПОДІБНІ ПЕРСОНАЖІ В НОВЕЛІСТИЦІ С.Д. КРЖИЖАНОВСЬКОГО
У статті досліджуються життєподібні типи героїв новелістики С.Д. Кржижанов-

ського: художник, мислитель, філософ, синестезійний тип. Систематизовані типові риси 
в зображенні життєподібних персонажів: професійна сфера, відсутність імені, спіль-
ність портретних рис, трагізм буття: втрата ідентичності та абсурдизація життя.

Ключові слова: С.Д. Кржижановський, концепція людини, перехідна епоха, життє-
подібний тип: художник, мислитель, філософ, синестезійний тип. 
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LIFE-REAL HEROES OF SHORT STORIES BY S. KRZIZANOVSKIY
 The author of the article investigates the specifi city of characters in short stories by 

S.D. Krzizanovskiy and emphasizes life-real heroes: artist, speculator, sophist, synthesized 
type. The typical traits of ife-real heroes are as follows: professional domain, absence of 
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names, collectivity of portrait’s traits, tragedy of existence: losing identity and transformation 
of their lives into absurd are considered.

Key words: S.D. Krzizanovskiy, conception of person, transitive epoch, life-real heroes: 
artist, speculator, sophist, synthesized type of heroes. 
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ПРОБЛЕМАТИЗАЦІЯ АВТОРА В ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВІ ХХ СТОЛІТТЯ

У статті виділяються три лінії проблематизації поняття автора в літературоз-
навстві ХХ ст.: теоретико-літературна, герменевтична та соціологічна. Стверджу-
ється необхідність пошуку точок дотику між цими різними дискурсами, переходу від 
надісторичного поняття автора як свідомості до його історичного вивчення як куль-
турного феномену і доповнення традиційного розрізнення між автором як особою, об-
разом автора і автором-творцем і поняттям інституту авторства. 

Ключові слова: автор, проблематизація автора, інститут авторства. 

Після того як наприкінці 60-х років ХХ ст. французькими постструктуралістами 
поняття автора було піддано критиці як ідеологічний конструкт і була поставлена під 
сумнів доцільність його використання в аналізі тексту на користь понять мови, письма 
та читача, проблема автора вже майже півстоліття традиційно вважається найбільш су-
перечливою у літературознавстві. В останнє десятиліття суперечка навколо «дискурсу 
смерті автора» (Ролан Барт, Мішель Фуко, Жак Дерріда) втратила свою гостроту. На про-
тивагу до нього була висунута теза про «повернення автора» (Шон Берк) [30]. Чимало 
дослідників – як вітчизняних, так і зарубіжних, як у проблемних статтях, так і в енци-
клопедичних або в посібниках – стверджують необхідність чи принаймні погоджуються 
з тенденцією повернення до автороцентричного літературознавства [див.: 1; 2; 13; 16; 
18; 22; 23; 24; 27; 34; 36; 44; 49; 50]. Робляться спроби підвести підсумки, начебто вка-
зана суперечка зовсім відійшла в минуле. Головний її позитивний підсумок вбачається у 
тому, що вона допомогла позбутися крайнощів історико-літературної контекстуалізації, 
зайвого біографізму й відділити емпіричного автора від автора текстуального [16, 112; 7, 
19-31]. Дискусія постає як внутрішній епізод в історії літературознавства, пов’язаний з 
перебільшеною реакцією на шаблонізацію типових методів, усуненням методичних роз-
біжностей і помилок, зрештою, ростом знань, появою нових підходів, а отже, почасти, 
з загальним розвитком культури, а відтак загалом вписується в уявлення про лінійний 
розвиток літературознавства як нормальної науки у сенсі Томаса Куна [17, 22-24, 28-30]. 

Однак таке пояснення є дещо спрощеним. По-перше, воно залишає поза увагою той 
факт, що затишшя на цьому дискусійному майданчику пов’язане не з тим, що були зна-
йдені всі контраргументи й засвоєні всі позитивні підсумки, відбулося розмежування 
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позицій і підходів у тому сенсі, що різні дослідники утвердилися на своїх методоло-
гічних засадах, і більш-менш явний плюралізм методологічних платформ став нормою 
літературознавчої практики [21, 104]. Літературна наука призвичаїлася до одночасної 
наявності різних підходів у цьому питанні. Стало нормою, приступаючи до теоретико-
літературного розгляду поняття автора і його похідних, констатувати, що це одне з най-
більш спірних чи проблемних питань літературознавства [3, 1; 7, 16; 8, 73; 9, 7; 16, 56; 
15, 42; 20, 1; 25, 152; 27, 40]. Для багатьох дослідників вихідним принципом дослідження 
літературного твору стає твердження про відсутність об’єктивного значення тексту та 
акцент на читачеві [6, 137; 7, 31; 14, 29]. Продовжують виходити дослідження, що ви-
кликають міжнародний інтерес, які, за визначенням С. Зєнкіна, освітлюють «епохальну 
зміну, що відбулася в ХХ столітті – ту, яку назвали колись… “смертю автора”». Зєнкін 
лише пропонує замінити цю спірну і надто сильну метафору й говорити, за підказкою 
знову ж таки самого Р. Барта, про «применшення автора» [10]. Іншими словами, відмова 
від автороцентризму стала також нормальною наукою, що існує поруч з автороцентрич-
ним літературознавчим дискурсом. 

По-друге, «дискурс смерті автора» не можна вважати коротким епізодом в історії 
літературознавства, до якого поняття автора було безпроблемним і аксіоматичним. Рад-
ше можна сказати, що він був епізодом в історії проблематизації автора, під знаком якої 
пройшло ХХ століття в літературознавчому дискурсі. 

Відтак, період неподільного й безсумнівного автороцентризму в понятійному апа-
раті й інтерпретаційній практиці літературної критики й науки про літературу як начала 
й кінця літературного твору, тобто як його причини і носія задуму, який належить ви-
тлумачити, триває лише впродовж ХІХ століття. Він підготовляється англійським пере-
дромантизмом; точкою відліку можна вважати Іммануїла Канта з його теорією генія як 
носія продуктивної уяви і творчого генератора естетичних правил, теорією, яка стала ме-
тодологічним фундаментом романтичної естетики й теорії літератури, що у свою чергу 
заклала підвалини сучасного літературознавства. З утвердженням романтизму автор, ав-
торська індивідуальність стає головною дійовою особою історії літератури. Романтизм, 
слідом за Кантом, вбачав джерело твору в авторській уяві. У сучасному літературознав-
стві принципову роль відіграє поняття авторської свідомості. Легко бачити спадковість – 
і змістовну, й функціональну – цих двох понять.  

Саме як реакція на романтизм і його часткового наукового спадкоємця, біографіч-
ний позитивізм, відбувається формування антиавтороцентристських позицій («анти-
авторства», anti-authorialism, термін Шона Берка) у літературній рефлексії. Розвиток 
таких ідей і методологій починається майже одночасно у двох різних гуманітарних 
традиціях. В одному випадку йдеться про російську формальну школу, в іншому – 
про представників англо-американської критики, ідеї яких у подальшому вплинули 
на становлення школи американської нової критики, а саме, Томаса Ернеста Гьюма 
(T.Е.Hulme) та Томаса Стернза Еліота. Російські формалісти запропонували переак-
центування понятійного апарату аналізу твору: зміст твору, думка, ідея – тобто те, що 
у їхніх попередників виступало як свідомість автора – стала в них матеріалом, що на 
рівні з іншими матеріалами входить у конструкцію. Гьюм виступив з критикою роман-
тичного поняття особистості, яку підхопив і розвинув Еліот, визначивши особистість 
поета як функцію літературної традиції. 
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Умовно можна говорити про дві лінії розвитку антиавторського підходу, що були за-
початковані цими двома виступами й розвивалися відносно незалежно одна від одної. 
(Умовно, оскільки лінії спадковості не завжди були прямими, і картина впливів, звісно, 
є складнішою.)  Російські формалісти почасти виступають попередниками французьких 
постструктуралістів, тобто Барта, Фуко, Дерріда через посередництво чеського, а потім 
французького структуралізму (причому всі три школи – формалізм і обидва структура-
лізми – виявилися навіть поєднаними постаттю Р. Якобсона, що й виправдовує тверджен-
ня про лінію розвитку). 

Варто зазначити, що першими, хто почав відхід від автороценризму на користь мови 
і тексту як «суб’єкта» творчості, були письменники. Сам Р. Барт посилається як на своїх 
попередників на Стефана Малларме, Поля Валері, Марселя Пруста та сюрреалістів.

У цій історії проблематизації автора не можна обійти увагою ще одну проміжну (і 
водночас цілком самостійну) постать представника чеського структуралізму Яна Мукар-
жовського. Останній, випередивши пізніші постановки проблем у західному літерату-
рознавстві, ввів самостійну постать реципієнта і, виходячи з факту неминучого розхо-
дження між розумінням автора й реципієнта як конститутивного моменту твору, запро-
понував концепцію семантичного жесту, покликану врівноважити доцільність структури 
твору з погляду автора і доцільність з погляду реципієнта [19, 198-244]. Таким чином, 
Мукаржовський також переносить акцент зі свідомості автора на суспільну комуніка-
цію. На жаль, чеському вченому не вдалося розвинути свою думку до рівня розгорнутої 
теорії, концепція семантичного жесту попри значний евристичний потенціал не досягла 
належної конкретизації і лишилася просто ідеєю, що, на нашу думку, обумовлено її за-
лежністю від аісторичних засад Кантової естетики [див. також: 51]. 

Друга лінія антиавторського дискурсу веде від Т.С. Еліота через американську нову 
критику з її центральним принципом автономії художнього твору (Клінт Брукс) до відо-
мої тези Вільяма Вімсета й Монро Бердслі про «інтенціональну помилку» (intentional 
fallacy), що в американській критиці мала ефект подібний до Бартової формули і згодом 
спричинила так звану дискусію про авторську інтенцію. І якщо в континентальному лі-
тературознавстві, як уже йшлося, сторінку з рубрикою «смерть автора» в певному сенсі 
вже перегорнуто, то в американській літературній критиці проблемність автороцентрич-
ного підходу і надалі лишається актуальною. Дискусія навколо поняття авторської ін-
тенції продовжується [29; 31; 32; 37; 38; 42; 43; 45; 46; 49; 52; 53 та ін.], і її учасники 
висловлюють думку, що вона ще далека від завершення [42, 175].

Важливо відзначити дві принципові особливості цієї дискусії, що точиться в амери-
канській науковій спільноті. Перша полягає в тому, що вона має суто герменевтичний 
характер. Якщо континентальне літературознавство знаходиться у полі впливу традицій, 
що йдуть від німецької філософії, з відповідною схильністю до постановки сутнісних 
питань, наприклад: що таке автор? – то в американській критиці і загалом гуманітар-
них науках пізнавальні задачі формулюються у більш прагматичному ключі. Відповідно, 
проблема автора тут постає насамперед у розрізі інтерпретації тексту. Дискусія має не 
теоретико-літературний, а герменевтичний характер, а головне її питання можна сфор-
мулювати наступним чином: чи може бути автор (авторська інтенція) принципом розу-
міння й тлумачення смислу тексту? Імовірно, прагматична постановка питання є важ-
ливим чинником того, що дискусія не вщухає. Другою особливістю є те, що за складом 
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учасників вона виходить за межі спільноти спеціалістів з літератури. До неї долучилися 
естетики, філософи, логіки, спеціалісти з інших гуманітарних наук, а також митці. Ін-
шими словами, з дисциплінарної точки зору поле цієї дискусії точніше було б визна-
чити як філософія літератури. На нашу думку, і різноманіття спеціалістів, зацікавлених 
у розгляді цієї проблеми, і незакінченість дискусії про авторську інтенцію, що триває 
вже близько півстоліття, свідчить про те, що проблема автора не є внутрішньо-дисциплі-
нарним питанням, тобто внутрішньою методологічною проблемою літературознавства, 
а натомість являє собою прояв більш масштабного історичного явища. 

Особливе місце в історії проблематизації автора займає рання естетика й теорія авто-
ра Михайла Михайловича Бахтіна. Фактично, Бахтін був першим, хто, спираючись на 
засади філософської естетики, сформулював і обґрунтував з неперевершеною відтоді 
глибиною теоретичне поняття автора і водночас на завершення своєї естетики прямо 
поставив «проблему автора». Бахтін сформулював тезу про «кризу автора», пов’язану зі 
станом культури. Відтак проблема автора в Бахтіна постає не як проблема методології 
літературознавства, а як історичне явище і феномен культури в цілому. Щоправда, пряма 
постановка проблеми автора Бахтіним не мала безпосередніх наслідків через запізнілу 
публікацію його ранньої праці, а його концепція «кризи автора» досі не отримала на-
лежного осмислення, його інші праці вплинули на критику автороцентризму у фран-
цузькому постструктуралізмі через поняття інтертексту, розроблене Юлією Крістєвою 
під впливом ідей Бахтіна.

Картина проблематизації поняття автора у сучасному гуманітарному дискурсі була 
б неповною, якби ми обійшли увагою ще один напрям досліджень, що розвинувся під 
впливом праці Мішеля Фуко «Що таке автор?» [див.: 12, 183], а також – дещо пізніше – 
під впливом праці П’єра Бурдьє «Поле літератури» [4; див. також: 11, 44-54]. Ідеться про 
дослідження «інституту» авторства. Такі вчені як Марта Вудмансі, Марк Роуз, Карлa 
Гессе, Роже Шартьє, Розмарі Кумб, Клер Сквірес, Пітер Яши, Джеймс Бойл, Бенджамін 
Каплан [26; 28; 33; 35; 39; 40; 47; 48; 54-56] розглядають авторство з соціологічної та 
правової точки зору в контексті питань функціонування книжкового ринку, інтелектуаль-
ної власності, авторського права. Романтичний культ генія і, відповідно, автороцентризм 
постромантичного літературознавства вони (зокрема, М. Вудмансі, М. Роуз та К. Гес-
се) пов’язують саме з попереднім закріпленням авторського права і його ідеологічною 
легітимізацією. У цьому полі рефлексії виділяються праці, спрямовані на критику ав-
торського права у зв’язку з новими реаліями творчої праці в епоху інтернету і нових 
умов функціонування книжкового ринку. В роботах Джорджа Лендау, Пітера Яші, Міші 
Вербицького [Вербицкий; Jaszi; Landow] авторське право розглядається як перешкода на 
шляху розвитку, зокрема, колективних форм творчості, а відтак під критику потрапляє і 
автороцентризм. 

 Отже, в полі досліджень, так чи інакше пов’язаних з поняттям і проблемою авто-
ра, можна виділити принаймні три напрями: 1) теоретико-літературний, де проблемна 
лінія проходить між вивченням твору як втіленням авторської свідомості та відмовою від 
неї на користь мови; 2) герменевтичні студії, що проблематизують смисл тексту і його 
стосунки з авторською інтенцію; 3) дослідження інституту авторства, в яких авторство 
постає як історична категорія і, відповідно, постає питання визначення часових рамок 
цього явища та історичною мінливістю його характеристик. 
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Розрізнення першого і другого напрямів не є чітким. Їх об’єднує вже те, що в обох 
випадках мова йде про аналіз текстів. Межа між теоретико-літературною рефлексією і 
літературною герменевтикою не є непроникною. Проте, як уже йшлося, дискусія про ав-
торську інтенцією в американській критиці та суперечка навколо «смерті автора», попри 
очевидний зв’язок характеру проблеми, на практиці виявили мало точок дотику. Існують 
лише окремі спроби поєднати контексти обох дискусій, найвизначнішою з яких є позиція 
Антуана Компаньона [16, 56-112]. Що ж стосується досліджень інституту авторства, то 
вони формують окреме дослідницьке поле. 

Отже, така ситуація робить нагальним завдання пошуків точок дотику між вказани-
ми дослідницькими напрямами, адже вони стосуються одного культурного явища – ка-
тегорії авторства.

Картина багатолінійної проблематизації автора у літературознавстві свідчить про те, 
що «смерть автора» не була поодиноким явищем, реакцією на внутрішні методологічні 
ускладнення в науці. Радше ця багатолінійність вказує на зовнішні щодо науки причини 
цього процесу. Відтак можна подивитися на це так, що процес проблематизації автора 
в літературознавстві сам виступає проявом і частиною більш масштабного процесу в 
сучасній культурі загалом – процесу трансформації категорії авторства.

Категорія авторства – важливий феномен культури. Її значущість важко переоці-
нити, так що вона здається навіть універсальною і надчасовою. Вона стосується функ-
ціонування текстів, а саме, визначає їх класифікацію, спосіб присвоєння (власності) і, 
зрештою, спосіб розуміння й тлумачення. Літературознавство як культурний феномен 
є частиною цього третього моменту. Потрібно знайти точку зору, яка б дозволила по-
глянути на методологічні суперечки, що тривають уже майже століття, як на частину 
загальнокультурних змін, - точку зору, що дозволить поєднати бачення методологічних 
питань аналізу тексту, з одного боку, і бачення історичної мінливості функціонування 
літературних текстів, з іншого. При цьому перше має бути включене в друге. На нашу 
думку, роль загального підґрунтя тут має відігравати саме поняття інституту авторства. 
Але постає завдання надати йому герменевтичний вимір, тобто в свою чергу долучити 
до аналізу текстів, або навіть включити в нього. Але, ще раз наголосимо, цей процес 
має бути саме пошуком точок дотику між різними напрямами дослідження, а не підпо-
рядкування одного напряму іншому, тобто він має спиратися на ті елементи в кожному 
напрямі, що дозволяють вийти за його межі. 

Головна проблема тут полягає в тому, що різним формам поняття авторської свідо-
мості як-то авторська інтенція, автор-творець властива принаймні тенденція до наді-
сторичної універсалізації, тоді як дослідження інституту авторства мають принципово 
історичний характер. Важливою опорою в подоланні цієї суперечності може стати те-
орія автора М.М. Бахтіна, оскільки, по-перше, саме в його постановці проблеми автора 
остання виглядає не тільки і не стільки як методологічна проблема пізнання, але в свою 
чергу як відображення (частина) загальнокультурної кризи автора, і, по-друге, оскільки 
самій бахтінській теорії автора властива суперечність між надісторичними філософськи-
ми засадами та її соціально-історичним змістом, що особливо чітко виявляє себе саме в 
концепції «кризи авторства».

У вітчизняному літературознавстві найкраще розроблений саме теоретико-літератур-
ний аспект проблеми автора. Грунтовно вивчене саме поняття авторської свідомості та 
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форм її присутності в тексті на основі принципового розрізнення між біографічним авто-
ром та автором як суб’єктом естетичної діяльності, зокрема, на основі теорій М.М. Бах-
тіна та Б.О. Кормана. 

Проте уточнене розуміння автора, що відбивається у вже традиційному розрізнен-
ні автора як реальної особи, як образа автора і як автора-творця, обмежується рамками 
свідомості й абстрагується від такого важливого зовнішньо-внутрішнього моменту як 
інститут авторства, поняття, що своєю чергою не виходить за межі соціології літератури 
й не запитуване літературною герменевтикою. Поміж тим розуміння літературної кому-
нікації є неповним без врахування інституту авторства, тобто певної мережі відносин в 
літературному полі [4]. 
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Юдін О.А., докторант
НПУ им. Драгоманова, Киев

ПРОБЛЕМАТИЗАЦИЯ АВТОРА В ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ ХХ ВЕКА
В статье выделяются три линии проблематизации понятия автора в литера-

туроведении ХХ в.: теоретико-литературная, герменевтическая и социологическая.
Утверждается необходимость поиска точек соприкосновения между этими разными 
дискурсами, перехода от сверхисторического понятия автора как сознания к его исто-
рическому изучению как культурного феномена и дополнения традиционного различения 
между автором как реальным лицом, образом автора и автором-творцом и понятием 
института авторства.

Ключевые слова: автор, проблематизация автора, институт авторства.

Yudіn O.A., PhD
NPU, Kiev

PROBLEMATIZATION OF AUTHOR IN LITERARY CRITICISM 
OF THE XXth CENTURE

In the article it is proposed to distinguish three lines of the problematization of author 
in literary criticism of the XX centure; related to the theory of literature, hermeneutical and 
sociological. It affi rms the necessity of the search for their integration, the transfer from the 
transhistorical notion of author to its historical study as a cultural phenomenon and the addi-
tion to the traditional distinction between an author as a person, the image of the author and 
the author-creator the notion of the institute of authorship.

Keywords: author, problematization of author, institute of authorship.
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Рецензія на кн.: Юдін О. Авторство як культурний інститут: страте-
гії авторизації в художньому та літературознавчому дискурсах. – К.: 
Ніка-центр, 2015. – 324 с.)

Книжка О. Юдіна «Авторство як культурний інститут» втручається в дискусію на-
вколо проблеми, що вже традиційно маркується в літературознавстві як одна з найбільш 
суперечливих. Оригінальність авторського підходу полягає в його багатобічності. Можна 
навіть сказати, що монографія поєднує кілька досліджень, присвячених різним об’єктам, 
але, як зауважує автор, пов’язаних єдиним предметом і загальною логікою. 

Це дослідження поняття авторської інтенції, аналіз теорії автора М.М. Бахтіна, а та-
кож дослідження поняття інституту авторства. Загальна логіка, задекларована автором, 
полягає у русі від розуміння автора як свідомості до його розуміння як культурного, або 
соціокультурного феномену. 

Оригінальність структури монографії підсилює наявність вступного розділу, що має 
назву «Замість вступу: Гомерівське питання та інститут авторства», котрий являє собою 
самостійне дослідження. Тут автор вводить свою головну тезу про те, що різні поняття 
автора як-от біографічний автор, текстуальний автор є опосередкованими поняттям ін-
ституту авторства, і цікаво доводить цю тезу на матеріалі гомерівського питання. 

Перший розділ присвячений поняттю авторської інтенції і, зокрема, дискусії про ав-
торську інтенцію в американській критиці. Тут проаналізовані аргументи на користь 
обґрунтування поняття авторської інтенції і показано, що попри той факт, що дискусія 
триває вже понад півстоліття, вона ще далека від завершення. І, хоча в цій дискусії, що за-
галом має герменевтичне спрямування, беруть участь не тільки критики, але й також есте-
тики, філософи літератури, логіки, досі так і не вдалося дійти певного консенсусу щодо 
змісту поняття авторської інтенції і, відповідно, принципів інтерпретації художнього тек-
сту. Автор монографії показує, чому всі спроби обґрунтування поняття авторської інтенції, 
що спираються на різні філософські та лінгвістичні ідеї, поняття, вчення, є невдалими. 

Вибір теорії автора М.М. Бахтіна як предмета аналізу в другому розділі обгрунтова-
но тим, що естетика Бахтіна є першою теорією автора, тобто обґрунтуванням автора як 
теоретичного поняття, для чого вводиться поняття автора-творця. Це поняття, на думку 
автора дослідження, є втіленням філософського загальнішого поняття трансценденталь-
ного суб’єкта. Аналізуючи філософію і естетику Бахтіна, О. Юдін показує його внутріш-
ні суперечності. З іншого боку, Бахтіну належить також першість у формулюванні про-
блеми автора (в останньому розділі своєї праці «Автор і герой в естетичній діяльності»), 
Бахтін висуває концепцію кризи авторства. На думку О. Юдіна, це означає, що філо-
софська і теоретико-літературна позиція Бахтіна розвивається і підходить до розуміння 
поняття автора саме як культурного феномена, або, у формулюванні автора монографії, 
як соціокультурного відношення.

Врешті, третій розділ присвячений Данте, з творчістю якого пов’язане народжен-
ня новоєвропейського інституту авторства і формування поняття автора у близькому до 
сучасного розумінні. Предметом розгляду в цьому розділі є три автокоментарі Данте: 
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«Нове життя», «Бенкет» та лист до Кангранде делла Скала. Данте у своїх автокомента-
рях намагається сформувати модель рецепції своїх текстів згідно з нормами тлумачення 
й коментування авторитетних текстів. Це дає підстави О. Юдіну зробити висновок, що 
авторська інтенція опосередкована інститутом авторства. З цього, на думку дослідника, 
випливає ще один висновок, а саме, що інтерпретація тексту має виходити з розуміння 
кожного факту авторства як історичної складної культурної і соціальної події.

Дослідження О. Юдіна виконане на високому професійному рівні в контексті світо-
вої науки. Про це свідчить використання великої кількості іноземних джерел на осно-
вних європейських мовах. Твори Данте аналізуються в оригіналі. Це цікава робота, що 
дає привід по-новому поглянути на складну літературознавчу проблему.
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