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ФІЛОСОФІЯ МОВИ І КУЛЬТУРИ

УДК 81:17.02:811.162.2.
Скрипник Н.І., канд.філол.наук, викладач
ВГПК, Вінниця
ЗВ’ЯЗОК МОВИ Й МИСЛЕННЯ В ЛІНГВІСТИЧНОМУ АСПЕКТІ
В статті розглядаються різні трактування зв’язку мови й мислення з метою окреслення пунктів необхідних для когнітивного аналізу. Автор визначає основні положення
та методологічні засади для когнітивного підходу до вивчення мовних явищ.
Ключові слова: мова, мислення, когнітивна лінгвістика, етнолінгвістика, концептуальний аналіз, мовна картина світу, наукова (концептуальна) картина світу, національна
(етнічна) мовна картина світу.
Лінгвокогнітивна потреба вивчення взаємозв’язку культури й мови, менталітету й
мови, мови й мислення випливає із визнаного сучасною наукою цілісного існування різних типів суспільної свідомості, мови, внутрішнього суб’єктивного світу людини, речей
і реалій, що її оточують (Я. Анусевич, Є. Бартмінський, В. Жайворонок, Р. Кісь, В. Кононенко, Й. Мацькевич, В. Телія, Р. Токарський). Мовні феномени перебувають стосовно
позамовних (соціальних, культурних і навіть фізичних) у детермінантному зв’язку. Сучасних дослідників дедалі більше цікавить мовний тип соціуму, національномовні моделі світу. Ідеї В. фон Гумбольдта та О. Потебні отримали «нове життя» й були покладені в
основу етнолінгвістичних досліджень, які аналізують питання розвитку мови у зв’язку з
«духом народу», його ментальністю, способами життєдіяльності.
Мова – це засіб, яким народ від покоління до покоління передає свій досвід і духовні
надбання. Розвинувшись на біологічній основі другої сигнальної системи, мова є, з одного боку, унікальним явищем, складником і виразником національної культури, з іншого
боку, універсальним акумулятором історії, культури, ментальності етносу. Д. Ужченко
з М. Наконечним одностайні у твердженні: «Кожна мова має свою неповторну красу й
силу, свої цінні риси, особливості, свої сильні сторони, що роблять її де в чому просто
незамінним знаряддям пізнання навколишнього світу, дійсності» [11, с. 47]. Зі свого боку
зазначимо, що функційно розвиненішою є мова, то більше в неї можливостей відтворювати духовний і матеріальний світ етносу. Загальновідомо, що українська мова є семантично багатою й розвиненою в усіх функційних стилях. Згідно з Я. Анусевичем, мова –
скарбниця досвіду поколінь, що містить зафіксовану (у поділі дійсності на фрагменти)
картину світу й нерозривно з нею пов’язану аксіологічну систему [15, с. 36].
Науковці розмежовують наукову (концептуальну) і мовну картини світу, зараховуючи
до першої сукупність знань про світ, а до другої – визначення головних елементів концептуальної картини світу та її експлікацію мовними засобами. Наукову картину творить
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передусім співвіднесеність із дійсністю (І. Голубовська [3]); мовна ж картина враховує
як реальні дані, так і культурні нашарування, що підпорядковані мисленню й оцінкам
людини (О. Барабаш [2], Р. Токарський [16]).
Менталістична парадигма в дослідженні мовних явищ спирається на одну з основних
універсалій і водночас, за В. фон Гумбольдтом, антиномій лінгвістики – зв’язку мови й
мислення. Визнання цього закону дає змогу відкинути уявлення про мову як систему в
собі й визнати мову, поряд з історією, мистецтвом, літературою однією з форм суспільної
свідомості, інструментом культури й не тільки засобом, а й результатом пізнання світу.
Для подальшого окреслення основних категорій та обґрунтування доцільності лінгвістичних студій, необхідно проаналізувати й описати предмет нашого дослідження, а
саме аспекти зв’язку мови й мислення, зокрема, й різні погляди етнопсихологів, етнолінгвістів на цю проблему. На такий зв’язок указували більшість лінгвістів від Аристотеля до сучасності.
Потреба в окресленні окремих, важливих для цього дослідження аспектів зазначеного зв’язку, зумовлена антропоцентричним підходом, який спирається на мисленнєві
феномени: когніцію (пізнання), концепт (поняття), перцепцію (сприйняття) тощо. Про
перевагу раціонального (мисленнєвого компоненту) в загальномовному засвоєнні життєвого досвіду індивідів-носіїв та вторинність перцептивних і суб’єктивних компонентів
свідчить суцільна категоризація, ідіоматизація, тобто мовне узагальнення найрізноманітніших явищ суспільного буття. При цьому конотація як реалізатор експресивної, емотивної та естетичної функції мови в парадигматиці мовних одиниць є вторинною. Отже,
зв’язок мислення й мови очевидний і визначальний для акумулювання досвіду й знань
у мові. У розрізі нашого дослідження він уявляється триєдиним: явище навколишнього
світу – сприймання явища ментально однотипними суб’єктами (соціальна група, етнос,
нація тощо) – узагальнення досвіду цього сприймання в мовних одиницях.
Діахронічний підхід до проблеми потребує розгляду зв’язку «мова – мислення», починаючи з перших його виявів у мовній практиці людини. На сьогодні остаточно визнано
факт первинності виникнення мислення щодо мови. Попри незаперечність, цей факт не
пояснює процесу виникнення мови й початку акумулювання в ній життєвого досвіду.
Послідовники конвенціональної теорії виникнення мови стверджують, що мова виникла на основі взаємодії природного людського буття та його соціальних форм і побудована «на вірі, розумі та волі». Звідси виникає вплив граматичних праць на когнітивну
лінгвістику, унаслідок чого саме в граматиці вбачалася «внутрішня сила» мови в значенні духовного потенціалу народу Зокрема, за О. Ф. Мерзляковим, роль граматики «полягає у збереженні мови від чужого впливу, тобто зберегти її чистоту і характер, точність
і визначеність, а також надати слову силу, чіткість або живість і легкість» [8, с. 8].
Когнітивний досвід у своєму узагальненні історично прямує від чуттєвого до раціонального. Згодом сформувалися групи мовних знаків, що символізували предмети, дії,
якості тощо.
Визначальним для розуміння когнітивного підходу є положення В. фон Гумбольдта
про зв’язок мови й мовлення, згідно з яким «мова є не мертве виникнення, а діяльність,
тобто сам процес виникнення, тому її історичне визначення може бути тільки генетичним: мова є вічним зусиллям душі зробити членороздільний звук вираженням думки»
[9, с. 26]. Інтуїтивно відчуваючи те, що ми наразі називаємо мережею фреймів, В. фон
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Гумбольдт називав мову діяльністю душі й наділяє її особливою енергетичною природою. Він вважав, що мова створює великий запас слів і систему правил, які потім перетворюються в самостійну силу.
Когнітивний аспект розглянутого зв’язку доведений в універсальній метафоричній
природі людського мислення, що знайшло відображення на різних рівнях мови і в дослідженнях мовознавців від В. фон Гумбольдта й О. Потебні – до Дж. Лакоффа, А. Ченкі
та ін. Останній, зокрема, пов’язує найглибші пласти концептуалізації з «онтологічними
метафорами», обмеженими у своєму спектрі до кінестетичних образів-схем, які сформувалися на ранніх етапах еволюції і є «динамічними зразками наших процесів сприймання й моторних програм, що повторюються» [13, с. 347].
Іншим аспектом буття мови, який наочно доводить наявність взаємозв’язку «мова –
мислення» й домінування раціонального в народній мові, є певна зорганізованість на
парадигматичній осі. Зокрема, на тлі ситуативності, оказіональності й суб’єктивності
в уживанні лексичних одиниць, за допомогою чого пересічний індивід намагається висловити необхідну інформацію й емоції, у народній мові існує структурованість, яка доводить безпосередній зв’язок мови й мислення усіх представників етносу, об’єднаних
спільністю менталітету, етнокультурних та світоглядних традицій. Це виявляється, згідно з теорією Н. Хомського [12], у вроджених глибинних структурах мозку.
Незважаючи на значну ненормативності побутового мовлення, наявності у ньому
обірваних та неповних речень, граматика залишається формальним і реальним доказом
постійного зв’язку мови й мислення при продукуванні висловлювань і спілкуванні на
усіх рівнях суспільного життя. З іншого боку, багатство народнорозмовного синтаксису,
його «гнучкість» у межах парадигми речення в українській мові дозволяють зарахувати
його до експлікаторів емоційного досвіду.
Отже, для концептуального аналізу зв’язок «мислення» з мовою є підґрунтям для вивчення взаємозв’язку й взаємозумовленості психічної діяльності та мови.
Проблема мовної картини світу (МКС) є, безперечно, провідною в сучасній когнітивній лінгвістиці. Закономірності та особливості взаємодії мови, культури та етнічної
ментальності неможливо дослідити без залучення таких суміжних наук, як філософія,
етнопсихологія, культурологія, фольклористика, міфологія, адже саме вони відтворюють
у всій повноті картину світу.
Різні методологічні школи й окремі науковці у своєму баченні МКС акцентують на різних аспектах цього феномену. Наприклад, О. Яковлєва під МКС має на увазі «зафіксований
у мові й специфічний для світу… своєрідний світогляд крізь призму мови» [14, с. 73]. Це
означає, що МКС є суб’єктивною картиною об’єктивного світу. Ю. Апресян визнає існування наївної картини світу, що «є відображеними в природній мові способами сприйняття й
концептуалізації світу, коли основні концепти мови складаються в єдину систему поглядів,
своєрідну колективну філософію, яка нав’язується як обов’язкова усім носіям мови». Отже,
МКС ніби додано «чистому» індивідові разом із засвоєнням мови. Відображення світу в мові
наївні, але не примітивні й у багатьох випадках не менш складні, ніж у науковій картині світу.
Прикладом слугують уявлення про внутрішній світ людини, що увібрав досвід десятків поколінь упродовж тисячоліть, які є «надійним провідником у цей світ» [1, с. 39].
У МКС, на думку психолінгвістів, важливим складником є домовна картина світу, тобто уявлення, що не мають мовного вираження, але є джерелом для нього. Так,
7

Л. Лисиченко слідом за Л. Виготським зазначає, що відношення мислення й мови можна
було б схематично позначити двома перехресними колами, які показали б, що певна частина
процесів мовлення й мислення збігається. Це так звана галузь «мовного мислення». Але це
мовне мислення не вичерпує ні всіх форм думки, ні всіх форм мовлення. Є велика галузь
мислення, яка не матиме безпосереднього відношення до мовного мислення» [6, с. 38].
МКС, на думку Г. Колшанського, базується на особливостях соціального й трудового досвіду кожного народу. Урешті-решт це призводить до відмінностей у лексичній
і граматичній номінаціях явищ і процесів, у сполучуваності тих чи тих значень, у їхній
етимології. Мова «відповідно до незліченної кількості умов, що є стимулом у її спрямованому пізнанні, щоразу обирає й закріплює одну з безлічі властивостей предметів і
явищ та їхніх зв’язків. Саме цей людський чинник наочно проглядається в усіх мовних
утвореннях, як нормативних, так і у відхиленнях та індивідуальних стилях» [5, с. 33].
Вітчизняні науковці також по-різному кваліфікують поняття МКС. О. Горошко визначає МКС як «певне бачення, смислове конструювання світу у співвідношенні з логікою світорозуміння та світосприйняття», на думку О. Єфименко, – це система інтуїтивних понять про реальність, що як феномен існувала із зародженням людської раси
[4, с. 11]. Більшість визначень, які подають авторитетні науковці, формулюють примат
нераціонального в семантиці МКС. Досвід, який отримує індивід й етнос загалом, дістається в чуттєвих образах, нашаруванні однотипних ситуацій, символізації останніх подібно до предметів і явищ.
Науковці розв’язують проблему метафоричності терміна «мовна картина» шляхом
уточнення понять «мовна картина світу», «концептуальна картина світу», «наукова картина світу» тощо. Зокрема Ж. Соколовська, розбудовуючи питання вивчення картини
світу в аспекті семантики, розуміє цей термін як сукупність уявлень людини про довкілля, а МКС – як «сукупність уявлень людини про реальний світ, що закріплена в системі
знань певної мови, у її лексико-семантичній підсистемі» [10, с. 2, 6].
Резюмуючи основні характеристики МКС, робимо висновок, що узагальненої чи універсальної МКС не існує, оскільки вона є результатом контамінації національних (етнічних) мовних картин світу, створених окремими етнічними спільнотами. Кожен народ, кожне лінгвокультурне середовище продукує свою національну (етнічну) картину світу, яка
формує у свідомості окремих членів соціуму своєрідний тип ставлення людини до світу,
природи, інших людей, до самого себе як члена суспільства, визначає норми поведінки.
Етнічна картина світу – зібрання основних принципів та передбачень, неусвідомлених і не обговорюваних, які спрямовують та структурують поведінку певної етнічної
спільності [7, с. 36]. Національна (етнічна) картина світу есплікується в національній
(етнічній) мовній картині світу.
Отже, МКС (НМКС) не є чимось відмінним від внутрішньої, психологічної картини
світу, вона є її виразником, «матерією», за допомогою якої національна картина світу виражається, а отже, стає доступною для наукового вивчення. З іншого боку, ККС універсальніша і є, як стверджують науковці, спільною для народів з однаковим рівнем знань
про світ, водночас як мова відображає досвід кожного народу і виявляє не тільки спільні
знання, а й етичну своєрідність бачення світу членами однієї спільноти [6, с. 37].
Дотримуючись погляду, що мова й мислення – це два діалектично пов’язані, але
не тотожні явища, стверджуємо, що МКС (НМКС) розвивається, відображаючи зміни
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в пізнанні світу. Еволюцію домовної картини світу відбиває ККС і це неминуче призводить до відповідних змін у МКС. Система «людина – світ – мова» для МКС – це три
базові явища, з яких випливає таке: вихідним пунктом для характеристики МКС є людина, яка пізнає незалежний від неї світ і створює засоби, насамперед мовні, для передання
набутих знань.
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СВЯЗЬ ЯЗЫКА И МЫШЛЕНИЯ В ЛИНГВИСТИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ
В статье рассматриваются разные трактовки связи языка и мышления с целью обозначения пунктов, необходимых для когнитивного анализа. Автор определяет основные положения и методологические основы когнитивного подхода к изучению языковых явлений.
Ключевые слова: язык, мышление, этнолингвистика, языковая картина мира, когнитивная лингвистика, концептуальный анализ, концептуальная (науковая) картина мира,
национальная (этническая) языковая картина мира.
Scripnick N.I., candidate of philological science, lecturer
Vinnytsia pedagogical teachers’ training college, Vinnytsia, Ukraine
THE RELATIONSHIP OF LANGUAGE AND THOUGHT
IN THE LINGUISTIC ASPECT
Different interpretations of the connection between language and thinking for the purpose
of determination of cognitive analysis necessary points have been considered in the article.
The author also defines the main regulations and methodological groundings for the cognitive
approach to linguistic phenomena study.
Key words: Cognitive Linguistics, language, thinking, Ethnolinguistics, lingual world’s
picture, conceptual analysis, conceptual (scientific) world picture, national (ethnic) lingual
world picture.
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Черновцы
ПРОФЕТИЧЕСКАЯ ТЕМА У АХМАТОВОЙ
В статье рассмотрена интерпретация темы пророка в поэзии А. Ахматовой,
выявлены мифолого-литературные и субъективно-биографические корни этой темы,
неразрывная связь с темой любви, репрезентативность ее для русского поэтического
контекста.
Ключевые слова: любовная лирика, профетическая тема, трагедийность, катарсис.
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Тема пророка в литературе далеко не нова (один из хрестоматийных примеров в
русской литературе – «Пророк» Пушкина), однако у каждого поэта она получает свое,
присущее лишь ему решение. Вполне объяснимо и то, что соответствующая тема спорадически возникала и в литературоведческих исследованиях, посвященных Ахматовой,
ибо она, конечно же, также не обходит ее молчанием. Так, Т. Цивьян отмечает часто
появляющийся у поэта «мотив Кассандры», равно как и трагичность судьбы русского
поэта [10]. Образ «пророчицы древнерусского Китежа» видит в «Китежанке» А. Муравьев [7]. А. Ранчин рассматривает известнейшее стихотворение Ахматовой «Творчество»
как вариацию на тему пушкинского «Пророка» [8]. О. Богданович также фиксирует образ
поэта-пророка в ее поэзии, хотя не вполне понятным остается следующее высказывание
исследовательницы: «героиня ощущает себя владеющей непомерной силой – вещим словом творчества, которое порой противоречит самой жизни» [4, с. 16]. Впрочем, ни в одном
из указанных исследований профетическая тема не выступает на первый план, а лишь бегло отмечается как составная ситуации использования поэтом античных образов, погружения в сакральные сферы, попытка найти истоки креативности и т.п. Попробуем разобраться, в чем же заключается специфика воплощения Ахматовой профетической темы.
Прежде всего, наверное, необходимо отметить, что для Ахматовой пророчество
было не поэтической вольностью, а недвусмысленной частью ее реальной жизни. Ахматова действительно могла предвидеть события, угадать судьбу человека и т. д. – тому
сохранилось значительное число мемуарных свидетельств. Впрочем, это не помогло ей
избегнуть собственного предначертания, а, возможно, сделало ее судьбу еще более трагичной. Что может быть страшнее: предвидеть – и не пытаться избежать, смириться с
неизбежным. И тема христианского смирения, принятия всего, что дарует Бог, – также
ключевая для поэта.
Особенностью ахматовского раскрытия профетической темы является то, что ее лирическая героиня является в прямом смысле слова пророчицей, и пророчит она не о радостях, ждущих впереди, а о горестях и бедах, поэтому один из многочисленных обликов
героини ее стихов – облик Кассандры. Конечно, зная трудный жизненный путь поэта
(она сама говорила о своей жизни: «Судьба ничем не обошла меня. Все, что может человек испытать, все выпало на мою долю» [1, с. 77]), неудивительно, что из всего арсенала
мировой культуры Ахматова выбирает именно этот образ. С Кассандрой соотносима не
только лирическая героиня, но и сам автор. И. Берлин, например, отмечал, что в сознании Ахматовой сложился как бы трагический автопортрет в виде Кассандры, который
очень верно «отражает ее поэзию» [3, с. 154]. Стихотворение О. Мандельштама, посвященное Ахматовой, названо «Кассандре» [6, c. 118–119] тоже, видимо, не случайно. Да
и сама Анна Горенко, будучи еще гимназисткой, писала в 1907 г.: «…помните вещую
Кассандру Шиллера? Я одной гранью души примыкаю к темному образу этой великой
в своем страдании пророчицы» [9, с. 321]. Интересно отметить, что мотив Кассандры
присутствует уже в первом ее поэтическом сборнике, хотя в те годы все несчастья и беды
были еще впереди. И остается теперь только гадать: то ли Ахматова действительно предвидела те сложные перипетии своей жизни, через которые ей предстояло пройти, то ли
она своими горькими пророчествами сама «накликала» будущие беды и несчастья.
Обе догадки могут оказаться правомерными, тем более – то, что Ахматова обладала неким ясновидением, даром предсказывать будущее, отмечалось и ею самой,
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и многими людьми, знавшими ее. Сама она рассказывала, что открыла в себе дар
«вещуньи-прорицательницы» в шестнадцать лет, услышав, как ее родственницы судачат
о молодой удачливой соседке, она произнесла: «Если она не умрет шестнадцати лет от
чахотки в Ницце». Так и случилось» [5, с. 499].
Несмотря на то, что в 1911 году Ахматова была еще очень молода, будущее ей вовсе
не кажется безоблачным и безмятежным ожиданием счастья (что было бы естественно
для юности), напротив, она преисполнена тяжелыми, гнетущими предчувствиями. Стихи ее полны горьких предсказаний. В 1911 году написано стихотворение «Под навесом
темной риги жарко…» [2, с. 36], которое примечательно не только тем, что едва ли не
впервые открывает нам дар, коим обладала героиня стихов Ахматовой – дар видеть будущее, но и явственно просматриваемой биографической основой. Лирическая героиня,
несомненно, соотнесена с самим автором, а в ее «друге» явно угадывается Гумилев: «Он
всю жизнь свою шагами мерил // Длинные и скучные дороги» [2, с. 36]:
И звенит, звенит мой голос ломкий,
Звонкий голос не узнавших счастья:
«Ах, пусты дорожные котомки,
А на завтра голод и ненастье!» [2, с. 36].
Уже сейчас, в молодости, когда надлежало бы петь и радоваться жизни, ее «покой
навеки взят // Предчувствием беды» [2, с. 45]. Ощущение грядущих катастроф будет сопровождать поэта на протяжении всего творческого пути:
Я гибель накликала милым,
И гибли один за другим.
О, горе мне! Эти могилы
Предсказаны словом моим [2, с. 163].
Обратим внимание на дату написания стихотворения: 1921-й год – год расстрела Гумилева, поэтический двойник которого десять лет назад, стремясь остановить те
непоправимые слова, что все же сорвались с уст героини, говори: «Не каркай! Мы ль не
встретим на пути удачу!» [2, с. 36]. Но в этом стихотворении речь идет уже не только о
нем, но и о тех, кому еще лишь суждено было стать ее возлюбленными. И пророческие
строки не замедлили сбыться: в 1930 г. умирает В. Шилейко, а в 1953 г. в лагере под
Воркутой умирает Н. Пунин.
Приведенные выше примеры показывают, что тема пророчества часто соседствует
у Ахматовой с любовной темой. Поскольку сама любовь представлялась ей далеко не
сплошной радостью, то и пророчества ее не радостны. Более того, за возможность видеть будущее героине приходится платить отказом от любви:
Нет, царевич, я не та,
Кем меня ты видеть хочешь.
И давно мои уста
Не целуют, а пророчат.
Не подумай, что в бреду
И замучена тоскою
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Громко кличу я беду:
Ремесло мое такое [2, с. 114].
Хотя героиня этого стихотворения непосредственно Кассандрой не названа, соответствующие ассоциации вполне очевидны (вплоть до указания на «ремесло»). И нам кажется, что вряд ли правомерно говорить тут об образе «гадалки-ворожеи», как это делает
О. Богданович [4, с. 16]. При всем внешнем сходстве – пророчица и гадалка образы все
же разновекторные.
В дальнейшем творчестве образ Кассандры будет незримо присутствовать во многих стихотворениях. Иногда Ахматова словно специально акцентирует внимание на своем даре вещуньи: «Что!.. Это призрак приходил, // Как предсказала я полвека // Тому
назад» [2, с. 385]. Иногда же героиня ее стихотворений обладает способностями даже
большими, нежели профетические: она «наделяет бедами», словно мойры, что ткут нить
человеческих судеб, но, в отличие от мойр, вплетающих и серые, и черные, и веселые,
радостные тона в нити жизни, героиня ахматовского стихотворения то ли пророчит, то ли
творит судьбу глубоко несчастную:
Услаждала бредами,
Пением могил.
Наделяла бедами
Свыше всяких сил [2, с. 244].
В 1924 г. Ахматова создает стихотворение «Предсказание», которое оказалось пророческим в ее судьбе и, напоминая о судьбе Иисуса, по своей трагической тональности
могло бы стать частью «Реквиема»:
Видел я тот венец златокованный…
Не завидуй такому венцу!
Оттого, что и сам он ворованный,
И тебе он совсем не к лицу.
Туго согнутой веткой терновою
Мой венец на тебе заблестит.
Ничего, что росою багровою
Он изнеженный лоб освежит [2, с. 137].
Характерно, что трагические пророчества Ахматовой касаются прежде всего ее собственной судьбы и тех людей, которые так или иначе с ней связаны – их она «наделяет
бедами», но в то же время пытается «оберечь» от себя. Что же касается других – «чужих», то на них героиня, напротив, может «кликать благодать»:
Скучно мне оберегать
От себя людей,
Скучно кликать благодать
На чужих людей [2, с. 355].
Уместно вспомнить здесь и героиню поэму «У самого моря», которую хозяйки
новых хуторов звали зайти в дом, ибо «Все говорят – ты приносишь счастье» [2, с. 271],
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но опять-таки это счастье – для других, «зазвать» счастье в собственную судьбу героиня
поэмы не смогла.
В 30-е годы Ахматова, несколько лукавя с читателем, пишет четверостишие, которое
на первый взгляд опровергает ее провидческий дар:
И вовсе я не пророчица,
Жизнь моя светла, как ручей,
А просто мне петь не хочется
Под звон тюремных ключей [2, с. 355],
но при более внимательном чтении становится ясна авторская ирония: пробуя убедить читателя, что 30-е годы – страшные не только для всей страны, но и лично для Ахматовой, были «светлыми», поэт таким образом словно задает некий «обратный» шифр.
Этот шифр применим и к первой строке о «пророчице», которая приобретает тогда прямо противоположное значение. Тем более, что когда в другом ахматовском произведении – «Поэме без героя» – заходит речь о 30-х годах, именно тут напрямую произносится
слово «Кассандра» (единственный раз в ее поэзии!). Любопытно, что в данном отрывке
античный персонаж, так часто только угадывающийся, открыто назван по имени, и он
выступает в не совсем том традиционном значении, какое приобрел образ Кассандры в
мировой культуре:
Посинелые стиснув губы,
Обезумевшие Гекубы
И Кассандры из Чухломы,
Загремим мы безмолвным хором,
Мы, увенчанные позором:
«По ту сторону ада мы…» [2, с. 301].
Рядом с упоминанием Кассандры возникает другой образ античных мифов – матери
Кассандры, Гекубы. Сопоставление современниц, которые, как и сама Ахматова, «растили
детей для плахи, // Для застенка и для тюрьмы» [2, с. 301], с Гекубой – матерью, пережившей всех своих сыновей, погибших во время Троянской войны, и женой, на глазах которой
был убит муж, вполне понятно. Кассандра же выступает тут не в той привычной функции,
которую она выполняла в греческих мифах – она не пророчит несчастья, а предстает воплощением убитой горем женщины (что, впрочем, не идет вразрез и с традиционным значением этого образа). Таким образом, эти два имени – Гекуба и Кассандра – оказываются
связанными у Ахматовой не только родственными узами, но и общей семантической
окраской. Возможно, подобная модификация образа Кассандры – женщины, не столько
пророчащей, сколь переживающей несчастья, – объяснялась тем, что пророческий дар –
удел избранных, Ахматова же пыталась найти обобщающий образ для всех женщин, переносящих неисчислимые страдания. Заметим также, что – это не редкость у Ахматовой –
она постоянно подчеркивает связь античного мифа с жизненными реалиями своего времени [11]. Ее Кассандры живут не в Трое, не в языческом Аиде или Тартаре, а в Чухломе;
их путь пролегает через реальный ад сатанинской русской действительности ХХ века, а
их страдания оказываются несоизмеримы даже со страданиями грешников в этом аду, и
поэтому они находятся уже «по ту сторону ада».
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Таким образом, как мы видим, профетизм как духовно-эстетический феномен проявляется в мире Ахматовой сразу на двух уровнях – и в ее реальной жизни, и в поэтическом
измерении. Квинтэссенцией профетической темы здесь выступает образ Кассандры,
который стабильно фигурирует в ее стихах. Причем этому античному образу поэт сумел
подарить новую жизнь, соединяя традиционные античные черты с новыми, подчас налагая его на реалии русской действительности ХХ века. Не совсем обычно, что профетизм
лирической героини Ахматовой связан с радостными вестями для других и горем для самой себя и своих близких. Впрочем, трагичность судьбы русского поэта, увы, уже давно
также стала одной из классических тем.
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ПРОФЕТИЧНА ТЕМА У АХМАТОВОЇ
У статті розглянута інтерпретація теми пророка в поезії А. Ахматової, виявлено міфолого-літературне та суб’єктивно-біографічне коріння цієї теми, нерозривний
зв’язок з темою любові, репрезентативність її для російського поетичного контексту.
Ключові слова: любовна лірика, профетична тема, трагедійність, катарсис.
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Chernivtsi
PROPHETIC THEME IN THE POETRY BY AKHMATOVA
This article explores the prophetic theme in the poetry by Anna Akhmatova. Mythologicalliterary and subjective biographical roots of this theme which are inextricably linked to the
theme of love are revealed proving their essential connection for the Russian poetic contexts.
Key words: love lyrics, prophetic theme, tragic character, catharsis.
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ІРОНІЯ ТА ЇЇ МІСЦЕ В ІДЕЙНО-ЕМОЦІЙНІЙ ОЦІНЦІ ДІЙСНОСТІ ЯВИЩ
У статті розглядається місце і роль іронії в ґенезі форм людського буття, аналізується розвиток іронії від античності до сучасності, досліджуються засоби творення
іронії та фундаментальні ознаки іронічного дискурсу
Ключові слова: естетичні принципи, антична іронія, культура, символізм, поезія,
романтизм, емоційна оцінка, міфотворчість.
Найважливішим елементом естетичної свідомості є художнє та естетичне сприйняття світу. Від того, як проявляється здатність людини виокремлювати різні явища та
процеси, формуються ідеали і смаки людини. Одним з найпродуктивніших стилістичнохудожніх способів сприйняття дійсності є іронія.
Іронія за своєю природою є видом пафосу і використовується на всіх стилістичних
рівнях – і в мовній характеристиці, і в окремих деталях, і на сюжетно-фабульному рівні,
і в структурі образу персонажа. Як унікальний засіб зображення іронія посідає особливе
місце у творчості багатьох письменників
Аналіз іронії, як філософського поняття, дає змогу органічно поєднати філософський
матеріал з новим теоретичним доробком сучасної вітчизняної й західноєвропейської
© Сидоренко Л., 2016
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науки, ввести у широкий науковий ужиток ще неопрацьовані українськими філософами
джерела. Ця тема постає на межі філософії культури, філософської антропології, історії
філософії, онтології та гносеології, даючи можливість у новому ракурсі розглядати філософсько-культурологічну проблематику крізь призму актуальних сьогодні питань та
завдань соціокультурного буття.
Мета статті зумовлює вирішення таких завдань: проаналізувати поняття іронії на
межі культур; визначити мовні засоби та стилістичні прийоми, які використовуються для
досягнення іронічного ефекту.
Актуалізація використання іронії, як прояву емоційного сприйняття, обумовлена намаганням періодично переглядати характер зв’язку людини зі світом, звертатися до іронії
тоді, коли виникають питання, які існують поза людським буттям.
Іронія у традиційній культурі з’явилася досить пізно. Вона з’явилась у результаті
руйнування синкретичної діяльності людини і її поява пов’язана з найважливішими подіями людства.
Справжня іронія, вважає П. Гайденко, це – «іронія Сократа, тому що вона створює
справжні кореляції та проходить в емпіричне поле.… Сократ породжує усіх наступних
філософів, які більш зухвало поводяться з традицією, і як ті олімпійці з класичної міфології не можуть дивитися один на одного без сміху, оскільки недовіра все більше починає
поширюватись серед людей» [1, с. 37 ].
Для античності, іронія Сократа залишилась унікальним духовним феноменом, тісно
пов’язаним з особистістю самого філософа. Християнське середньовіччя, яке прийшло
на зміну античності негативно ставилось до іронії, як до феномену внутрішнього життя,
що дозволило дослідникам стверджувати, що використання іронії у добу середньовіччя
майже не поширювалась. Другого дихання іронія набула саме у добу романтизму.
На відміну від багатьох інших понять «іронія» не мала однозначного тлумачення.
Перед нами постала велика кількість визначень схожих за своїм змістом: іронічний епос,
іронічна література, іронічні висловлювання і т.д. Звідси виникає багато наукових понять, які тим чи іншим чином пов’язані з іронією за змістом, або мають схожі поняття,
але істотно відрізняються від самої суті іронії. Прикладом можуть бути такі поняття,
як оксюморон, сарказм, які використовуються на деяких етапах розвитку іронії. Вони
характеризують традиції, які склалися у певний період та у певну епоху.
Поняття „іронія” існує у різних культурних та філософських контекстах, але немає
наскрізної історії його вивчення. Оскільки кожна епоха приносила свої нюанси у зміст
цієї універсалії, але в жодній системі категорій вона не могла претендувати на провідну
роль. Тому, остаточного визначення це поняття не набуло в жодній з філософських систем, а перспективи його розвитку та вивчення залишаються відкритими. Кожен історичний стиль визначав власну предметну сферу у безвідносності до іронічної свідомості,
але остання як методологічна система, як спосіб рефлексії та саморефлексії завжди була
присутня у філософії [2, 15 ].
Численні намагання дати визначення поняттю «іронія» були приречені через те, що
в основу бралися один або два види іронії. Так в «Риториці» Аристотель говорив про
«благородний характер людини яка іронізує (Аристотель 1894), але А.Ф. Лосєв наголошував на тому, що стоїки вважали використання іронії негідним для серйозної людини.
Але треба зазначити, що ці визначення є не зовсім точними, оскільки вони прирівнюють
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іронію до брехні та вигадки, але, насправді це не так, оскільки іронія навпаки своїм прихованим змістом підштовхує до істини.
Визначення, які зустрічаються у словниках, як правило розглядають іронію, як
спосіб осміяння; як літературний прийом, який використовує протилежні значення
для розкриття суті висловленого; і як одну з форм комічного, що ховається за маскою
серйозності.
Взагалі, використання емоцій, як певних явищ у культурі, філософії, літературі, досить різноманітні. Їх можна визначати за різними проявами та характеристиками. Залежно від проявів емоцій, тон відчуття можна поділити на такі три рівні: перший тон
відчуттів (відчуття задоволення або ж незадоволення, приємного чи неприємного), який
емоційно зафарбовує чуттєві образи та самопочуття людини; другий рівень — емоції,
що мають чіткий предметний характер, це широкий спектр позитивних або негативних
емоцій, які відображають ситуативне ставлення людини до якоїсь події; третій рівень
– почуття, наприклад, комічного, гумору, іронії, піднесеного, трагічного, які несуть у
собі стійке ставлення людини до навколишнього світу і виникають шляхом узагальнення
емоцій [3, с. 64]. Цей рівень формується залежно від становлення людини як особистості
і встановлює динаміку, сенс та зміст її емоційного життя. Так, з почуття любові до близької людини може виникати тривога за неї, горе під час розлуки, радість при зустрічі,
гнів, якщо вона не виправдовує сподівання. А використання іронії знімає всі умовності,
дозволяючи творцеві стати над будь-якою предметністю, здобути абсолютну свободу, запорукою якої стає задоволення, а не отримання якогось кінцевого результату.
„Іронія” – полісемантичне поняття, але різні варіанти його тлумачення припускають певні константи. Етимологічне посилання на брехню не розкриває значення іронії,
оскільки остання є не лише приховуванням істини, але і специфічним способом її розкриття [4, с. 35].
Особливої уваги у дослідженні іронії заслуговують роботи Арістотеля, Платона, Теофраста, Цицерона, А. Шефтсбері, а також К. Зольгера, Л. Тіка, Ф. Шлегеля. Іронічний
дискурс пронизує праці Ф. Вольтера, К. Гельвеція, Д. Дідро, Н. Кузанського, Е. Ротердамського. Особливої уваги заслуговує раціоналістична та екзистенціальна критика романтичної іронії Г. Гегеля та С. К’єркегора [4, с. 234].
Болгарський естетик І. Пасі виділяє три періоди в історії вивчення іронії: 1) іронія –
засіб пізнання та морального вдосконалення (Сократ); 2) як творча суб’єктивність митця
(Ф.Шлегель); 3) як духовно-історичний процес (Зольгер, Гегель) [5, с 23].
Найвдаліше, на нашу думку, визначення іронії дав А.Ф. Лосєв: «Іронія на відміну від
брехні не просто приховує істину, але виражає її, тільки алегорично. Іронія виникає тоді,
коли я, бажаю сказати «ні», кажу «так», але це «так» я кажу виключно для того, щоб висловити «ні»… Сутність іронії у тому, що я, кажу «так» і не приховую свого «ні», а саме
проявляю його. Моє «ні» не залишається самостійним, але воно залежить від висловленого «так» і потребує його…[5, с. 27].
В.М. Півоєв у своїй монографії «Іронія як феномен культури» ділить іронію на два
типи, залежно від способу її взаємодії з контекстом – на прикриту та відкриту [5, с. 44].
Іронія в якій розум переважає над почуттями і яка ледь натякала на контекст, зрозумілий
тільки обмеженому колу – прикрита іронія. Іронія, у якій почуття тяжіють над розумом
і яка спирається на широкий контекст, не приховуючи свою оцінку – відкрита іронія.
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Іронія народжується між гумором та сатирою. Іронія та сатира схожі за своїм критичним ставленням до об’єкта і як правило, вони агресивніші за гумор. Найяскравіше, у
своїй критичній формі, іронія проявляється у сарказмі.
Іронію сприймали по різному. У певні епохи цікавитись нею майже перестали, але
потім, знову починали звертатись до неї. Цікавились тоді, коли суб’єкту культури треба
було відволіктись від тієї гнітючої атмосфери, яка панувала навколо.
Іронія виникла в античній культурі. У різні періоди історії провідне місце посідав
той чи інший вид іронії: у Гомера – трагічна іронія, у Еразма Ротердамського і Вольтера –
глузлива та насмішкувата, у романтиків іронія дистанційна та розчарування, у Герцена –
метод соціальної критики, у Ніцше висловлювання нігілізму та песимізму, у К’єркегора і
екзистенціалісті – песимістична форма тотального заперечення [6, с. 323].
Антична іронія завжди була «безкорислива» та «етична». Для Античної іронії характерна стихійна об’єктивність. Вона стала зброєю з міфами та космогонією до сократівського періоду. Шляхом зіставлення існуючих протиріч, у Античні часи, намагались
змінити саме буття і створювали для цього достатню базу.
Саме у працях Платона ми вперше зустрічаємо поняття «іронія» . Платон був учнем
Сократа і ранні його діалоги носили надзвичайно саркастичний та іронічний характер.
Майже 9 років він спілкувався із Сократом, а потім продовжував його вчення. Платона дивували нестримна енергія та сила духу вчителя. У платонівських діалогах Сократ перевершував своїх співрозмовників за допомогою психологічних та логічних прийомів. «Та манера якою спілкувався Сократ і викривав брехню, захоплювали Платона і Сократ назавжди
залишився для нього символом самої філософії» . Спочатку, як зазначав А.Ф. Лосєв, іронія
Сократа Платоном вживалось лише у негативному значенні, але з часом змінилось на позитивне, яке не було пов’язане виключно з брехнею. Особливо це добре помітно у творі
«Бенкет», коли Алківіад описує Сократа на військовій службі та зазначає, що сократівська
іронія це швидше за все манера говорити, а не уїдливий сміх, чи лицемірство [7, с. 26].
Незначна роль іронії в епоху «Відродження» пов’язана з психологією людини цього
періоду, з його світосприйняттям, в якому зародився «ренесансний міф». Людина цього
періоду, на думку М.М. Бахтіна, впевнена у своїх силах, оскільки уявляє себе творцем
нової культури. Іронія перестає бути домінантною, оскільки істина втрачає духовну сутність, а пізнання підпорядковується законам природи [2, с. 15].
Кінець ХVІІ початок ХVІІІ століть. стали для Європи, а особливо для Франції – часом «соціально-критичних думок», що було обумовлено настроєм у суспільстві. Ф. де
Ларошфуко, Ш. Монтескьє, Ф, Вольтер у своїх творах використовують іронію, яка відрізнялась від іронії Грасіана. Іронія Гросіана – це тактичний прийом, який був направлений на досягнення практичної мети, а іронія Ларошфуко – витончена, сповнена сарказму, яка використовується для раціоналістичного аналізу природи людини: «У більшості
людей любов до справедливості – це просто страх відчути несправедливість» [2, с. 15].
Для іронії Ларошфуко характерним є те, що він зосереджується на дослідженні людської природи у її незмінних основах. Така іронія вважається важливим атрибутом аналітики людського буття.
Отже, іронія стає важливою характерною рисою критичного стилю мислення. Кінець XVI – початок XVIII ст. став в Європі, особливо у Франції – початком «соціально
критичної думки» [4, с. 136], що було обумовлено опозиційним настроєм у суспільстві.
19

Наступним етапом активного розвитку іронії після античності є романтичний період
естетичної традиції, початок ХІХ ст.. Зацікавлення іронією в Європі було обумовлено
такими соціокультурними факторами: вплив ідеології Французької буржуазної революції; роздробленість людей; третє, тенденція до універсальності, капітал дає можливість
вільно рухатись, для нього не має національних меж. Саме тоді формується іронія, як
самостійна естетична категорія, коли іронія переростає з простого художнього прийому
у засіб суб’єктивного відображення ідеального світу митця.
Естетика романтизму, за Ф. Шлегелем, базується на двох принципах: мистецтво –
найвища цінність; митець – найвищий тип людини. Романтичне розуміння ролі мистецтва полягає у тому, що дійсність повинна перетворюватись у мистецтво. Митець – лідер
[8, с. 189].
Місце романтичної іронії у філософії романтизму, зумовлене її ставленням до центральної універсалії цієї філософії – ідеалу. Романтики вважали, що дійсність визначається ідеальним, «божественним». Іронія виникає завдяки ідеалу та є його символом,
тобто сама визначає ідеал. Разом з тим, ідеал не пізнається розумом; його можна тільки
відчути, передбачити, помітити його прояви: у природі, коханні, мистецтві. Усвідомити
його не можливо, оскільки він не досяжний для нашого розуміння. Тому, не ставилося
завдання зрозуміти ідеал – навпаки, виникала необхідність стверджувати про його невизначеність і завжди пам’ятати про неї.
За допомогою іронії романтики висловлювали також і своє негативне ставлення до
дійсності, що передбачало викриття негативних явищ шляхом їх висміювання. Саме такими були і ранні сатиричні твори Т.Г. Шевченка. Свої сатиричні образи він використовував майже виключно в поезії. «Шевченко ввійшов в історію світової сатири насамперед
як політичний поет-сатирик» [9, с. 27].
Авторами сатиричних творів до шевченківського періоду, які створили фундамент для
політичної сатири Шевченка були і Гулак-Артемовський, Гребінка, К. Пузина. Їх творчість
допомогла Шевченку усвідомити себе українським письменником і опосередковано вплинули на звернення його до сатири. Помітний слід у творах митця залишили сатиричний і
гумористичний фольклор українського народу. «Фольклорна традиція відбилась переважно в образній мові, в епітетах, порівняннях, метафорах тощо. Знаменита Шевченкова іронія, його ущипливий сарказм значною мірою ідуть від народної мовної традиції» [4, с. 29].
На зміну романтичній іронії прийшли модерністські та постмодерністські теорії В.
Півоєва, В. Буса, А.Лосєва, Р.Семківа та ін. Вони намагались створити універсальну теорію іронії та зменшити коло її проблем. Але це питання і досі відкрите, оскільки феномен іронії й досі не зрозумілий. Саме в іронії на перший план виходить сумнів, який
перевіряє твердження на їх правильність та відповідність. Тобто вона є не просто методом суб’єктивної оцінки, але своєю грою примушує досліджувати, аналізувати та діяти.
Отже, наскільки б різноманітною не була іронія, у якому б контексті вона не вживалася, як естетичний феномен, для неї завжди характерне існування паралельності, тобто,
об’єднуючись з реальністю іронія породжує два плани, один з яких добре замаскований.
Іронія створює особливий вид комічного, що має свою естетичну специфіку, а отже,
поняття «іронії» має самостійний статус у культурі. Вона має особливу специфіку та
може проявляти себе практично у будь якій галузі культури. Тому, іронія, як специфічна
форма комічного використовується в сучасній культурі і грає важливу роль.
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МЕСТО И РОЛЬ ИРОНИИ В ГЕНЕЗИСЕ ФОРМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО БЫТИЯ
В статье рассматривается место и роль иронии в генезисе форм человеческого
бытия анализируется развитие иронии от античности до современности, исследуются
средства создания иронии и фундаментальные признаки иронического дискурса
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THE PLACE AND ROLE OF IRONY IN THE GENESIS OF THE FORMS OF
HUMAN EXISTENCE
The article examines the place and role of irony in the genesis of the forms of human
existence. It analyzes the development of this phenomenon from antiquity to the present,
explores means to create irony and fundamental features of ironic discourse
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СИНТАКСИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ИНТЕГРАЦИИ ДЕФИНИЦИЙ
В АКТУАЛЬНУЮ СИСТЕМУ НАУЧНЫХ ЗНАНИЙ
В статье рассматриваются некоторые синтаксические конструкции, функция
которых заключается в маркировании интеграции дефиниций в актуальную систему
научных знаний. Автор исходит из того, что в научных текстах, во-первых, должна соблюдаться преемственность старого и нового знания, во-вторых, новое научное знание
должно как можно скорее стать известным научному сообществу. Соответствующие
философские принципы формулируются в категориях интертекстуальности и диалогичности. Действие этих двух категорий рассматривается на примерах высказываний
дефиниционного характера. Выдвигается гипотеза о наличии в английском языке совокупности синтаксических структур с дефиниционной семантикой, которые конституируют градуальную оппозицию по категориальным признакам диалогичности и интертекстуальности. Данная гипотеза верифицируется на материале четырех типов
высказываний, различающихся по степени самодостаточности и модальной нагрузки.
Ключевые слова: дефиниция, интертекстуальность, интертекстуальная отсылка,
диалогичность, градуальная оппозиция, тип синтаксической конструкции.
В современном научном сообществе к получаемым результатам познавательной деятельности принято предъявлять целый ряд критериев, соблюдение которых дает право
называть полученное знание научным. В настоящем исследовании акцент будет сделан
на двух таких критериях.
Во-первых, новое научное знание не может быть полностью «оторванным» от старого знания, а непременно должно опираться на какие-либо достижения, уже полученные
предшественниками. Говоря иначе, важна диалектическая по своей природе преемственность старого и нового знания.
Во-вторых, полученные в ходе исследования результаты должны стать известными
другим членам научного сообщества и быть одобрены ими как соответствующие всем
канонам научной рациональности. Такая апробация научного знания фиксируется в
философских категориях коллективизма и интерсубъективности. Первая предписывает
ученому незамедлительно ознакомить всех членов сообщества с полученными результатами после их верификации [1:142], а вторая выражает общезначимость и всеобщность
рационально-логической сферы знания в отличие от чувственно-образной сферы мнения, характеризующейся индивидуальностью [2:213]. Следствием проецирования
вышеупомянутых философских принципов на научные тексты, написанные на естественном языке и отражающие в теоретической форме результат научного познания, являются диалогичность и интертекстуальность научных текстов.
Научный текст, понимаемый как результат научного мышления, представляет собой органическое единство старого и нового знания. Поэтому в цельном научном тексте
© Барановский Р.С. 2016
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неразрывно переплетаются маркеры авторского (первичного) знания и маркеры чужого
(вторичного) знания. Такое «сплавление» старого и нового знания в едином речевом произведении обусловливает абсолютную интертекстуальную зависимость каждого научного текста от чужих (первичных по отношению к нему) текстов [3:40-41].
Диалогичность научного текста рассматривается как выражение средствами языка
«взаимодействия» автора с единомышленниками, оппонентами, адресатом [4:68].
Основными маркерами диалогичности научного текста можно считать следующие средства: ссылки на работы других авторов с указанием субъекта предшествующего знания;
номинации «чужих» понятий, представляющие в свернутом виде концепции других
ученых; лексемы со значением согласия / несогласия; номинации различных смысловых
позиций и обозначения их авторской оценки и др. [4:67].
В научном тексте категории диалогичности и интертекстуальности распространяют
свое действие на высказывания различной семантики. Объект нашего исследования –
высказывания дефиниционного характера – не является исключением из этой общей закономерности.
Цель настоящей статьи – показать, что в системе английского языка имеются
специальные средства маркирования диалогичности и интертекстуальности дефиниций,
а также что определенные синтаксические конструкции, реализующие указанные категории, образуют градуальную оппозицию.
Для верификации заявленной гипотезы проанализируем соотношение следующих
четырех высказываний:
1. The morpheme is the elementary meaningful part of the word.
2. The constructional meaning of genetivus integri form will be defined as “organic possession”, i.e. a broad possessional relation of a whole to its part.
3. The process when a verb is derived from a synthetic compound, either an agent noun or
an action noun, is often called backformation.
4. Bally defines a syntagma as a reduced sentence which is necessarily based on a determinant / determinatum relationship.
Первый тип рассматриваемых нами высказываний характеризуется составным
именным сказуемым, в котором глагол-связка be предицирует подлежащему некоторый
пояснительный признак. Учитывая данную особенность, назовем такие высказывания
связочными.
Связочные высказывания, ввиду простоты их поверхностно-синтаксической структурной схемы, характеризуются двумя существенными особенностями – автосемантичностью (контекстуальной самодостаточностью) и минимальной модальной нагрузкой. Автосемантичность связочных высказываний отмечается, прежде всего, пунктуационно (выделение в отдельное предложение), но более важно то, что высказывания
данного типа в функционально-семантическом плане не являются тесно вплетенными
в контекст своего употребления. Это проявляется в том, что высказывания данного
типа не теряют грамматической и семантической отмеченности в изолированном воспроизведении. Минимальная модальная нагрузка обусловлена отсутствием в составе
сказуемого усложнителей, модифицирующих значение бытийной связки по линии аспектуальности, оценочности, вероятности, реальности и т.п. семантических оттенков.
Учитывая названные особенности связочных высказываний, будем считать, что они
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практически лишены диалогической и интертекстуальной направленности или имеют
ее в минимальной степени.
Высказывания второго типа отличаются тем, что поясняющий компонент, относящийся к одному из членов предложения в основной структурной схеме, проявляет свойства
одновременно и аппозитива, и парентетической конструкции (пояснительная семантика
+ сопутствующий характер + обособление). Поэтому назовем данный тип высказываний
высказываниями с аппозитивно-парентетическими конструкциями. Поясняющий компонент может вводиться союзами и союзными словами (or, i.e., that is, or simply, in other
words…) или бессоюзно. Указанные структурные особенности высказываний данного типа
позволяют нам утверждать, что они имеют диалогическую направленность, но лишены
маркеров интертекстуальности. Дело в том, что поясняющие конструкции (имеется в виду
комбинация «поясняемое + союз + поясняющее») здесь не имеют внеконтекстуальной самодостаточности в грамматическом и семантическом плане, т.е. они уже синсемантичны.
Попытка изолировать пояснительную конструкцию от контекста дает грамматически аномальное построение.
С другой стороны, обратим внимание и на то, что основная структурная схема предложения без поясняющей вставки «союз + пояснение», способна к самостоятельному
функционированию. Поясняющее высказывание может быть оформлено в виде отдельного связочного предложения. Но мы полагаем, что употребление автором вставных
пояснительных конструкций применяется для того, чтобы показать побочный (сопутствующий) характер дефиниции и одновременно чтобы облегчить восприятие текста
адресатом. Следовательно, эта последняя прагматическая установка актуализирует категорию диалогичности, одним из аспектов которой является ориентировка на восприятие
адресата. Маркеры интертекстуальности в высказываниях данного типа отсутствуют.
Высказывания третьего типа выделяются тем, что подлежащее и субъектный
предикатив находятся в отношении вторичной предикативности, а бытийная связка
при этом в большинстве случаев имплицирована. Назовем высказывания такого типа
субъектными вторично-предикативными конструкциями. Существенной особенностью данных высказываний как в плане формы, так и в плане содержания выступает
повышение модальной нагрузки за счет введения в состав сказуемого элементов, модифицирующих бытийные отношения по линии вероятности (глаголы consider, believe,
regard, suppose), субъективной интерпретации (interpret, treat, describe), номинативного
акта (call, name, term, dub), реальности / ирреальности (take), идентификации (identify,
single out) и др. оттенков субъективной модальности. Модальный характер высказывания
может усиливаться некоторыми наречиями, приобретающими оценочную коннотацию и
выражающими общепризнанность и полагаемую достоверность концепции (usually, often, traditionally), недостаточную достоверность определения (sometimes), общее суждение о правомерности / неправомерности определения (rightfully, wrongly, more properly).
Следует отметить, что субъектные вторично-предикативные комплексы, передающие
дефиницию, характеризуются явной интертекстуальной зависимостью по отношению к
другим научным работам соответствующей тематики, поскольку содержат номинации
чужих понятий, соединяемые сказуемым, которое выражает частичное снятие ответственности с автора за достоверность соответствующей дефиниции. Полная ответственность как бы «перекладывается» на автора дефиниции, который в большинстве случаев
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представляется обезличенным и / или обобщенным. Именно в этом мы видим проявление интертекстуальной отсылки автора к предшествующим достижениям в соответствующей области. Одновременно такую интертекстуальную отсылку можно образно
рассматривать и как диалог автора с предшественниками. Таким образом, диалогичность
присутствует и в высказываниях второго типа, и в высказываниях третьего типа, но она
имеет разное направление: в высказываниях второго типа автор устанавливает диалог с
адресатом, а в высказываниях третьего типа – с предшественниками / коллегами. Более
того, в высказываниях второго типа она проявляется косвенно (относится исключительно к сфере прагматики), а в высказываниях третьего типа выражена явно (лексически).
Высказывания четвертого типа интересны тем, что их синтаксическая структура имеет все синтаксические позиции, необходимые для того, чтобы в наиболее полной мере
показать интертекстуальную отсылку к конкретному исследователю (коллективу) и, как
следствие, установление диалога с последним. Исходный субъект – автор дефиниции
эксплицируется поверхностным подлежащим, номинации чужих понятий передаются
дополнением и объектным вторичным предикативом, а модальное значение отсылки к
другому автору и снятия ответственности за достоверность суждения (разумеется, если
подлежащее отлично от местоимений первого лица или номинации собственной научной
организации) – теми же глаголами, что и в третьем типе, но в форме активного залога. Следовательно, дефинициям, построенным по модели объектного вторично-предикативного
комплекса, в максимальной степени присуща диалогичность и интертекстуальность.
Обобщая результаты наших наблюдений, можно констатировать следующую градуальную оппозицию по признакам «диалогичность» и «интертекстуальность», по степени
усиления их проявления: связочные высказывания (min) – аппозитивно-парентетические
конструкции – субъектный вторично-предикативный комплекс – объектный вторичнопредикативный комплекс (max). Можно представить наличие каждого из двух признаков
и степень их выраженности в виде следующей таблицы:
Таблица. Степень выраженности категорий диалогичности и интертекстуальности в
дефиниционных высказываниях
Тип дефинициионных
Тип 1
Тип 2
Тип 3
Тип 4
высказываний /
текстовая категория
Диалогичность

-

+
(косвенно, с
адресатом)

++ (явно, с
обезличенным
автором)

+++ (явно, с
конкретным
автором)

Интертекстуальность

-

-

+
(обезличенная
отсылка)

++ (конкретная
отсылка)

Проведенное нами исследование и интерпретация его результатов позволяют с
достаточными основаниями заключить, что в системе английского языка имеется немногочисленная группа продуктивных синтаксических моделей дефиниций, которые
образуют градуальную оппозицию по степени выраженности интеграции дефиниции в
существующую систему знаний.
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SYNTACTIC MARKERS OF INTEGRATION OF DEFINITIONS IN THE ACTUAL
SYSTEM OF SCIENTIFIC KNOWLEDGE
The article considers some syntactic constructions with the function of marking the integration of definitions in the actual system of scientific knowledge. The author departs from the following assumptions: first, there must be preserved a certain continuity between the old and the
new knowledge, second, new scientific knowledge should, as soon as possible, become known to
the scientific community. The respective philosophical principles are suggested by the categories
of intertextuality and dialogism. The operation of these categories is analysed on the examples of
definitive statements. The author puts forward a hypothesis that the English language has a set
of syntactic structures with defining semantics, which constitute a gradual opposition based on
the categorial features of dialogism and intertextuality. The hypothesis is verified on four types of
statements which differ in the degrees of self-dependence and modal load.
Keywords: definition, intertextuality, intertextual reference, dialogism, gradual opposition,
construction.
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ВИКЛАД ЦЕРКОВНОЇ ІСТОРІЇ ТА ЛІТЕРАТУРНО-КОМУНІКАТИВНІ
СТРАТЕГІЇ У ТВОРІ ІЛЛІ ЙОАКИМА МОРОХОВСЬКОГО «DISCURS
O POCZĄTKU ROZERWANIA CERKWIE GRAECKIEY OD KOŚĆIOŁA
RZYMSKIEGO, Y KTO BYŁ TEGO PRZYCZYNĄ»
У статті розкрито міркування українського богослова першої половини XVII ст. Іллі
Мороховського щодо формування інституційних відмінностей між Східною і Західною
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церквами. Досліджено джерела аргументації, способи комунікації полеміста із читачем, вказано персвазивні засоби.
Ключові слова: полемічне письменство, церковна унія, Царгородський патріарх,
Папа Римський, Київська митрополія
В сучасній українській медієвістиці ведуться спроби проаналізувати полемічні твори
Іллі Мороховського з художньо-естетичної позиції. В цьому контексті необхідно відзначити працю С.Сухарєвої [9]. Проте кількість таких публікацій недостатня для вивчення
світоглядної позиції, літературних прийомів богослова Київської унійної церкви. Тому
вважаємо актуальним дослідження писань Іллі Мороховського. Метою цієї статті є розкриття змісту твору автора, виявлення застосованих ним історичних джерел, риторичних
засобів діалогу із опонентом, читачем.
Ілля Йоаким Мороховський увійшов в історію української літератури як полеміст,
агіограф. Він написав такі твори: «Discurs o początku rozerwania Cerkwie Graeckiey od
Kośćioła Rzymskiego, y kto był tego przyczyną» [4], «Paregoria albo Utulenie uszczypliwego Lamentu mniemanej Cerkwie Świętęj wschodniej zmyślonego Theophila Orthologa» [3];
переклав житіє святителя Ігнатія, константинопольського патріарха «Zywot swiętego
Ignaciusa patriarchy Konstantinopolskiego, z Nicety greckiego autora na polskie przełożony
[5]. Відомості про полемічні писання Іллі Йоакима Мороховського знаходимо у книзі
К. Естрейхера «Bibliografia Polska» [2:563-564]. Біографічні дані богослова зібрано у
статті Людомира Беньківського, підготовленій для видання «Polski Słownik Biograficzny». Зокрема, учений висловив думку про те, що Ілля Мороховський наприкінці 1595
р. разом із православними єпископами Іпатієм Потієм і Кирилом Терлецьким прибув до
Риму і був зарахований першим учнем з Речі Посполитої на навчання до Грецької колегії
святого Атанасія в Римі, де впродовж семи років студіював філософію і теологію. У 1599
р. до Іллі Мороховського на навчання в Римі приєднався Велямин Рутський. Митрополит Іпатій Потій уважав Іллю Мороховського мудрим теологом і філософом, поставивши його своїм помічником в питаннях церковної унії. Згодом його було обрано секретарем короля Зигмунта III. Дослідник уважав Іллю Мороховського співавтором творів
митрополита Іпатія Потія «Harmonia albo konkordacja cerkwi s.Orientalnej z Kościołem
S.Rzymskim» (Wilno, 1608), «Relacji i uważenia postępków niektórych około cerkwi ruskich
wileńskich r.1608 i 1609» (b.m. 1609). Побутує думка і про те, що Ілля Йоаким Мороховський написав твір «Relacja o zamordowaniu okrutnym Jozafata archiepiscopa połockiego»
(Zamość, 1624) [1: 777-778]. У 1614 р. Ілля Мороховський прийняв постриг, отримавши
чернече ім’я Йоаким, утворене від давньоєврейського імені «Йехояким»- «утверджений,
поставлений Ягве».
Твір Іллі Йоакима Мороховського «Discurs o początku rozerwania Cerkwie Graeckiey
od Kośćioła Rzymskiego, y kto był tego przyczyną» було надруковано в 1622 р. у Замості.
Він складається із традиційних для цього жанру компонентів: дедикації, передмови до
читача, полемічної частини. Композиційним недоліком твору є відсутність тематичного
поділу викладу історичного матеріалу.
Ілля Мороховський присвятив твір київському воєводі (1619 – 1628), книшинському
старості, сину канцлера Яна Замойського, католику Томашу Замойському. Із тексту дедикації, написаної у серпні 1622 р., дізнаємося про те, що видання книги мало на меті
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розповісти Томашу Замойському про єдність православних і католиків в давнину попри
відмінність обряду, довести відступ Східної церкви від Риму. Ілля Мороховський прагнув поділитися цими знаннями з історії Церкви із київським воєводою, оскільки вважав
їх важливими для зрозуміння суперечки у Київській церкві. Так, богослов вмістив на
початку тексту присвяти цитату зі збірника творів Арістотеля «Метафізика»: «Omnes
hominess natura scire desiderat» [4: 1], підкреслюючи вагомість знань. Розвиваючи міркування давньогрецького філософа, який знання називав «досконалістю розуму» [4: 2],
Ілля Мороховський писав таке: «Wszakoż zacnieyszey rzeczy y pożytecznieyszey, pewnie
poważnieysza wiadomość, y korzystnieysza bydż musi» [4: 2]. Цю думку богослова увиразнював вислів Платона про те, що знання повинні слугувати людині жити на землі добре
і справедливо. Таким чином, для Іллі Мороховського знання становили цінність, якщо
вони навчали людину жити правильно, творити благо [4: 2]. Історичний матеріал, викладений богословом у книзі «Discurs o początku rozerwania Cerkwie Graeckiey od Kośćioła
Rzymskiego, y kto był tego przyczyną», слугував відповіддю читачам на питання, як виникла ідея церковної унії у Речі Посполитій наприкінці XVI ст., чи можливе збереження
візантійського обряду в православній церкві після об’єднання [4: 2].
Ілля Мороховський розпочав передмову до читача із наведення думки Арістотеля
про те, що людина, яка не знає історії, не досягне повноліття, її не слід залучати до
управлінських питань держави. Ця міркування Арістотеля, взяте із книги «Політика»,
переконував богослов, можна застосувати для характеристики християн, які через незнання історії церкви подібні до немовлят. Автор уважав неосвіченість основною причиною
заперечення церковної унії в Україні [4: 3]. Через незнання історії церкви, переконував
полеміст, православні богослови сформували думку про те, що Рим порушив давню церковну єдність, а відтак латинники повинні навернутися до Царгороду [4: 3]. Натомість
Ілля Мороховський твердив, що історичні праці доводять протилежне. З огляду на це,
книга полеміста являла собою аргументований виклад історії церковного поділу, написаний для вдумливого читача. У творі Ілля Мороховський протиставив знання уніатів
«беззмістовним словам» опонентів [4: 3]. Такий спосіб творення тексту давав можливість автору вплинути на православних богословів, котрі ідентифікували себе із християнськими чеснотами. Перешкодою для прийняття книг уніатів полеміст уважав упередженість опонентів, яку він художньо зобразив «окулярами противенства і ненависті», що
накладалися на прочитання їхніх писань [4: 3-4]. Протиставлення автора інтелектуальної
переваги уніатів незнанням православної спільноти доповнювало цитування Книги Приповістей: «Si contuderis stultu in pila, quasi ptisanas feriente de super pilo, non auferetur ab eo
stultitia eius» [6: 661]. Цим Ілля Мороховський формував у читача думку про те, що ґрунтовні знання з історії християнства, якими володіли уніати, можуть вирішити церковну
суперечку. Міркування автора щодо причин неприйняття Берестейської унії в Україні поєднано наприкінці передмови до читача із твердженням про повагу до опонентів, зверненням досягнути «милої згоди в розділеній церкві» [4: 3-4]. Для того, щоб надати мовленню
переконливості, Ілля Мороховський своє завдання у творі пов’язував із виконанням настанов Євангеліє навчати народ [6: 1120] та зберегти правду, єдність, про що писав св. Ігнатій
Богоносець у посланні до филип’ян, цитата з якого завершувала передмову до читача Іллі
Мороховського: «Strzeżćie się, iako Synowie światłośći y prawdy, rozerwania y przewrotney
nauki kacerzow: od których pomazanie po świecie się rozszerzyło» [4: 3-4].
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Полемічну частину твору «Discurs o początku rozerwania Cerkwie Graeckiey od
Kośćioła Rzymskiego, y kto był tego przyczyną» розпочато з ініціальної формули, яку знаходимо у текстах християнських авторів: «Tak ten moy Discurs w Imię Pańskie zaczynam»
[4: 4]. Наприклад, святі отці Трульського вселенського собору у Константинополі на початку правил пишуть: «При починанні всякого і слова і справи, найкращим чином є від
Бога починати, і з Богом завершувати» [7: 49]. Цим богослов указував читачу на те, що
його праця подавала об’єктивну історію формування церковної догматики, усталені традиції, як от: інституційну першість єпископа Риму, який «zawsze w kośćiele Bożym przodkwał nad insze» [4: 4]. Примат Папи Римського, писав Ілля Мороховський, підтверджено
постановами Нікейського і Халкидонського церковних соборів. Від початку твору Ілля
Мороховський поставив під сумнів авторитет Константинопольського патріарха, якому
підпорядковувалася Київська митрополія [4: 8]. Для того, щоб обґрунтувати цю думку,
автор указував читачу на те, що Перший вселенський собор у Нікеї проводили Папа
Римський та Александрійський єпископ. При цьому богослов підкреслював друге місце
в церковній ієрархії Антиохійського єпископа після Александрійського і вмістив цитату
сьомого правила Першого вселенського собору у Нікеї, яким постановлено пошанування
єпископа Єрусалимського [4: 4]. Автор наголошував читачу на важливості Нікейського церковного собору, 318 єпископів якого прийняли Символ віри «hasło wiary naszey
Chrześciańskiey Katholickiey» [4: 4], який несуттєво відрізнявся від Апостольського Символу віри. Навівши у творі первісний текст Нікейського Символу віри, Ілля Мороховський зауважив читачу те, що на цьому Соборі єпископи заборонили клірикам відступати від прийнятих ними догматів, з чим не погоджувалися православні богослови. Греки,
писав Ілля Мороховський, не володіли достатньо історичними джерелами церковної історії, через що твердили, що цю заборону було внесено на Ефеському соборі. Йшлося
про сьоме правило Собору в Ефесі, яким «не було дозволено нікому висловлювати, або
писати, або складати іншу віру, крім визначеної святими отцями, що зібралися у Нікеї
зі Святим Духом» [4: 36]. На це правило покликалися православні богослови у полеміці
із католиками навколо додатку «Filioque», який утвердився у Західній церкві у час Папи
Римського Бенедикта VIII (XI ст.). Переконуючи читача у тому, що греки припускалися помилки, Ілля Мороховський обґрунтував своє твердження листами Папи Римського
Ліберія, Папи Римського Целестина до Несторія, Афанасія Великого [4: 5]. Полеміст
називав «Ахілесовою п’ятою» твердження православних богословів про те, що заборону
змінювати Символ віри було прийнято на соборі в Ефесі. Звернувшись до історичного
контексту, богослов розкрив читачу обставини, через які на Ефеському соборі було укладено VII правило, або, як доводив полеміст, «повторно підтверджено після Нікейського собору» [4: 9]. Зокрема, Ілля Мороховський навів у тексті розповідь про священика
(пресвітера) Харісія, котрий виступив перед єпископами Ефеського собору із тим, що
послідовники Несторія поширювали укладений ним Символ віри, який вияснював, що
Дух Святий походив від Отця, а не від Сина, містив значні догматичні відступи. У відповідь на це, твердив Ілля Мороховський, Ефеський собор постановив дотримуватися
віровчення, прийнятому на Нікейському соборі, не заборонивши докладно пояснювати
артикули Символу віри [4: 10]. На думку богослова, не врахування діахронічного підходу у тлумаченні цього правила зумовило те, що православні богослови не могли його
виконувати так, як це постановили святі отці. Так, Ілля Мороховський, послуговуючись
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стилістичними можливостями антитези, підкреслював відмінність у інтерпретації VII
правила Ефеського собору єпископів і православних богословів у такий спосіб: «Dla tego
aby to y sami, uważywszy v siebie, zrozumieli, iako iest ich rożne rozumienie tego Canonu od
wyrozumienia Oycow świętych, ktorzy go napisali, zaiste przyznać będą musieli, iż tak rożne
iest, iako niebo od ziemie» [4: 9].
Прийняті на Нікейському соборі церковні постанови, писав Ілля Мороховський, були
підтверджені вселенським собором у Константинополі, який скликав імператор Феодосій I у 381 р. Цей собор подав «досконале пояснення» Символу віри [4: 5], прийнятому на
Першому вселенському соборі, для того, щоб відкинути єретичні твердження, що виникали. Богослов подав текст Константинопольського Символу віри у творі, завдяки чому
читач міг простежити відмінності у віросповідних формулах. Ілля Мороховський у своєму коментарі до Другого вселенського собору зосередив увагу читача на тому, що у Константинополі було більш детально пояснено Нікейський Символ віри, а отже дослівне
дотримання його тексту було помилковим [4: 6]. Підтвердженням можливості внесення
змін і уточнень, продовжував богослов, було й те, що Символ віри, прийнятий на Другому вселенському соборі, єпископи не називали «Константинопольським» через те, що завданням було утвердити вживання Нікейського Символу віри серед християнських церков, який був «першим і старшим» [4: 6]. Натомість, греки, твердив Ілля Мороховський,
дотримувалися слів Нікейського Символу віри, відкидаючи їх потрактування [4: 6].
У контексті Другого вселенського собору Ілля Мороховський порушив питання «Filioque». Деталізуючи догматичну проблематику, богослов указав читачу на те, що православні богослови твердили про прийняття додатка «і від Сина» після Сьомого вселенського собору. Утім, Ілля Мороховський, покликаючись до листа Максима Сповідника,
який був надрукований у праці католицького історика церкви «Аннали проповідей про
Христа» (т.10) Цезаря Баронія, а також грецького історика Георгія Арестина, творами
якого користувався Патріарх Константинопольський Григорій Протосингел у полеміці із
Марком Ефеським, доводив, що додаток «Filioque» з’явився у час Папи Римського Дамасія I, за дозволом якого відбувся вселенський собор у Константинополі [4: 6]. Ілля Мороховський, покликаючись на авторитет Максима Сповідника, «життя котрого квітнуло
прикладом і святобливою наукою на Сході» [4: 17], а також грецького ученого Віссаріона
Нікейського висловив читачу думку про те, що застосування етимологічного методу –
реконструювання первинного значення слова – для розкриття VIII віросповідної формули Нікео-Константинопольського Символу віри виявляє те, що додаток «Filioque» не
суперечить вченню отців Церкви [4: 17].
Від спроби нівелювати догматичну відмінність у питанні сходження Святого Духа,
Ілля Мороховський перейшов до обґрунтування думки про те, що канони Другого (III),
Четвертого вселенських соборів (XXVIII), які проголошували Патріарха Константинопольського другим за честю після Папи Римського, було прийнято з політичних міркувань. Обговорення цього канону в Константинополі було зумовлено необхідністю
врегулювати суперечки поміж єпископами східних церков. З цією метою, писав Ілля
Мороховський, на Другому вселенському соборі було постановлено те, щоб у кожній
провінції був патріарх, котрий урядував церковними справами. Канон цього вселенського церковного собору, який називав Царгород «Новим Римом» і утверджував авторитет
Патріарха Константинопольського після Папи Римського викликав застереження у Іллі
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Мороховського. На його думку, це правило було змінено, зокрема додано припис, який
утверджував владу Константинопольського патріарха. Із цим правилом, твердив богослов, не погоджувалися посланці Папи Римського, котрі обурювалися перед єпископами
Четвертого вселенського собору, що «Był bardzo podeyżrzany ten Canon, y zgoła pofałszowany: dla tego samego, że tam włożono było o tym przodkowaniu po Biskupie Rzymskim
Patryarchy Constantynopolskiego» [4: 7]. Для Іллі Мороховського аргументом тому, що 2-3
правила Другого вселенського собору (381 р.) [7: 31-32] не містили звеличення Царгороду в церковних справах, було відкинення субординації єпископів Східної церкви, деталізованої Нікейськими правилами. Богослов спостеріг у тексті правила суперечність,
як от: постанова зберегти переваги Антиохійського церкви, визнані Нікейським собором. Цього не можна було досягнути, на думку богослова, через піднесення авторитету
Царгороду [4: 8]. Ілля Мороховський уважав те, що на Другому вселенському соборі
єпископи не надали переваги честі Константинопольському патріарху з огляду на те, що
цим вони відступали від правил Нікейського собору, які вони навпаки зібралися утвердити. Персвазивними прийомами у доведенні цього міркування були емоційний стиль
мовлення, застосування риторичного запитання [4: 8]. Ілля Мороховський уважав доводом внесення змін до 2-3 правил Константинопольського собору (381 р.) відсутність
докладного обґрунтування піднесення авторитету Царгороду. Таке важливе питання, як
зміни в управлінні церкви, не могло, переконував богослов, бути прийнято одним реченням. Спираючись на ці доводи, а також історичний факт участі александрійського патріарха Феофіла у позбавленні Іоанна Златоуста сану патріарха Константинопольського,
Ілля Мороховський дійшов висновку про політичний зміст критикованого правила [4:
8]. Богослов, услід за митр. Вельямином Рутським, висловив думку про те, що причиною відступу Царгороду від єдності з Римом була гордість, яка виявилася у тому, що на
Другому вселенському соборі, скликаному для тлумачення питань віри, було піднесено
авторитет патріарха Константинопольського над Олександрійським і Антіохійським [4:
15]. Ілля Мороховський писав, що причиною розмежування був не додаток «Filioque»,
як твердили грецькі богослови, а «пиха і свавілля» [4: 17]. Автор порівнював прагнення
ієрархів Царгороду отримати перевагу в християнстві із спокушенням, про яке читаємо
у Книзі Буття. Навівши читачу розповідь про патріарха Іоанна IV Постника, котрий називав себе «Вселенським патріархом», з чим не погоджувався Папа Римський Григорій I
Великий, полеміст писав таке: «Y tak Biskup Konstantynopolski [...] bezprawnie wdarł się
w przodkowanie napierwey nad Biskupa Alexandriyskiego: chcąc bydż wtorym we ćzci po
Papieżu, a potym nie przestaiąc na tym, kusił się nawet o to, aby był zgoła rownym Papieżowi
[4: 16]. Утім, не дивлячись на ці інституційні суперечки, Східна церква залишалася у
підпорядкуванні Папі Римському, на що вказувало те, що Папа Римський Агапіт I усунув
Константинопольського патріарха Антима I з кафедри у 1536 році через звинувачення в
єресі Євтихія та поставив католика Менну. Для того, щоб читач переконався у достовірності цих відомостей, автор указував на необхідність прочитання грецьких і українських
менологій – книг, які містять житія святих. При цьому Ілля Мороховський зауважив те,
що в Україні мали місце випадки зумисного пошкодження книг з церковної історії [4: 16].
Ілля Мороховський уважав, що виразний початок розмежування греків із латинниками, «які були завжди Христовою милістю з’єднані» [4: 16] розпочався після П’ятошостого собору (Трульського), який відбувся у Константинополі у 691 – 692 рр [7: 49-90].
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Зокрема, полеміст наголошував на тому, що на соборі не було Папи Римського Сергія I,
котрий не визнав прийняті на ньому постанови, які стосувалися целібату духовенства,
дотриманні латинниками посту в суботу тощо [4: 17].
Наступну хвилю суперечки Царгороду і Риму Ілля Мороховський пов’язував із постаттю патріарха Фотія (бл. 820 – 890 рр.), який двічі був архієпископом Константинополя. Полеміст переповів читачу історію поставлення Фотія на патріаршу кафедру в
Константинополі. У своїй розповіді автор застосував епітети, які формували негативне
ставлення до Фотія, попри те, що православна церква зараховувала його до лику святих.
Зокрема, Ілля Мороховський називав його «хитрим і підступним», «блудником Церкви
Божої», «злим і нечестивим», таким, що «зневажав Боже право», підкреслював читачу
те, що Фотій працював в секретаріаті імператора, а поставлення його на патріарха відбулося всупереч церковним правилам впродовж шести днів за участю сицилійського єпископа Григорія, відлученого від церковних справ Папою Римським Миколою I [4: 19-21].
При цьому Ілля Мороховський зігнорував у своїй розповіді відомості про те, що патріарх
Фотій уважали освіченим теологом, знавцем античної літератури і філософії. Він мав
викладацьку практику у Константинополі, був учителем просвітеля Русі св. КостянтинаКирила, написав важливі праці «Міріобібліон», «Лексикон». Натомість Ілля Мороховський у своєму творі протиставляв «підступному» Фотію «благочестивість і святість»
його попередника патріарха Ігнатія, котрого усунув монарх Варда за відлучення його від
причастя, підтримку імператриці Феодори [4: 18]. Полеміст услід за Римською церквою
у суперечці за кафедру Константинопольських патріархів став на бік Ігнатія, котрий не
виступав проти влади Папи Римського. Ілля Мороховський розповів читачу те, що невдовзі мав з’явитися його переклад із грецької мови на польську «Житія святого Ігнатія патріарха Константинопольського» [5], написаного візантійським учителем Никитою Пафлагоном. Полеміст, розкриваючи боротьбу за владу, яка велася у Східній імперії у другій
половині IX ст., вказує читачу на те, що Папа Римський Микола I протестував як «належить особі пастирській» проти зміщення патріарха Ігнатія цесарем Вардою. Для цього,
писав Ілля Мороховський, Папа Римський надіслав посланців до Константинополя, що
однак не дало результату, а також провів собор у Римі, на якому засуджено поставлення
Фотія [4: 18]. У розповіді про вигнання патріарха Фотія Константинопольським собором
(869 – 870 рр.) та відновлення його на патріаршій кафедрі (878 – 879 рр.) полеміст змалював лукавість Фотія перед новим імператором Василем I і Папою Римським Іоанном
VIII, котрий зняв з нього усі обвинувачення Папи Римського Миколи I та Адріана II. Ілля
Мороховський уважав цей вчинок Папи Римського Іоанна VIII помилковим, нерозважливість якого художньо підкреслювало застосування новозавітних алегоричних образів [4:
19]. Емоційність оцінки автора дій Папи Римського Іоанна VIII увиразнювали художні
можливості окличного речення, риторичного запитання: «Nie może się wypowiedżić, iako
wiele złego, tym postępkiem Jana Papieża, vrosło w Cerkwi Bożey! Na co do tego czasu patrząc wzdychamy. Bowiem zły a niezbożny człowiek, gdy iuż nie miał, ktoby się zbrodniom
iego przećiwił, czego się nie ważył?» [4: 19]. Попри це, Ілля Мороховський висловлював
пієтет Папі Римському Іоанну VIII, вмотивовуючи його рішення тим, що він намагався
зупинити розмежування Східної і Західної церкви, яке автор метафорично зобразив
жорстоким звіром, отрута якого поширювалася Сходом [4: 19]. Утім, твердив Ілля Мороховський, цей дух руйнування церковної єдності вразив патріарха Фотія. Полеміст,
32

покликаючись до праць католицького історика, бібліотекаря Ватикану Цезаря Баронія,
твердив, що патріарх Фотій, перекладаючи листи Папи Римського Іоанна VIII на грецьку мову, навмисно змінював їх текст «przekładaiąc falszował» [4: 19]. Прикладом цьому
був переклад листа Папи Римського Іоанна VIII, яким патріарх Фотій доводив єретичне
вчення Риму навколо додатку «Filioque». Для того, щоб переконатися у правдивості
цих свідчень, Ілля Мороховський відсилав «схизматиків» докладно читати праці бібліотекаря Ватикану Цезаря Баронія. Проте, можемо припустити, що авторитет ученого
Цезаря Баронія не був достатньо переконливим доводом для православних богословів,
оскільки кардинал католицької церкви позитивно відгукувався про Берестейську унію,
причини якої він описав у книзі «Слово про походження русинів та їхній чудотворний
перехід в іншу віру».
Ілля Мороховський, деталізуючи читачу боротьбу за кафедру Царгородських патріархів наприкінці IX ст., на яку впливали візантійські імператори, порушив питання заперечення Східною церквою собору у Константинополі, скликаного за ініціативою Папи
Римський Адріана II та імператора Василія I у 869 році. Полеміст уважав цей собор
Вселенським з огляду на те, що на ньому головував у той час архідиякон Риму, Папа
Римський Марин I, були присутні сто два єпископи, посланці Єрусалимського і Антиохійського патріархів [4: 21]. З огляду на те, що на цьому Соборі було обмежено владу
можновладців втручатися у церковні справи, заборонено мирянам надавати церковні достоєнства («żeby się nie świetskim sposobem, y owak po kozacku, obierali y świećili»), Ілля
Мороховський доводив його вселенське значення: «Nie priwatna tedy y to rzecz, ale Generalna sprawa. Przetoż słusznie za święty y Generalny Synod iest od wszytkich prawowiernych
y mądrych poczytany» [4: 24]. Натомість, Східна церква відкинула постанови Константинопольського Собору у 869 р. та визнає Четвертий Константинопольський собор (Софійський собор), проведений патріархом Фотієм у 879 р., котрий, писав Ілля Мороховський,
зіпсував матеріали попереднього собору і «перевернув усе з ніг на голову» [4: 23]. У
творі полеміст називав Софійський собор «Фотієвим зборищем» [4: 22], відомостей про
який не подали такі визначні візантійські історики як Куропалатес, Кедренус, Гликас,
Костянтин Манасій. Через ці протиріччя, твердив Ілля Мороховський, Східна і Західна
церква погоджуються із канонічністю правил семи вселенських соборів, проте ведуть
суперечки, яке з двох зібрань єпископів у Константинополі (869; 879 рр.) вважати VIII
Вселенським собором. На думку полеміста, заплутаність довкола рішень Собору 879 р.
виявляло те, що в Східній церкві називали святими як патріарха Ігнатія, так і Фотія, проблематику відносин яких православні богослови намагалися пом’якшити, «загладити»
[4: 22], про що писав у своїх творах Марк Ефеський, котрий один із єпископів Східної
церкви не підписав унію на Флорентійському соборі. Ілля Мороховський уважав взаємовиключним процес канонізації обох патріархів у Східній церкві, віддаючи перевагу
архієпископу Ігнатію, зі святістю якого погоджувався Папа Римський [4: 22].
Оцінка діяльності патріарха Фотія у творі «Discurs o początku rozerwania Cerkwie
Graeckiey od Kośćioła Rzymskiego, y kto był tego przyczyną» відрізнялася від міркувань
православних полемістів. Так, Ілля Мороховський критикував Мелетія Смотрицького за
те, що він у творі «Еленхус Ущипливих Писань» називав патріарха Фотія «вченим чоловіком», заперечував його вплив на церковне розмежування, аргументуючи це тим, що «За
Фотія і після Фотія був мир між Церквою Східньою і Західньою, і він тривав майже 200
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років, аж доки не додано «Філіокве» до Символі Віри» [8: 277]. Ілля Мороховський пояснював міркування Мелетія Смотрицького тим, що він не володів достатньо історичними джерелами, які докладно описували вчинки патріарха Фотія, через що православний
автор «затінював ясну правду» [4: 22]. Богослов у полеміці із Мелетієм Смотрицьким
послуговувався стилістичними можливостями іронії, завдяки чому спростовував твердження опонента та досягав персвазивного впливу на читача. Експресивність тексту
увиразнювало наведення Іллею Мороховським фрагменту вірша Деціма Юнія Ювенала,
римського сатирика, котрий викривав моральні вади, суперечності суспільного устрою:
«Ingenium velox, audacia perdita, sermo
Promptus, Isaeo torrentior: ede quid illum
Esse putes?
Grammaticus, Rhetor, Geometres, Pictor, alastor,
Augur, adulator, medicus, magus: omnia nouit» [4: 22].
У формуванні Іллею Мороховським негативного образу патріарха Фотія посутнє місце належить розповіді про віщий сон його матері, у якому вона була застережена, що
носить в утробі злостивого мужа. Церковники, які були наділені даром прозорливості,
тлумачили її сон, як знак того, що її дитина стане ворогом Божої церкви. Через це, писав
Ілля Мороховський, мати патріарха Фотія хотіла умертвити себе і дитину, проте богобоязні люди відмовили її від цього гріха, переконавши довіритися Богу [4: 25]. Деталізація
цієї історії, достовірність якої потребує верифікації, слугувала полемісту підтвердженням висловлених ним міркувань, що патріарх Фотія був «знаряддям диявола» зруйнувати Божу церкву. Так, «злий Фотій» не зміг змиритися із силою Риму, який угамовував
самоправство його та Константинополя. Через нагромадження риторичних питань, Ілля
Мороховський указував читачу на суперечність у діях Фотія, котрий відкинувши підтримку Папи Римського Іоанна VIII у поставленні його патріархом Константинопольським, навчав греків тому, що Західна церква втратила першість юрисдикції через додаток «Filioque» [4: 25]. Усталення першості честі Папи Римського у Вселенській церкві, на
думку Іллі Мороховського, доводили читачу книги грецького історика Никифора, який
писав, що церковні постанови не можуть бути прийняті без згоди Папи Римського, а
також Вселенський Халкидонський собор, на якому було усунуто патріарха Диоскора
через те, що він зібрав Собор без дозволу єпископа Риму [4: 26].
Ілля Мороховський, виклавши у творі історію інституційних, догматичних суперечок Східної і Західної церков, деталізував читачу їхні зусилля подолати розкол, що відбувся в XI ст. Автор у хронологічному порядку подав три «найзначніші» унії, які зруйнували церковники, що були християнами ззовні, натомість, всередині «наповнені отрутою
і всім злим», відвели людей від церковного об’єднання. Це, писав автор, відбувалося і в
Україні у випадку Берестейської унії [4: 28].
Перша ініціатива церковного примирення, писав Ілля Мороховський, виходила від
нікейського імператора Іоанна III Дуки, який вступив у переговори із Папою Римським
для того, щоб завоювати Константинополь. Проте вона не реалізувалася через супротив
православного духовенства.
Друга унія відбулася у час візантійського імператора Михайла VIII Палеолога, котрий звільнив Константинополь від хрестоносців (Четвертий хрестовий похід) і відновив Візантійську імперію. Для того, щоб попередити напад короля Сицилії Карла I
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Анжуйського і болгарів на Візантію, Михайло VIII Палеолог погодився на церковну унію
із Папою Римським Григорієм X. Проте Константинопольський патріарх Йосиф та православні єпископи відмовилися визнати першість Папи Римського, додаток «Filioque» в
обмін на підтримку Риму. Ілля Мороховський, покликаючись до книг грецьких істориків
Георгія Пахімера, Григорія Никифора, зауважив читачу те, що основною проблемою як
першої, так і другої унії був політичний контекст. Попри те, що Ліонська унія фактично
занепала після смерті Михайла VIII Палеолога (1282 р.), так як його син Андронік II став
на бік православних єпископів, Ілля Мороховський вказав читачу на те, що проти церковної унії повстав «схизматик» архієпископ Фесалонікійський Григорій Палама, пам’ять
якого греки вшановували у другу неділю посту [4: 29].
Флорентійська унія (1439 р.), писав Ілля Мороховський, була наслідком усвідомлення візантійським імператором Іоанном VIII Палеологом і патріархом Константинопольським Йосифом загрози з боку Османської імперії, яка підштовхнула їх до примирення з
Римом. Церковний собор у Флоренції, на думку полеміста, відрізнявся від Ліонської унії
тим, що на ньому зібралися вчені православні ієрархи (Віссаріон Нікейський, митрополит Київський Ісидор), котрі відкинувши інституційну і догматичну непоступливість,
погодилися на об’єднання із Західною церквою. Зі свого боку, йдучи на поступки, Папа
Римський Євгеній IV підтвердив першість честі Константинопольського патріарха над
Александрійським і Антиохійським. Ілля Мороховський твердив, що до унії схилявся
єпископ Константинопольської церкви Марк Ефеський, котрий не підписав артикули
Ферраро-Флорентійського собору через те, що латинники відмовилися усунути із Символу віри додаток «Filioque» [4: 29]. Автор у контексті розповіді про Флорентійський
собор вступив у полеміку із Кліриком Острозьким, котрий надрукував книгу «Історія
лістрикійського собору», а також Стефаном Зизанієм, звинувативши його у зумисному
пошкодженню «Соборників» – історичних книг в Україні. Полеміст зауважив читачу відсутність у творі Клірика Острозького покликання на авторитетних істориків, через що
назвав охарактеризував його «баламутом», а друк «відвертою неправдою» [4: 29].
Ілля Мороховський пов’язував падіння Царгороду із відступом греків від прийнятих
уній на Ліонському і Ферраро-Флорентійському соборах. Цю думку, писав полеміст, поділяли патріарх Константинопольський Геннадій II Схоларій та Константинопольський
патріарх Нифонт, який у листі до Київського митрополита Йосифа I Болгариновича навчав
дотримуватися постанов Флорентійської унії. Полеміст спостеріг, що від часу завоювання турками Константинополя греки дедалі більше втрачали свободу, занедбали науку, такі
християнські доброчинності як благочестивість, любов. Усе це, був переконаний полеміст,
слугує доказом відступу Божої благодаті від греків, покарання їх не як синів, а невільників
[4: 30]. Ілля Мороховський надав переконливості цим міркуванням завдяки зіставленню
зруйнування і запустіння Єрусалиму вавилонянами, описане біблійним пророком у Книзі
«Плач Єремії», із завоюванням турками Царгороду. Богослов навів у творі цитату зі Старого завіту, завданням якої було зворушити читача відмінністю між минулою величчю Царгороду та тогочасним руйнуванням [4: 30]. Персвазивний вплив біблійної уступу увиразнювало введення до твору передбачення візантійського імператора Лева VI Мудрого, за яким
Константинополь уподібниться Гоморрі і Содомі [4: 30].
Твір Іллі Морохоського «Discurs o początku rozerwania Cerkwie Graeckiey od Kośćioła
Rzymskiego, y kto był tego przyczyną» містить міркування над питаннями утвердження Берестейської унії в Україні. Полеміст не деталізував обставини проведення Берестейської
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унії, вказуючи читачу на виконання нею Ферраро-Флорентійського собору, пам’ять про
який зберегла ієрархія Київської митрополії. З-поміж причин, які завадили утвердженню
церковній унії, Ілля Мороховський на перше місце ставив зумисне поширення опонентами неправдивої інформації («a to za vdaniem kłamliwym» [4: 32]) про те, що візантійський
обряд буде змінено на латинський. Цю думку, як писав полеміст «персвазію», церковна ієрархія не могла змінити «жодним доводом і переконанням» [4: 32]. Утім, твердив
богослов, обрядове розмаїття було оздобою Вселенської церкви, через що візантійську
літургію було збережено. Метафоричним обґрунтуванням можливості обрядових відмінностей автору слугувала цитата вірша із 44 псалма ізраїльського пророка Давида, якою
послуговувався Папа Римський Лев IX у полеміці із патріархом Константинопольським
Михайлом Керулларієм [4: 32]. Іншою перешкодою для утвердження Берестейської унії
Ілля Мороховський уважав поширення аріанства, лукавство віровідступників, які послуговувалися мирянами для досягнення своїх цілей. Богослов критикував у творі католиків, які дотримувалися «макіавеллівської політики», наслідком чого було зневажання
прав уніатських священиків, втручання у надання церковних бенефіцій [4: 33]. Негативним для церковної унії, на думку полеміста, був вільний приїзд з Греції осіб, які називали себе патріархами, митрополитами, проте були некомпетентними у питаннях віри
[4: 33]. Ілля Мороховський уважав, що подолання Берестейською унією цих перепон, в
основу яких він покладав людську неприязнь, слугувало уніатам свідченням тому, що
об’єднання Східної і Західної церков у Речі Посполитій було «Божою справою».
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ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ТЕКСТУ

УДК 821.10.03/01
Маслова В.А., док. фил. н., проф.
Витебский госуниверситет, Беларусь
CИНКРЕТИЗМ ПОЭТИЧЕСКОГО СЛОВА
Статья посвящена рассмотрению поэтического текста с точки зрения его неразрывной связи с музыкой, живописью, философией, религией, психологией в целом и психологией сна в частности, а также с другими областями человеческого бытия.
Ключевые слова: поэтический язык, фундамент культуры, синкретичное искусство, чувство реальности, грамматические возможности ирреальности.
Поэзия теснейшим образом связана с музыкой, философией, психологией и другими
областями человеческого бытия, т.к. поэтический язык становится системой воплощения культурных ценностей. А ценность, по мнению Н.А.Бердяева, служит основой и
фундаментом всякой культуры. Кроме того, любая культура – это совокупность текстов
(в широком семиотическом смысле).
Наиболее тесная связь у поэзии с музыкой, даже изначально поэзия зарождалась как
синкретичное искусство, которое Веселовский назвал «первобытным синкретизмом».
Известный философ М.Каган: «Лирика – музыка в литературе, литература, принявшая
на себя законы музыки».
Сон – еще одна ипостась поэзии. Многие поэты писали свои стихи в состоянии,
похожем на сон. Гете писал, что многие его стихи были написаны в сомнамбулическом
состоянии, похожем на сон, так в творчество вносится элемент бессознательного. То, что
поэт сновидит в стихах.
Поэзия – это одна из важнейших форм существования культуры. Она теснейшим образом связана с музыкой, живописью, философией, религией, психологией и др. Особенно тесная связь с музыкой. С одной стороны, эта связь чисто внешняя: Глинка и Чайковский под влиянием Пушкина создают бессмертные «Руслан» и «Пиковую даму», сотрудничают Лермонтов и Рубинштейн и т.д. Многие хорошие поэты собирались стать музыкантами и потому профессионально занимались музыкой – Б.Пастернак, М.Цветаева.
С другой – между поэзией и музыкой существует уникальная внутренняя связь.
Об этом свидетельствуют рефлексии самих поэтов, раскрывающих особенности
поэтического процесса творчества. Так, М.Цветаева писала «…слышу напев, слов не
слышу. Слов ищу» [1, с. 285]. На близость музыки и поэзии указывали романтики и русские символисты – Вяч. Иванов, А. Белый, А. Блок. По словам Вяч. Иванова, сама душа
искусства музыкальна. А. Белый писал: «...художник – дух, парящий над хаосом звуков,
чтобы создать новый мир творчества» [2, с. 170]. Творчество художника слова должно
© Маслова В.А., 2016

38

представлять собой отзвук изначальной музыкальной стихии, которую А. Блок называл
«мировым оркестром». В статье «Душа писателя» условием его существования А. Блок
считал такт, ритм, а также «неустанное напряжение внутреннего слуха, прислушиванье как бы к отдаленной музыке» [3, с. 370]. А в своем «Дневнике» он писал: «Вначале
была музыка. Музыка есть сущность мира. Мир растет в упругих ритмах... Культура есть
музыкальный ритм» [3, с. 358]. Сходной позиции придерживался и В. Маяковский. А.
Фет, например, считал музыку не просто высшим видом искусства, на который должна
ориентироваться поэзия, а философией жизни, вдохновения, творчества. Он утверждал,
что поэзия и музыка нераздельны. К. Бальмонт также видел в музыке идеальное искусство, недостижимую в поэзии цель.
О. Мандельштам верил, что музыка (поэзия) строит мир:
Чтобы вырвать век из плена,
Чтобы новый мир начать,
Узловатых дней колена
Нужно флейтою связать. («Век»)
Именно музыка есть первоисточник поэзии, она не менее важна, чем слово. Она
вместе со словом запечатлевает в художественных образах многомерную и сложную
картину мира, развивая в человеке творческое начало. Например, в стихотворении Ю.
Левитанского «Музыка моя, слова…» (1991) есть такие строки:
музыка моя, слова,
осень, ясень, синь, синица,
сень ли, синь ли, сон ли снится,
сон ли синью осенится,
сень ли, синь ли, синева ….
Кажется, что идет малоосмысленный перебор созвучных слов, создающих мелодику
стиха. Однако при ближайшем рассмотрении становится ясно, что здесь работает игра
значений в слове осениться, которое, с одной стороны, 1) покрыться, закрыться тенью
и 2) внезапно появиться (осенила мысль), таковы данные толкового словаря. Скрытая
энантиосемия (противопоставленность), сближая оба значения, объединяет их в стихотворении и сталкивает с созвучными словами, тем самым как бы сплетает единую ткань, в
которой строится новый сложный неуловимый образ музыки сна, сквозь который сияют
смыслы.
Названные механизмы-приемы рождают полутени смыслов, которые, сливаясь в одном образе, создают новый, неожиданный, оригинальный образ, адекватный
выражаемому состоянию поэта.
Поэтический текст – это не только стык слова и музыки, но и в целом культуры и человеческой психологии. Так, поэзии язык становится системой воплощения культурных
ценностей.
Часто культура настолько прочно проникает в текст, что без учета культурных ценностей и кодов языка текст остается не до конца понятым. Рассмотрим для примера стихотворение М. Цветаева «Зеркало», которое начинается так:
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Хочу у зеркала, где муть
И сон туманящий,
Я выпытать – куда ваш путь
И где пристанище…
Нужно обладать некоторыми культурными знаниями, чтобы понять, что здесь
речь идет о гадании. Мотив гадания распространен в русской культуре, о нем писали
В.А. Жуковский, А.С. Пушкин и др.
На Руси издревле гадали в полночь на Святки. Поэтому сон туманящий: все очертания мутные, неясные, туманные.
Я вижу: мачты корабля,
И вы – на палубе…
Вы – в дыме поезда…
Символично само зеркало, используемое в гадании: с помощью этого знания можно
увидеть и расшифровать этнокультурную информацию. Культурно знчима также последняя фраза стихотворения: Благословляю вас на все четыре стороны…Благословить –
пожелание благополучия любимому человеку, которого лирическая героиня отпускает.
Почему на четыре стороны? Здесь работает также охранительный обряд русских: они
кланялись на 4 стороны: запад – восток – это ворота солнца, север – юг – путь ветра.
Важна также при этом символика числа 4, которое воплощает горизонтальную модель
Вселенной: четыре сезона года, четыре стороны света, четыре основных направления
(направо, налево, вперед, назад). «Четыре» – это самая устойчивая структура, она притягивает к себе все, что нуждается в устойчивости от стран света до сторон дома.
Таким образом, для понимания данного поэтического текста и его интепретации необходимо привлечение сведений культуры; рассмотренное же без учета мифологического, ритуального, обрядового контекстов, оно плохо поддается логическому осмыслению,
смысл его обедняется.
Тесная связь у поэзии с психологией, например, психологией сна как особого состояния поэта. Причем, сон – это не просто физиологическое состояние покоя, при котором частично или полностью прекращается работа сознания, но это состояние, при
котором активно работает подсознание, возникают фантастические образы. Сны рождаются в глубинах внутреннего мира, они плохо вербализуются, они образны, прихотливы,
неподвластны нам, это своего рода мистическое творчество, а, точнее, элемент бессознательного в творчестве. К.Г Юнг писал: «Великое произведение искусства подобно сновидению, которое при всей своей наглядности никогда не истолковывает себя само и
никогда не имеет однозначного толкования» [4, с. 118].
Так, Ю.М. Лотман раскрывает процесс создания художественного текста используя психологический опыт сновидений. Во сне грамматические способности языка
обретают «как бы реальность». «Область зримого, прежде простодушно отождествляемая с реальностью, оказывается пространством, в котором возможны все допустимые
языком трансформации: условное и нереальное повествование, набор действий в
пространстве и времени, смена точки зрения» [5, с. 39], – отмечает автор. Выделяя
такую особенность сна, как перенос категории говорения в пространство зрения,
Ю.М. Лотман подчеркивает, что именно перенесение сферы сновидений в сферу созна40

ния влечет за собой те коренные изменения в нем, которые и позволяют «перекинуть мост
от сна к художественной деятельности» [5, с. 39]. При пересказе сновидения структура повествования накладывается на речь – так создается несколько странный текст. Далее процесс рассказывания вытесняет из памяти человека реальные отпечатки сновидения, и он
начинает думать, что действительно видел то, о чем рассказал, и в памяти отлагается уже
этот словесно пересказанный текст. «В дальнейшем он «опрокидывается» назад в сохранившиеся в памяти зрительные образы и запоминается в зрительной форме. Так, по мнению
Ю.М. Лотмана, создается структура зримого повествования, соединяющего чувство реальности, присущее всему видимому, и все грамматические возможности ирреальности: «Это и
есть потенциальный материал для художественного творчества» [5, с. 40].
Многие поэты писали свои стихи в состоянии, похожем на сон. Гете, например, считал, что многие свои стихи он создал в состоянии, похожем на сон, в сомнамбулическом
состоянии. Сын И. Анненского также утверждал, что большинство стихотворений отца
создавались в состоянии полусна, о чем свидетельствует также ассоциативный принцип
соединения предметов, ситуаций, фрагментов сюжета его стихов. Позднее Ю.М. Лотман пишет: «Область зримого, прежде простодушно отождествляемая с реальностью,
оказывается пространством, в котором возможны все допустимые языком трансформации: условное и нереальное повествование, набор действий в пространстве и времени,
смена точки зрения» [5, 39].
Ю.М. Лотман подчеркивает, что именно перенесение сферы сновидений в сферу сознания влечет за собой те коренные изменения в нем, которые и позволяют видеть связь
сна и поэтической деятельности.
Сон – это прозрение и одновременно спасение поэзии и человека от прозы жизни:
Так из дремоты памяти, из сна
Крадут воспоминания, как наложниц,
Когда очередные времена
Невыносимы или невозможны (Дм. Бураго «Когда бы вспомнить»).
Поэт сновидит в стихах, что придает его стихам дополнительную прелесть и мистику,
расширяет рамки реальности. Не случайно И.П.Павлов считал, что сон – это небывалые
комбинации бывалых впечатлений.
И.В. Гёте считал, что стихи подобны разноцветным стеклам церковных витражей. И
действительно, если рассматривать их снаружи, то невозможно постичь чудесную игру
света и тени в них, игру сна и реальности. Таково стихотворение Д.Бураго «Околица
бессловицы – бессоница…»:
Околица бессловицы – бессоница,
Ночная явь, доутренний оброк.
Клокочут полумысли полузвонницы,
часы обозначают полусрок –
почти предел, почти переступленье,
но в этом « полу» – больше чем знаменье
и меньше, чем какой-либо итог (2008).
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Стихотворение небольшое – две строфы, оно как бы продолжает ряд психологической лирики русской классической литературы.
Начало и конец рисуют нам психологическое состояние человека: самоуглубленность лирического героя стихотворения. То, что не очевидно, не видно днем, когда человек будто бы большую часть времени обращен вовне, к миру, ночью становится явным,
понятным, обыденным. В этот же момент обнаруживается парадокс – в «полу» неясности происходит прорыв в подсознание, где понимаются самые смутные мысли, но и они
сами по себе не итог, не завершенность, хотя уже за пределом обыденного, сознательного
восприятия.
Ключевыми словами в данном произведении – бессловицы-бессоница, ночная явь,
полумысли, полузвонницы, полусрок, предел, переступленье, итог. Именно они помогают
почувствовать состояние лирического героя, проникнуть в глубину его души.
Посмотрим, как «работает» поэтическое слово. Для этого обратим внимание только
на один фрагмент:
Клокочут полумысли полузвонницы,
часы обозначают полусрок –
почти предел, почти переступлень…
В строке «Клокочут полумысли, полузвонницы..» образ незавершённости создается с
помощью приставки ПОЛУ-, которая свидетельствует также о потрясающей поэтической
чуткости поэта, создающего образ мира в дымке полутонов.
Строкой «Часы обозначают полусрок» говорится, что время не имеет четких границ,
почти как и во сне, его восприятие – относительно, и остаётся не совсем определённый
«полусрок», что создает ощущение безвременности, или вневременности. Это состояние
полусна, когда «время выворачивается», – считал П. Флоренский.
«Почти предел, почти переступленье». Слово «предел» как граница между чем-то,
что-то отделяет. Слова предел и переступленье имеют противоположный смисл: предел
может быть преодолен. Здесь речь идёт о переступлении некого сакрального, мистического предела, границы, которая отделяет нас от мира трансцедентального, непознаваемого напрямую.
В последних двух строках – ключевая мысль, которая раскрывает основную идею
стихотворения – неконечности внутреннего мира, и это придает стихотворению дополнительную прелесть и мистику, расширяет рамки реальности.
…но в этом «полу» – больше чем знаменье
и меньше, чем какой-либо итог.
В данном стихотворении важна звуковая и ритмическая оркестровка: она ритмоорганизующее начало жизни на земле, а в этом стихотворении – сюжетообразующее средство.
Таким образом, Дмитрий Бураго принадлежит к числу поэтов, в произведения
которых нужно чутко вслушиваться и всматриваться, ибо смысл их не лежит на поверхности, а глубоко затаен. Отсюда возможность множественности интерпретации стихотворения. С помощью довольно ограниченного набора языковых средств Д.Бураго в
данном стихотворении выражает идею иллюзорности земной жизни, иллюзорности вре42

мени. Не только время, но и поэтическое пространство не имеет конкретных координат:
автор показывает нам мир через полусон.
Казалось бы, строки сменяют друг друга без всякой логики и причины, но вместе они
завораживают и оставляют смутное впечатление последней достоверной реальности, непереводимой на язык слов. Читатель, воспринимающий текст, тоже полуспит, это «как
бы реальность».
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CІНКРЕТИЗМ ПОЕТИЧНОГО СЛОВА
Стаття присвячена розгляду поетичного тексту з точки зору його нерозривного
зв'язку з музикою, живописом, філософією, релігією, психологією в цілому і психологією
сну зокрема, а також з іншими галузями людського буття.
Ключові слова: поетична мова, фундамент культури, синкретичне мистецтво, почуття реальності, граматичні можливості ірреальності.
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СУБ’ЄКТНО-МОВЛЕННЄВА ГЕТЕРОГЕННІСТЬ
ЯК ЗАСІБ ПОЛІФОНІЗАЦІЇ ТЕКСТУ
Суб’єктно-мовленнєва гетерогенність становить одну із передумов поліфонізації
тексту, яка полягає у взаємодії мовлень оповідача та персонажу. В статті розглядаються декілька напрямків розвитку суб’єктно-мовленнєвої гетерогенності тексту, серед яких основна увага приділяється суб’єктивації авторського мовлення та невласнепрямому мовленню.
Ключові слова: гетерогенність, суб’єктивація, контамінація мовлень оповідача та
персонажа, невласне-пряме мовлення, поліфонія.
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Художній текст, чия мовленнєва система складається з мовлень оповідача та персонажа (-жів), представлених відповідно авторським мовленням та мовленням персонажу
(прямим, непрямим та невласне-прямим ендофазного (внутрішнього) та екзофазного (зовнішнього, вимовленого) типів,є гетерогенним стосовно форми та змісту. В літературі ХХ
століття гетерогенність тексту є особливо характерно виражена завдяки особливій не домінуючій по відношенню до персонажів ролі автора, превалюванні мовлення персонажів задля досягнення автентичності та посилення психологізму оповіді, нетрадиційній взаємодії
мовлень персонажів та оповідача. Предметом обговорення даної статті є питання, за яких
умов текст, в якому присутні різні форми викладу матеріалу є поліфонічним.
Оповідна поліфонія є багатогранним лінгвістичним та літературним явищем, яке знаходить свою реалізацію на текстовому, метатекстовому рівнях, як і на рівнях фрагменту
тексту чи слова та визначається як конститутивна ознака художнього тексту, в якому в
межах одного фрагмента тексту чи навіть речення з’єднуються два та більше рівноправних голосів, суб’єктно-мовленнєвих планів, які належать різним внутрішньотекстовим
суб’єктам та не є марковані графічно [1:5; 2:4]. Поліфонія виникає при одночасному звучанні декількох голосів або мовців-суб’єктів [3:32] в формально монологічному тексті,
які зіставлені в межах фрагмента тексту (контрапунктують) для утворення нового смислу або висловлюються на одну тему, створюючи плюралізм точок зору, ідей та бачень.
Суб’єктно-мовленнєва гетерогенність тексту як один із засобів поліфонізації художнього тексту має декілька напрямків розвитку. Першим з них є комбінація та постійна
зміна різних композиційно-мовленнєвих форм в межах фрагменту тексту, а також їх сукупність на рівні тексту в цілому [4:20]. Такий гетерогенний нелінійний текст чи фрагмент тексту може бути визначений як поліфонічний за умови існування моменту зіткнення між композиційно-мовленнєвими формами, причомузміна різних способів мовлення
зазвичай відбувається за принципом монтажу на основі асоціативного зв’язку з метою
максимально реального відтворення ситуації. Наступний уривок з роману американського письменника Дж. ДосПассоса “Манхетен”, відомого як експериментальний за формою роман, наводить яскравий приклад неоднорідності оповіді, спричиненою зміною
композиційно-мовленнєвих форм оповіді. Часова багатоплановість, різносуб’єктна гетерогенність, зіставлення авторського, персонажного прямого та невласне-прямого мовлення (НПМ) створюють об’ємність оповіді, багатоголосся посилює емоційність та психологізм зображуваного. «He stared through the tiny glitter of the dust on the windowpane.
Mother’s had a stroke and next week I’ll go back to school. «Say Herfyhave you learned to fight
yet?» «Herfy and the Kid are goin to fight for the flyweight championship before lights.» «But
I don’t want to.» «Kid wants to.... Here he comes. Make a ring there you ginks.» I don’t want
to, please.» «You’ve damn well got to, we’ll beat hell outa both of ye if you dont» «Say Freddy
that’s a nickel fine from you for swearing». «Jez I forgot.» «There you again....Paste him in the
slats.» «Go it Herfy, I’m bettin on yer.» «That’s it sock him» The Kid’s white screwedup face
bouncing in front of him like a balloon; his fist gets Jimmy in the mouth; a salty taste of blood
from the cut lip. Jimmy strikes out, gets him down on the bed, pokes his knee in his belly. They
pull him off and throw him back against the wall ... «Crybaby...Crybaby.» He slams the door
behind them, pushes the desk against it and crawls trembling into bed. He turns over on his face
and lies squirming with shame, biting the pillow.Jimmy stared through the tiny glitter of the
dust on the windowpane» [5:97]. Даний фрагмент роману представляє особливий інтерес,
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оскільки він експлікує декілька типів гетерогенності: ефект багатоголосся в результаті
суб’єктно-мовленнєвої гетерогенності посилюється стилістичною неоднорідністю, суть
якої полягає у зіставленні типів мовлення , які відносяться до різних функціональних
стилів. В даному уривку спостерігаємо численні маркери розмовного стилю: вкраплення розмовної лексики, граматичну компресію, неповні речення, фонетичні особливості,
представлені порушеннями норм правопису та пунктуаційні порушення.
Доречно зауважити, що гетерогенність художнього тексту періоду модернізму та
постмодернізму загалом характеризується комплексним залученням декількох моделей
гетерогенності, серед яких окрім вищезгаданих суб’єктно-мовленнєвої та стилістичної
можна виокремити жанрову (введення в основний текст оповіді уривків інших жанрів
словесного мистецтва), тематичну (організацію текстового простору шляхом його розщеплювання на декілька тем) та адресатну (зміна комунікативної направленості висловлення) гетерогенність [6:169]. В річищі дослідження процесу поліфонізації художнього
тексту перспективним є вивчення жанрової гетерогенності, оскільки література модернізму/постмодернізму знає чимало прикладів залучення іншожанрового матеріалу, на
кшталт щоденників, газетних уривків, реклам.
Повертаючись до аналізу суб’єктно-мовленнєвої неоднорідності тексту, дана модель
гетерогенності може бути результатом тісної взаємодії та взаємопроникнення мовлень
оповідача та персонажу та наявності в тексті контамінованих форм авторсько-персонажного мовлення.
В цьому контексті доречно згадати про таке явище як «суб’єктивація авторської оповіді», що має на увазі проникнення мовлення персонажу в мовлення оповідача [3:125]
та є тісно пов’язане з точкою зору. Процес суб’єктивації мовлення оповідача відбувається в тому випадку, коли в авторському мовленні точка зору на деякий час переходить у сферу персонажу, після чого знову повертається до оповідача. Лінгвістичними
індикаторами зміни точки зору виступають лексичні одиниці, характерні для мовлення
персонажа, синтаксичні та граматичні особливості будови висловлення. Таке включення
персонажного мовлення в мовлення оповідача додає оповіді правдивості, наповнює її
емоційністю. Складається враження, що читач має змогу не опосередковано спілкуватись з персонажем, дізнатись правду від нього особисто. Звернімось знову до роману
“Манхетен”. “Mother’shandhasgraspedhisfirmly trailing him down the companionway into
the dining saloon. Stewards are piling up baggage at the foot of the stairs. «Muddy is it really
the Fourth of July?» «Yes deary I’m afraid it is...A holiday is a dreadful time to arrive. Still I
guess they’ll be down to meet us». She has her blue serge on and a long trailing brown veil and
the little brown animal with red eyes and teeth that are real teeth round her neck. A smell of
mothballs comes from it, of unpacking trunks, of wardrobes littered with tissue-paper. It’s hot
in the dining room, the engines sob soothingly behind the bulkhead. His head nods over his cup
of hot milk just coloured with coffee. Three bells. His head snaps uр with a start. The dishes
tinkle and the coffee spills with the trembling of the ship. Then a thud and a rattle of anchorchains and gradually quiet.Muddy gets up to look through the porthole» [5:67].
В наведеному вище уривку з роману “Манхеттен” Дж.ДосПассоса точка зору переходить від оповідача до персонажу, маленького хлопчика Джиммі, декілька разів, створюючи неоднорідність, певний діалогізм ззовні монологічної оповіді. Вживання таких
слів як muddy, alittlebrownanimal, realteeth свідчать про ракурс зображення з точки зору
45

Джиммі, в той час як речення з однорідними конструкціями, займенниками 3 особи відносяться до мовлення оповідача. Така форма суб’єктивації авторської оповіді є доволі
складна для виявлення, оскільки вона потребує від читача володіння певними лінгвістичними знаннями та навичками на відміну від суб’єктивації авторської оповіді способом введення невласне-прямого чи внутрішнього мовлення в оповідний текст. «Under
the arclight that spluttered pink and green-edged violet the man in the checked suit passed two
girls. The full lipped oval face of the girl nearest to him; her eyes were like a knifethrust. He
walked a few paces then turned and followed them fingering his new satin necktie. He made
sure the horseshoe diamond pin was firm in its place. He passed them again. Her face was
turned away. Maybe she was...No, he couldn’t tell. Good luck he had fifty dollars on him. He
sat on a bench and let them pass him. Wouldn’t do to make a mistake and get arrested. They
didn’t notice him. He followed them down the path and out of the Park. His heart was pounding. I’ll give a million dollars for...Pray pardon me, isn’t this Miss Anderson? The girls walked
fast. In the crowd crossing Columbus circle he lost sight of them. He hurried down Broadway
block after block. The full lips, the eyes like a thrust of a knife [5,61].Даний фрагмент роману
«Манхеттен» є яскравим прикладом гетерогенної поліфонічної оповідіспричиненої декількома факторами одночасно: зміна точки зору (the full lipped oval face nearest to him),
вживання внутрішнього мовлення (I’ll give a million dollar for), прямого та невласне-прямого мовлення (May be she was...No, he couldn’t tell). В результаті суміщення різних форм
оповіді фрагмент стає поліфонічним з експліцитно вираженим багатоголоссям.
Бесумнівним є той факт, що наявність в оповіді невласне-прямого мовлення веде
до гетерогенізації та поліфонізації однолінійної направленості оповіді, оскільки конститутивною ознакою даного типу мовлення виступає контамінація мовлень оповідача та
персонажа. В контексті поліфонії художнього тексту М.М.Бахтін, автор теорії поліфонічного роману та поліфонії як літературного явища, визначав невласне-пряме мовлення
як найважливіший та найбільш шаблонний спосіб злиття двох різнонаправлених типів
мовлення (автора та персонажу), результатом якого є багатоголосся [7:122-151]. В подальшому ідея, яка полягає в тому, що невласне-пряме мовлення є лінгвістичним механізмом (технікою) поліфонізації художнього тексту була розвинена в працях А.А. Андрієвської (1967), К.Я. Кусько (1980), С.В. Амвросової (1984), МонікиФлудерник (1993),
Ю.В. Шарапової (2001), П.А. Колобаєва (2010). Невласне-пряме мовлення визначається
як стилістичний прийом і спосіб репродукції мовлення персонажу засобом лінгвістичної
та екстралінгвістичної контамінації суб’єктно-авторських планів шляхом включення в
авторську мовленнєву фактуру трансформованої прямої мови персонажів в різному кількісно-якісному діапазоні репрезентації [8:34].Тим не менш, вважаємо необхідним ще раз
звернутись до аналізу невласне-прямого мовлення, змінивши лише вектор дослідження, а саме розглянути співвідношення структурно-семантичних типів невласне-прямого
мовлення та ступеню експліцитності поліфонії у тексті.
Кількісно-якісний діапазон репрезентації мовлення персонажів має на увазі, що контамінація різних точок зору може відбуватись у двох напрямках: авторське слово змінюється під впливом персонажного мовлення та навпаки. В результаті такого взаємовпливу
ми маємо можливість говорити про існування декількох типів невласне-прямого мовлення визначених на основі діапазону контамінації мовлень автора та персонажа: аукторальний тип НПМ означає, що в НПМ превалює мовленнєва перспектива автора, персональне
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НПМ говорить про кількісну перевагу мовлення персонажу. Окрім цих полярних типів
невласне-прямого мовлення існують наступні перехідні (проміжні) типи НПМ: персонально-аукторальний та аукторально-персональний. Комплексна типологізація невласне-прямого мовлення (генетична та структурно-семантична типологізаціїК.Я.Кусько,
1980) включає такі типи як зовнішнє та внутрішнє невласне-пряме мовлення, які відповідно представлені тематичним, прихованим та цитатним НПМ та внутрішніми рефлексіями, внутрішнім монологом та потоком свідомості [8, 37]. Хоча контамінація мовлень
автора (оповідача) та персонажа є базовою умовою всіх типів НПМ, діапазон контамінації є якісно різним, про що свідчить ступінь вираження модального, фразеологічного та
синтаксичного планів персонажа, тобто наявність чи відсутність суб’єктних регістрів в
мовленні оповідача. Відповідно, поліфонія оповідного тексту буде більш або менш експліцитно вираженою у фрагменті тексту з невласне-прямим мовленням певного типу.
Найбільш експліцитно двоголосся є вираженим в мовленні оповідача при вкрапленні окремих слів або словосполучень властивих для мовлення персонажу, причому для
вкраплень характерним є графічне виділення цитованого тексту, виділення курсивом,
наявність іншомовного тексту та в деяких випадках допустима присутність референції
(посилання). Явище, яке класифікується як цитатне невласне-пряме мовлення [8:51] чи
пряма номінація [9:215-216], безсумнівно має в своїй основі суміщення мовлення персонажу та мовлення оповідача, але тлумачення природи даного явища базується на полярних принципах.
В.Шмід не погоджується з тим, що шрифтове виділення семантично насичених слів
становить собою невласне-авторську оповідь та стверджує, що пряма номінація не може
відноситись до невласне-прямого мовлення власне через її графічне виділення з оповідного тексту [9:216]. Тим часом, К.Я. Кусько наголошує на тому, що хоча графічне виділення цитованого слова і нагадує пряме мовлення, тим не менш «тісний синтаксичний
зв’язок персонажної цитації з авторським контекстом, а також щільність структурно-семантичного синтезування різнопланових перспектив свідчать про наявність невласнепрямого мовлення» [8:52].
Цитатні вкраплення персонажного мовлення в оповідний текст створюють суб’єктну
гетерогенність, розщеплюють монологічне мовлення на два голоси, що призводить до
поліфонізації тексту. До того ж цитатні вкраплення виступають засобами емоційного
плану вираження. В наступному уривку з роману «TheGreatGatsby” ми спостерігаємо
наскільки НікКеревей був вражений проханням Містера Гетсбі запросити Дейзі на чай
для того, щоб він мав можливість зустрітись з нею. “Hewantstoknow”, continuedJordan,
ifyouwillinviteDaisytoyourhousesomeafternoonandthenlethimcomeover». The modesty of the
demand shook me. He had waited five years and bought a mansion where he dispensed starlight
to casual moths – so that he could «come over» some afternoon to a stranger’s garden» [10:85].
В його мовленні присутні прямі ознаки здивування “themodesty ...shookme” та непрямі –
контраст між згадкою про дивовижні вечірки та звичайнісінького “comeover”. Повтор
даного цитованого слова підкреслює несподіваність та незрозумілість такого прохання
та викликає певну іронію. Такою ж іронією характеризуються і інші випадки цитацій у
мовленні оповідача Ніка Керевей, причому цитовані вкраплення є повтором елементів
прямої мови іншого персонажу – містера Гетсбі. (1) «I had been actually invited. А chauffeur in
a uniform of robin’s-egg blue crossed my lawn early that morning with a surрrisingly formal note
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from his employer: the honour would be entirely Gatsby’s, it said, if I would attend his «little party»
that night» [11:49]. «Little party» звучить доволі іронічно після детального опису гучних вечірок містера Гетсбі, де гості прибували від дев’ятої ранку до опівночі, де грав повноцінний
оркестр, де величезний сад освітлювався як під час Різдва та напої були такі, яких молоді
шанувальники вечірок могли і не знати. Повторне цитування фрагменту прямого мовлення
іншого персонажу окрім вище згаданих функцій виступає засобом характеризації персонажу
та до того ж відображує певним чином стосунки між персонажам.
Не менш експліцитно поліфонізація мовлення оповідача відбувається при застосуванні внутрішньої рефлексії, суть якої полягає у використанні слова, словосполучення,
речення або декілька речень в діапазоні до абзацу, які передають думку, внутрішню реакцію чи коментар персонажу на зовнішнє мовлення та є включені в структуру мовлення оповідача. Миттєвий стислий внутрішній коментар персонажу свідчить про активний процес сприйняття прямого мовлення. Синтаксичними показниками внутрішньої
рефлексії є вживання питальних та окличних речень, та проміжних типів речень таких
як питально-спонукальні, розповідно-спонукальні та питально-розповідні, які сприяють експліцитності зміни суб’єктного плану, а значить і поліфонії фрагменту. Окрім
того, маркерами мовлення персонажу виступають стилістично забарвлені лексичні
одиниці.В романі “TheGreatGatsby” головний персонаж НікКеревей слухає розповідь
Містера Гетсбі про його військову службу, що викликає його миттєву реакцію, виражену внутрішньою рефлексією. “I was promoted to be a major, and every Allied government
gave me a decoration – even Montenegro, little Montenegro down on the Adriatic Sea!”
Little Montenegro! He lifted up the words and nodded at them – with his smile. The smile
comprehended Montenegro’s troubled history and sympathized with the brave struggles of
the Montenegrin people»[10:73]. В словосполученні “little Montenegro” чітко простежується нашарування голосів, які виражають широкий спектр інтонацій: зверхність, іронія, легке обурення.
Такі полярні типи невласне-прямого мовлення як аукторальний та персональний характеризуються домінуванням мовлення відповідно оповідача та персонажу з мінімальною репрезентацією іншого суб’єкта мовлення, тому й багатоголосся такого фрагмента
тексту є прихованим, імпліцитним. До таких типів віднесемо тематичне та приховане
невласне-пряме мовлення (зовнішнє НПМ) та внутрішній монолог ( внутрішній діалог
як його різновид) та потік свідомості (внутрішнє НПМ).
Проте хотілося б звернути увагу на такі типи внутрішнього невласне-прямого мовлення такі як потік свідомості, внутрішній монолог чи внутрішній діалог як різновид
внутрішнього монологу, які характеризуються значним кількісним превалюванням мовлення персонажу над мовленням оповідача. Контамінація мовлень оповідача та персонажа є настільки глибинною, що потребує не тільки лінгвістичного, а й глибокого психолінгвістичного аналізу [11:4, 56]. Проте, імпліцитність вираження плану оповідача в внутрішньому монолозі чи потоці свідомості не завжди означає імпліцитний рівень поліфонії даної форми оповіді. Справа в тому, що основною технікою реалізації вищезгаданих
типів мовлення є монтаж, кінематографічний прийом, суть якого полягає у зіставленні
двох “кадрів” з метою створення нового образу. Під кадрами маємо на увазі монтування
часових планів, теперішнього та минулого чи майбутнього (часовий монтаж) або синхронне співіснування предметів та явищ (просторовий монтаж) [11:64]. Особливість вну48

трішнього діалогу полягає у роздвоєності особистості, веденні діалогу з самим собою,
звертанням до себе чи уявного співрозмовника, результатом якої є багатоплановість та
багатоголосся внутрішнього діалогу.
Саме така монтажна структура внутрішнього мовлення присутня в наступному уривку з роману “Манхетен”, де монтуються кадри теперішнього та уявного майбутнього,
елементи іншожанрового матеріалу. «Under a skylight in the back room of Soubrine’s Anna
Cohen sits sewing the trimming on a dress with swift tiny stitches. On the table in front of her
a great pile of tulle rises full of light like beaten whites of egg. Charlie my boy, Oh Charlie
my boy, she hums, stitching the future with swift tiny stitches. If Elmer wants to marry me we
might as well; poor Elmer, he’s a nice boy but so dreamy. Funny he’d fall for a girl like me ...
But maybe we’ll save up money and open a little store on Avenue A in a good location, make
better money there than uptown. La Parisienne, Modes. I bet I can do as good as that old bitch.
If you was your own boss there wouldn’t be this fightin about strikers and scabs...Equal Opportunity for All. Elmer says that’s all applesauce. No hope for the workers but in the Revolution.
Oh I’m just wild about Harree, and Harry’s juss wild about me... The Revolution is declared.
The Red Guard is marching the Fifth Avenue. Anna in golden curls with a little kitten under
her arms leans with him out of the tallest window. White tumbler pigeons flutter against the
city below them.Fifthe Avenue bleeding with red flags, glittering with marching bands, hoarse
voices singing Die Rote Fahne in Yiddish; far away, from the Woolworth a banner shakes in
to the wind. “Look Elmer darling” ELMER DUSKIN FOR MAYOR. And they’re dancing
the Charlestone in the office buildings. ...Thump. Thump. That Charlestone dance...Thump.
Thump...Perhaps I do love him. Elmer take me. Elmer, loving as Valentino, crushing me to him
with Doug strong arms, hot as flame Elmer” [5:398]
У підсумку до статті можемо зазначити, що процес поліфонізації художнього тексту
є тісно пов’язаний з суб’єктно-мовленнєвою гетерогенністю, яка в свою чергу є результатом комбінації, взаємодії та взаємопроникнення мовлень оповідача та персонажу. Експліцитність/ імпліцитність поліфонії у оповіді залежить від кількісно-якісного діапазону
контамінації мовлень оповідача та персонажу в певних структурно-семантичних типах
невласне-прямого мовлення, серед яких цитатне мовлення та внутрішня рефлексія забезпечують експліцитну поліфонію, тематичне та приховане невласне-пряме мовлення
з мінімальною презентацією модального плану персонажу та домінуванням плану оповідача свідчать про імпліцитну поліфонію оповіді. Такі типи невласне-прямого мовлення
як внутрішній монолог та потік свідомості, які безсумнівно виступають засобами поліфонізації художнього тексту вимагають більш детального аналізу, що виходить за рамки
даної статті.
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СУБЪЕКТНО-РЕЧЕВАЯ ГЕТЕРОГЕННОСТЬ КАК СПОСОБ
ПОЛИФОНИЗАЦИИ ТЕКСТА
В статье рассматривается вопрос о субъектно-речевой гетерогенности художественного текста и контаминации речи повествователя и персонажа как одного из способов полифонизации текста. Особенное внимание уделяется степени эксплицитности
выражения многоголосия в зависимости от видов несобственно-прямой речи.
Ключевые слова: гетерогенность, контаминация, несобственно-прямая речь, полифония.
Homichenko V.V.
Lviv, Ukraine
HETEROGENEITY OF TEXT AS A MEANS OF MAKING IT POLYPHONIC
The article deals with heterogeneity of the text and lays particular emphasis on the heterogeneity of free-indirect discourse. The study suggests that free-indirect discourse makes the text
not only heterogenic but also polyphonic. Moreover, polyphony of the text gets more explicit in
case of the application of some certain types of free-indirect discourse in the text.
Key words: heterogeneity, polyphony, free-indirect discourse.
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КОННОТОНИМЫ В СТРУКТУРЕ ПОЭТИЧЕСКОГО ТЕКСТА
В статье представлены образцы творческого использования образного потенциала топонимов. Показана важность изучения поэтических произведений для выводов о
речевых процессах и языковых механизмах формирования коннотонимов.
Ключевые слова: образный потенциал, топопоэтоним, коннотоним.
Актуальность темы обусловлена ростом интереса к установлению специфики природы собственного имени и его образных возможностей, а также недостаточной изученностью коннотативной сферы топонимов и топопоэтонимов. В ряду поэтонимологических исследований всегда важное место занимали и будут занимать наблюдения над
функционированием топопоэтонимов в произведениях того или иного автора. Целью
работы является изучение поэтической и стилистической роли топонимов в создании
художественного образа в структуре поэтического текста.
Рассмотрим некоторые факторы, определяющие стилистический потенциал одного
из наиболее известных в христианской культуре топонимов Голгофа. Это собственное
имя скалы в окрестностях древнего Иерусалима, бывшей местом казней в Иудее, стало
широко употребляться вначале в прямом, а после и в переносном значении вместе с распространением христианского предания о распятии Иисуса Христа. Начало развития
коннотативных значений в этом топониме связано с употреблением имени для обозначения любого места страдания, мучений и казни. В художественной литературе зафиксировано огромное количество как прямых, так и переносных употреблений. Так, В. Набоков в стихотворении, повествующем о распятии Христа, использует оним в прямом
значении: / Свершилося. Казнен. С Голгофы отвалив, / Спускается толпа, виясь между
олив, / Подобно медленному змию … / [1: 189]. И. Грекова этим же словом обозначает
стол, за которым трудится герой ее произведения: “Стесненный, он направился к своему столу, этой ежедневной Голгофе, покинуть которую мешала гордость (“Пороги”).
Е. С. Отин этот этап онимогенеза определяет как этап узуализации интерлингвального
коннотативного топонима (УКТ1) [2: 117].
На следующем этапе связь с понятием локализации (названием места) ослабевает,
а перенос “направляется” в сторону факта. Начинается формирование мотивированного
первичным, но все же другого значения: ‘тяжкие испытания’, ‘страдания’, ‘муки’. Например, М. Волошин в стихотворении «Предвестия. 9 января 1905 г.» онимом Голгофа,
употребленным в роли определения, подчеркивает, с одной стороны, событийный характер описываемого, а множественным числом, с другой стороны, – неоднократность
названного: / Священный занавес был в скинии распорот – / В часы Голгоф трепещет
смутный мир / [2: 117]. Тесно связано с этим еще одно узуальное теперь использование онима Голгофа для обозначения ‘казни’ и ‘мученической смерти’: / Напрасно
в годы хаоса / Искать конца благого. / Одним карать и каяться, / Другим – кончать
© Канна В.Ю., 2016
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Голгофой / (Б. Пастернак. Лейтенант Шмидт) [2: 118]. Употребления онима Голгофа в
художественных текстах закрепляют и развивают указанные созначения. Коннотоним в
художественном тексте становится отконнотонимным поэтонимом.
Развитие семантики и поэтики широко известного собственного имени в художественной литературе может проходить параллельно с распространением переносных
употреблений в бытовой, публицистической, профессиональной и др. сферах общения.
В результате становится возможным появление различного рода производных, например, зафиксированных в словаре Е. С. Отина прилагательных голгофный и голгофский. Не исключается и вторичная топонимизация, ведущая к появлению структурно
тождественных коннотониму географических имен. Наконец, наиболее интересным, с нашей точки зрения, является новый виток поэтонимизации. В этом случае от коннотонима
образуется вторичный литературный или поэтический топоним (терминология Е. С. Отина) или топопоэтоним (в терминах В. М. Калинкина). В качестве примера этого явления
в «Словаре коннотативных собственных имен» приведено название пригорка Петрокова
Голгофа в повести В. Быкова «Знак беды» [2: 118].
О. Мандельштам широко использовал топонимы в стилистических целях. “Рижское
взморье – это целая страна. Славится вязким, удивительно мелким и чистым желтым песком (разве в песочных часах такой песочек!) и дырявыми мостками в одну и две доски,
перекинутыми через двадцативерстную дачную Сахару [3: 21]. Природа эстетического
воздействия этой конструкции “полифонична”. Отношение между компонентами, с одной стороны, задано гиперболой; с другой, наложенным на нее ограничением. Поэтика
имен, кроме сопоставления объектов по “основному” атрибуту, “песочку”, – “в контрасте
между ироническим содержанием “лимитированной” двадцатью верстами гиперболы и
несомненно любовным отношением памяти к описываемой местности” [3: 213]. Если
постепенно редуцировать информацию, содержащуюся в приведенном отрывке, то на
определенном шаге можно увидеть саму сравнительно-отождествительную конструкцию и понять, что именно послужило основанием для сравнения. Дистантное размещение компонентов. Компоненту А предицировано апеллятивное (определение + апеллятив) сравнение. Компонент Б имеет при себе определение. Редуцированное высказывание можно представить в виде: Рижское взморье – двадцативерстная дачная Сахара.
Здесь дистанция между компонентом А сравнительной конструкции и компонентом В
играет роль «ослабителя».
В связи с распространенностью в прозе О. Мандельштама такого рода осложненных дополнительными ассоциациями, реминисценциями и аллюзиями сравнений, метонимий, метафор и т.д. с топонимным компонентом приведем еще несколько примеров.
1) «“Война и мир” продолжается. Намокшие крылья славы бьются в стекло: и честолюбие, и та же жажда чести! Ночное солнце в ослепшей от дождя Финляндии, конспиративное солнце нового Аустерлица!» [3: 40].
Малодистантное размещение компонентов. Сравнению предшествует мотиватор
(“Война и мир”) Компонент А (солнце в Финляндии) имеет интратекстуальный имплицитный мотиватор-определение (ночное). Компонент Б имеет при себе художественные
определения. Конструкция восстанавливается в виде: Ночное солнце Финляндии – конспиративное солнце нового Аустерлица. Основание сравнения – поражение. Аустерлиц – не топоним, а хрононим.
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2) “Карантинная слободка, лабиринт низеньких мазаных домиков с крошечными окнами, зигзаги переулочков с глиняными заборами в человеческий рост, где натыкаешься
то на обмерзшую веревку, то на жесткий кизиловый куст. Жалкий глиняный Геркуланум, только что вырытый из земли, охраняемый злобными псами. Городок, где днем
идешь, как по мертвому римскому плану <...>” [3: 53]. В приведенном примере можно
наблюдать сложную мыслительную деятельность сознания поэта, выстраивающего ряды
сопоставлений и постепенно редуцирующего промежуточные этапы. Именно поэтому
словосочетание жалкий глиняный Геркуланум превращается в изысканную метафору.
3) “Но как оторваться от тебя, милый Египет вещей? Наглядная вечность столовой, спальни, кабинета. Чем загладить свою вину? Хочешь Валгаллу: Кокоревские
склады”[3: 59]. Здесь снова наблюдается выход онимов за пределы собственно “топонимических” значений и привлекающая внимание метафоричность образного строя прозы
О. Мандельштама.
В связи с личностью О. Мандельштама, его “особым” внешним видом, напомним
очень своеобразное использование топонима как основы образа в тексте, принадлежащем
перу М. Цветаевой: “Вокзал. Слева, у меня над ухом, на верблюжьей шее взволнованный
кадык – Александровым подавился как яблоком” [4: 306-346]. В этом фрагменте (из воспоминаний М. Цветаевой о пребывании у нее в гостях Осипа Мандельштама) топоним
Александров (“Город Александров Владимирской губернии, моей губернии, – Ильи Муромца губернии”) употреблен в значении ‘жизненные обстоятельства О. Мандельштама
во время пребывания в городе Александрове’. Но и жизненными обстоятельствами, как
известно, в прямом смысле подавиться нельзя. Второй слой метафоризации онима связан с легендой о появлении кадыка у мужчин (Адам, вкусивший предложенное Евой
яблоко с древа познания добра и зла, подавился, увидев разгневанного Бога).
В творчестве многих русских поэтов топонимы становятся существенным компонентом образной системы. Так, в исследовании С. Н. Смольникова [5], посвященном
Китежу – ключевому топониму поэзии Н. А. Клюева, отмечена важная роль топонимии
как средства образности. Исследователь отмечает: “Основу топонимикона составляют
географические названия, обладающие культурной семантикой (Александрия, Багдад,
Волга, Дон, Сибирь, Звенигород, Чернигов, Рязань, Кострома, Новгород, Псков. Париж, Чикаго и др.). Физическое пространство в поэзии Клюева часто сакрализовано:
топонимы связаны с ветхозаветной историей и историей христианства (Арарат, Египет, Палестина, Вавилон, Евфрат, Нил, Византия, Афон и др.), русского православия
(Корсунь, Москва, Киев, Радонеж, Саров и др.), старообрядчества (Пустозерск, Выг,
Данилова, Соловки, Керженец и др.)” [5: 90]. Очень любопытным, по нашему мнению,
в этом перечне является то, что все без исключения топопоэтонимы обладают ярко выраженной культурной составляющей семантики. “Значение географических названий в
текстах Клюева значительно шире пространственного понятия. Формирование образной
семантики осуществляется за счет актуализации в тексте компонентов культурного фона
топонимов” [5: 90].
Распространенное в топонимии явление стало поводом для художественного осмысления его в романе Л. Костенко «Берестечко». О топонимии этого произведения писали
Ю. А. Карпенко и В. М. Калинкин и другие ученые. Как замечено Ю. А. Карпенко и
М. Р. Мельник, “поетеса не схильна до творення нових онімів – їй вистачає нових під53

ходів до онімів існуючих” [6: 19]. Какими же новыми подходами к существующей топонимии отмечено творчество Л. Костенко? Прежде всего, это неспецифическое употребление: «Дві третини вжитих у романі топонімів зовсім (чи майже зовсім) не вказують
на ті об’єкти, позначками яких слугують . <…> Текст “Я воскресаю і знову гину. | Несу
свій хрест на свої Голгочі” не означає, що Богдан Хмельницький прямує у Підгаєцький
район Тернопільської області, де й знаходиться нині зникле село Голгоча з хутором Нові
Голгочі. Використано фонетичний перегук назв Голгоча – Голгофа, щоб виразити думку про хресний шлях гетьмана (“Лежу розп’ятий, та вже раз п’ятий! |…| Долоні мої процвяховані ятряться”), про те, що в Україні , на жаль, є й свої Голгофи…» [6: 152-153]. В
большой “топонимической партии”, “топонимической поэме” как её назвал Ю. А. Карпенко, некоторые из топонимов определенно употреблены не столько как указание на тот
или иной населенный пункт, сколько как слова, смыслом своих названий, внутренней
формой подчеркивающие призыв гетьмана, обращение к народу с просьбой о помощи:
А де ж мої Немиринці і Гнівань,
Велике Дрюкове, Драчі, Шабельники?!
Мій Лютіж, мій Перечин и Сущани
<…>
Великі Бубни – що ж задубли ви? [7: 20]
Другие топонимы, снова через обращение к внутренней форме, должны, по замыслу
поэтессы, вызвать в памяти образы врагов-завоевателей. В монографии «Літературна
ономстика Ліни Костенко» Ю. А. Карпенко отметил: “Підбором українських топонімів
різкого тюркського звучання (хоч генетично не все те – тюркізми) поетеса створює аудіальний образ ворожої сили, а потім і називає ту силу по імені – переліком ойконімів,
утворених від назв народів”.
А оніно
Халча, Шандра, Кандиби.
Келеберда. Калга. Темрюк. Ташлик.
Оце ваш слід, приблуди і задиби,
отой татарський клекіт – Кагарлик!
Бербери. Печеніги. Карачаївці.
Підляшки. Годи-Турка. Москалі.
Відчаялись. Втомились. Призвичаїлись.
Чунгул, Пекельне – на своїй землі! [6: 156-157].
В этой части текста романа упомянуты еще и Печеніги, Карачаївці, Підляшки, ГодиТурка, Москалі – целый список посягателей на независимость Украины. Досталось “под
горячую руку”, как заметил Ю. А. Карпенко, и ни в чем не повинным берберам.
Пейоративная окрашенность целого ряда упомянутых топонимов призвана подчеркнуть тяготы и ужасы жизни украинского народа.
Скрізь Лиховки, Недогарки, Топильно.
Погарщина і Рубані Мости.
Зарубинці. Попільня. Попелюхи.
Полонне. Погорільці. Гробове.
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Нежиловичі. Несолонь. Свинюхи.
Кальне Грузьке, Холодне і Криве! [7: 21]
Все эти ойконимы с возрожденной к особой жизни внутренней формой вместе с еще
несколькими (Старі Червища, Нові Безрадичі, Нова Голгоча, Мала Глумча, Семимогили)
как бы подводят итог осмотру Украины, совершенному гетьманом, и приводят его к совершенно справедливому выводу:
Усім вітрам відкритий на Роздолі,
на Кусоньки подертий у ярмі –
великий край Неданової Волі!
Хто ж волю дасть, як не взяли самі?! [7: 22]
Но и в тех случаях, когда топонимы употреблены специфически, т.е. по своему основному назначению, для указания места, как отмечают исследователи [6: 185], они, помимо локализующей, выполняют другие функции, являясь прежде всего символическими знаками. И, как это свойственно прежде всего поэзии, некоторые интерлингвальные
топонимы употребляются метафорически. При этом сама возможность метафорических
и сравнительных употреблений предопределена коннотативными семами этих топонимов (“І я димів, як попіл Карфагена”, “То їхня слава проросла Сибіром”, “Все нас
руйнують, як ахейці Трою”), в этом же ряду встречаются и собственно украинские
топонимы: “Душі моєї грізний Ненаситець / ще не приборкав ні один поріг” [6: 186].
Топопоэтонимы в творчестве настоящего художника слова представляют собой
необыкновенно богатый образными возможностями слой онимной лексики. Тщательный
анализ поэтических употреблений реальных топонимов в значительном по объему и художественному качеству материале позволит, по нашему мнению, разобраться в речевых
процессах и языковых механизмах формирования коннотонимии как особого лексического разряда.
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КОНОТОНІМИ В СТРУКТУРІ ПОЕТИЧНОГО ТЕКСТУ
У статті представлені зразки творчого використання образного потенціалу топонімів. Показана важливість вивчення поетичних творів для висновків про мовні процеси
і мовні механізми формування конотонімів.
Ключові слова: образний потенціал, топопоетонім, конотонім.
Kanna V.Y., Ph.D (Linguistics)
Mariupol state university, Mariupol
СONNOTONYMS IN THE STRUCTURE OF POETIC TEXT
The article studies poetic usage of the figurative potential of topopoetonyms. It shows the
importance of studying poetic works for the conclusions made about speech processes and
language mechanisms of connotonym formation.
Key words: figurative potential, topopoetonym, connotonym.
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СКАЗАТИ БАГАТО НЕБАГАТЬМА СЛОВАМИ…
(СТИСЛІСТЬ ЯК НОРМА НАУКОВОГО СТИЛЮ)
У статті обґрунтовується стислість як фундаментальна комунікативна якість
наукового мовлення. Лаконізм викладу відповідає як природі наукового пізнання, так і
інтересам читача. Показано, як відомі письменники й учені досягали стислості своїх
текстів.
Ключові слова: стислість, лаконізм, комунікативна якість, наукове мовлення, науковий стиль.
Між обсягом інформації та мовними засобами, які її виражають, немає однозначної
відповідності. Той самий зміст можна викласти стисло й згорнуто, а можна – розлого й
надлишково. Це явище інтуїтивно відчували навіть ті, хто не знав про асиметрію мовного знака: «Будь-яка ідея, будь-яка книжка… може бути висловлена в одному реченні
або розгорнута на двадцять томів» (соціолог Ч. Р. Міллс) [26: 31], «Не варто писати цілу
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книжку, якщо можна обійтися й сторінкою, або розділ, якщо достатньо й одного слова»
(фізик і афорист Г. К. Ліхтенберг) [10: 210].
Прагнучи потрапити кудись, ми зазвичай обираємо найкоротший шлях. Те саме й
у письменництві: уміння сказати багато небагатьма словами, «вмістити море в глек» –
ознака літературної майстерності. Думка, яку задовго переповідають, надміру розтягують і «розжовують», губить ударну силу, її вплив на читача слабшає. Як у хорошого
командира немає зайвих бійців, так і в хорошого автора немає зайвих слів. Лаконізм не
тільки підвищує дієвість наукового тексту, а й слугує критерієм його стильової правильності. Усі мовні засоби, які ущільнюють виклад і звільняють автора або читача від зайвих
зусиль, варто вважати нормативними [27: 1668].
Установлено, що в ході історичного розвою мови лексичні й граматичні засоби
поступово згущують свій зміст. Тенденцію до ощадливості відзначав видатний історик німецької мови Г. Пауль: «Для всіх випадків виробляються засоби вираження, які
містять стільки, скільки потрібно для розуміння... За певних умов за допомогою одного слова можна досить виразно передати думку, для вираження якої за інших умов
знадобилися б довгі речення» [13: 372]. У кожному наступному столітті те саме повідомлення можна передавати дедалі меншою кількістю мовних засобів. Але зі зменшенням числа слів, необхідних для вираження того самого змісту, водночас діє й інша
тенденція: ці слова видовжуються, тобто набувають складнішої морфемної будови, обростають суфіксами та префіксами [28: 50]. Про наскрізну історичну тенденцію до
лаконізму влучно сказала Н. Б. Мечковська: «Еразм (Роттердамський), при всій пошані
гуманістів до римських класиків, уважав, що Цицерон занадто багатослівний. Сучасному читачеві багатослівним, повільним здається не тільки Еразм, а й автори минулого
(ХІХ. – П. С.) століття» [11: 166].
Нині, на початку ХХІ ст., мовлення чимдалі більше спресовує інформацію. На місце
велемовно-розтягненому викладу приходить енергійно-діловитий лаконізм. Ми стали
більш освіченими й здогадливими, схоплюємо ідеї з півслова, довгі мудрації й докладні
роз’яснювання нам ні до чого. У моді – змістовні тексти без словесних надлишків. Новітні електронні носії інформації дедалі щільніше пакують повідомлення за допомогою
гранично економних мовних засобів. Передавання того самого змісту вимагає все менше
місця й ми витрачаємо на сприйняття все менше часу.
Стислість – візитна картка наукового стилю. В добре опрацьованих текстах ми не
знайдемо ні краплини «води», яка розріджувала б їхню інформативну насиченість. Тут
панують чуття міри, стриманість, мовна економія. Слововжиток строго дозований. Виклад найбільш узагальнений. Стислішими за наукові бувають хіба що рекламні тексти
(де через обмаль місця повинне «працювати» буквально кожне слово).
Далеко не все, що спливає на думку, варто виплескувати на папір, адже багатослів’я
дуже часто вироджується в марнослів’я. Не варто допускати у виклад нічого такого,
що стримує його динаміку, послаблює інтелектуальну напругу. Автори-початківці, потрапивши в полон зібраного матеріалу, схильні пересичувати рукопис надміром фактів,
прикладів, подробиць, пояснень, іншим дріб’язком. Але висловлені неслушно відомості,
навіть якщо вони й правильні, роблять виклад розпливчастим. Суть того, що хотів сказати автор, потопає в океані зайвини. Зникає «збитість», що властива точно й ощадливо
зладнованим текстам.
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Якщо додаткові відомості займають більше місця, ніж це зумовлено комунікативною доцільністю, спотворюється композиція. Багатотем’я, прагнення розповісти про все
і взагалі порушують однопредметність викладу, позбавляють його монолітності, логічної чіткості. Другорядне, питома вага якого перебільшена, витруює зі свідомості читача
більш істотне, заважає бачити головне. У тексті не відчувається система. Кожне зайве
слово розсіює увагу. Кожна зайва фраза погіршує розуміння. Кожен зайвий абзац поменшує кількість читачів.
Зовсім інше враження справляє текст лаконічний. Він довше тримає увагу й сильніше впливає на читача. Читач добре затямить і запам’ятає зміст, якщо його (читача) скеровувати на головне, а не на подробиці. Стислість заохочує відстежувати логіку викладу,
звільняє від сторонніх асоціацій, допомагає швидше віднайти ключові місця.
Глибокі наукові роздуми, здавалося б, потребують розлогих, деталізованих описів, тоді як інтереси виразності змушують стискати написане. Постає питання: чи
може наукова праця бути водночас і глибокою, і лаконічною? «Докладність, – писав
Є. І. Регірер, – потрібна лише для праць із незвичними, оригінальними думками чи фактами; у більшості ж праць повторюється тією чи іншою мірою вже відоме, уточнюючись
лише в деталях» [14: 136]. Схоже спостереження у французького фізика й культуролога
А. А. Моля: «Друкованим творам притаманна велика повторюваність і надлишковість.
Будь-яка книжка лише частково містить нові знання й форми» [12: 55]. Текст не багато
втратить, якщо його звільнити від загальновідомих тез, самоочевидних істин, безпредметних мудрувань. Обсяг скоротиться – змістовність зросте. Твір, де немає зайвини, де
другорядне сáме й розташоване «в другому ряді», стає також естетично привабливим.
Адже стислість прикрашає і мовлення, і пізнання. Естетичне в науці – це «ощадливий
у засобах вираження багатий зміст» [6: 315]. Тож порада «чим важливіше речення, тим
коротшим воно має бути» [18: 230], хоч і парадоксальна, але цілком слушна.
Дехто намагається писати розлого, щоб підвищити доказовість своїх роздумів, щоб
не виникало сумнівів у їхній логічній бездоганності й безпомильності. Таким авторам
здається, що розтягненість робить виклад «фундаментальним». Як наслідок, у текст потрапляє більше відомостей, пояснень і доводів, ніж це об’єктивно потрібно. Та завелика
кількість доводів засвідчує тільки одне – що вони слабкі й ненадійні. Хто багато доводить, той нічого не доводить. Важлива не кількість, а якість: кілька аргументів, але
сильних.
Генії науки мислили й писали лапідарно – і тоді, коли описували нові ідеї, і тоді, коли
їх обґрунтовували. Шляхетне враження справляє на читачів скупість думки й мови творців фізики – Ньютона, Айнштайна, Нільса Бора [19: 142]. Академік Л. А. Булаховський
захоплювався тим, як діловито-стисло на небагатьох сторінках уміщали і цінний фактаж,
і висновки мовознавці П. Ф. Фортунатов, О. І. Соболевський, І. О. Бодуен де Куртене [1:
12]. Цінність наукового твору не конче залежить від обсягу: «Кваліфіковані вчені добре
знають, що справжні відкриття, іноді на основі великого розробленого дослідником матеріалу, викладалися всього на десятках сторінок» [1: 12].
І це справді так. Славнозвісна книжка Н. Макіавеллі «Володар» («Державець»;
1513), яка започаткувала науку політологію, налічує лише 90 сторінок. Ф. де Соссюр
став «батьком» сучасного мовознавства завдяки одній-єдиній праці – посмертно виданому курсу лекцій [15]. До найцитованіших нині лінгвістів належить і Б. Лі Ворф, а вся
58

його спадщина – 18 статей [30]. Л. Вітгенштайн став впливовим мислителем, лишивши
по собі тільки два порівняно невеликі трактати [2]. Свою геніальну теорію відносності
А. Айнштайн описав на 50 сторінках [24: 452–504]. Провінційний хірург М. С. Коротков
здобув світову славу, відкривши метод вимірювання артеріального тиску (за цим методом працюють теперішні тонометри); про свою знахідку лікар розповів у замітці обсягом
меншим за журнальну сторінку. Отже, навіть невеликі публікації здатні викликати великі
перевороти в науці, якщо їхні автори наділені гострим розумом і лаконічним пером.
Щоб досягти стислості, треба викреслювати. Процес цей болісний, але неуникний,
про що свідчить досвід літературних класиків різних епох і народів: «Починаючи твір
удвадцяте, вписую чотири слова й викреслюю три» (Н. Буало) [25: 186]; «Найбільше
вміння письменника – це вміння викреслювати. Хто вміє і спроможний своє викреслювати, той далеко піде» (Ф. М. Достоєвський) [5: 253]; «Пишіть роман цілий рік, потім півроку скорочуйте його, а потім друкуйте» [22: 25] (А. П. Чехов); «Мистецтво писати – це
мистецтво викреслювати погано написане» (він же) [21: 98]. В одному з листів В. Г. Короленко ділився таємницями ремесла: «Я, коли оглядаю свою закінчену роботу, завжди
думаю: “А що тут без особливих утрат можна викинути”. І ніколи ще не розкаювався й
не шкодував про скорочення» [8: 75].
Пошуки більш простих і лаконічних форм властиві й науковому мовленню. Тут теж
добре писати означає вміти викреслювати зайве й вчасно ставити крапку. У статті «Бесіди про методологію наукової роботи» академік О. М. Трубачов ділився досвідом: «Терпляче читаючи та перечитуючи, “що я там таке написав”, ми завжди знайдемо в самих
себе, з чим посперечатися, що виправити, а що й просто викреслити» [17: 596]. Посібник
із наукового мовлення дає рецепт: «Усе, що вам треба, так це викладати в реченні ваші
думки, а потім, ставши своїм найкращим критиком, виявити, як багато слів може бути
опущено... Якщо ви будете керуватися цією формулою, обов’язково порадуєте своїх читачів, редакторів і видавців» [29: 202–203]. Зрештою, ощадливість корисна не тільки в
науковому мовленні, а й у науці загалом: «Для нашої роботи потрібні дві умови: невтомна витримка й готовість викинути за облавок те, на що ти змарнував хтозна-скільки часу
й праці» (А. Айнштайн) [цит. за: 20: 220]. Лаконічний текст пишуть так, як добувають
золото, – через просіювання. Письменництво можна порівняти й зі столярством: викреслені слова – це стружка, що лишається при верстаті після роботи.
Автор, що скорочує власноруч написане, – сам собі редактор. Складність полягає в
тім, що написання та редагування – різноскеровані процеси: автор прагне розгорнути задум, а редактор, навпаки, шукає, де що можна згорнути (уміння стискати – і кожну окрему фразу, і текст загалом – сидить у нього «в крові»). Хіба легко одній людині вжитися в
ці дві взаємовиключні ролі? І все ж, якщо усічення чогось не надто важливого не знизить
наукової цінності рукопису, редактор має взяти гору над автором. Адже в кінцевому підсумку виграє читач, якому, власне, й призначено текст.
Що сприяє лаконізму? По-перше, обсяг публікації. Щоб певніше викреслювати зайве, корисно пам’ятати, що він не безмежний. Хоч-не-хоч мусиш відмовлятися від менш
важливого, шукати, як викласти компактніше. Батько кібернетики Н. Вінер у 23 роки
підробляв у «Американській енциклопедії»: готував другорядні статті, на які редакція не
могла знайти авторів. Готуючи чергову статтю, він мав переглянути дотичну літературу
й описати суть прочитаного якнайстисліше. Це було щось середнє між реферуванням і
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компіляцією. Пізніше вчений згадував: «Попри всі вади й від’ємні сторони літературної
поденщини вона була чудовим курсом навчання. Про предмети, з якими був мало обізнаний, я навчився писати швидко, точно, з найменшими зусиллями» [3: 220]. Малий розмір
енциклопедичних статей привчив майбутнього математика уникати багатослів’я.
По-друге, це повнота розуміння. Добре знаючи тему, неважко відсіяти неістотне,
знайти місткіші засоби вислову. «Що краща праця, то коротше її можна доповісти», –
твердив П. Л. Капиця [16: 128]. Біолог і генетик М. В. Тимофєєв-Ресовський у своїх
пошуках керувався сентенцією, яку чув од Н. Бора: «Якщо людина не розуміє проблеми,
вона пише безліч формул, а коли зрозуміє, в чому річ, їх залишиться в кращому разі дві».
Закінчивши черговий дослід, М. В. Тимофєєв-Ресовський оприлюднював підсумок – велику статтю чи навіть книжку. А потім, коли проблема остаточно прояснювалася, публікував на ту саму тему коротку статтю, яка й ставала класичною [4: 99–100]. У відгуку
на посібник Т. Г. Винокур «Давньоруська мова» (1961) Корній Чуковський писав: «…
Відчувається, що десь за лаштунками Ви провели велику роботу й могли б кожен розділ
зробити в десять разів довшим. Саме пропорційність усіх частин імпонує мені найбільше: потрібні чималі запаси поступово нагромаджених знань, щоб так уміло дати раду
своєму матеріалу – сказати головне й не сказати нічого зайвого» [23: 37].
Літературна майстерність – третій чинник, що сприяє лаконізму. Чим вона вища, тим
стисліше пишеться. Декому з відомих мовознавців пощастило пройти школу журналістики. О. Єсперсен замолоду сім років відпрацював репортером (стенографував засідання
данського парламенту). Як виявилося згодом, це не був змарнований час: стенографія
привчила його відкидати несуттєве, вловлювати істотне й саме це записувати [9: 10].
Пізніше лінгвіст розробив теорію мовного прогресу, наріжним каменем якої стала теза
про те, що мова розвивається шляхом спрощення умов комунікації.
Ю. В. Шевельова запросили дописувати в газету в 33 роки. Хоч він і викладав в Інституті журналістики, відповідного досвіду не мав, і перші публікації новачка хибували
на всілякі незграбності. Проте активні публіцистичні виступи з часом виструнчили мову,
відшліфували стиль, заохотили вільніше давати оцінки. З’явилося вміння знаходити
влучні, вишукані заголовки [7: 13]. Не дивно, що пізніші наукові тексти Ю. В. Шевельова є взірцями стилю, зокрема з погляду стислості. Лаконізм у них утворює напружену
інтелектуальну динаміку й зовсім не шкодить ясності: ми розуміємо і те, що він сказав, і
те, що мав на увазі, але не сказав, щоб не бути багатослівним. Шевельовські тексти – наслідок копіткого саморедагування, скрупульозної роботи зі словом. У них немає місць,
де те, що можна сказати одним реченням, розтягнено на цілий абзац, а те, що можна
описати на одній сторінці, – аж на розділ.
Не випадково праці обох мовознавців знаходять читача й у наші дні (хоч більшість
наукових публікацій застарівають уже за одне-два десятиліття після виходу). Донині
перевидається різними мовами «Філософія граматики» О. Єсперсена, його підручник
англійської мови витримав 19 видань. Перевидано й майже всю творчу спадщину Ю. В.
Шевельова.
З усього сказаного можемо зробити висновок, що стислість належить до фундаментальних комунікативних якостей наукового мовлення. А тому є підстави звертати на неї
особливу увагу – як при написанні, так і при редагуванні власних текстів.
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СКАЗАТЬ МНОГО НЕМНОГИМИ СЛОВАМИ...
(КРАТКОСТЬ КАК НОРМА НАУЧНОГО СТИЛЯ)
В статье обосновывается краткость как фундаментальное коммуникативное качество научной речи. Лаконизм изложения соответствует как природе научного познания, так и интересам читателя. Показано, как известные писатели и ученые достигали
краткости своих текстов.
Ключевые слова: краткость, лаконизм, коммуникативное качество, научная речь,
научный стиль.
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TO SAY A LOT IN FEW WORDS...
(BREVITY AS THE NORM OF ACADEMIC STYLE)
In the paper brevity as the fundamental communicative quality of academic discourse is
grounded. Conciseness of a statement corresponds to both the nature of scientific knowledge
and the readers’ interests. It is shown how well-known writers and scientists have achieved
brevity of their texts.
Keywords: brevity, conciseness, communicative quality, scientific speech, scientific style.
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ОНОМАСТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО ПРОИЗВЕДЕНИЙ
АРКАДИЯ СУРОВА
В статье рассматривается ономастическое пространство произведений николаевского поэта Аркадия Сурова, дается классификация использованных онимов,
среди которых доминируют антропонимы и топонимы, анализируются функции,
свойственные собственным именам в стихотворениях автора, в русле антропоцентрического подхода.
Ключевые слова: оним, ономастическое пространство, ономастикон, антропоним,
топоним.
Исследование языковой личности писателя на современном этапе развития
языкознания невозможно без изучения ономастикона, отражающего знания, которые
автор использовал в ходе реализации творческого замысла. В художественных произведениях информация о мире природы, о человеке, о социуме, о культуре получает своеобразное преломление, и поэтому аспекты языковой личности раскрываются при антропоцентрическом подходе к исследованию такой единицы текста, как оним. Это связано с
тем, что писатель не только использует реальные исторические, географические и другие
имена собственные, обозначающие личностные, временные и пространственные вехи,
но и создаёт, пополняя художественное пространство так называемыми «литературными
именами» – вымышленными единицами, принадлежащими его ономастикону.
В русле антропоцентрического подхода нам представляется целесообразным исследование роли имен собственных в построении индивидуально-авторской картины мира
с учётом личности поэта как уроженца города Николаева.
Ономастикон художественной литературы представляет собой наиболее изученную
часть поэтической ономастики, поскольку входит в любой художественный текст. Теоретическую основу исследования составили достижения в области теоретической ономастики (В.Д. Бондалетов, Н.В. Подольская, А.В. Суперанская, В.А. Никонов и др.) и
поэтической ономастики (В.М. Калинкин, Ю.А. Карпенко, В.И. Супрун и др.).
Рассмотрение системы собственных имен художественного текста чрезвычайно
важно, так как позволяет не только с большей убедительностью анализировать другие
уровни произведения, его эстетические и идеологические особенности, но и помогает в
раскрытии художественного замысла поэта, в изучении его идиостиля.
Ономастическое пространство выступает подсистемой общей образной системы
художественного произведения, с одной стороны, а с другой – отражает специфику
авторского творчества, жанровых и стилевых различий, соотнесённость содержания
текста с эпохой изображения и временем его создания. Ономастикон произведения позволяет наиболее полно представить ономастическую систему, к которой прибегает автор, дает возможность показать сложные взаимоотношения поэтонимов в конкретном
© Садовая А.Ю., 2016
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художественном тексте, их функционирование с учётом индивидуально-авторского стиля и общих закономерностей литературного языка [1: 106].
Цель данной статьи – определить ономастикон в поэзии А. Сурова, его функции и
значение в реализации творческого замысла поэта, в отражении индивидуально-авторской картины мира.
Материалом исследования послужили тексты произведений А. Сурова из сборников «Внутреннее пространство» [2], «Голоса над морем» [3], «Стихи» [4]. Нами было
выявлено 166 ономастических единиц.
Для творчества А. Сурова характерно прежде всего использование практически всех
типов антропонимов. Среди многочисленных антропонимов (96 единиц), обнаруженных
в произведениях исследуемого автора, доминируют разнообразные личные имена (29 единиц). Среди частотных у славян имён только два употреблены автором в полной форме.
Это мужское Иван и женское Татьяна. Например: Я пишу Вам письмо, Татьяна, со своего
островка; Я – Иван, простой человек, проживаю честно отпущенный Богом век.
Помимо имён, распространённых среди носителей русского языка, встречаются и
нетрадиционные имена, такие как: Брунхильда, Пенелопа, Беатриче. Например: Брунхильда сидела у края Земли, далёко ушли корабли; Он звал кого-то, что ли Беатриче, мы
жгли костры, сбивали гнезда птичьи.
Остальные имена употреблены в кратких или уменьшительно-ласкательных формах.
Некоторые из них созданы по классическим для языка моделям, остальные являются авторскими вариациями. Так, наиболее часто встречаются уменьшительные имена, образованные
при помощи суффикса -к-, в современном русском языке несущие в себе оттенок пренебрежения, умаления достоинства именуемого: Ленка, Наташка, Вовка, Аркашка и др. Например: Все кто с тобою рос, все эти Юрчики, Ленки, Наташки…; Хитрющий Вовка с нашего
двора готовится колядовать и втайне подсчитывает будущий барыш; К Рождеству обещал возвратиться домой из похода, Иванко; А соседа звали Алёшка, и скрестились наши
дорожки; теперь никто уж не зовёт меня Аркашкой, никто не хочет, да и ну их всех к
чертям! Приведенные примеры свидетельствуют, что при коммуникации равных по социальному положению людей эта форма имён, как правило, не имеет отрицательного оттенка,
свидетельствуя лишь о простоте обращения и очевидной близости.
Реже встречаются слова с суффиксами: -н- (Милый Арканя, пишу тебе злое письмо),
-уш- (Так и лежат они рядом – Рябуша и дедушка с бабой), -чик- (Все кто с тобою рос,
все эти Юрчики, Ленки, Наташки). В подобных случаях чувствуется авторская симпатия к описываемым персонажам.
Нами было обнаружено большое количество кратких форм имён. Как известно, в
отличие от полной, документальной формы имени, используемой преимущественно в
рамках официально-делового стиля, краткая форма употребляется в разговорной речи в
коммуникации близких или хорошо знакомых людей. Сокращённые формы имён возникли в устной народной традиции для удобства бытового общения. В стихотворениях А.
Сурова практически все краткие имена образованы по традиционным для русского языка
моделям: Соня, Костя, Петя, Вася, Миша, Муся, Лена и др. Например: Соня, сама я себе
говорила, не думай о Косте!; Ах, как давно не видела я Васи!
Среди антропонимов, встречаемых в стихотворениях А. Сурова, есть одна довольно
необычная, авторская форма – девочка Лю. Имя создано методом усечения основы слова.
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Возможно, такая форма имени была создана автором с целью повторения слогов двух
слов: лю – людей – люблю. Например: В моем дворе совсем не много людей, только я и
девочка Лю. Аист нам до сих пор не принёс детей, и я девочку Лю люблю.
Второй по численности группой антропонимов являются фамилии (18 единиц). Автором используются фамилии писателей и поэтов Бродский, Маяковский, Мольер, Бодлер, Хайям, Суров и др. Например: Я пишу Вам, Бродский, письмо; Я – Маяковский, я –
Бодлер; О, несносный Хайам, твои мысли – тоска! Среди антропонимов встречаются и
фамилии многих других известных личностей – Брайль, Ленин, Моцарт, Риббентроп,
Фрейд, Робеспьер, Риббентроп и др. Например: Вы по Брайлю читаете мир, состоящий
из доз; А с портрета добрый Ленин укорял тебя глазами; Да бросьте, девушка, мы все
читали Фрейда!
Следующей (восемь единиц) является группа антропонимов из литературных, преимущественно детских, произведений: Винни Пух, Пятачок, Ряба, Шрек, Снежная Королева и др. Например: Как-то Время пришло к Винни Пуху, и он повзрослел; И не было
кроме Рябы у них никого; Моё сердце холодно как Снежная Королева.
Группа мононимов в творчестве А. Сурова состоит из четырех единиц: Чингисхан,
Геракл, Одиссей, Кир. Наример: Я – Моцарт, я – Геракл… Мне тридцать восемь лет,
Я – Одиссей, я – Робеспьер.
Прозвища представлены двумя единицами – именованиями самого автора Сурик,
Аркан. Например: Я живу в том доме, где вырос, где носил башмаки на вырост. Только
Суриком и Арканом здесь давно меня не зовут.
Также в стихотворениях встречаются неделимые антропонимы, обозначающие имя
и фамилию, имя и отчество, имя и прозвище (четыре единицы): Серёжа Морозов, Лёха
Седой, Пров Иваныч, Искандер Двурогий. Для данных сочетаний характерно использование кратких форм имен. Например: Дед пока ещё спит, но завклубом Серёжа Морозов
его будит уже; Водки нагнали ядрёной и мутной, бочка поспела вина молодого, только
сложилась бы жизнь её путно, дочки маячника Лёхи Седого; Дырдыкатор Пров Иваныч
дырдыкачил день деньской.
Собственные имена божеств – теонимы – представляют собой следующую по численности группу онимов. Они относятся к разным религиям. Из 31 теонима 19 принадлежат
христианской религии. Это – Иисус, Господь, Всевышний, Ной, Авраам, Иаков, Моисей,
Адам, Ева и др. Например: Я всё ещё помню, Господь, как я шёл в караване, как братья
меня продавали – родимую плоть; Это – маленький мальчик, но звать-то его – Моисей.
В стихотворениях А. Суров использует массу синонимов слова Бог, среди которых
большинство нарицательных существительных и местоимений, употребляемых в
значении собственных: Господь, Всевышний, Абсолют, Кто-то, Он, Неизречённый.
Данные слова имеют следующие лексические значения: Бог – по религиозно-мистическим представлениям: верховное существо, управляющее миром [5: 50]; Всевышний – у
верующих: торжественное название бога [5: 93]; Господь – у христиан: бог [5: 126];
Абсолют – в идеалистической философии: вечная, неизменная первооснова всего существующего [5: 19]; Кто-то – неизвестно кто, некто [5: 275]; Неизречённый – не
передаваемый словами, чрезвычайный [5: 356]. Например, Однажды Кто-то, Он,
короче – Бог, Неизречённый, Абсолют, Пространство, решил своё нарушить постоянство, определив: хорош он или плох; Так появился фокус с красной глиной, кото65

рую Всевышний замесил. Слепил себя, дохнул, что было сил, вот и готова куколка.
«Любимый», – Сказал Господь и слёзы проронил.
12 теонимов относятся к другим религиям: Кали, Кришна, Северные Боги, Эрот, Тор
и др. Например: В седое небо песня ударяет, авось дойдёт до Северных Богов; Когда у
вечно пьяного Эрота всегда не тем забита голова.
Как и всякие онимы, антропонимы обладают определённым набором функций. Специфика поэтических антропонимов, в отличие от обычных, состоит в том, что они несут
стилистическую нагрузку, служат характеристикой персонажа [6: 98].
Группа личных имён наиболее разнообразна и выполняет номинативную функцию:
называет персонажей, присваивая им конкретные имена.
А. Суров в своих произведениях использует «естественные» имена, то есть имена,
взятые из реальности. Вымышленные же имена являются более выразительными, и
кроме того, что называют персонаж, к тому же являются его мгновенной характеристикой. Это в основном прозвища и авторские антропонимы, «говорящие» имена: Три
Четвертых, Рубеж, Сурик, Аркан и др. Например: И вышедших из леса двух старух увидев, ты подумаешь, что спятил. Зовут их Три Четвёртых и Рубеж.
Нередко имя становится заглавием произведения и выступает неким обобщённым
знаком всего художественного текста. Имя персонажа может быть одним из средств, создающих художественный образ, оно может характеризовать социальную принадлежность персонажа, передавать национальный и местный колорит, а если действие происходит в прошлом, то воссоздавать историческую правду. Из 198 обработанных нами
стихотворений в 10% в качестве заглавия используются антропонимы: «Девочка Лю»,
«Дед Петя», «Письма к Филимону», «Марийка», «Другой Винни Пух» и др.
В произведениях встречается группа фамилий известных личностей. Также к этой
группе относится и фамилия автора, Суров, повторяемая несколько раз. Например: Я –
Суров, я – поэт; Я – Суров, кто ещё не знает! Антропонимы этой группы выполняют
номинативную функцию. Среди антропонимов нет ни одного авторского, все фамилии
присущи реально существующим или существовавшим людям.
Часть фамилий выступает в характеризующей функции, так как с их помощью автор
описывает себя. Например: Я – Достоевский, я – Мольер, я – Моцарт, я – Геракл, я – Кох,
я снова Робеспьер, я – Жан, ловец собак.
Группа прозвищ выполняет экспрессивную функцию, которая заключается в способности выражать эмоциональное состояние, субъективное отношение к обозначаемым
предметам и явлениям действительности, так как эти онимы сами по себе обладают ярко
выраженной эмоционально-экспрессивной окраской: Сурик, Аркан, Седой. Например:
Только Суриком и Арканом здесь давно меня не зовут; Больно уж стала на мамку похожа дочка маячника Лёхи Седого.
Группа антропонимов употребляется автором в эстетической функции с целью пробуждения и развития эстетического чувства, умения воспринимать действительность с
помощью произведений литературы или искусства: Снежная Королева, Сивка-Бурка,
Дед Мороз, Ряба, Винни-Пух и др. Они употребляются либо с целью изображения этих
персонажей как живых людей, либо с целью переноса какой-либо черты персонажа на
человека. Например: Моё сердце холодно, как Снежная Королева; А ветер дует ВинниПуху в спину; Сивкой-Буркой, с искрами подков, я не был опекаем; И этаким грязным
Шреком ковыряешься в жидком болоте.
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Второй по численности группой онимов являются топонимы. Придерживаясь классификации А.В. Суперанской [7: 67], мы обнаружили различные их типы.
Среди многочисленных топонимов (47 единиц), обнаруженных в произведениях
исследуемого автора, доминируют ойконимы (15 единиц). Большую часть среди них
составляют названия украинских городов и сел: Николаев, Херсон, Одесса, Очаков,
Рыбаковка, Кинбурн и др. Например: То ли в Херсоне осел, то ли к туркам подался; А
я возьму такси и съезжу в Рыбаковку, и в море вымоюсь, и стану молодой!; Николаев.
Туман. Звезды падают поперёк; Я прокачусь в Очаков на базар; Я прогуляюсь, камень в
море кину, и катерку, идущему на Кинбурн, я помашу, как корешу, рукой.
Реже в своих стихотворениях автор использует ойконимы, не имеющие отношения к
Украине: Портленд, Стамбул. Например: Когда воротимся мы в Портленд, нас примет
родина в объятья!; Я как-то ночью на корме стоял, мы шли в Стамбул, на сердце было сыро.
Многочисленной является и группа годонимов (10 единиц), многие из которых имеют непосредственное отношение к родному городу поэта. Все они называют улицы Николаева: Севастопольская, Московская, Советская и др. Например: Я хотел бы жить на
улице Севастопольской, на углу чтоб Московской, во дворике за воротами; А я гуляю по
Советской в сандалетах и сочиняю очень странные стихи.
Примечательно также то, что в эссе «Белая улица» [8] годонимов (7 единиц) больше
чем в стихотворениях, которые в совокупности своей входят в сборники «Внутренне
пространство» [2], «Голоса над морем» [3] и «Стихи» [4]. Это такие названия улиц, как:
Белая, Светлая, Дачная, Крылова, Абрикосовая, Виноградная и Парниковые переулки.
Эссе является автобиографичным, и для автора детство связано с целым районом города
Николаева, а не с одной конкретной улицей.
Следующую по численности группу составляют хоронимы (7 единиц), такие как:
Израиль, Европа, Египет, Понт и др. Например: И назвали Израилем эту полоску земли, здесь всегда швартовали торговцы свои корабли; Над Стамбулом туман, и Европа
засыпана снегом; Он плывёт по туману, на земле заря петухами, над Египтом рассвет,
над землёй фараоновой всей; Время замолчать, на вечный Понт глядя.
Гидронимов в стихотворениях автора немного (4 единицы): Нил, Иордан, Волга, Кинбурнская коса. Например: Собирались снега да на юг, да пощупать степные просторы,
чтобы в Волгу не рухнуть дождем, порешили идти напрямик; Над рекою туман, по-над
Нилом туман языками, чуть заметно скользит под водою косяк карасей; И мне не быть
прощенным, и мне не перейти за Иордан; И мы дождемся голубя. И все окажемся на
Кинбурнской косе. Из 4-х единиц две имеют библейско-религиозную направленность,
что прослеживается по контексту, одна относится к топонимике России и одна – к топонимике Украины и Николаева, родного города поэта.
Единично представлены инсулонимы (две единицы) Таймырский полуостров, полуостров Крым (Принцесса Таймырского полуострова живёт в нашем ветреном южном городе; Кто-то поехал на отдых в Крым, а кто-то посеял мак), ороним (1 единица) Уральские
горы (Самых лучших сынов отрядили на нас навалиться Уральские горы).
В стилистическом функционировании топонимов в художественных произведениях
выделяются четыре наиболее типичные для топонимов стилистические функции: характеризующая, обобщённо-символическая, фоновая, описательно-изобразительная [7: 111].
В стихотворениях А. Сурова распространены топонимы, выполняющие характеризующую функцию. Они используются как средство указания на какой-либо признак или
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состояние, характерное для объектов, явлений. Подобные географические наименования
относятся к годонимам и встречаются в эссе «Белая улица»: Я живу на улице Белой.
Красивое название. Дедушка говорил мне, что раньше это была белая дорога; Недалеко
ещё была Светлая, и мне казалось, что пыль от белой дороги разлеталась по сторонам
и садилась на названия. Дачная… Крылова.… Совсем недавно я узнал, что именуется
она не в честь баснописца Ивана Андреевича; а в память какого-то судостроительного
светила; А по Абрикосовой улице я 10 лет ходил в школу; А вокруг Парниковые переулки
и Инвалидные хутора, названные так, потому что здесь разрешили поселиться инвалидам, героям Крымской войны, героям Севастополя.
Под обобщённо-символической функцией понимается использование топонима в
целях конкретизированного выражения, какого-либо обобщённого понятия. Данную
функцию в произведениях поэта выполняет топоним Портленд. Например: Когда воротимся мы в Портленд, нас примет родина в объятья! Да только в Портленд воротиться нам не придётся никогда! В своём стихотворении автор использует строфы из
матросской песни.
В произведениях А. Сурова ряд топонимов выполняют фоновую функцию. Эти
собственные имена способны функционировать в качестве фона изображаемых в произведении событий: Соня, сама себе говорила, не думай о Косте! То ли в Херсоне осел,
то ли к туркам подался; Над рекою туман, по-над Нилом туман языками, чуть заметно
скользит под водою косяк карасей.
Описательно-изобразительная функция квалифицируется как способность топонимов делать описание зрительно-ощущаемым, рельефным: Отправлюсь в Лиссабон! А
может на Гавайи! Удачу приманю! Погибель обману! Топонимы здесь выступают символом лучшей, более удачливой жизни. Поэт изображает курортные места Николаева как
что-то придающее сил, молодящее: И мы дождёмся голубя. И все окажемся на Кинбурнской косе; А я возьму такси и съезжу в Рыбаковку, и в море вымоюсь и стану молодой;
А я возьму такси и прокачусь в Очаков, и в море вымоюсь и стану молодой; А я возьму
такси и в Коблево поеду, и в море вымоюсь и стану молодой.
Помимо антропонимов и топонимов в стихотворениях А. Сурова эпизодически
встречаются и другие группы онимов. Это, например, хронимы Новый Год, Рождество
и др. (Не стоит ждать ни понедельника, ни весны, ни Нового года; Провинция справляет Рождество), зоонимы – две клички собак Шая и Алтай и одна кличка козы Арфа
(Вместо пса моего, Алтая, на пути мне явился Шая; и поймаем козу, назовём её Арфа),
космоним Полярная (Где ж Полярная? Повыше?).
Таким образом, из всего многообразия онимов в произведениях А. Сурова, как и в
большинстве художественных текстов, преимущественно встречаются поэтонимы двух
разрядов: антропонимы и топонимы, которые и определяют весь ономастический фон повествования. Ономастическое пространство произведений исследуемого автора включает
166 поэтонимов, среди которых антропонимы составляют 57, 8 %, топонимы – 38,3 %,
другие (хронимы, зоонимы, космонимы) – 3, 9%. Поэтические антропонимы превышают
все другие, в том числе и топонимы. Подобная антропоцентричность является важнейшей
отличительной чертой ономастического пространства художественного произведения.
Системность позволяет выявить мотивы отбора поэтонимов и их функции. Онимы позволяют представить описываемую эпоху более объёмно и выразительно. Ономастикон
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произведения выполняет не только важную структурно-организующую функцию, но и
несёт наиболее общую многостороннюю лингвистическую и экстралингвистическую информацию. Перспективы исследования представляются в дальнейшей разработке теоретических вопросов, касающихся роли имени собственного в художественном тексте.
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ОНОМАСТИЧНИЙ ПРОСТІР ТВОРІВ АРКАДІЯ СУРОВА
У статті розглядається ономастичний простір творів миколаївського поета Аркадія Сурова, подається класифікація використаних онімів, серед яких домінують антропоніми і топоніми, аналізуються функції, що властиві власним іменам у віршах автора,
в руслі антропоцентричного підходу.
Ключові слова: онім, ономастичний простір, ономастикон, антропонім, топонім.
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THE ONYM SPACE IN THE WORKS BY ARCADY SUROV
The article focuses on the onym space in the works by Arcady Surov, the classification
of the used onyms is given. The most popular onyms are anthroponyms and toponyms. The
functions of proper names in author’s poetry are analyzed according to the antropothentric
approach.
Key words: onym, onym space, onomastics, anthroponym, toponym.
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ФУНКЦІОНУВАННЯ ВСТАВЛЕНИХ КОНСТРУКЦІЙ, ВИНЕСЕНИХ ЗА МЕЖІ
БАЗОВОГО РЕЧЕННЯ, У ТЕКСТАХ НАУКОВОГО
І ПУБЛІЦИСТИЧНОГО СТИЛІВ
Стаття присвячена функціонуванню вставлених конструкцій, винесених за межі
базового речення, у текстах наукового і публіцистичного стилів. Визначено поняття
«вставлена надфразна єдність», описано будову цих одиниць, що функціонують у текстах наукового і публіцистичного стилів, а також визначено, які семантичні модифікації вставлені конструкції, винесені за межі базового речення, вносять у текст.
Ключові слова: вставлені конструкції, винесені за межі базового речення, вставлена надфразна єдність, вставлений текст.
Однією з домінант сучасної лінгвістики є функціональний підхід до дослідження
мовних одиниць. Функціональні параметри мовної одиниці зумовлені її потенціалом,
що визначає характер її використання мовцем у потрібній ситуації – здатність бути носієм того чи того семантичного та структурно-синтаксичного змісту. Критерієм комунікативної параметризації мовної одиниці є її мовленнєва реалізація. Комунікативний план
містить намір мовця, який може бути зреалізований не тільки в змісті висловленого, а
й як нашарування суб’єктивних смислів [4: 8]. Залежно від наміру мовця щось виділити, ідентифікувати, підкреслити, уточнити, конкретизувати все висловлення загалом
або якусь його частину речення може модифікуватися та ускладнюватися і семантично,
і структурно. Одним із засобів такої модифікації є вставлені конструкції – пропозиція
неконструктивного з погляду формально-синтаксичного структурування речення компонента, яка з семантичного боку має своє конкретне навантаження, що надає їй мовець
із комунікативних міркувань. Найважливіші аспекти функціонування вставлених конструкцій викладено переважно в підручниках, посібниках і статтях, зокрема стильові
особливості функціонування вставлених конструкцій розглядали у науковому стилі –
А. Коваль, Р. Гнатів, у публіцистичному – В. Грицина, Н. Івкова, І. Завальнюк, М. Дорошенко, у художньому – А. Мойсієнко, О. Галайбіда, в офіційно-діловому – В. Грицина.
Проте й досі функціонування вставлених конструкцій, винесених за межі базового речення, у текстах наукового й публіцистичного стилів є недостатньо вивченим і систематизованим, а тому дослідження цієї лакуни вважаємо актуальним. Мета цієї розвідки –
дослідити будову вставлених конструкцій, винесених за межі базового речення, а також,
як саме вставлена конструкція, яка є вставленою надфразною єдністю, може змінювати
семантику базового речення.
Речення, які мають у своєму складі вставлену конструкцію, – це «проекція в писемний текст результату взаємодії декількох висловлень (висловлення розуміється в широкому значенні), коли одні з них пояснюють, уточнюють інші і поєднані з ними асоціативно-змістовими зв’язками» [6: 81]. З формального погляду за структурою вставлена
© Житар І.В., 2016
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конструкція може дорівнювати слову, словосполученню, реченню та надфразній єдності. Проте в системі речення вони функціонують як одиниці функціонального плану. Ми
пропонуємо поміж вставленими конструкціями виділяти вставлені поширювачі речення,
вставлені речення та вставлені надфразні єдності.
Вставлені конструкції можуть набувати значної самостійності й розташовуватися
поза межами базового речення. Виноситися за межі речення можуть як одне речення,
так і кілька. Винесені за межі речення структури можуть виявляти формально-змістову
залежність від основного повідомлення як на рівні речення, так і на рівні тексту:
1. Вставлена конструкція, винесена за межі базового речення, що стосується певного
слова чи речення: Я так і сказав йому. Тема голоду розкрита і в психологічних оповіданнях В. Підмогильного «Собака», «Проблема хліба», О. Слісаренка «Тварина», О. Досвітнього «Сірко», К. Поліщука «Інший світ», в драмі М. Куліша «97». (Отже, про голод
1921 року наша література мала хоч мінімальну можливість говорити. Через 10
років про голодомор 1932–1933 рр. вона мусила не тільки мовчати, а й уславлювати
щасливе життя колгоспників) (З підручника).
2. Вставлена конструкція, винесена за межі базового речення, що стосується відповідного (ширшого, попереднього) тексту. Для розуміння її змісту треба залучити якщо не
весь препозитивний текст, то хоча б кілька його речень: За даними дослідника Білоцерківщини Є. Чернецького, вже у 20-ті роки починається брутальний наступ на місцеве
священство. Білоцерківська газета «Заріччя» друкує рішення сходів про «вигнання попів
з Заріччя». До 1930 р. були закриті всі міські церкви, а їх будівлі передані для господарчого використання. Держава перетворили Білу Церкву та її околиці на місце адміністративної висилки священиків з інших районів України. Працювали вони на найбрудніших
роботах, бо на інші їх не брали. У 1938 р. групу священиків, які мешкали в Білій Церкві,
розстріляли. (Тільки за німецької окупації було відновлено православні парафії, зокрема Преображення Господнього та св. Марії Магдалини у Білій Церкві.) (В. Король).
У текстах наукового і публіцистичного стилів функціонують вставлені конструкції,
винесені за межі базового речення, різної довжини, складені з різної кількості речень:
а) з одного: Особливо заспокійливо діяли на владу іноземні назви. (Правда, і «Вампір» Кіплінґа в мене все ж таки був конфіскований: назву карателі прийняли на свою
адресу) (Є. Сверстюк);
б) з двох: Не було в Росії таких діячів, які задумалися б, як звести в рідню українців
і росіян, як згладити шрам між ними. (А якби не було шраму, то не почали б весною
1917 року утворюватися українські комітети і пізніше Ради. Зрештою, в Лютневу
революцію вони вимагали тільки федерації, ніхто не думав відокремлюватись, цей
жорстокий розкол ліг у комуністичні роки) (Є. Сверстюк);
в) з кількох (більше, ніж два): Ось тут і далися взнаки ті втрати, яких він [народ]
зазнав, та руйнація національних структур, що відбувалася протягом ХХ століття.
(Оминаю об’єктивні обставини: структура української економіки була застарілою і
спотвореною, підпорядкованою «всесозним» потребам, все виробництво гнулося під
тягарем гігантів військово-промислового комплексу; українська частка «спільного
добра» СРСР так і не вернулася в Україну. Форма «розлучення» була такою, що українські інтереси не оговорено. Величезний внесок України у розвиток Сибіру та Півночі не враховано, і Україну відрізано від тих джерел нафти, газу та інших ресурсів,
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у розвитку яких десятиліттями залучувано її кошти та її кадри і які вважалися
спільним багатством. У розпорядженні Москви залишилися валютний і алмазний
фонди, зарубіжні активи СРСР, грошові заощадження мільйонів українців, усі флоти і т. д.) (І. Дзюба).
Межа основного тексту й вставленої конструкції, винесеної за межі базового речення, може мати різний характер, від чого залежить її загальна семантична спрямованість. Якщо на межі основного тексту та вставленої конструкції, винесеної за межі
базового речення, немає модифікаційних засобів (сполучників, часток, детермінантів,
вставних слів), то така вставлена конструкція є носієм звичайної додаткової інформації,
принагідного зауваження (зауваження «між іншим»): «Ні-ні, – відповів Верховний Головнокомандувач. – Такі хоробрі й досвідчені, як ти, потрібні партії на Далекому Сході».
(Через деякий час Апанасенко свого домігся. Він опинився на фронті й загинув у 1943
році в боях за Бєлгород.) (Ф. Моргун).
У разі ж наявності сполучника або певного модального слова, семантика вставленої
конструкції, винесеної за межі базового речення, зазнає певних змістових чи модальних
модифікацій. Зокрема, це може бути:
1) допустовість (вставлена конструкція, винесена за межі базового речення, вносить інформацію, яка частково суперечить тій, що зосереджена в основному тексті): У
комп’ютеризованому суспільстві молодь втрачає смак до читання, а отже, й до краси
мови, краси літератури, до входження в неосяжній світ національного буття. (Втім, і
ті, хто політично розпинаються за російську мову, часом «володіє» нею в обсязі двохсот-трьохсот слів, а іменами Пушкіна чи Толстого хоч і похваляється, але навряд
чи їх читав – хіба в школі, з хрестоматії…) (І. Дзюба);
2) протиставлення (вставлена конструкція, винесена за межі базового речення, є носієм інформації, що протиставлена інформації, зосередженій у попередньому текстовому
фрагменті): Але як тільки вони [українці] захотіли це зробити наприкінці війни, їх оголосили «бандерівцями», почали ловити, катувати, страчувати і відвозити в табори. (А
«бандерівці», так само, як і «петлюрівці», це ті ж самі українці, які не хочуть чужої
влади. Діждавшись, що Гітлер не несе їм обіцяної волі, вони і проти Гітлера воювали
всю війну, але ми це замовчуємо, це нам вигідно так само, як Варшавське повстання
1944 року) (Є. Сверстюк);
3) відтінок сумніву (вставлена конструкція, винесена за межі базового речення, передає невпевненість автора в змістовій відповідності інформації тій, що наведена в основному тексті): Як Ви гадаєте, чия позиція гуманніша, а поведінка у сфері культури коректніша: тих, хто, будучи «українськомовними», не цурається російської мови й культури,
чи тих, хто, будучи «російськомовними», не знає і не хоче знати української мови й культури? (Сподіваюся, Ви не станете заперечувати, що таких багато, в тому числі й в
«антикризовій коаліції», у Верховній Раді, в уряді) (І. Дзюба);
4) констатація співвіднесення з іншим фрагментом тексту (інформація, передана
вставленою конструкцією, яка винесена за межі базового речення, маркована як згадувана раніше): Того ж дня Сталін зібрав членів Політбюро й, розповівши нам про повідомлення Шуленбурга, заявив: «Уважатимемо, що дезінформація пішла вже на рівні послів» (Там само). (Знову повторюся: антифашист граф Шуленбург був заарештований у 1944 році за звинуваченням у змові проти Гітлера й розстріляний) (Ф. Моргун);
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5) відсилання (автор за допомогою вставленої конструкції відсилає читача до джерела висловленої в попередньому фрагменті думки): 1914 р. Указ Миколи ІІ про скасування української преси, українського слова, освіти, церкви. (Див. розширений список
душіння нашої мови в книзі І. Діяка «Українське відродження чи нова русифікація»
с. 292–301) (З підручника);
6) доречність (вставлену конструкцію позиціоновано як носій інформації, що вводиться принагідно («до речі»): Комсомольці, багато хто – «активісти» (я – навіть, один
час, до великого конфлікту з начальством і публічного «бунту», – секретар комітету
комсомолу інституту, потім «відставлений»), але не кар’єрного типу, швидше схильні
до критицизму. (До речі, «бунт», що був «подією» в житті комсомольської організації
міста Сталіно, полягав у тому, що я всерйоз сприйняв заклик ХІХ з’їзду партії до
критики і самокритики і в доповіді на звітно-виборчій конференції «пройшовся» по
директору інституту і парторгу, що пов’язали з якось не відомою мені тоді «ленінградською опозицією», але невдовзі помер Сталін, і для мене все обійшлося). Тож і
про Сталіна говорили не тільки з побожністю, дозволяли собі і «вольності» (І. Дзюба);
7) ствердження через заперечення (наявність заперечного компонента у вставленій
конструкції забезпечує їй стверджувальну семантику): Нащадок татарських поселенців
у Литві, повніше прізвище якого – Туган-Мірза-Барановський. (Не дивовижне це для
нас явище – в Україні чимало знаних діячів мали не «чисто українське коріння»).
Перебував на військовій службі (В. Лупейко).
Якщо вставлена конструкція, винесена за межі базового речення, складається з двох
і більше речень, дослідники кваліфікують її як вставлений текст [5: 401] або вставлений
міні-текст, визначаючи його як одиницю тексту, яка «складається з декількох предикативних структур, становить окрему самостійну мікротему, що репрезентує авторські відступи або ретроспективні коментарі. Такі міні-тексти порушують лінійність розповіді,
тому навіть без усталеного для вставлень пунктуаційного виділення дужками або тире їх
визначено як вставлені одиниці» [3: 5].
На нашу думку, такі обсягові вставлені конструкції, що складаються з двох і більше речень, винесені за межі базового речення, не є текстами, це вставлені надфразні
єдності. Однією з ознак тексту є сюжетна заданість, оскільки текст – це «писемний або
усний мовленнєвий масив, що становить лінійну послідовність висловлень, об’єднаних
у ближчій перспективі смисловими і формально-граматичними зв’язками, а в загальнокомпозиційному, дистантному плані – спільною тем і сюжетною заданістю» [1: 627–
628]. Надфразна єдність – це «відрізок мовлення, що складається з двох і більше речень,
об’єднаних спільністю теми в синтаксичну конструкцію. Такій конструкції властива певна змістова завершеність і структурна єдність» [2: 359]. Вставлена конструкція, що складається з двох і більше речень, винесена за межі базового речення, немає сюжету, вона
лише тематично пов’язана з базовим реченням, тому це дає нам підстави кваліфікувати
такі одиниці як вставлені надфразні єдності, а не тексти.
Вставлена надфразна єдність може мати у своєму складі вставлені конструкції; тоді
вона в системі «основна структура // додаткова структура» пересувається у першу
позицію: За блискучою риторикою Троцького – не тільки претензія на успадкування світової традиції критичного реалізму: зривання всіх і всіляких масок, – а й переконання в
тому, що сила революції в її застрашливій для ворогів оголеній нещадності, яку роман73

тичний флер (а ля Борис Пільняк чи ранній Микола Хвильовий, додамо) тільки небажано
прималює. (З приводу постійно демонстрованих Троцьким самовпевненості й похваляння оглушливою виключністю більшовицького соціалізму (що властиве й Леніну)
згадуються слова видатного антрополога Леви-Строса: «Цивілізація, заснована на
принципі та ідеї завищеної думки про себе, є гнилою від самого свого народження». –
Клод Леви-Строс. Руссо – отец антропологии. – Курьер ЮНЕСКО. Август-сентябрь
1969 г., с. 63) (І. Дзюба).
У науковому й публіцистичному стилях виявлено випадки, коли вставлені надфразні
єдності мають змішаний характер: таку структуру розпочато як вставлене речення, а потім вона переходить у вставлену надфразну єдність: Цікаво, що саме в херсонських та
одеських робітничих гуртках робив свої перші кроки майбутній лихий геній світової
революції – Лев Троцький (до речі, його дитинство минало в українському оточенні, в
сім’ї його батьків, як він сам згадує в автобіографії, звичайно вживаною була українська мова, а сам він грав в українських театральних виставах, і найяскравішим його
юнацьким враженням, як, знов-таки, сам згадує, була участь у постановці Шевченкового «Назара Стодолі». На жаль, ця причетність до України пізніше обернулася в
Троцького несподіваним боком) (І. Дзюба).
Отже, деякі вставлені конструкції в текстах наукового і публіцистичного стилів складаються з двох чи більше речень та розташовані поза межами базового речення. Такі
вставлені конструкції кваліфікуємо як вставлені надфразні єдності. Більша змістова самостійність вставлених надфразних єдностей, винесення їх за межі речення свідчить про
те, що вони переважно стосуються всього тексту, а отже, віддалені від пропозитивного
плану базового (попереднього) речення. Вставлені надфразні єдності мають різну довжину, складаються з різної кількості речень і можуть мати у своєму складі в ініціальній
позиції сполучник, вставну конструкцію, детермінант, що певним чином модифікують
їхню семантику.
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВСТАВНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ВЫНЕСЕННЫХ ЗА
ПРЕДЕЛЫ БАЗОВОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ, В ТЕКСТАХ НАУЧНОГО
И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО СТИЛЕЙ
Статья посвящена функционированию вставных конструкций, вынесенных за пределы базового предложения, в текстах научного и публицистического стилей. Определено понятие «вставное надфразовое единство», описанa структурa этих единиц,
которые функционируют в текстах научного и публицистического стилей, а также
описано, какие семантические модификации вставные конструкции, вынесенные за пределы базового предложения, вносят в текст.
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FUNCTIONING OF PARENTHETIC CONSTRUCTIONS
IN THE SCIENTIFIC AND PUBLIC STYLES
The article is devoted to the functioning of parenthetic constructions in the scientific and
public styles. The conception ‘parenthetic up-phrase unity’ is determined, the structure of
these items is described, which can function in the scientific and public styles. The paper also
describes the semantic modifications of parenthetic constructions.
Key words: parenthetic constructions, parenthetic up-phrase unity, parenthetic text.
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Постановка проблеми. Зазначимо, що категорія комічного відіграє велику роль у
суспільному житті людей. Її вивчали з давніх часів, тому це поняття має багато визначень, а природа комічного полягає власне у несумісності певних усталених норм та понять. Оскільки комічне притаманне тільки людині, то з усіх видів мистецтва найбільш
ця категорія знаходить свій вияв у художній літературі. Письменники використовують
комічне для того, щоб більш точно розкрити ідею власного твору. Вони послуговуються
різноманітними засобами та прийомами, що яскраво демонструють людські вади, соціальну нерівність та будь-яке явище, що з точки зору автора є несправедливим.
Як відомо, дослідження питань гумору, іронії, сатири і сарказму було і залишається актуальною проблемою в парадигмі сучасного гуманітарного знання: таких галузей
філологічних наук як лінгвістики, текстолінгвістики, лінгвостилістики. Наразі в цьому
контексті значної ваги й актуальності набувають проблеми дослідження категорії комічного, її видів, жанрів, прийомів створення, різноманітних образотворчих і виражальних
засобів вербалізації мови з метою створення комічного ефекту в різних видах дискурсу,
на матеріалі різних мов та при перекладі іншими мовами, способів вивчення тощо (див.
роботи Ю. Д. Апресяна, Н. Д. Арутюнової, Т. В. Булигіної, О. Д. Шмельова, О. А. Земської, О. В. Падучевої, Б. Ю. Нормана, Ю. Б. Борєва, В. З. Саннікова, Т. О. Гридіної,
С. І. Походні, О. Б. Шонь, В. Я. Проппа, М. Л. Желтухіної, Л. М. Пєсоріної, А. К. Кутоян,
Н. Ю. Степанової, П. В. Мокрушиної, Л. О. Печерських, О. В. Кірєєвої, Г. В. Яновської,
Б. А. Гомлешко, В. К. Приходько, М. В. Якименка, А. С. Джанумова, С. О. Лук’янова,
Н. О. Штирхунової, Г. В. Пономарьової, Л. О. Сазонової, С. Г. Михейкіної, Л. А. Осіної,
А. М. Варинської, Ю. М. Мухіної, Ю. О. Гарюнової, Ж. Є. Фомичевої, О. Ю. Коновалової, О. Т. Тимчук, Т. В. Устинової, М. Є. Лазарєвої, Р. Дж. Олександра, С. Аттарді,
Р. Л. Брауна, У. Неша, Л. Г. Келлі, Ж.-Ж. Лесеркля та інших учених).
Слід наголосити, що складність категорії комічного визначає неоднозначність підходів до інтерпретації її сутності, механізмів, філософської, культурологічної, психологічної, соціологічної, формально-логічної, естетичної і власне лінгвістичної природи.
Звернення до цих проблем пояснюється прагненням лінгвістів всебічно досліджувати
особливості індивідуально-авторської словотворчості, організації образної системи, семантичного перетворення смислу в іронічно, сатирично тощо вживаній одиниці тексту.
Міркуючи про обсяг категорії комічного, переважна більшість дослідників відзначає
її відмежованість від таких суміжних категорій і явищ, як смішне, веселе, сміх, дотепність. Зміст категорії комічного становить сукупність її варіантів. У нашому випадку ми
виходимо з того, що категорія комічного включає чотири змістовні різновиди: гумор,
іронію, сатиру і сарказм.
Актуальність цієї розвідки обґрунтовується необхідністю більш детального вивчення, по-перше, структурних характеристик категорії комічного, своєрідності її реалізації та розкриття її ролі в творчості письменника, що є певним внеском у подальше
вивчення прози другої половини ХХ – початку ХХІ ст.; по-друге, засобів створення комічного ефекту в таких різновидах комічного як сатира й іронія, що виступають в якості
детермінанти індивідуально-авторського стилю письменника. Мета статті полягає у
виявленні та висвітленні особливостей функціонування провідних прийомів створення
комічного в межах художнього прозового дискурсу.
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Матеріалом нашого дослідження слугують англомовні оповідання одного з найвидатніших американських письменників сучасної літератури Курта Воннегута Молодшого (1922–2007) – “Tom Edison’s Shaggy Dog” («Кошлатий пес Томаса Едісона»), “Miss
Temptation” («Міс Спокуса»), “Poor Little Rich Town” («Бідне маленьке багате місто»),
“More Stately Mansions” («Споруди пишні чертоги»), “Who Am I This Time?” («А хто я
тепер?»). Ім’я письменника є широко відомим і шанованим у світовій літературі. Жанровий діапазон творів письменника включає соціально-політичні реалістичні романи,
п’єси, соціальні утопії, сатиричні антиутопії та дистопії, нариси, статті, памфлети і численні інтерв’ю, серед яких прозові твори малих форм посідають одне із значущих місць.
Зрозуміло, що дослідники творчості Курта Воннегута [1; 2; 3] зосереджують увагу
на всесвітній значущості проблематики його творів та поетиці сатиричного зображення письменником світу, що захоплює уяву читача. За нашими спостереженнями, мова
творів письменника є надзвичайно образною, емоційно забарвленою, багатою на стилістичні засоби і прийоми, які допомагають краще передати глибокий підтекст, задуманий
автором, а також такою, що наділена виразним індивідуальним компонентом. Іронія і
сатира – головні форми комічного, які постають своєрідними ознаками авторського стилю Курта Воннегута, є проявами індивідуального нестандартного мислення, художньою
формою, засобом викриття негативних суспільних явищ та вад людей.
Під сатирою у нашому дослідженні будемо розуміти, услід за А. О. Бєляковим, вид
комічного, заснований на різкому, нищівному, дошкульному висміюванні вад, хиб, негативних явищ дійсності, соціальних пороків, що мають широку суспільну значимість
і видаються автору як порушення звичаїв і норм моралі. Тоді як іронія – вид комічного,
для якого характерним є вживання слова, словосполучення чи речення в значенні протилежному тому, що виражається в ньому безпосередньо з метою внесення критичності,
оціночної характеристики предмета чи явища [4: 98–100].
Як засвідчив аналіз, одними з найбільш поширених прийомів створення комічного
ефекту в досліджуваних оповіданнях є мовна гра (далі – МГ) і її різновид – каламбур,
антономазія, алюзія, ремінісценція, спадна градація / антиклімакс, гіпербола, повтор, оказіоналізм і антитеза.
Автор, як правило, вдало вдається до навмисного обігравання мовних явищ на лексико-семантичному, синтаксичному, словотвірному та прагматичному рівнях з метою
викликати у читача емоційну реакцію на різні прояви комічного, яскравим прикладом
чого слугують наведені нижче фрагменти: 1) “… And think what it’s going to do to that girl
when she discovers what Harry really is.” She corrected herself. “What Harry really isn’t,”
she said [5: 19];
2) Bullard was entranced. “Uh, this intelligence analyzer,” he said, “it analyzed intelligence, did it?”
“It was an electric butter churn,” said the stranger.
“Seriously now,” Bullard coaxed [5: 56].
3) He chuckled modestly, as Atkins shut the post office door behind him. “One-eyed man
in the land of the blind, you might say.”
“A one-eyed man might as well be blind,” declared Upton Beaton, “if he doesn’t watch
people’s faces and doesn’t give the blind credit for the senses they do have.” [6: 83].
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4) “Let sleeping dogs lie. You forget all about it, destroy the intelligence analyzer, and I’ll
tell you what to use for a lamp filament.”
“Hogwash!” said Bullard, his face purple. The stranger stood [5: 57].
5) “You can have mine for that, Ed,” said Atkins. “That way, you wouldn’t have to pay
any tax at all.” He lived in three rooms of an eighteen-room white elephant his own father had
bought for peanuts, “And have twice as many termites and four times as much rot as I’ve got
to fight now,” said Newcomb [6: 81].
6) “Haven’t got any friends,” said Fuller.
His mother threw up her hands. “No friends?” she said. “You?”
“Times change, ma,” said Fuller heavily. “Eighteen months is a long time. People leave
town, people get married – ”
“Marriage doesn’t kill people, does it?” she said.
Fuller didn’t smile. “Maybe not,” he said. “But it makes it awful hard for ’em to find any
place to fit old friends in.”
“Dougie isn’t married, is he?”
“He’s out west, ma – with the Strategic Air Command,” said Fuller. The little dining room
became as lonely as a bomber in the thin, cold stratosphere [5: 42].
Як бачимо, типовим прийомом створення письменником комічного ефекту є обігравання на лексико-семантичному рівні смислів, що виникають у випадку полісемії
та омонімії, зокрема регулярною є полісемія типу «пряме і переносне значення слів»,
«вільне і фразеологічно зв’язане значення», «власне і загальне значення». Наведені вище
приклади демонструють техніку такого зіткнення.
На словотвірному рівні обігравання, зокрема, відбувається засобом співвідношення
загальної назви і власної: використання одного з різновидів такого лексико-семантичного стилістичного прийому як антономазія (гр. antonomasia – перейменування) [8: 59],
що формується в результаті переносу імені – перейменування. Наскрізно у творі автор
акцентує увагу на іменах: саме вони передбачають активізацію читацької уяви щодо зовнішності і характеру персонажів. Антономазія ґрунтується на тому, що власне ім’я, найчастіше ім’я особи, яка вирізняється якоюсь характерною ознакою або сталою належністю до певного явища, стає прикметою цієї ознаки або цього явища. Це перейменування
означає, що замість назви певної особи вживається назва такої її ознаки, риси, властивості, дії, речі, завдяки якій цю особу не можна сплутати з іншими. Ілюстрацією цього
положення слугує такий приклад з твору: So we tried to find another Stella. And there just
wasn’t one, not one woman in the club with the dew still on her. “All we’ve got are Blanches,” I
said, meaning all we had were faded women who could play the part of Blanche, Stella’s faded
sister. “That’s life, I guess – twenty Blanches to one Stella.” “And when you find a Stella,”
said Doris, “it turns out she doesn’t know what love is.” [5: 17].
Крім того, специфічний прояв має механізм реалізації іронії та сатири у використанні номінативних лексем, що є власними назвами – прізвищами, прізвиськами персонажів, іменами історичних осіб і міфічних персонажів, відомих як алюзії. Алюзія (лат.
allusio – натяк, жарт) – стилістична фігура, що містить уживану в художньому творі як
риторичний прийом указівку, аналогію чи натяк на певний історичний, міфологічний,
літературний, політичний або ж побутовий факт, закріплений у текстовій культурі або
в розмовному мовленні [7].
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Разом з цим, навмисне повторений чужий вислів (словесний образ) у новому контексті має додаткове семантико-стилістичне та ідейне навантаження. За допомогою алюзії автор передає власне бачення ситуації: 1) I accepted and hung up. “Well, the time has
come,” I said. “Marie Antoinette has finally invited us to have a look at Versailles.” [5: 71]; 2)
In no time at all the mansions and their stables were as vacant as the abandoned palaces and
temples of Angkor Thorn in Cambodia [6: 73]; 3) “I’m not Yellowstone Park!” she said. “I’m
not supported by axes! I don’t belong to everybody! You don’t have any right to say anything
about the way I look!” [5: 45]; 4) The fire department joined its newest member by the fire truck
and congratulated him on his election.
“Thanks,” said Cady, tinkering with the apparatus strapped to the side of the big red truck.
“By George, but there’s a lot of chrome on one of these things,” he said [6: 76].
Звернемо увагу на ігрову природу власне феномена інтертекстуальності, що є провідним явищем художніх систем модернізму та постмодернізму, де функціонування інтертексту зумовлене комплексом характерних для ігрової поетики прийомів, серед яких
поряд з алюзіями широко вживаними є ремінісценції. Ремінісценція – це неявна цитата,
цитування без лапок; елемент художньої системи, що відсилає до раніше прочитаного,
почутого або побаченого твору мистецтва; відгомін у художньому творі якихось мотивів, образів, деталей тощо з широковідомого твору іншого автора [7], що спостерігаємо
при аналізі вказаних творів: 1) “I dunno,” said Hinkley. “There’s a fine old tradition in the
theater: The show must go on. You know, even if you got pneumonia or your baby’s dying, you
still put on the show.” [5: 44] (крилата фраза, що прийшла в театр і шоу-бізнес з цирку);
2) “Audaces fortuna juvat!” said Upton Beaton, who was a tall, fierce-seeming sixty-five. He
was the last of what had been the first family of Spruce Falls. “Fortune,” he translated after
a pause, “favors the bold, that’s true [6: 74] («сміливим доля допомагає» – крилата фраза
Вергілія латинською мовою); назва твору “More Stately Mansions” («Споруди пишні чертоги») є цитатою з вірша Олівера Уенделла Холмса (1809 – 1894) “Chambered Nautilus”
(«Мушля наутилуса»).
Наступним типовим прийомом створення комічного ефекту є оказіоналізми (авторські неологізми) – незвичні, здебільшого експресивно забарвлені, з характерним
індивідуальним характером мовленнєві одиниці, утворені за стандартними та новими
словотвірними моделями, що порушують закони словотворення [7]. Оказіоналізми, як
правило, надовго зберігають забарвлення образності та індивідуальності й доречні тільки в окремих творах, де виконують певну художню функцію – є експресемами, тобто
навмисно створеними (оказіональними) виражальними засобами.
Завдяки семантичному переосмисленню вже наявних у мові слів, висловів, фразеологізмів або морфем оказіоналізми набувають нового, фразеологічно зумовленого значення.
Так, залучаючи лінгвістичну контамінацію (від. лат. contaminatio – змішування) – виникнення нового слова, його форми або виразу внаслідок зближення, поєднання частин двох
подібних слів, форм, виразів, письменник створює нові словникові джерела, які приваблюють влучністю та образністю, не задовольняють традиційністю, звичаєвістю вживання або
не відповідають цілям мовної економії. Як показав аналіз, за аналогією до слів «людиногодина», «людино-день» утворюються оказіоналізми, які мають у досліджуваних творах
такі найбільш регулярні типи значеннєвих відтінків: підсилення ознаки й абстрагування
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значення: “Do you realize,” said Cady, “that you must spend twenty man-minutes and heaven
knows how many foot-pounds a day just detouring around it?” [6: 75].
Не менш уживаним прийомом, за допомогою якого досягається іронічний ефект, є
гіпербола (стилістичний засіб навмисного перебільшення з метою посилення виразності
[7]): He glanced at Bearse Hinkley, and he saw that the old man’s look of anxiety had become
the look of double pneumonia – dizzy, blind, drowning [5: 44]; “You suggest I stay?” said
Susanna wretchedly. “After I’ve been denounced in public as a scarlet woman? A tart? A
wench?” [5: 45]; “But dumb as I was, then is when I made my one and only contribution to
the world. As I say, I haven’t lifted a finger since.” [5: 57]; “Let somebody else worry about
getting food, building shelters and keeping warm, while you sleep in front of a fire or go chasing after the girls or raise hell with the boys. No mortgages, no politics, no war, no work, no
worry. Just wag the old tail or lick a hand, and you’re all taken care of.” [5: 57]; “Listen, Mr.
Cady, sir,” Atkins said hollowly, “we just can’t not give – ” – “You’re standing in the way of
progress,” said Beaton [6: 77];
“Oooh, George,” Grace said, “you know how the Jenkinses are. Yes, they’re nice, but…”
She laughed and shook her head.
“But what?” I said. The possibilities raced through my mind. Nudists? Heroin addicts?
Anarchists? Hamster raisers?
“In 1945 they moved in,” Grace said, “and right off the bat they bought two beautiful
Hitchcock chairs, and…” This time she sighed and shrugged.
“And what?” I demanded. And spilled India ink on them? And found a bundle of thousand-dollar bills rolled up in a hollow leg?
“And that’s all,” Grace said. “They just stopped right there.” [5: 69].
У наведених фрагментах персонажному внутрішньому мовленню у формі драматичного теперішнього часу відводиться провідна роль. Комічний ефект створюється завдяки
поєднанню у виділених еліптичних реченнях, що функціонують у вигляді риторичних
запитань, гіперболи з полісиндетоном, асиндетоном, переліком, повторами.
Зауважимо, фразеологізми виступають одним з мовних засобів комічного, а також
одним із найбільш дієвих засобів під час створення комічної ситуації. Для створення
гумористичного ефекту в досліджуваних творах письменник послуговується народнорозмовними фразеологізмами, що акумулюють у собі народну мудрість. Як наслідок,
вони наділені значними виражальними можливостями, а їх використанням досягається
невимушене, природне зображення об’єктивної, хоч і не завжди привабливої дійсності:
“One man’s meat’s another man’s poison,” said Hinkley. “Live and let live, I always say.” [5:
43]; “Let sleeping dogs lie. You forget all about it, destroy the intelligence analyzer, and I’ll tell
you what to use for a lamp filament.” [5: 57]; As I say, I haven’t lifted a finger since.” [5: 57].
Поряд з народно-розмовними фразеологізмами зустрічаємо функціонування перероблених, власне авторських фразеологізмів, що являють собою різновид МГ – каламбур
і є характерним явищем англійської прози останнього століття: “I’m afraid,” Anne said.
“It’s going to make our home look so sad.” “There’s more to life than decorating.” [5: 71];
“Surely we won’t need all these ribbons,” said Cady. “Wouldn’t do to run out,” said Atkins.
“We did one year, and there was hell to pay.” [6: 76]; The stranger removed his garters and
handed them to Bui-lard’s dog. “A small token of esteem, sir, for an ancestor of yours who
talked himself to death. Good day.” [5: 57].
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Наявний прийом «обманутого очікування» дозволяє створити в аналізованих творах
ряд ефектів у залежності від інтенції автора (гумору, іронії, сатири, сарказму). Якщо брати
до уваги мовні засоби реалізації ефекту обманутого очікування, що призводить до підвищення експресивності твору або його частини і таким чином допомагає оцінити відносну
значимість образів, ідей і почуттів, то найбільш розповсюдженими є: на лексико-семантичному рівні – оксюморон (Atkins smiled sweetly, as though he’d just been shot in the stomach
[6: 76]; назва твору – “Poor Little Rich Town”); на синтаксичному – алогізм – невідповідність причини і наслідку (“American women act and dress like they’re gonna give you the
world. Then, when you stick out your hand, they put an ice cube in it.” [5: 42]); на образному – алегорія (“Mr. Edison,” I said, “do you mean to tell me that dogs are smarter than
people?” – “Smarter?” said Edison. “I’ll tell the world! And what have I been doing for the past
year? Slaving to work out a light bulb so dogs can play at night!” [5: 57]; And the last words that
Sparky ever spoke were to Thomas Edison. “Try a piece of carbonized cotton thread,” he said.
Later, he was torn to bits by a pack of dogs that had gathered outside the door, listening [5: 57]).
Поряд з цим, на лексико-семантичному та синтаксичному рівнях іронічний ефект, як
видно, відбувається за рахунок використання письменником такої стилістичної фігури
нерівності як спадна градація / антиклімакс (англ. descending gradation / anticlimax),
що являє собою семантично складну паралельність і полягає в розташування слів, словосполучень, речень або його частин таким чином, що наступний блок є менш важливим і
значимим, ніж попередній; послідовний перехід від вищого ступеня до нижчого [7]. Антиклімакс – момент певного пом’якшення, навіть послаблення семантичної й емоційної
напруги в художньому творі або його частині, що спостерігаємо в аналізованому творі:
“Change the subject.”
“Change the course of the Mississippi! Talk about politics, and she talks about remodelling
the White House; talk about dogs, and she talks about doghouses.” [5: 71].
Спадна градація в зазначеному уривку комбінується з гіперболою (Change the course
of the Mississippi!) та повторами у вигляді паралельних конструкцій (Change the subject. –
Change the course of the Mississippi; Talk about politics, and she talks about remodelling the
White House. – Тalk about dogs, and she talks about doghouses), що посилює виразність
персонажного мовлення.
Як бачимо з наведеного прикладу, спад логічної кульмінації побудований за асоціативним рядом, що виникає в діалогічному мовленні персонажів. Основними ознаками
градації є наступні: близькість елементів, розташованих в порядку спаду; основа паралельного розташування; пояснювальний контекст, який допомагає читачеві зрозуміти
антиклімакс.
Наступним широко уживаним автором різновидом прийомів комічного є така фігура
контрасту як антитеза, побудована на використанні антонімічної пари: “It’d be almost
exactly like that problem living room in the February Better House and Garden. You remember
that, of course.”
“I must have missed that,” said Anne. The month was August [5: 69].
Отже, як доводять наші спостереження, сатира та іронія як різновиди комічного
є специфічною рисою творчої манери Курта Воннегута, тоді як типовими прийомами
створення письменником комічного ефекту є МГ (та її різновид – каламбур), антонома81

зія, алюзія, ремінісценція, спадна градація / антиклімакс, гіпербола, повтор, оказіоналізм
і антитеза.
Перспектива подальшого дослідження полягає, як нам вбачається, у продовженні
детального аналізу описаних прийомів створення комічного при вивченні своєрідності
та оригінальності творчого методу К. Воннегута та інших письменників-прозаїків, чия
поетика комбінується з іронією і сатирою.
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ПРИЗМУ ВЫЯВЛЕНИЯ ПРИЁМОВ КОМИЧЕСКОГО
Статья посвящена исследованию специфики функционирования разновидностей
категории комического на материале произведений яркого представителя современной
англоязычной литературы Курта Воннегута. Проанализированы типичные приёмы создания комического эффекта и стилистические особенности их употребления в пределах
художественного прозаического дискурса, что является признаком индивидуально-авторского стиля писателя.
Ключевые слова: художественный прозаический дискурс, категория комического,
сатира, ирония, языковая игра, идиостиль.

82

Blynova I. A., doctoral candidate
M.P. Dragomanov national pedagogical university, Kyiv
THE INDIVIDUAL AUTHOUR’S STYLE PECULIARITIES IN THE LIGHT
OF COMIC MEANS REVEALING
The article deals with the specific features of functioning of the category of the comic phenomenon on the material of the brightest representative in modern English literature Kurt Vonnegut. The
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ КОНЦЕПТА ВРЕМЯ
В ПОЭЗИИ ЛЕОНИДА ВЫШЕСЛАВСКОГО
В статье описаны и классифицированы лексические средства выражения концепта
ВРЕМЯ в текстах украинского русскоязычного поэта Леонида Вышеславского, в частности, описаны существительные-доминанты, составляющие лексическую парадигму
«Единицы измерения времени» и вербализующие концепт ВРЕМЯ, отмечены лексемы,
составляющие ядро и периферию данного концепта.
Ключевые слова: концепт, концепт ВРЕМЯ, лексические средства, поэтический
текст.
Проблема времени в художественном произведении становится в последние годы
объектом внимания многих исследователей, во-первых, потому что это объективная данность бытия, во-вторых, потому что эта проблема мировоззренческая. Художественное
мышление во все времена так или иначе должно давать свои ответы о времени как о проблеме бытия, человеческой жизни, ходе истории.
Одной из важных тенденций, определяющих современный подход к категории времени, стал переход лингвистики на антропологическую парадигму. В культурологическом анализе время предстаёт как форма отношения человека к миру, как аксиологическая концепция этого отношения. Человек не рождается с чувством времени, его временные понятия определены той культурой, к которой он принадлежит.
Понятие «время» глубоко пронизывает смысл многих слов, а также язык и всё наше
сознание в целом, затрагивая практически все уровни языка (лексику, морфологию, синтаксис) и проявляясь особым образом на каждом из них. Поэтому неудивительно, что
время принадлежит «к определяющим категориям человеческого сознания, которые в
каждой культуре связаны между собой» [1, с. 51].
© Абламская Е. В., 2016
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Художественный поэтический дискурс даёт представления о развитии видения и
понимания времени в рамках субъективно-творческого типа мышления. Художественное
время, в отличие от времени объективно данного, использует многообразие субъективного восприятия времени. Ощущение времени у человека, как известно, крайне субъективно. Оно может «тянуться» и может «бежать». Мгновение может «остановиться», а
длительный период «промелькнуть». Художественное произведение делает это субъективное восприятие времени одной из форм изображения действительности.
Об особенностях восприятия такой сложной и актуальной категории, как «время»,
могут многое сказать именно результаты её языкового воплощения, и прежде всего специфика лексической системы.
Исследованием категории времени в поэтическом тексте занимались Н.Г. Бабенко;
Г.А. Золотова; О.К. Клименко; О.С. Конькова; Л.Г. Панова; З.Ю. Петрова; Л.О. Чернейко; Е.Н. Широкова и другие. Классические работы, посвященные изучению времени в
художественном тексте, принадлежат М.М. Бахтину, В.В. Виноградову и Д.С. Лихачеву
(Бахтин 1975, 1979; Виноградов 1976; Лихачев 1962, 1967).
Актуальность исследования обусловлена возрастающим интересом к лингвистическому изучению поэтического идиостиля. Избранная тема связана с необходимостью
выявления и анализа средств репрезентации языкового времени в поэтических текстах
русскоязычного украинского поэта Леонида Вышеславского, творчество которого на сегодняшний день исследовано недостаточно.
Цель научной работы состоит в описании лексических средств выражения концепта
ВРЕМЯ в поэтических текстах Л. Вышеславского.
Материалом для исследования послужил корпус примеров из сборников стихотворений Л.Н. Вышеславского 1956-1995 годов: Единство земли (1956), Глоток времени
(1970), Сковородиновский круг: Стихи (1980), Города и годы (1995).
У Леонида Вышеславского свой способ времяисчисления, не всегда совпадающий
с общепринятым. Поэт прошёл вместе с ХХ веком весь путь от первого аэроплана до
межпланетных кораблей и Интернета. Он был свидетелем этого удивительного прорыва человечества и осмысливал его в своём творчестве. Любить старое и восхищаться
новым – в этом проявлялась великая гармония натуры Леонида Вышеславского. Время
для него не скоротечно, оно не улетало, не проходили мимо годы. Он умел наслаждаться
каждым моментом жизни.
Вышеславский видел назначение поэзии в раскрытии духовной жизни людей во времени и на фоне времени. Понимая недолговечность жизни, поэт, как никто другой, мог
наполнить смыслом не только дни, недели, годы, но и века. При этом лексемы год и век
участвуют в описании ментального плана человеческого существования.
Концепт ВРЕМЯ репрезентируется Леонидом Вышеславским большим количеством
единиц. Центральную зону, или ядро, концепта формирует ключевое слово время, которое характеризуются семантической неоднородностью:
и время всё больше приносит свершенье
больших человеческих мыслей и дел [2 : 14]
В частности, поэт сожалеет о том, что время неумолимо ускоряет ход. Но осознание
проходящей жизни придавало ему сил и рождало стремление познать смысл жизни, увидеть больше, черпать всё нужное и важное для будущего:
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До боли мало времени! До боли
хочу увидеть больше во стократ [3 : 36]
События мелькают, и порою,
как говорится, не уловишь нить
Случается, что время дорогое
мне хочется продлить, остановить,
запечатлить, сберечь хоть малый след [3 : 24]
Время для Леонида Вышеславского не абстрактное понятие. В сборнике «Сковородиновский круг» он описал время как нечто материальное, показал читателю, что время
не только можно ощутить, но и заглянуть в него, постараться найти в нём нечто давно
утерянное:
Долго же я туда собирался,
А теперь она так далека во времени,
что едва ли я её найду.
Во времени уже не найду никогда [5 : 7]
В его стихотворениях для обозначения времени используются слова, не типичные
для измерения длины человеческой жизни (эпохи, века, эры):
Прошло лишь сто, сто небольших минут,
а на Земле уже иная эра, которую космической зовут.
Его вчера могло быть несколько веков назад, а неделя – длиться вечность:
Ты мне всегда была надёжным другом,
ещё тогда, в далёком веке том [3 : 25]
В стихотворениях поэта редко можно встретить слово «завтра», хотя он принадлежал
к тем людям, которые задумываются о будущем, прогнозируют его и восхищаются им:
Плечом доставшее до звёзд,
встающее во весь вселенский рост
сегодня создающееся Завтра [4 : 51]
Но автор жил сегодняшним днём, в котором был уверен и которым был доволен, и
был горд тем, что произошло на его веку. «Сегодня» Вышеславского было продолжением
жизни, в нём можно увидеть результаты прошедших стараний:
Сегодня человек уже разведал космос [4 : 40]
Сегодня на луну я совершил прыжок [4 : 11]
Сегодня, ставши великаном,
с тобою, друг мой, в космос выхожу [4 : 56]
Его «сегодня» не перепутать ни с чьим. В нём мастерски переплетены день и ночь,
вечер и утро:
Всё многоцветье солнечного дня
переливалось перед нами [3 : 45]
Ближайшую периферию концепта ВРЕМЯ формируют названия конкретных единиц
измерения времени – существительные-доминанты с интегральной семой ‘время’: мгновение, минута, час, день, год, век. Каждое из них имеет особенности употребления, характеризуется различными количественными и качественными значениями и по-своему
передаёт авторскую оценку времени:
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Всё так же летит за мгновеньем мгновенье,
полёту минут неизвестен предел [2 : 14]
Я думаю, лет эдак через пять
Мы тракторами будем управлять по радио [2 : 24 ]
Я стрелку часов передвинул
вперёд на четыре часа [4 : 29]
И, помню, много дней тому назад
Мне жизнь не в жизнь казалась без билета [2 : 27]
Средства репрезентации ядерной зоны концепта ВРЕМЯ и его ближайшей периферии выражают временную определённость. Их использование связано с внутренней
или внешней точкой зрения автора. Так, слово день может иметь разную длительность
и протяжённость, понимается как субъективно воспринимаемое время. Чаще других
встречается слово день в значении «время, период»:
Я до скончания дней переполнен
«неизвестною» этой войной [3 : 5].
За жизнь…О ней нам думалось всегда…
Особенно нам думалось о ней
в Помпее – городе давно минувших дней [2 : 43]
Общепринятое значение слова час в поэзии Леонида Вышеславского также часто
соотносится с понятием «период времени». При этом час предполагает осмысление
событий, он связан с эмоциональным переживанием:
Пускай она оберегает нас
и в этот, и в бегущий следом час [2 : 12]
И в долгий час труда и в роздых
я переполнен весь, как воздух [2 : 25]
Кроме общепринятого измерения года: Не год, не два, а долгие года он плыл в своих
космических доспехах [4 : 36], есть у поэта своё, художественное понимание этого отрезка времени: Жители космических годов («Старый парк»).
В качестве образов художественного времени в поэзии Вышеславского могут
выступать и отвлечённые понятия, как-то: прошлое, настоящее, будущее, память, воспоминание (перемещение из настоящего в прошлое), выражающие неопределённую величину времени:
Он (внук) – молокосос, младенец! –
мне, деду, открывает свет!
С ним то, что в жизни примелькалось,
я вижу как бы в первый раз! [3 : 25]
Есть в творчестве поэта и временные образы, имеющие метафизическое и мифологическое значение, такие, как жизнь, смерть, бытие, небытие, бесконечность, вечность,
также выражающие неопределённую величину времени: в них заключён философский
смысл вечных истин, размышления об извечных человеческих чувствах и порывах, пришедших к нам из глубин времени:
Я тем волшебным сквозняком
пронзён навеки [4 : 18]
…в одной любви, в любви одной
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мы узнаём своё бессмертье [2 : 24]
Творчеству Леонида Вышеславского характерна метафоричность, которая наблюдается и в реализации концепта ВРЕМЯ. Поэт олицетворяет временные отрезки, изображая время как живой организм. Время оказывается в позиции субъекта, активного
деятеля, наделяется человеческими свойствами, в чём проявляется взгляд автора на мир
как одушевлённый, несущий в себе творческую динамику:
а время поспешно сгребает минуты,
как в дни сенокоса сгребают траву [5 : 13]
Следит за нами искоса давно прошедший век [4 : 14]
Метафорические переносы являются способом языковой интерпретации концепта
ВРЕМЯ, служат созданию ярких поэтических образов.
Таким образом, средства выражения языкового времени отражают субъективный характер восприятия этой категории. Специфика отношения поэта ко времени проявляется в особом отборе, организации и функционировании лексических средств выражения
категории времени; темпоральная лексика характеризуется многообразием смысловых,
оценочных и эмоциональных оттенков. Анализ лексем, обозначающих время, показал,
что категория длительного времени (вечность, бесконечность, столетия, века, эры) представлена в поэзии Вышеславского шире, чем категория непродолжительного времени
(момент, мгновение, секунда, минута, недолго, скоро, быстро). Вероятно, это связано с
тем, что основной темой творчества Леонида Вышеславского является космос, вселенная, а характерной чертой его лирики – философичность.
Представляется перспективным дальнейшее комплексное изучение лексических и
грамматических средств авторепрезентации языковой личности Вышеславского, способов формирования его идиостиля.
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У статті дано аналіз наукової літератури з питання міжфразових зв’язків у усному тексті, розглянуті основні наукові передумови і теоретичні положення, що дають
можливість зробити попередню оцінку інформативних і структурних характеристик
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Проблема міжфразових зв’язків – одна з ключових в лінгвістиці тексту. Вона не раз
досліджувалася на матеріалі різних типів і видів як письмових, так і усних текстів. Прийнято вважати, що міжфразові зв’язки розділяються на: а) внутрішньофразові зв’язки;
б) поєднані зв’язки, які одночасно вказують на внутрішньофразові і міжфразові; в) власне міжфразові зв’язки [1: 212].
Багато робіт, що стосуються міжфразових зв’язків, було присвячено виявленню набору засобів зв’язку на різних рівнях мовної системи [2: 69-73]. Знання цього набору
засобів зв’язків важливе для дослідника, тому що це знання допомагає орієнтуватися у
багатьох питаннях побудови тексту.
Актуальність дослідження. Питання міжфразових зв’язків в усному тексті представляється найбільш важливим, як для розробки проблеми внутрішньої структури
і функціонування тексту в якості комунікативної одиниці, так і в питанні вивчення
зв’язкової стилістично диференційованій усній мові.
Мета статті полягає в тому, щоб зробити аналіз наукової літератури з питання міжфразових зв’язків в тексті, розглянути основні наукові передумови і теоретичні положення, що
дають можливість зробити попередню оцінку інформативних і структурних характеристик
тексту, і різних аспектів його розгляду, описати ієрархію текстових одиниць і, на основі
аналізу наукових робіт, дати характеристику міжфразових і інших текстових зв’язків.
Виклад основного матеріалу дослідження. На даному етапі стану науки про текст
пропонується розрізняти наступні типи засобів зв’язків [3: 205-207]:
1. Синтаксико-граматичні засоби зв’язку
а) порядок слів у зв’язку з актуальним розчленовуванням (послідовний в розповідних надфразових одиницях і паралельний в питальних);
б) союзи, союзні слова, говір займенникового характеру, встановлюючий тимчасовий, локальний і причинно-наслідковий і інші стосунки між реченнями;
в) несамостійні елементи висловлювань (парцелляти,
еліптичні обороти);
г) форми граматичного часу;
д) анафори, слова вказівної сфери, артиклі, займенники, детерминативи.
2. Лексичні засоби
а) тематична лексика;
б) корреференція – різне позначення одного і того ж об’єкту денотата.
Розрізняють безпосередній лексичний повтор, синонімічне позначення, а також займенникову репрезентацію.
3. Просодичні засоби
а) тональні;
б) динамічні;
в) темпоральні;
г) акцентуація;
д) паузація.
Деякі дослідники [4: 8] виділяють також стилістичні засоби зв’язку, серед яких вони
розрізняють: синтаксичний паралелізм, еліпсис, наростання, питальні речення в розповідному тексті. Відзначаються також екстралінгвістичні показники зв’язку: тимчасова
однорідність, просторова однорідність.
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Частіше всього засоби зв’язку різних рівнів виступають у взаємодії один з одним, і
хоча набір їх залишається загалом однаковим для різних функціональних стилів, проте
варіює їх розподіл. Відповідно до використовуваних засобів розрізняються типи зв’язків.
О. І. Москальска, наприклад, вважає, що пропозиції, що входять в одну надфразову
єдність, пов’язані між собою передусім єдністю теми і стосунками комунікативної прогресії. Усі зовнішні прояви зв’язності, будь то лексичні, граматичні або будь-які інші
засоби зв’язку, відносяться нею до виразників структурного зв’язку в тексті. При цьому
робиться також обмовка, що «структурна цілісність надфразової єдності є зовнішнім вираженням смислової (тематичною) і комунікативної цілісності. Тому, описуючи явища
тематичної, комунікативної і структурної цілісності тексту, ми стикаємося з одними і
тими ж явищами, які обертаються до нас різними своїми гранями» [5: 2].
Л. М. Лосева, досліджуючи міжфразові зв’язки в монологічних текстах в російській
мові, виділяє два види міжфразових зв’язків – смежні і дистантні між контактуючими і
неконтактуючими самостійно оформленими реченнями [6: 3-4].
Так С. І. Гіндін, досліджуючи текст на семантичному рівні, зводить текстові зв’язки
до стосунків повтору, зачеплення і послідовності [7: 9]. Б. А. Маслов виявляє в тексті
наступні типи зв’язків: детермінація, координація і констеляція. Основним автор вважає
детермінативний тип зв’язку [8].
Спроби максимально спростити структуру текстових зв’язків у багатьох випадках
є виправданими, оскільки, відображаючи конкретні особливості текстів, що вивчаються, вони, безумовно, вносять свій вклад в дослідження характеру міжфразових зв’язків.
Проте часто такий підхід є недостатнім.
Так, Л. В. Нефедова справедливо відмічає, що окрім досліджуваних у більшості робіт лексико-граматичних зв’язків, слід не забувати і про інший тип зв’язності. Це
зв’язність логічна, смислова, яка не завжди може бути виражена формально. Автором
пропонуються для розгляду наступні типи зв’язків [9]:
1. Соположення. Соположені речення не мають окрім пауз ніяких інших ознак
з’єднання.
2. Ланцюгові зв’язки. Пов’язані ланцюговим зв’язком елементи тексту – це ланцюг
тісно пов’язаних по сенсу (єдиним послідовним розвитком думки) і граматично (структурною співвіднесеною) речень. Розвиток здійснюється шляхом повторення в подальшому однієї з ланок попереднього речення.
3. Паралельні зв’язки. Друге речення уподібнюється по своїй структурі першому
і тим самим з’єднується з ним. Підкреслюється провідна роль смислового паралелізму.
4. Приєднання. При приєднанні, по зауваженню Л. В. Щерби, другий елемент проявляється у свідомості того, що говорить тільки після першого.
Т. П. Іванова, що дослідила композиційно-смислову структуру і синтаксичну структуру короткого газетного тексту в англійській мові, класифікує міжфразові зв’язки таким
чином. Вони можуть характеризуватися:
а) за способом вираження як лексичні, морфологічні і синтаксичні;
б) по напряму, в якому вони здійснюють міжфразовий зв’язок в тексті, як регресивні
і прогресивні;
в) по розташуванню як зв’язані і дистантні;
г) по вживаності як регулярні і іррегулярні.
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Автор не ставив перед собою завдання досліджувати міжфразові зв’язки на просодичному рівні [10: 19].
Л. С. Сержан, вивчаючи смислове розчленовування парцельованої надфразової єдності, прагне у своєму дослідженні врахувати усі можливі види зв’язків на усіх рівнях і
виявляє деякі типи зв’язку, які раніше в лінгвістичній літературі не відзначалися. Наприклад, «асоціативний» зв’язок, який закладений в екстралінгвістичній ситуації. Зазвичай
міжфразовий зв’язок такого типу зустрічається в надфразовій єдності, «деякі компоненти якої синтаксично не організовані і допускають неоднозначну синтаксичну кваліфікацію» [11: 47].
У дисертаційній роботі Л. С. Сержан була зроблена одна з перших спроб обліку
ролі просодичних засобів в описі міжфразових зв’язків на матеріалі французької мови.
Проблема міжфразових зв’язків на просодичному рівні і досі залишається мало розробленою. А тим часом представляється, що такого роду дослідження могли б багато що
прояснити в структурі міжфразових зв’язків в тексті, оскільки по словах Э. Компаниса
«...різні звучні елементи, які слідують один за одним в мовному ланцюзі, пов’язані між
собою не однаковим чином» [12: 20].
Подібну ж думку висловлює Д. Кристал, говорячи про те, що процес переходу від
ізольованих речень до зв’язного тексту не може бути зведений до механічного нанизування мелодійних контурів [13: 235]. Чи означає це, що речення в тексті отримує неповну
завершеність або що його інтонаційна (у широкому значенні слова) структура придбаває
якісь інші модифікації?
Б. С. Кандинський, вивчаючи інтонаційну структуру цілого тексту на матеріалі читання монологічних уривків з німецької прози, стверджує, що гіпотеза про неповну інтонаційну завершеність речень в тексті на вказаному матеріалі не підтвердилася. Автор
стверджує, що відсутність інтонаційного зв’язку між реченнями не обов’язково вказує
на смисловий розділ, також як і смисловий розділ сам по собі не означає відсутності
інтонаційного зв’язку [14: 39-42]. На підставі висновку про незалежність наявності інтонаційного зв’язку від смислового розділу, Б. С. Кандинський вказує на існування трьох
видів стиків між реченнями:
а) сполучні, які оцінювалися аудиторами невпевнено, оскільки, за твердженням автора дослідження, при визначенні цього типу зв’язку, аудитори часто виходили з семантичних, а не інтонаційних зв’язків в тексті;
б) нейтральні (це відсутність як меж, так і зв’язків), вони оцінювалися аудиторами
майже так же невпевнено, як і сполучні;
в) розділові стики були най адекватніше оцінені аудиторами.
На наш погляд, найбільш цінним в роботі Б. С. Кандинського є його підхід до тексту
як цілісного явища та виділення в тексті структурних елементів : початку, кінцівки, смислових розділів, фонетичних абзаців. У деяких пізніших дослідженнях застосовується подібний підхід, де характеристика тексту як цілісного явища також береться до уваги. У
основу текстових зв’язків кладеться принцип не лише взаємної залежності текстових
одиниць, а також їхні системні характеристики [15; 16].
Ж. Б. Пинаєва, вивчаючи інтонаційні міжфразові зв’язки, вважає, що вони «найяскравіше проявляються на початковій ділянці подальшою з двох суміжних фраз, інтонаційно зчіплюючи, зіставляючи і протиставляючи подальшу фразу з попередньою,
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тобто утворюючи з попередньою фразою міжфразовий ретроспективний інтонаційний
зв’язок» [17: 11–23].
Т. М. Ніколаєва відмічає існування в тексті «зон дії суворого правила», коли, як ми
вважаємо, можна прогнозувати наявність якихось константних (загальнообов’язкових
для будь-якого прочитання або вимовляння цього тексту) характеристик, і «зон вільного
вибору», коли можливий прояв індивідуальності суб’єкта (його особистого трактування,
що читає або говорить [18: 34]. Але таких «зон вільного вибору» повинно бути в тексті
не надто багато, інакше відсутня належна міра смислової тотожності. І дійсно, якби кожен індивід, що читає або слухає, сприймав би і вимовляв текст абсолютно по-своєму,
тоді розуміння було б відсутнє взагалі. Тому нам представляється, що при виявленні системності текстових зв’язків в тексті як системному цілому необхідно спиратися передусім на зв’язки, які грають визначальну роль в здійсненні структурної цілісності тексту,
а урахування власне міжфразових зв’язків слід проводити там, де пограничні ділянки
тематичних блоків і комунікатів співпадають з межами фраз. З цього виходить, що дослідження повинне розпочинатися з виділення текстових одиниць, організуючих текст
як системну цілісність. А зв’язки на межах (стиках) цих одиниць матимуть вирішальне
значення в організації тексту не як когезівної єдності, а як системного об’єкту .
Як справедливо відмічає І. Р. Гальперін, «істотне значення для розуміння лінгвістичної природи тексту як явища об’єктивувалося від мови і від мовлення і має порядок
дотримання релятивних і предикативних надфразових одиниць» [21: 72], тобто, іншими словами, різні елементи тексту можуть бути по-різному розташовані одні відносно
інших. Вони можуть знаходитися не в прямому контакті, а бути пов’язаними за посередництва інших елементів. У такому разі не можна забувати про наявність в тексті як
контактних, так і дистантних зв’язків. Якщо змінити, наприклад, порядок дотримання
різних одиниць тексту, то може бути порушена і сама єдність тексту, і логічні і семантичні зв’язки між його елементами.
Функціонуючи в певному середовищі, текст як система сам є елементом системи
більш високого порядку і, значить, частково передає (виражає) її властивості і характеризується наявністю зв’язків з нею. Ці зв’язки вказують на приналежність тексту до
певного типу, тобто несуть «типологічну» інформацію про текст.
По визнанню багатьох лінгвістів, переважаюче значення в тексті має семантична інформація [22: 72-81]. Проте інформація «типологічна» у багатьох випадках не може залишатися без уваги. Це відбувається передусім тому, що дослідника не може не цікавити
як орієнтація в типі тексту допомагає реципієнтові в сприйнятті сенсу повідомлення.
Далі, у вивченні тексту як системному цілому важливе значення має те, як організація
цієї інформації співвідноситься із загальними принципами продукування тексту. І, нарешті, стилістична однорідність або перебій стилів можуть служити одній з характеристик
зв’язності тексту, наприклад, виражати його часткову незв’язність.
Висновки. У попередні десятиліття переважав формальний підхід до питань
зв’язності, і основний упор робився на вивчення синтаксичних засобів зв’язку і взагалі
синтаксичній організації внутрішньої структури тексту. У просодичному ж аспекті внутрішньотекстові зв’язки майже не вивчалися.
Аналіз вивченої літератури показує, що дослідження міжфразових зв’язків проводилися найчастіше на матеріалі двох або рідше за декілька суміжних фраз, що входять в
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одну надфразову єдність. Отже, ці роботи характеризуються в основному лінійним підходом до тексту, без урахування його структурно-системної організації, тобто упускають
з виду основні характеристики тексту, що ніяк не виводяться з характеристик зв’язків
двох фраз, що поруч стоять: цілісності і завершеності.
Перспективи подальших досліджень полягають в проведенні експериментально-фонетичного дослідження, в якому були б враховані усі перелічені вище моменти з метою
встановлення просодичних характеристик тексту.
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ТИПЫ МЕЖФРАЗОВЫХ СВЯЗЕЙ В УСТНОМ ТЕКСТЕ
(ИСТОРИЯ ВОПРОСА, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ)
В статье дан анализ научной литературы по вопросу межфразовых связей в устном
тексте, рассмотрены основные научные предпосылки и теоретические положения, дающие возможность сделать предварительную оценку информативных и структурных
характеристик текста и различных аспектов его рассмотрения, описать иерархию
текстовых единиц. На основе проведенного анализа научных работ дана характеристика межфразовых и других текстовых связей.
Ключевые слова: межфразовые связи, устный текст, границы текста, единицы
текста, средства связи, уровни языковой системы.
Dmitriyeva T.,Yeltsova S.
TYPES OF INTER-PHRASE RELATIONS IN THE ORAL TEXT
(HISTORY OF THE QUESTION, PROBLEMS AND PROSPECTS)
The article represents the analysis of scientific literature on the problem of inter-phrase
relationship in oral text. The main scientific prerequisites and theoretical issues were analyzed,
making it possible to perform a preliminary evaluation of informative and structural characteristics of a text, as well as different aspects of its investigation and to describe the hierarchy of
text units. On the basis of the performed analysis the characteristics of inter-phrase and other
relations was given.
Key words: types of inter-phrase relations, oral text, text boundaries, text units, means of
relationship, levels of the language system.
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СОЦІАЛЬНО-ІДЕНТИФІКАЦІЙНА ПРАГМАТИКА РОЗМОВНИХ ОДИНИЦЬ
У ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ
У статті окреслюється проблематика соціально-прагматичного забарвлення художнього тексту на матеріалі роману Р. Гарі «La Vie devant soi». Автор аналізує вплив
розмовного наповнення твору на можливість здійснення соціально-мовленнєвої характеристики персонажа. Розглядається вплив соціальної ролі героя на добір ним мовленнєвих одиниць із різних розмовних регістрів.
Ключові слова: розмовна лексика, синтаксис, регістр, соціально-прагматичне забарвлення, соціально маркована мова, художній текст.
Художня проза є різновидом літературного дискурсу, її прототиповий характер
виявляється в співвіднесеності з конкретними моделями текстотворення і текстосприйняття. Художній текст – це продукт процесу комунікації, спрямований на реалізацію творчих потенцій, здібностей, психологічних особливостей особистості, що характеризується
певною прагматичною значущістю, реалізація якої передбачає використання різних
стилістично маркованих [1: 487], зокрема й соціально навантажених розмовних одиниць.
На сучасному етапі спостерігаємо тенденцію до підвищеної зацікавленості письменників
ненормативною лексикою і, відповідно, активного її вживання в художньому мовленні.
Соціально-прагматичне використання розмовних одиниць у художніх текстах є доволі
специфічним і складним питанням, яке й визначає актуальність обраної теми.
Мета роботи полягає у з’ясуванні соціально-ідентифікаційних особливостей прагматики розмовного компоненту сучасного французького літературного твору.
Об’єктом дослідження є розмовний компонент сучасного французького художнього
дискурсу, а предметом – соціально-ідентифікаційна прагматика розмовного компоненту
сучасного французького літературного тексту. Матеріалом дослідження слугували елементи розмовного компоненту роману Р. Гарі «La Vie devant soi».
Дослідженню прагматичного аспекту художнього дискурсу присвячували свої
розвідки такі науковці, як О. Бугера [1], О. Ємець [2], Г. Кузенко [3], О. Мерзлікіна [4],
О. Пономарьова [5] та ін. Однак, прагматичні особливості художнього тексту ще недостатньо вивчені, особливо у площині узусу соціально маркованого розмовного компоненту. Твори Р. Гарі слугували матеріалом дослідження для небагатьох наукових розвідок
(К. Барош [6], Д. Белло [7], Р. Галімова [8], Б. Лаланд [9], Е. Лафон [10], А. Моранж [11],
С. Тер [12]), що зумовлює значущість цього дослідження.
У нашій статті розглянемо найбільш складні для перекладу художнього тексту елементи – соціально-ідентифікаційні мовленнєві форми в сучасній французькій розмовній
мові. Французький лінгвіст А. Греймас, розглядаючи значення автентичного семантизму
і вульгарної семіології, введені Ж. Лаканом і Ж. Дюраном, встановлює відмінності між
власне мовленням (parole) і соціальним мовленням [13: 82].
© Білас А.А., 2016
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Не намагаючись розмежувати поняття «розмовний стиль», «розмовне мовлення», «нелітературна мова», «жаргон», «арго», «сленг», «просторіччя», Р. Галімова
зупиняється, на її думку, на загальнішому терміні «соціально-мовленнєві форми» [8:
25]. У нашій роботі обираємо основним термін «соціально-ідентифікаційний розмовний
компонент», оскільки різнорегістрове наповнення мовлення персонажів досліджуваного
твору [14] визначає соцільну роль мовця, детермінантом якої часто виступає мовленнєва
ситуація.
Ідея можливого спілкування з використанням «незрозумілих» вербальних засобів,
знаходиться в гармонії з переконанням Р. Гарі щодо «арготичної мови», яку немов
порівнює зі святенною мовою старого Гаміла, оскільки обидві вирізняються від мови
пересічної людини [11: 977].
Нарацію провадить головний герой, тож роман написано досить специфічною мовою.
Вона досконало передає почуття, емоції, враження підлітка – все те, з чого складається
його світобачення. Мабуть не кожному читачеві буде до снаги отой натуралізм, з яким
Момо веде свою розповідь, проте він вповні передає трагізм існування героїв [15]. Природна і дуже жива мова арабського хлопчика Мохаммеда (Момо) у романі «La Vie devant
soi» є вдалою авторською знахідкою Р. Гарі. Письменник досяг дивного ефекту достовірності, «увійшовши в мовної образ» дитини, вдаючись до прийому мовної стилізації [8:
25]. Ідея оповідача-підлітка дозволяє Р. Гарі під прикриттям дитячого письма, нав’язати
звичайній, ужитковій мові загальний безлад, який перевищує опозицію письмова/усна,
вишукана/просторічна [16: 168; 11: 66].
«La Vie devant soi» яскраво імітує усне мовлення. С. Тер небезпідставно вважає
Р. Гарі мімом, оскільки його мова імітує автентичність усної мови [12: 198]. Адже ще
Е. Бенвеніст першим вказав на важливість «усного мовлення» у вивченні теорії дискурсу та теорії висловлювання (énonciation) [17: 222]. Наведемо для прикладу уривок,
де відсутність розділових знаків, довгота і ритм фрази яскраво відображає явище уснорозмовності: Moi Madame Rosa je lui aurais promis n’importe quoi pour la rendre heureuse
parce que même quand on est très vieux le bonheur peut encore servir, mais à ce moment on a
sonné et c’est là que c’est produit cette catastrophe nationale que je n’ai pas pu encore faire
entrer ici et qui m’a causé une grande joie car elle m’a permis de vieillir d’un seul coup de
plusieurs années, en dehors du reste [14].
У своєму романі Р. Гарі, конструює головно емоційний пошук дитини, яка захоплюється персонажем батька-поліцейського. На думку А. Моранж [11: 321], письменник
передає таким чином чуттєвість свого героя через використання ним презентативу з вибором чудового виразу: «Les flics, c’est ce qu’il y a de plus fort au monde. Un môme qui a un
père flic, c’est comme s’il avait deux fois plus de père que les autres» [11].
Мова цього письменника відрізняється від норми, оскільки зазнала деформаціїних
процесів, адже Мохаммед вивчив французьку в контакті з людьми з різних верств суспільства [10: 16]. У статті, присвяченій «La Vie devant soi», К. Барош аргументовано описує цей аспект: Р. Гарі є мовним піратом, який продовжує змінювати слова і фрази зі
своїм звичним значенням для іншого використання, більш ефективного, більш істотного
і чия кумедність в тому, що вони якимось чином наповнені новим смислом без позбавлення зв’язку зі старим, принаймні, у свідомості читача. Контраст і несподіванка довершують прагматичний ефект [6: 98-99.]. Мова твору слугує автору, щоб здивувати читача і
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представити різний світ, дуже часто маргінальний [10: 7]: Quand je faisais mon numéro sur
le trottoir, je me dandinais, je dansais avec Arthur et je ramassais du pognon [14].
Натхнення поліцейськими розвивається в дитинстві Момо й через материнські страхи [11: 321]: J’ai jamais compris pourquoi on ne permet pas aux putes cataloguées d’élever
leur enfant, les autres ne se gênent pas. Madame Rosa pensait que c’est à cause de l’importance du cul en France, qu’ils n’ont pas ailleurs, ça prend ici des proportions qu’on peut pas
imaginer ... Madame Rosa disait que le cul c’est ce qu’ils ont de plus important en France
avec Louis XIV et c’est pourquoi les prostituées, comme on les appelle, sont persécutées car
les honnêtes femmes veulent l’avoir uniquement pour elles. Moi j’ai vu chez nous des mères
pleurer, on les avait dénoncées à la police comme quoi elles avaient un môme dans le métier
qu’elles faisaient et elles mouraient de peur [14].
Автор художнього твору сам створює та відтворює реальність, дійових осіб свого
твору, що введені в описані в художньому творі комунікативні ситуації. У художньому
тексті можна відзначити комунікацію літературних героїв, що є одним із засобів імітації
індивідуального мовлення, здебільшого розмовного, з притаманними йому мовнопсихологічними рисами, в тому числі й засобами комунікативного взаємовпливу. Ця
комунікація виявляється включеною в ширшу комунікацію «автор – читач» і визначається
нами як комунікативний план безпосереднього впливу персонажів один на одного [4: 5].
Зовнішній вигляд синів Надін, відображаючи явне нерозуміння злиденності Момо,
доповнюється ще й «прямим стилем» [11: 261] їх мовлення, де простежується відверте
здивування з допомогою ненормативного прямого порядку слів у своїх репліках: – Pourquoi il est habillé comme ça [14]? – Tu es arabe [14]?
Кожен герой твору вибирає ту особливу мову, який характеризує його. Як зазначив Б. Лаланд, «використання мови, що є деформацією офіційної французької мови, є
текстуальним знаком світу, який називається анти-суспільством: віртуальна «буржуазна» мова корелює з іншою віртуальністю, а саме французького суспільства, чиї звичаї
організовані в систему» [9: 57]. У просторічно марковану оповідь виливається бурхлива
реакція Момо:
Merde, je me fais pas traiter d’Arabe par personne. Et puis, quoi, c’était pas la peine
d’insister, j’étais pas jaloux ni rien mais la place n’était pas pour moi et puis elle était déjà
prise, j’avais rien à dire. J’ai eu un truc à la gorge que j’ai avalé et puis, je me suis précipité
dehors et j’ai foutu le camp. On était pas du même quartier, quoi [14].
Таким чином, просторічно-розмовна ознака також є одним з елементів, які вирізняють мову творів Р. Гарі: Il y a des flics qui sont mariés et qui ont des gosses, je sais que ça
existe. J’ai discuté une fois avec le Mahoute pour savoir comment c’est d’avoir un père flic,
mais le Mahoute en a eu marre, il a dit que ça sert à rien de rêver et il est parti. C’est pas la
peine de discuter avec les drogués, ils n’ont pas de curiosité [14].
Читання роману Р. Гарі виявляє людичне мистецтво мови письменника, який вкладає
в уста персонажів лексику і синтаксику, що виходить за межі норми французької мови, таким чином створюючи можливості їх широкого узусу і стилістичних «хитринок» [11: 753].
Такими є повтори підмета чи відсутність заперечної частки ne зокрема у мовленні Мадам
Рози: – Qu’est-ce que tu es mignon, toi [14]! – Il faut pas en parler à personne, Momo [14].
Із вибором усної мови, немає нічого більш очевидного в устах Момо, ніж поверхнева емоційність. Справді у романі «La Vie devant soi» найбільше постраждала мова,
97

зазнаючи певних порушень, ставши невідємним елементом мовлення підлітка алжирського походження, який не відвідує школу і живе з колишньою повією, мадам Роза. Moмo
використовує просторічно-фамільярні або грубі слова, немов нанизуючи їх, що підсилює
соціально-прагматичне експресивне забарвлення твору: – Vous en connaissez beaucoup,
des trucs qui pardonnent, Madame Rosa? Vous me faites chier. Vous me faites chier tous, sur
la tombe de ma mère [14]!
Сила Р. Гарі проявляється у значному насиченні смисловими перекрученнями, деформаціями слів чи цілих речень, а також у плутанині регістрів [12: 198]. Наприклад,
Момо плутає регістр права і медицини: C’est ce que le docteur Katz appelle en médecine les
rémissions de peine [14].
У пам’яті оповідача зберігається відчуття материнської відсутності, які реалізовуються в реальних проявах [11: 162], зокрема у квартирі, коли він кричить і його імітують
інші діти. Письменникові вдається надати рельєфу цим крикам завдяки фамільярному
регістру з його соціально-прагматичними повторами: Madame Rosa n’était pas comme ça
elle-même, elle le disait seulement à cause des préjugés et je savais bien que j’étais son préféré.
Quand je me mettais à gueuler, les autres se mettaient à gueuler aussi et Madame Rosa s’est
trouvée avec sept gosses qui réclamaient leur mère avec des hurlements à qui mieux mieux et
elle a fait une véritable crise d’hystérie [14]...
Хоча роман і наповнений просторіччям, лексика природньо вплітається у текстову
тканину, функціонуючи поза правилами стандартної французької мови. Мовлення Момо
можна трактувати як мовлення самого Р. Гарі з його шкільних спогадів. З одного боку, це
справжнє творіння письменника, а з іншого, в мові твору відчувається провокативність,
адже автор природньо стилізує усно-розмовне мовлення, вкладаючи його в уста різних
персонажів:
– Qu’est-ce qu’il y a? Vous allez pas encore foutre le camp [14]? (Момо)
Ils vous en font baver jusqu’au bout et ils ne veulent pas vous donner le droit de mourir,
parce que ça fait des privilégiés. … J’ai donné mon cul aux clients pendant trente-cinq ans
[14]... (Мадам Роза)
– B’jour, p’pa [14] (Мойсей)
Мова «La Vie devant soi», на думку Д. Белло, є справжнім мистецтвом. Задоволення
від мови Р. Гарі нерозривно пов’язане з її маргінальністю, яка будучи виявом таланту митця, заставляє читача хвилюватися, навантажуючи його подвійно, надаючи крім
маргінальності ще й успішності [7; 12: 222-223]. Тріумф малого спостерігача визначає
його стиль, вибір мовного регістру: Ça lui faisait plaisir de lui avoir coupé les couilles,
à ce mec [14].
Порущення у синтаксисі твору відображають просторічний й усно-розмовний дискурс, що відбувається й завдяки таким виразам, як c’est comme ça que, sans ça, tout ça
c’est, des fois que [14]. Так, Мадам Роза визнає різницю між регістром свого середовища
та регістром інших: – Comment ça s’appelle chez eux, cette maladie que j’ai [14]?
Р. Гарі пише нестандартною мовою з використанням обсценної лексики: – Il n’y a
pas à chier [14]. Вульгарність бере участь, і саме в усній формі, через образи, лайку або
погрози: 1) L’hôpital, tant que je suis là, c’est zobbi, Madame Rosa [14]. 2) Le droit sacré des
peuples ça existe, oui ou merde [14]?
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Слова не мають значення лише провокативності. Вони є частиною гри з мовою та її
оновленням. У цьому бажанні оживити французьку мову, використовуючи риси і форму
її усного, просторічного і арготичного різновидів, Р. Гарі створює пародію на сучасний
вокабуляр, сформований під впливом, наприклад, Р. Кено чи Л.-Ф. Ceліна [12: 201]: On est
arrivé devant son adresse rue Saint-Honoré et elle a fait entrer sa bagnole dans la cour [14].
Мова Момо відображає і прогалину в його вихованні, і брак спілкування з рідними
[11: 260], що частково заповнюється спілкуванням із псом Супером, розлука з яким могла б привести нашого героя до в’язниці: Je sais pas ce que j’aurais fait sans lui, c’était
vraiment urgent, j’aurais fini en tôle, probablement [14].
Знайомство із суспільством здійснюється оповідачем через його коментарі, описи і його дії, реакції та мову. Персонаж Р. Гарі немов боїться бути обмеженим певною
соціальною роллю, і тому шукає спосіб, щоб вирізнитися серед інших [10: 101]. Важливими є характеристика, символіка і реакція героя, який протистоїть суспільству: Les
maniaques, Madame Lola leur casse leur gueule, vous savez bien qu’elle a été champion de
boxe [14].
Відчай додає вдалого темпу дієслову в межах певного мовного регістру, пануючи на
дні суспільства, де крадуть, щоб поїсти, а також щоб нагодувати ближніх і виразити своє
бунтарство: Je suis entré dans un salon de thé pour dames, j’ai bouffé deux gâteaux, des éclairs
au chocolat, c’est ce que je préfère, j’ai demandé où on peut pisser et en remontant j’ai filé tout
droit vers la porte, et salut. Après ça, j’ai fauché des gants à un étalage au Printemps [14]...
У семантиці мовних знаків є прагматичні компоненти, які свідчать про прагматичну
“схильність” того чи іншого мовного знака. Таким чином, припускається існування прагматичного аспекту не лише у висловленнях, але й у семантиці мовного знака, прагматичний потенціал якого можна визначити як специфічну можливість впливу для підтримки
комунікативної інтенції адресанта [4: 6].
Манера письма Р. Гарі вписується у відмові від стандарту, оскільки він вибирає інший
регістр письма. Це, природно, викликало інтерес у критиків. Як зазначає Д. Бона у біографічній
книзі про Р. Гарі: «Гарі винаходить новий стиль в розмовному жанрі, фамільярний, але без
арго, який вибухнув у кумедних висловленнях, непристойних, але відшліфованих» [18: 320].
Погоджуємося із Е. Лафон, що новаторство письма Р. Гарі відбувається на декількох рівнях:
мовному, сюжетно-структурному, романо-жанровому [10: 6].
Формування протилежних персонажів двох синів, включає до того ж совість і виправдання грабіжника, якого зупиняють продавці [11: 261]. Ремесло крадія довело Момо
і читача з розкладки у «Прентан» до гардеробу синів Надін: C’étaient ses mômes à elle
qui … étaient blonds et habillés comme on croit rêver, avec des vêtements pour luxe, le genre
de sapes qu’on ne peut pas voler parce qu’elles sont pas à l’étalage mais à l’intérieur et il faut
franchir les vendeuses pour y arriver. Ils m’ont tout de suite regardé comme si j’étais de la
merde. J’étais fringué comme un minable.... J’avais une casquette qui était toujours debout
sur ses arrières parce que j’ai trop de cheveux et un pardaf qui m’arrivait aux talons. Quand
on fauche des frusques, on n’a pas le temps de mesurer si c’est trop grand ou trop petit, on est
pressé. Bon, ils ont rien dit, mais on était pas du même quartier [14].
Бажання автора настільки обґрунтоване, наскільки просторічний вокабуляр є живим
і вільним феноменом. Вільне поводження з лексикою відображає його володіння нею і
його бажання показати динаміку мови, пропонуючи деформації, зсуви чи парадокси. У
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міру того, як просторічне мовлення створює гумористичний ефект своїм лексичним і
синтаксичним наповненням, воно збігається із стилем письменника.
Деформація слів є немов константою роману: 1) J’essaie encore maintenant de dire
proxénète et pas proxynète comme je faisais quand j’étais môme, mais j’ai pris l’habitude
[14]. 2) Madame Lola circulait en voiture toute la nuit au bois de Boulogne et elle disait qu’elle
était le seul Sénégalais dans le métier et qu’elle plaisait beaucoup car lorsqu’elle s’ouvrait
elle avait à la fois des belles niches et un zob [14]. Тут слово proxynète використовується
замість proxénète, або niche, а не nichon. Momo фемінізує слово travesti, яке стає travestite
чи travestie: On avait une amie Madame Lola qui se défendait au bois de Boulogne comme
travestite et qui nous aidait beaucoup [14]. Вираз état d’habitude використовується замість
d’hébétude чи ж amnistie для amnésie: 1) Madame Rosa était dans son état d’habitude. Oui,
d’hébétude, merci, je m’en souviendrai la prochaine fois [14]. 2) C’était l’amnistie et le docteur Katz m’avait prévenu qu’elle allait en avoir de plus en plus…
Отже аналіз соціально-ідентифікаційної прагматики розмовних елементів роману
Р. Гарі «La Vie devant soi» виявив застосування письменником розмовних одиниць як
у мовленні персонажів, так і в оповіді головного героя твору Момо з метою наближення мови твору до мови пересічного читача загалом і для соціально-характерологічного
наповнення мовлення персонажів зокрема. Соціальне маркування мовлення персонажів
роману дозволяє визначити їх соціальну належність завдяки лексиці і синтаксиці фамільярного, просторічного і навіть арготичного регістрів, а також здійснювати певний
вплив на реципієнта.
Доволі перспективним постає перекладознавче дослідження соціально-прагматичного забарвлення іншомовного художнього тексту з аналізом перекладацької стратегії
його відтворення у цільовому тексті.
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СОЦИАЛЬНО-ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ ПРАГМАТИКА РАЗГОВОРНЫХ
ЕДИНИЦ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ
В статье определяется проблематика социально-прагматической окраски художественного текста на материале романа Р. Гари «La Vie devant soi». Автор анализирует
влияние разговорного наполнения произведения на возможность осуществления социально-речевой характеристики персонажа. Рассматривается влияние социальной роли
героя на подбор им речевых единиц из разных разговорных регистров.
Ключевые слова: разговорная лексика, синтаксис, регистр, социально-прагматическая окраска, социально маркированная речь, художественный текст.
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SOCIAL AND IDENTIFICATIONAL PRAGMATICS OF COLLOQUIAL UNITS
IN A LITERARY TEXT
The article outlines the problems of the social and pragmatic colouring of the fiction text
on the material of R. Gary’s novel «The Life Before Us». The author analyzes the influence of
the colloquial content of the work on the possibility of the realization of the character’s social
and speech characteristics. The influence of the character’s social role on the selection of his/
her speech units from various colloquial registers is examined.
Key words: colloquial vocabulary, syntax, register, social and pragmatic colouring,
socially biased speech, fiction text.
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СТРУКТУРА КОНЦЕПТА И МЕТОДИКА ЕГО ОПИСАНИЯ
Статья посвящена анализу наибoлee извecтныx пoдxoдoв к структуре
концептов. Учитывая тот факт, что концепт сложен и многомерен, исследователи
расходятся здесь в основном лишь относительно количества и характера структурных
компонентов. В соответствии с принимаемой нами структурой концепта, на основании
критического анализа и систематизации существующих методик, мы предлагаем
методику, согласно которой выделяем процедуры и этапы его исследования.
Ключевые слова: cтруктурныe элeмeнты концепта, концептосфера, теория
поля, центр и периферия, слои, многомерность.
Вoзникшая нeoбxoдимocть рeкoнcтруирoвать концепты и oпиcывать их заcтавляeт
уcтанавливать важнeйшиe cтруктурныe элeмeнты концепта. Цель данной статьи – проанализировать и систематизировать наиболее известные подходы к изучению концепта,
выявить его структуру и в зависимости от нее предложить методику его описания.
Поскольку концепт – «синтезирующее лингвоментальное образование, методологически пришедшее на смену представлению (образу), понятию и значению и включившее
их в себя в «снятом», редуцированном виде – своего рода «гипероним» [5, c. 122] (Колесов), логично будет на его структуру посмотреть с позиции его составляющих.
Некоторые исследователи, например, П.В. Чесноков, считают концепт реально неразложимым на более мелкие части. Другие представляют концепт в виде совокупности
некоторых минимальных концептуальных элементов, элементарных единиц, представляющих концепт в сознании. Данные единицы получили название семантических признаков (А.А. Уфимцева), дифференциальных признаков (И.В.Арнольд), маркеров (Дж.
© Бураго Е.Г., 2016
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Катц и Дж. Фодор), семантических примитивов (А. Вежбицкая), ноэм (Хегер, 1990),
семантических множителей (Мельчук), единиц универсального предметного кода (Н.И.
Жинкин), слоев (Ю.С. Степанов) и др.
Мы полагаем, что концепт сложен и многомерен, это проявляется в присутствии
в его структуре нескольких качественно отличных составляющих (слоев, измерений и
пр.). Исследователи расходятся здесь в основном лишь относительно количества и характера структурных компонентов.
Проанализируем несколько наибoлee извecтныx пoдxoдoв к структуре концептов.
В.И. Караcик прeдcтавляeт культурный кoнцeпт в качecтвe мнoгoмeрнoй мeнтальнoй
cущнocти, имeющeй oбразнoe, oпиcатeльнo-пoнятийнoe и цeннocтнoe измeрeния
[4, c. 107], т.е в данной кoнцeптуальнoй мoдeли вычлeняютcя пoнятийный, oбразнoпeрцeптивный 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 [4, c. 129].
Близкую к описанной видит структуру концепта В.В.Колесов, который считает, что
его единство обеспечивается последовательностью «проявления в виде образа, понятия
и символа» [5, c. 107], где образ представляет психологическую основу знака, понятие
отражает логические функции сознания, а символ – общекультурный компонент словесного знака [5, c. 42].
Представляя структуру концепта, И.А. Стернин в статье «Методика исследования
структуры концепта» предлагает метафору плода: «Если концепт представить как некий плод, то базовый чувственный образ – «как бы косточка плода», а дополнительные когнитивные признаки, наслаивающиеся на базовый образ, – «мякоть плода» [10, с.
58]. Под базовым слоем концепта ученый понимает «чувственный образ, кодирующий
концепт как мыслительную единицу универсального предметного кода, плюс некоторые
дополнительные концептуальные признаки» [10, с. 58]. Дополняют базовый слой когнитивные слои, которые образуются концептуальными признаками и отражают определенный результат познания внешнего мира. Таким образом, по мнению И.А. Стернина, ядро
концепта, т.е. «совокупность базового слоя и дополнительных когнитивных признаков и
когнитивных слоев составляет объем концепта и определяет его структуру» [10, с. 59].
В зависимости от строения ядра И.А. Стернин выделяет три структурных типа концептов:
– одноуровневые концепты, включающие только чувственное ядро, т.е. один базовый слой. К ним автор относит предметные образы, некоторые концепты-представления;
– многоуровневые концепты, которые включают несколько когнитивных слоев, различающихся по уровню абстракции и последовательно наслаивающихся на базовый
слой. В качестве примера ученый предлагает проанализировать структуру концепта
«Грамотный»;
– сегментные концепты, представляющие собой базовый чувственный слой, окруженный несколькими сегментами, равноправными по степени абстракции. В качестве примера автор описывает когнитивные сегменты концепта «Толерантность» [10, с. 59-60].
Пo мнeнию И.А. Cтeрнина, кoнцeпт нe oбладаeт чeткoй cтруктурoй, чтo cвязанo c eгo
активнoй рoлью в прoцecce мышлeния – «oн вce врeмя функциoнируeт, актуализируeтcя
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в разныx cвoиx cocтавныx чаcтяx и аcпeктаx, coeдиняeтcя c другими кoнцeптами и
oтталкиваeтcя oт ниx» [11, c. 58].
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 [2, 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 [7, 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. [8, c. 41].
Структура концепта «не является жесткой, но является необходимым условием существования концепта и его вхождения в концептосферу» [6, с. 21]. Концепты, как отмечают ученые, «внутренне организованы по полевому принципу и включают чувственный образ, информационное содержание и интерпретационное поле» [6, с. 21].
Ю.С.Степанов, Е.С. Кубрякова, М.Г. Лебедько вводят в структуру концепта в качестве ингерентного компонента невербальную составляющую, или имаген (термин
Е.С. Кубряковой).
Ю. С. Степанов выделяет «слои» концепта, которые можно отнести к сфере понятийного элемента. Исследователь предлагает различать три слоя или компонента, имеющиеся у каждого концепта:
1) основной, актуальный признак, известный каждому носителю культуры и значительный для него;
2) дополнительный, или несколько дополнительных, «пассивных» признаков, являющихся уже неактуальными, «историческими»;
3) внутренняя форма концепта, обычно вовсе не осознаваемая, запечатленная во внешней, словесной форме [9, c. 46].
Как видим, все названные ученые видят структуру концепта, состоящей из 3-4 элементов, где обязательными являются понятийный, образный, ценностный компоненты и т.д.
Концепт существует в системе и зависим от других концептов, вырванный из системы, он дает лишь отрывочное, неполное представление об исследуемом объекте. Поэтому анализ концепта логично осуществлять в рамках концептосферы.
Бoльшинcтвo лингвиcтoв на ceгoдняшний дeнь cчитают, чтo у кoнцeпта пoлeвая
cтруктура. В рамках поля выделяют ядро (центр), и периферию концепта (Дж. Лакофф, Е.В. Рахилина, А.П. Бабушкин и др.), или узлы и терминалы (в терминологии
М. Минского). «Пoлeвoй», или (в другoй традиции) «прoтoтипичecкий», пoдxoд являeтcя
наибoлee разумным, так как oн пoзвoляeт нe oчeрчивать чeткую границу, а раccуждать в
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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» [1, 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. В своем исследовании мы опираемся на
теорию поля, выделяя в нем центр и периферию.
Таким oбразoм, концепты сложны и многомерны, обладают достаточно определенной,
хотя и нежесткой структурой. Модель конкретного концепта зависит от признаков, которые
входят в его структуру, то есть она задается самим концептом и отчасти исследователем.
Пeрexoдя нeпocрeдcтвeннo к прeдмeту иccлeдoвания – кoнцeпту Киев, мoжнo
cказать, чтo oн oбразуeт цeлую кoнцeптocфeру, пocкoльку oн oчeнь cлoжeн и включeн
в oпрeдмeчeнную дeятeльнocть чeлoвeка. Здесь мы имeeм дeлo c oдним из ключевых
кoнцeптoв культуры, а его видовой, более широкий концепт – город является принадлежностью oбщeчeлoвeчecкoй культуры.
Анализ существующей литературы по структуре концепта, а также наш материал (поэтический дискурс) позволил выдeлить в cтруктурe кoнцeпта пoнятийную
cocтавляющую (признаки кoнцeпта, oтражающиe признаки дeнoтата, и дeфинициoнную
cтруктуру, этимoлoгичecкиe признаки), oбразную cocтавляющую (признаки, извлeкаeмыe
из парeмий и пeрeнocныx значeний, а также кoгнитивныe мeтафoры, пoддeрживающиe
кoнцeпт в coзнании) и интерпретационную cocтавляющую – аccoциативныe
xарактeриcтики кoнцeпта, oпрeдeляющиe eгo мecтo в лeкcикo-грамматичecкoй cиcтeмe
языка, иcпoльзoваниe эвфeмизмoв. Определяющим в семантике культурного концепта
мы считаем ассоциативный компонент, а также образно-метафорические коннотации.
На семантическом уровне ядру концепта соответствует денотативное значение кодирующего концепт слова, его интенсионал, а периферии – импликационал: первичные,
вторичные, обязательные, факультативные, эксплицитные и имплицитные коннотации,
психологической основой которых как раз и являются ассоциации. Таким образом, в некоторых случаях посредством описания концепта и порождаемых им ассоциаций становится возможным выявление новых признаков концепта и, соответственно, лексических
коннотаций, что подтверждается далее в данной работе на примере анализа концепта Киев.
Специфической чертой лингвокультурного концепта можно считать его включенность в «вертикальный контекст», формирующий его прецедентные свойства, – способность ассоциироваться с вербальными, символическими либо событийными феноменами, известными всем членам этнокультурного социума (Гудков) [3].
К настоящему времени в лингвоконцептологии разработан ряд методик описания и
реконструкции концептов.
Под методикой исследования концепта в нашей работе понимается совокупность
приемов, методов и этапов в изучении концепта, которые, как правило, используются
в определенной последовательности. Как считает В.И. Карасик, «методика изучения
культурных доминант в языке представляет собой систему исследовательских процедур,
направленных на освещение различных сторон концептов, а именно смыслового потенциала соответствующих концептов в данной культуре» [4, с. 171].
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К наиболее известным методикам можно отнести теорию профилирования, предложенную Е. Бартминским, теорию концептуальной метафоры Дж. Лакоффа и
М. Джонсона, теорию концептуального анализа для выявления глубинных характеристик имени – гештальтов, предложенную Л.О. Чернейко и В.А. Долинским [12, с. 20-21]; методику, разработанную И.А.Стерниным, методику М.Вл. Пименовой, методику В.А.Масловой и др.
В зарубежной лингвистике для концептуальных исследований также существуют
различные методики. Например, шведские ученые М. Ског-Седерсвед и А. Стедье разработали методику изучения концепта в рамках проекта «Этические концепты и ментальные культуры» [14, с. 128-129].
Примером описания содержания концептов на базе экспериментальной методики
может служить исследование немецкого ученого М. Фляйшера [13, с. 123]. Исследование
немецкого концепта «труд», базируется на комплексной методике изучения концепта,
включающей в себя несколько этапов. Для его изучения привлекаются все возможные
разноструктурные языковые средства, объективирующие данный концепт в немецком
языке, а также различные типы дискурсов.
Таким образом, методика исследования концепта зависит от его сложности, от подхода, в рамках которого осуществляется реконструкция концепта, от понимания его
структурны и содержательного наполнения, а также от целей и задач, которые ставит
перед собой исследователь, от характера лингвистических источников, являющихся материалом для рассмотрения (печатные СМИ, интернет, классическая литература и др.).
В соответствии с принимаемой нами структурой концепта и основанное на критическом
анализе и систематизации существующих методик, мы предлагаем следующую методику,
согласно которой выделяем следующие процедуры и этапы исследования: 1) выявляем информационно-понятийный слой: устанавливаем место данного концепта в концептосфере
через обращение к энциклопедическому, толковому и этимологическому словарям; 2) выявляем oбразную cocтавляющую, извлeкаeмую из прямых и пeрeнocныx значeний поэтического сверхтекста, а также кoгнитивныe мeтафoры и др. тропы; 3) выявляем аccoциативныe
и коннотативные характеристики xарактeриcтики кoнцeпта, oпрeдeляющиe eгo мecтo в
лeкcикo-грамматичecкoй cиcтeмe языка, иcпoльзoваниe эвфeмизмoв; 4) исследуем интерпретационное поле, которое реализуется с помощью парадигматических связей лексемы Киев,
особенностей ее употребления в поэтических текстах, а также изучение устойчивых единиц
языка с лексемой Кикв – фразеологизмов, пословиц, поговорок. Далее данная методика будет использована при реконструкции концепта «Киев».
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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СТРУКТУРА КОНЦЕПТУ ТА МЕТОДИКА ЙОГО ОПИСУ
Стаття присвячена аналізу найбільш відомих підходів до структури концептів.
Враховуючи той факт, що концепт складний та багатомірний, дослідники розходяться
тут в основному стосовно кількості та характеру структурних компонентів. У відповідності до структури концепту, яку ми приймаємо, на основі критичного аналізу та
систематизації існуючих методів, ми пропонуємо методику, згідно якої виділяємо процедури та етапи його дослідження.
Ключові слова: структурні елементи концепту, концептосфера, теорія поля, центр
та периферія, шари, багатомірність.
Burago O.G., lecturer
KNLU, Kyiv
CONCEPT STRUCTURE AND METHODS OF ITS DESCRIPTION
The article is dedicated to the analysis of the most famous approaches to the structure of
concept. Taking into consideration the fact that concept is a complex and multidimensional
structure the researchers are at variance only on the number and character of its structural
elements. In accordance with the structure of concept, which we accept, on the basis of its critical analysis and the systematization of existing methods, we propose methods, procedures and
stages of its research.
Key words: concept structural elements, conceptosphere, centre and periphery, layers,
multidimensional structure.
107

УДК 81’38=131.1=161.2
Дель Ґаудіо Сальваторе, доц.
Київський національний університет ім. Т. Шевченка, Київ
ПРО ІТАЛІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКУ «КОНТРАСТИВНУ» СТИЛІСТИКУ
У статті розглянуто історичний розвиток і сучасний стан стилістики в Італії.
Також обговорено питання щодо вживання терміну «контрастивна стилістика»
замість «порівняльна стилістика» і актуальність італійсько-українських студій з
контрастивної стилістики. Крім того, через відсутність дидактичних матеріалів
як в Італії, так і в Україні, обґрунтовано необхідність створення конспекту лекцій з
італійсько-української контрастивної стилістики і запропоновано структуру такого
конспекту.
Ключові слова: контрастивна стилістика, компаративістика, італійська мова,
українська мова.
Вступні зауваження
Стаття запроваджує розробку «конспекту лекцій з італійсько-української
контрастивної стилістики». Конспект лекцій представляє першу спробу створити
істотний, базовий матеріал для подальшого розвитку контрастивної (порівняльної)
стилістики італійської та української мов.
В Італії стилістика, як окрема дисципліна і галузь дослідження, і зокрема контрастивна
(порівняльна) стилістика, ще мало поширені на факультетах (департаментах1), де
викладають іноземну філологію та іноземні мови. Тут, на відмінну від української і
взагалі радянської традиції, де стилістика, а порівняльна стилістика іноземних мов
зокрема, були основними предметами дослідження і викладання, стилістика розвивалась
і викладалась в рамках трьох споріднених дисциплін, а саме: риторики, лінгвістики і
літературної критики2. Практичні аспекти лінгвостилістики також викладалися в межах
практичного і теоретичного перекладу. Проте в шкільній освіті класичного ліцею3, аспекти стилістики зазвичай містили в програмах давньогрецької та латинської граматик і
літератур, а також у програмі з італійської літератури.
Лише в останні десятиліття в Італії, імовірно, через глобалізаційні процеси і міжнародні обміни в освіті відбувалося переосмислення важливості викладання стилістики,
і насамперед лінгвостилістики як самостійної галузі. Ця тенденція спостерігається на
сайтах деяких університетів, зокрема в небагатьох інститутах і департаментах, де навчання зосереджено на теорії і практиці перекладу (перекладознавство).
1
2

3

Нагадаємо, що в Італії колишні факультети перейменували в департаменти (іт. dipartimenti).
Також, див. Collella [2010, 21]. Сам автор фрагментарно вивчав деякі основні поняття стилістики, як наприклад, теорію стилів, жанри та ін., в курсах з іноземних літератур і
літературної критики.
Нагадаємо, що в Італії, класичний ліцей вважається престижною школою, де традиційний
рівень викладання може змістовно збігатися з першими роками університету.
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Новіші підручники, які здебільшого присвячені питанням стилістики, відносяться до
першого десятиліття XXI ст., наприклад «Prima lezione di stilistica» (2001) П. Менгальдо
[Перша лекція стилістики]; «Che cos’ è la stilistica?» (2010) [Що таке стилістика?] Дж.
Колелла та ін.
Кількість подібних посібників ще обмежена в Італії. Згадані книжки мають
переважно вступний характер4. У них, після ґрунтовної дефініції поняття стиля,
йдеться, насамперед, про намагання окреслити історичне і міждисциплінарне місце
стилістики поміж спорідненими дисциплінами. Проте, багато розділів перетинаються з
літературознавчими підходами і аналізом тексту. У деяких розділах коротко згадуються
різні типи розповіді («i diversi tipi di narratore»), роль непрямої мови (il discorso riportato),
проблеми і приклади аналізу тексту тощо [Колелла 2010, 42-55].
Можна ствердити, що в загальній викладацькій практиці, стилістика в Італії ще не
остаточно позбавлена спадщини риторики та літературної критики тексту. Типовим
прикладом є розділ, присвячений риториці та класифікації риторичних фігур у різних
виданнях змістовного підручника М. Дардано, П. Тріфоне “Grammatica italiana con nozioni di linguistica” [1995, 710-225 та ін.].
Надалі ми презентуємо суттєві аспекти розвитку стилістики в Італії. Водночас
ми обговорюємо причини вживання терміну «контрастивна» замість «порівняльна»
стилістика. Також трактуємо основні принципи, на яких побудовано ще не опублікований
«конспект лекцій» і розглядаємо подальші, бажані кроки для розроблення україномовного посібника з італійсько-української контрастивної стилістики для потреб більш
широкого кола українських філологів та перекладачів.
1.Стилістика в Італії
З часів античності аж до початку ХХ ст. всі поняття, які зараз містить в собі
стилістика, розглядалися в межах риторики. Концепт індивідуального стилю письменника
поширюється з XVIII ст. і під час романтизму. Стиль, на думку Гете, є найвищим
ступенем художньої довершеності, якого досягають лише окремі майстри. Художня
стилістика обґрунтована у працях Гумбольдта та Шухарда, а також у ранніх роботах
Фосслера, який розділив поняття «Sprachstil» – сукупність стилістичних елементів,
що характеризують стиль автора чи твору, та «Stilsprachen» – сукупність стилістичних
елементів, які характеризують різні періоди в історії розвитку однієї мови5.
Осмислення проблем стилістики безпосередньо пов’язане з філософією мови,
з актуалізацією психологічного напрямку в мовознавстві. Таким чином, стилістика
стала наукою, що досліджувала та аналізувала експресивні ресурси та стилістичні
особливості мови, вужче – мовні особливості певного історичного періоду, школи чи
конкретного автора.
Термін «стилістика» («stilistica»), запозичений з німецької мови «Stilistik» на основі
фр. Stylistique і запроваджений філософом Новалісом (Novalis 1772-1801), поширювався

4

5

Тут можна ще згадати дослідницьку роботу «Introduzione alla stilistica italiana» (1984) [Вступ
до італійської стилістики] Л. Ґальді.
Деякі основні факти спираються на статтю італійської електронної енциклопедії «Treccani»,
див. http://www.treccani.it/enciclopedia/stilistica/ На жаль, як уже зазначено у вступі, ми мали
доступ лише до обмеженої кількості італійських джерел.
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протягом XIX ст. із початковим значенням «мистецтво компонування/писання» (“arte del
comporre”).
В Італії цей термін поширювався з середині ХІХ ст. у значенні «мистецтво
красномовства», що пов’язано з використанням тропів, фігур мовлення та «правилами»
творення тексту.
Науковий внесок Фердинанда де Сосюра (1857-1913) на початку ХХ століття і
впровадження ним дихотомії у лінгвістці: мова vs мовлення; протилежність соціальне
vs індивідуальне, характеризував два напрямки у сучасній стилістиці: а) стилістика
мови та б) стилістика художніх творів. Шарль Баллі (1865–1947) досліджував стилістику
нелітературної мови. Він стверджував, що завданням стилістики є насамперед аналіз
розподілу мовних засобів за сферами спілкування та вивчення емоційно забарвленої
мови, здатної передавати почуття людини.
Праці Шарля Баллі (1905; 1909), учня Ф. де Сосюра, визначили стилістику, як
нову окрему науку. Однак, незважаючи на вагомий внесок швейцарського лінгвіста
та його учня, попередником і початківцем стилістики художнього твору і літературної
стилістики, на думку Чесаре Сегре, можна вважати Лео Шпітцера [Segre 1985, 314-317].
Отже, сучасна стилістика як сукупність стилістичних засобів, притаманних кожній
окремій мові, була встановлена в Європі і, зокрема в Італії та Україні, у перших
десятиліттях XX ст.
У XX ст., особливо у першій половині, стилістика в Італії розвивалась насамперед як літературна стилістика (тобто стилістика літературного твору). Попередниками
стилістичного аналізу традиційно вважаються Ч. Де Лолліс (Cesare De Lollis, 1863-1928),
автор «Ессе (нариси) про італійського поетичну форму XIX ст.» (Saggi sulla forma poetica italiana dell’Ottocento, 1929) і Доменіко Петріні (Domenico Petrini, 1901-1931), праці котрого зібрані у томі «З Бароко до Декадансу» (Dal barocco al decadentismo, 1957)
[Collella 2010, 17].
Взаємозв’язки між романською лінгвістикою і ідеалізмом також сприяли умовам для
розвитку італійської стилістики. Незважаючи на те, що Бенедетто Кроче (Benedetto Croce 1866-1952) заперечував незалежність стилістики від естетики, дисципліна знайшла
своє місце завдяки студіям вищезгаданих вчених та ін.
Історик і філолог Альфредо Скіаффіні (Alfredo Schiaffini1895-1971) стверджував,
відповідно до філософії Кроче, що існує істотний збіг між лінгвістичним і літературним
аналізами. Його заслуга полягає у презентації італійським інтелектуальним колам зібрання
студій Л. Шпіцера, що було помітним внеском у подальший розвиток стилістики в Італії.
Де Робертіс (De Robertis 1888-1963) і М. Фубіні (Mario Fubini 1900-1977) також
розробили методи літературної стилістики. До цього напрямку відноситься Дж. Контіні
(Gianfranco Contini 1912-1990), який увів принципи т. з. «критики чернеток» (“critica
degli scartafacci”), тобто дослідження різних формальних варіантів того самого твору, що
характеризують різні його редакції.
У другій половині XX ст. італійський мовознавець Дж. Девото (Giacomo Devoto
1897-1974) порівнював вибір стилістичних засобів певного автора з лінгвістичними нормами, маючи на меті оцінити внесок письменників у розвиток мови. На думку Девото,
письменник є частиною історії мови, а його спосіб вираження – це не аномальне явище,
а механізм, що змушує мову розвиватися [Devoto, 1962].
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Також на думку Б. Террачіні (Benvenuto Terracini 1886-1968) стилістика має перед
собою два основні завдання: а) оцінювати виражальні засоби кожного письменника і,
одночасно, б) враховувати індивідуальні особливості автора у зв’язку з лінгвістичним
контекстом, де вони виявляються.
Водночас вплив формалізму та структуралізму на художню стилістику грав також
вирішальну роль в Італії. Празька лінгвістична школа переосмислила основні
положення концепції мови Ф. де Соссюра, у ряді випадків ці положення набули
подальшого розвитку. Основна ідея «Тез» Празької лінгвістичної школи [1929] –
поняття мови як функціональної системи, тобто «мова – система засобів вираження,
підпорядкованих певній меті».
Формалізм радянського періоду (В. Виноградов та ін.) і структуралізм (Р. Якобсон)
започаткували дослідження літературного (художнього) тексту в його структурній
функції з акцентом на зв’язок усіх частин тексту. Тобто, аналіз тексту можна виконувати
на різних рівнях: графічному, морфологічному, синтаксичному, лексичному тощо. Його
можна подальше поділяти на підрівні. Стилістичний опис тексту – це опис усіх його
компонентів.
М. Бахтін [1963], з іншого боку, вказував на те, що будь-який стиль є нерозривно
пов’язаний з висловлюванням і з типовими формами висловлювань, тобто мовними
жанрами. Будь-яке висловлювання – усне і письмове, первинне і вторинне у будь-якій
сфері мовного спілкування – індивідуальне, а тому відображає індивідуальність мовця,
тобто будь-яке висловлювання може мати індивідуальний стиль. Але не всі жанри однаково сприятливі для такого відображення індивідуальності мовця у мові висловлювання.
Найбільш сприятливим є жанр художньої літератури: тут індивідуальний стиль є однією з його провідних цілей. М. Бахтін також ввів критерій «інтертекстуальність», тобто
кожен текст взаємопов’язаний з іншими текстами і посилається на них.
Інший вагомий внесок у розвиток італійської стилістики, хоча ще в межах літературної
критики, це праці Ч. Сегре [Segre 1969; 1985]. Літературний критик і філолог продовжив
вивчення художніх текстів, не відділяючи їх від інших текстів, і описав сфери й цінності
стилістики. Сегре стверджував, що інтерпретація художнього тексту з «багатошаровими значеннями» (з позамовними включно) може мати лише семіотичний характер. У структуралізмі актуалізуються наукові пошуки, пов’язані з історичною та описовою стилістикою.
Як слушно підкреслив Ч. Сегре (Cesare Segre 1928-2014), культурний поліцентризм
італійського півострова, різноманітність діалектів, відмінність між літературною та
«регіональною» мовою створили певні труднощі у дослідженні цих питань [Segre
1985, 318].
У розвитку сучасної італійської стилістики заслуговують на увагу Данте Ізелла (Dante
Isella, 1922-2007) і П’єр Вінченцо Менгальдо (Pier Vincenzo Mengaldo) [Collella 2010, 20].
В останній чверті XX cт., варто підкреслити внесок деяких лінгвістичних та
семіотичних теорій, що вплинули на сучасні методи стилістичного аналізу: це,
насамперед, праці видатного вченого Умберто Еко (Umberto Eco 1932-2016), [Еко 1968;
1979; 1990; 1992; 1993].
Сьогодні стилістика розглядається в Італії, насамперед, як лінгвістична дисципліна,
яка аналізує слова і засіб їх організації у тексті. Сфери дослідження сучасної стилістики
перетинаються з іншими лінгвістичними і літературознавчими напрямками, такими як
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лінгвістика тексту, прагматика, соціолінгвістика, теорія літературних жанрів тощо. Крім
того, у цій галузі використовують статистичні методи дослідження.
2. Порівняльна vs контрастивна стилістика
В українській лінгвістичній та стилістичній традиціях виокремлюється поняття і,
відповідно, терміни «порівняльний» і «контрастивний».
За дефініцією Л.І. Мацько та ін. [2003, 26] «порівняльна стилістика вивчає
національне та інтернаціональне у стилістичних системах національних мов, розкриває
причини та обґрунтовує шляхи збільшення інтернаціонального лексичного (особливо
термінологічного) фонду у національних мовах, виявляє спільне і відмінне у формуванні
функціональних стилів, відзначає специфічні функціонально-стильові і жанрові різновиди,
національні особливості мовленнєвої системності функціональних стилів тощо». Порівняльна стилістика може бути як порівняльною стилістикою ресурсів, так і порівняльною
функціональною стилістикою. Порівняльне дослідження стилістичних систем національних мов дає багатий матеріал для пізнання мовотворчості народу, специфіки національного образного мислення, шляхів і способів метафоризації, розвитку духовної культури.
Стилістичні засоби мови, сформовані на асоціативних зв›язках, часто відображають культурно-історичні традиції народу, спосіб його життя, побут тощо [там же].
Контрастивна стилістика, натомість, займається дослідженнями стилістичних систем
неспоріднених мов, зокрема їх відмінних стилістичних ознак.
В Італії, як уже зазначалося, відповідно до міжнародної, західноєвропейської
практики, «contrastivo; анг. contrastive (контрастівний)» стосується, насамперед, вузького порівняння двох, або у рідких випадках, декількох мов. Термін «comparativo»;
«порівняльний» має більш широке значення і передбачає також історичний і лінгвотипологічні методи дослідження.
Отже, у випадку порівняння стилістичних ресурсів і аспектів двох різних мов,
незалежно від їх ступеню спорідненості, ми вважаємо терміни «порівняльний і
контрастивний», деякою мірою, синонімічними. Пор. Кочерган [2006: 7-15]; Дель Ґаудіо
[2013, 8-10].
3. Актуальність італійсько-української контрастивної стилістики
Усі контрастивні студії з італійської та української мов є важливі, адже вони
обмежені вкладом небагатьох українських мовознавців, як наприклад К. М. Тищенко і,
меншою мірою, італійських вчених, наприклад Ф. Фічі (F. Fici)1 та автора статті.
В Італії праці, присвячені проблемам порівняльної стилістики італійської та інших
слов’янських мов, не є численними, переважна більшість з них обмежена російською
мовою. Наскільки відомо авторові, сьогодні немає формальних досліджень з італійськоукраїнської контрастивної стилістики, за винятком експліцитних вказівок і міркувань
про особливості і труднощі передачі стилістичних відтінків у перекладі українських
художних творів і поезії італійською мовою в працях таких вчених, як Дж. Броджі,
О. Пахльовська, Дж. Сєдінa та ін.
Отже, дослідження аспектів італійсько-української контрастивної стилістики є
актуальним як для суто наукових цілей, так і для дидактичних потреб.
У першому випадку ще потрібно опрацьовувати теоретичні підходи. Щодо
дидактичного аспекту, вивчення контрастивної стилістики відіграє важливу роль в освіті
1
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студентів-філологів (літераторів та лінгвістів) і перекладачів. Дисципліна передбачає
зв’язок із галузевими знаннями та поняттями, які студенти здобули у попередніх курсах
з контрастивної лексикології та граматики, теорії літератури, перекладознавства тощо.
4. Про «конспект лекцій з італійсько-української порівняльної стилістики»
В Італії та Україні, відсутність дидактичних матеріалів (посібників, підручників
тощо) з італійсько-української контрастивної стилістики стала основною причиною
підготовки конспекту лекцій, у якому представлено основні аспекти порівняльної
стилістики, що , на нашу думку, є суттєвим внеском для подальшого дидактичного та
дослідницького розвитку даного напрямку.
Конспект складається з трьох основних частин, глосарію головних фігур мовлення
і додатку. Остання частина містить теоретико-практичні питання і кілька фрагментів
італійських та українських художніх текстів для порівняльно-стилістичного аналізу.
Перші дві основні частини поділено таким чином:
1.
Дефініції та основні поняття стилістики.
2.
Стилістика мови і традиційні підрозділи.
3.
Опис і порівняння головних функціональних стилів італійської та української
мови. Схема й основні пункти для стилістичного аналізу тексту.
Такий конспект не претендує на вичерпність. Це швидше початковий етап, на який
можна спиратися у подальшому розвитку дидактичних матеріалів з контрастивної
стилістики італійської та української мов.
На відміну від більшості конспектів і посібників, розроблених в Україні, у цьому
конспекті матеріал подано двома мовами (так само як і курс лекцій): італійською та українською. Вибір не випадковий, адже конспект зорієнтовано на студентів-перекладачів
з метою ознайомлення та поглиблення термінологічного апарату з дисципліни двома
мовами. Проте перевага надається італійській мові, оскільки вона репрезентує цільову
мову студентів.
Висновки
Після вступних зауважень щодо вивчення стилістики і порівняльної стилістики
в Італії, окреслення історичного розвитку і сучасного стану італійської стилістики в
Італії, обговорювалось питання термінології. Ми аргументували, що вважаємо термін
«контрастивний» синонімом відповідного терміну «порівняльний», коли йдеться про
вузьке порівняння різних аспектів двох мов незалежно від ступеню їх спорідненості,
згідно з певною європейською лінгвістичною традицією.
Водночас ми підкреслили актуальність досліджень з італійсько-української
контрастивної стилістики і необхідність створення дидактичного матеріалу для потреб
студентів. У таких межах ми презентували структуру нашого, ще не опублікованого, конспекту лекцій. Так само зауважили на труднощі підготовки матеріалів, оскільки ми мали
обмежений доступ до італійських джерел, тому у конспекті переважають українські
теоретичні засади; це також зумовлено тим, що в Україні практика викладання стилістики, і зокрема порівняльної стилістики, має довготривалу традицію у порівнянні з Італією.
Перед нами стоїть наступне завдання: пошук основних італійських досліджень
зі стилістики для більш ґрунтовного зіставлення стилістичних систем італійської та
української мов. Це зумовлюватиме створення україномовної праці, яка у структурному
плані буде позбавлена асиметрії і менш залежна від італійських інтернет-джерел.
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ОБ ИТАЛЬЯНСКО-УКРАИНСКОЙ «КОНТРАСТИВНОЙ» СТИЛИСТИКЕ
В статье рассматривается исторический аспект, а также современное состояние
стилистики в Италии. Обсуждаются употребление термина «контрастивная стилистика» вместо «сравнительная» и актуальность итальянско-украинских исследований
в области контрастивной стилистики.
Также обосновывается дидактическая необходимость создания конспекта итальянско-украинской контрастивной стилистики и предлагается описание структуры
конспекта.
Ключевые слова: контрастивная стилистика, компаративистика, итальянский
язык, украинский язык.
SULLA STILISTICA “CONTRASTIVA” DELL’ITALIANO E DELL’UCRAINO
L’articolo presenta dapprima gli aspetti storici salienti che hanno determinato lo sviluppo
della stilistica quale disciplina linguistica in Italia, delineandone i suoi recenti sviluppi.
Pone quindi in relazione i termini “contrastivo” vs “comparativo” discutendone l’uso.
Successivamente sottolinea la necessità di incrementare gli studi di tipo stilistico-contrastivo
tra l’italiano e l’ucraino, per fini sia teorici che pratici, data la scarsità di tali ricerche e
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materiali didattici. A tale proposito espone i criteri con cui è stato elaborato il primo compendio
di lezioni dedicate alla stilistica contrastiva dell’italiano e dell’ucraino.
Parole chiave: stilistica contrastiva, studi comparativi, italiano, ucraino.
ON ITALIAN-UKRAINIAN “CONTRASTIVE STYLISTICS”
After an outline of the main historical and recent development of stylistics as a linguistic
discipline in Italy, the terms “contrastive” vs “comparative” are briefly discussed. Subsequently,
it is underlined the necessity of increasing Italian-Ukrainian contrastive research in the field
of stylistics, with both theoretical and practical aims, since the lack of such studies. In the
last sections the conception of the first didactic compendium devoted to Italian-Ukrainian
contrastive stylistics is briefly illustrated.
Keywords: contrastive stylistics, comparative studies, Italian, Ukrainian.
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Донецький національний університет, Вінниця
СХІДНОСТЕПОВІ ГОВІРКИ ДОНЕЧЧИНИ
ПІВНІЧНОГО МІКРОАРЕАЛУ
Стаття присвячена ареальній характеристиці сільськогосподарської лексики східностепових говірок, розташованих на півночі Донеччини. На матеріалі сільськогосподарської лексики проаналізовано лексичний склад маніфестантів багатьох семем, активність
одних назв при обмеженому вживанні або відсутності інших, семантичну спеціалізацію
номенів, простежено варіативність фонетичної структури досліджуваних назв.
Ключові слова: східностепові говірки, семема, семантична структура слова, просторова поведінка лексики, мікроареал.
Діалектологічні дослідження, присвячені аналізу лексичних одиниць із урахуванням
історичних, етнографічних відомостей, не можуть забезпечити повну характеристику
обстежуваної території, гарантувати вивчення об’єкта у його багатопланових системних
зв’язках без залучення лінгвогеографічних даних. “Картографування мовних фактів –
складання лінгвістичних атласів чи окремих карт – не лише сприяє створенню чи уточненню цілісної картини ареального варіювання мови, дає надійний матеріал для часової
і просторової інтерпретації діалектних даних, а й щораз ставить (чи обґрунтовує, поглиблює) актуальні питання теорії діалектології” [1: 10].
З’ясування просторової поведінки лексики новостворених говорів, що “несе чимало свідчень про історію виникнення та особливості функціонування нових та архаїчних явищ” [2: 8], є актуальним, оскільки “лінгвогеографічний метод застосовується для
© Кушмет М., 2016
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відображення діалектного варіювання української мови, зумовленого різною генетичною основою її в різних місцевостях, нерівномірністю історичного розвитку її говірок,
міждіалектними та міжмовними контактами, нерівномірним впливом у минулому літературної мови на народні говори, відмінністю місцевих соціально-політичних умов
і культурних факторів у різні часи, міграційними чинниками” [3: 17]. Вплив цих чинників виразно простежується у формуванні новостворених українських говорів, зокрема й
східностепових. Актуальність статті зумовлена необхідністю висвітлення особливостей
просторової поведінки однієї з тематичних груп лексики в говірках Донеччини, а саме:
лексики сільського господарства.
Говірки Артемівського, Краснолиманського, Олександрівського, Слов’янського
(частково Добропільського та Костянтинівського) районів за картографованими матеріалами утворюють у межах східностепових говірок північний мікроареал. За сіткою обстежуваних населених пунктів він охоплює говірки н.пп. 3,10,12,17,22,34,62,66,78,81,82
, подекуди н.пп. 18,23, 26,29,32,58,79.
Слід зазначити, що говірки цієї частини Донеччини є однозначно невизначеними
щодо їхньої приналежності до власне східностепових. Л.М. Тищенко за даними побутової лексики розглядає Краснолиманський, Слов’янський та північну частину Артемівського району Донецької області у складі південно-східного ареалу південнослобожанських говірок [4: 13]. Безумовно, такий поділ має свої витоки й певну усталену традицію,
а особливо, якщо враховувати умовність членування говорів у межах одного наріччя.
Про нечітку південну межу слобожанських говірок, яка має відмежовувати їх від степових, ідеться й у праці Ф.Т. Жилка [26: 26]. І.Г. Матвіяс у роботі “Українська мова і її
говори” констатує, що “ареал слобожанського говору загалом збігається з історичними
межами Слобідської України” [3: 112], до складу якої, як відомо, на початку ХІХ ст. належали й сучасні північні райони Донецької області [6: 18]. Питання про розмежування
двох сусідніх діалектних масивів, як зазначала Л.Д. Фроляк, залишається відкритим [7:
141], хоч в одній зі своїх розвідок дослідниця, проаналізувавши фонетичні й морфологічні риси говірок північної частини Артемівського району, зауважила, що ці говірки
“виявляють за рядом ознак, визнаних диференційними, виразну приналежність до східностепового говору” [Там само: 147].
Ураховуючи досвід діалектологічних досліджень, у яких північні говірки Донеччини
визначаються в територіальних межах Донецької області, беручи до уваги особливості говірок північної частини донецького регіону як органічної частини східностепових
говорів, а також ураховуючи специфіку лексичної системи цієї території, будемо розглядати говірки північної зони в межах східностепових донецьких говірок як перехідні між
двома сусідніми діалектними масивами.
За даними сільськогосподарської лексики говірки, розташовані на півночі Донецької
області, можна об’єднати в один мікроареал на основі: лексичного складу маніфестантів
аналізованих семем; активності одних назв при обмеженому вживанні або відсутності інших; семантичної спеціалізації аналізованих номенів; репертуару лексем-маніфестантів,
які вживаються спорадично; варіативності фонетичної структури досліджуваних назв.
1. На лінгвістичних картах, що відображають функціонування окремих назв, північний мікроареал дозволяє виділити просторова поведінка лексем: сóйашниек ‘соняшник
(Helianthus annuus L.)’, пл’іш ‘місце, пропущене при сіянні вручну’, грéбен’ ‘пропуск при
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косінні’, грабáрка ‘совкова залізна лопата’, гоарúшче ‘простір між стелею і покрівлею’,
вут’áтниек ‘приміщення для качок’; бадúлка ‘стебла й листя помідорів’, барáнч’ік ‘середина розрізаного кавуна’, мйáкот’ ‘м’ясиста частина гарбуза без насіння’, зеимл’анá
грýша ‘топінамбур (Helianthus tuberous L.)’, стручóк ‘недостиглий струк бобових’,
вугл’áрка ‘приміщення для вугілля’ (к. № 154); шл’áпка ‘головка соняшника’, крупнá
‘велика картопля’, с’íн:ик ‘приміщення для сіна’, крол’áтниек ‘приміщення для кролів
(загальна назва)’, убóрка ‘процес і час збирання сіна’.
Специфічним лексичним виявом у східностепових говірках, розташованих на півночі Донецької області, характеризується семема ‘яма для тривалого зберігання городини, певним чином укладеної й покритої соломою, землею’. Так, паралельно з лексемою
бурт, відомою всім донецьким говіркам, на півночі Донеччини функціонує назва йáма,
тоді як репрезентантом цієї ж семеми в центральних говірках Донецької області виступає
лексема кагáт.
2. Деякі з наведених назв при репрезентації окреслених семем становлять ізольовані
просторові утворення, не виявлені в решті досліджуваних говірок, однак відомі говорам інших українських діалектів. Наприклад, лексема пл’іш як один із репрезентантів
семеми ‘місце, пропущене при сіянні вручну’ відома правобережнополіським [8: 173],
західнополіським [9 (2: 55)], буковинським [10 : 431] говорам. У решті східностепових
говірок Донеччини функціонують із цією семемою назви лúсиена, лúс’іна, óгр’іх, огр’íх,
огр’íшок, гр’іх, пóгр’іх. У говірках аналізованого мікроареалу вживається назва грéбен’
на позначення пропуску при косінні, тоді як для інших східностепових говірок властивою є лексеми огр’íх. Пор.: зх.-поліськ. гребúн’ ‘ряд високої стерні праворуч покосу’ [9
(1: 107)], поліськ. гребéн’ ‘ряд високої стерні при косінні’ [11: 58].
Разом із тим, говірки північного мікроареалу виявляють риси, спільні не лише з
поліськими, а й зі слобожанськими говорами. Так, збережена в північній частині східностепових говірок давня назва картóха ‘картопля (Solanum tuberozum L.)’ не відома
іншим східностеповим говіркам, у яких уживаються на позначення картоплі лексеми
картóшка, картóпл’а, картóхвел’. Як репрезентант семеми ‘картопля (Solanum tuberozum L.)’ лексема картóха, подана Б. Грінченком як одна з синонімічних назв картоплі
[12 (2: 224)], збереглася в сучасних поліських [11: 92], а також східнослобожанських [13:
92], центральнослобожанських [17: 53] говірках.
До назв, які при репрезентації окремих семем характерні північним східностеповим
говіркам належать також лексеми: хл’íбн’і ‘загальна назва зернових культур’, с’éм’енко
‘одна зернина злакової’, з’імóва ‘осінні посіви пшениці’, в’íниеки ‘сорго (Sorghum bicolor)’, с’ім’енá ‘насіння соняшника, вживане як ласощі’, с’éм’ечк’і ‘тютюн (Nicotiana
tabakum L.)’, гýдиена ‘стебла й листя помідорів’, бакшá ‘стебла й листя кавунів’, зубéц’
‘один зубок часнику’, зубóк ‘насінний пагін часнику’, йáлова ‘капуста, що не склалася
в головку’, колорáд ‘колорадський жук (Leptinotarsa decemlineata)’, с’ìнокóс ‘процес і
час косіння зернових, трави’, зáгород ‘загорода для худоби на подвір’ї (загальна назва)’,
вúпас ‘місце, куди виганяють пасти худобу’, крол’áтниек ‘приміщення для кролів (загальна назва)’. У решті досліджуваних говірок на позначення зазначених реалій уживаються переважно інші лексеми.
3. Виділення північного мікроареалу в межах східностепових говірок обґрунтоване
ще й семантичною спеціалізацією деяких назв. Так, лексема цúц’ка (цúц’ки) ‘нерівність,
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горбик на полотні коси від невмілого клепання’ засвідчує метафоричне перенесення, не
виявлене в інших українських діалектах при номінації такої реалії. У “Словарі української мови” Б. Грінченка ця лексема подається в одному значенні ‘женская грудь’ [12
(4: 430)], а в сучасних буковинських говорах, як і в подільських [14: 102], репрезентує
дві семеми ‘жіночі груди’ або ж ‘дійка’ [15 (2: 354)]. В інших східностепових говірках
семема ‘нерівність, горбик на полотні коси від невмілого клепання’ маніфестована переважно лексемами: волнá, гóрбиек, гóрб’ік, горб, брак.
Від інших східностепових північні донецькі говірки відрізняються й семантичною
спеціалізацією лексеми толóка. У більшості говірок Донеччини зазначена назва репрезентує семеми ‘гуртова робота’, ‘пасовище’, ‘витолочений худобою посів’, ‘земля, що
свідомо не обробляється для відновлення родючості’, і лише в говірках північного мікроареалу лексема толóка виявлена з семемою ‘ділянка, де збирається молодь гуляти’.
4. Північний мікроареал східностепових говірок виявляє чимало спорадичних лексичних репрезентантів багатьох семем. Пор.: ‘осінні посіви пшениці’ – озúм; ‘сорго
(Sorghum bicolor)’ – прóсо із в’іниечкáми; ‘кукурудза (Zea mays L.)’ – кукургýзка; ‘стебла й листя кукурудзи’ – батлавá; ‘насіння соняшника, вживане як ласощі’ – зéрн’ачка,
с’éм’ени; ‘гарбуз (Cucurbita)’– кáшниек; ‘м’якоть у гарбузах, де знаходиться насіння’ –
гарбýз; ‘перестиглий огірок, залишений на насіння’ – бовтн’акú; ‘картопля, залишена
на посадку’ – с’ем’ен:á, посадкóвий матеир’іáл; ‘дрібна картопля’ – дрóбна // свиен’áч’а,
свиен’áча рáд’іст’; ‘листя квасолі’ – батлавá; ‘сочевиця (Lens culinaris Medic)’ – вúка,
шочовúц’а, шеичовúц’а; ‘листя молодої цибулі’ – п’óрушк’і; ‘насінний пагін цибулі’
– цúбиеки; ‘м’яка головка капусти’ – м’агкá; ‘серцевина у головці капусти’ качáн’ч’ік;
‘головня, грибкове захворювання злакових, при якому зерно перетворюється на чорний
пил’ – чòрнотúн’:а; ‘місце, де не зійшли городні рослини’ – прогáлиена; ‘процес і час
висівання зернових’ – с’ів; ‘процес і час перевезення снопів, сіна з поля додому, на тік’ –
переив’íз); ‘людина, яка оре землю’ – копáч; ‘неопалювана кімната в хаті для зберігання
їстівних припасів’ – галерéйа; ‘приміщення для вугілля’ – вýг’іл’ний сарáй; ‘приміщення
для кіз’ – лапáс. Репертуар спорадичних назв є важливим при просторовому членуванні
досліджуваних говірок. Так, К.Д. Глуховцева, аналізуючи просторову поведінку лексики
народного побуту Східної Слобожанщини, зазначає, що при визначенні ареалів лексичного рівня нерідко враховуються назви, які вживаються спорадично [2: 8-9].
Деякі зі спорадично вживаних лексем окреслюють помітну рису досліджуваного мікроареалу: на півночі Донеччини перевага надається безафіксним назвам с’ів, перев’íз, утворенням на зразок зáгород, колорáд, озúм. Пор.: укр. літ. загорóда, колорáдський жук, озúмка.
5. Сільськогосподарська лексика східностепових говірок, розташованих на півночі
Донецької області, характеризується й низкою фонетичних особливостей.
У цій групі досліджуваних говірок функціонують лексеми: оазúмка ‘осінні посіви
пшениці’; оав’éс ‘овес (Avena sativa L.)’; пшеинúц’а без оаст’ук’íв ‘пшениця безоста’;
коалоасóк ‘колосок вівса’; сàмоасáд ‘тютюн (Nicotiana tabakum L.)’; оагеирóк ‘огірок
(Cucumis sativus L.)’; боабú ‘горох (Pisum sativum L.)’; оакрóп ‘кріп (Anethum graveolens
L.)’; оачúстки ‘лушпиння цибулі’; гоалóвоачка ‘качан капусти (головка)’; коалоарáц’кий
жук ‘колорадський жук (Leptinotarsa decemlineata)’; с’іноавáл ‘приміщення для снопів,
полови, соломи’; гоарúшче ‘простір між стелею і покрівлею’; коарóвниек ‘приміщення
для корів’; кроал’áтниек ‘приміщення для кролів (загальна назва)’.
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Вищенаведені назви дозволяють констатувати в північній групі східностепових говірок наявність помірного “акання”, що може свідчити про залишки материнських говірок.
Підтверджують це й історичні свідчення, у яких зазначається, що територія цього регіону
в ХVІІ ст. заселялася козаками та кріпаками з Лівобережної України [6: 509]. Акаюча система зближає північні говірки Донеччини з говірками, розташованими на заході та півночі
Донеччини, а також іншими східностеповими, у яких “акання” має непослідовний вияв.
Для північних східностепових говірок характерним є більш послідовний перехід
дзвінких приголосних у глухі, ніж в інших степових говорах. Цю рису, притаманну північній частині донецьких говірок, відзначила ще Л.Д. Фроляк [16: 146]. У сільськогосподарські лексиці зазначена фонетична риса чітко простежується в назвах: огорóт ‘загальна назва ділянки землі, де ростуть городні рослини’; сáшка ‘сажка, грибковий паразит у
вигляді чорних пухирчатих наростів на кукурудзі на інших рослинах’.
6. Перелічені особливості обстежуваних говірок північного мікроареалу не можуть
заперечити їх приналежність до східностепових. Просторова поведінка багатьох досліджуваних лексем виявляє риси, спільні з іншими східностеповими говірками. Широко
вживаними в північній зоні й відомими іншим східностеповим говіркам є такі назви сільськогосподарських рослин, як: баклажáн ‘помідор (Lucopersicon esculentum)’, зеимл’анá
грýша ‘топінамбур (Helianthus tuberous L.)’; назви частин сільськогосподарських культур – шл’áпка ‘головка соняшника’, матеирúнка ‘матірка, жіночі стебла конопель, що
дають насіння, шкýрка ‘поверхня гарбуза’; гарбузúн’:а ‘стебла й листя гарбуза’, кабач’óк
‘кабак (Cucurbita pepo var. giraumonti)’, лушпúн’:а ‘струк бобових, з якого вийняли
зерно’, зеирнó ‘зерно бобових (загальна назва)’, квасолúн’:а ‘стебла й листя квасолі’,
гороховúн’:а ‘стебла й листя гороху’, меил’íса ‘меліса (Melissa officinalis L.)’, дýдка ‘насінний пагін цибулі’; назви місць і будівель для обробки й зберігання врожаю та інших
сільськогосподарських приміщень – подв’íрйа ‘місце, на якому стоїть хата з усіма господарськими будівлями’, мéл’ниец’а ‘приміщення, де розмелюють зерно’, кладóвка ‘неопалювана кімната в хаті для зберігання їстівних припасів’, в’івчáрн’а ‘приміщення для
овець’, кл’íтка ‘клітка для кролів’ тощо.
Чимало спільних рис виявлено між північними та західними говірками досліджуваної частини українського діалектного континууму. Пор.: ізоглоси, які окреслюють поширення на півночі Донецької області лексем мйáкот’ ‘м’ясиста частина гарбуза без
насіння’ та стручóк ‘недостиглий струк бобових’, мають продовження й у західних східностепових говірках (к. № 154). Те саме можна відзначити й щодо просторової поведінки
назви свиен’áча картóшка (картóха) на позначення семи ‘дрібна картопля’. Вона функціонує паралельно з іншими репрезентантами лише в східностепових говірках на півночі
та в західній частині Донецької області.
Говірки північного мікроареалу східностепових говірок споріднені з іншими донецькими говірками й за наявністю / відсутністю лексичної реалізації окремих семем.
Наприклад, лексема л’ох, відома лише в декількох східностепових говірках, виявлена в
північному мікроареалі теж спорадично.
Таким чином, особливості аналізованої лексики дозволяють стверджувати, що ареальна поведінка сільськогосподарської лексики північного мікроареалу має свої особливості, що виявляються на загальному спільному тлі з іншими східностеповими говірками. Відомості ареальної поведінки говірок, розташованих на півночі Донецької області,
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за матеріалами ТГЛ сільського господарства є важливими для подальшого з’ясування
специфіки донецьких говірок та взаємодії північних східностепових говірок зі слобожанськими українськими говірками.
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ВОСТОЧНОСТЕПНЫЕ ГОВОРЫ ДОНЕТЧИНЫ
СЕВЕРНОГО МИКРОАРЕАЛА
Статья посвящена ареальной характеристике сельскохозяйственной лексики
восточностепных говоров, расположенных на севере Донетчины. На материале сельскохозяйственной лексики проанализировано лексический состав манифестантов многих семем, активность одних названий при ограниченном употреблении или отсутствия
других, семантическую специализацию наименований, прослежено вариативность фонетической структуры исследуемых названий.
Ключевые слова: восточностепные говоры, семема, семантическая структура слова, пространственное поведение лексики, микроареал.
Kushmet M.
EAST-UKRAINIAN STEPPE-ADJACENT DIALECTS OF NORTH MICRO AREAS
WITHIN DONETSK REGION
The thesis is devoted to the areal characteristics of agricultural lexis in East-Ukrainian
steppe-adjacent dialects located in the North of Donetsk region. The agricultural lexis has
been taken as a material for the analysis of lexical structure to demonstrate various sememes,
semantic specialization of nomenes, and variability of phonetic structure among investigated
names. As demonstrated by agricultural lexis, the activity of names differs: the usage of some
names is active while the others are limited or not used.
Key words: East-Ukrainian steppe-adjacent dialects, sememe, semantic structure of the
word, areal behavior of the lexis, microareas.
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LANGUAGE AND CULTURE OF AZERBAIJANI PEOPLE
IN RESEARCH WORKS BY THE IRANIAN HISTORIAN AHMAD KASRAVI
In an era of rapid globalization where the world has moved into an international mass information space, there are still many researchers in Iran who solely rely on the unscientific and
unreasoned hypotheses of Ahmad Kasravi postulated 100 years ago. This propensity derives
from the fact that the Persian language retains its indisputable supremacy status in Iran to
this day. Despite the fact that language rights have been enshrined in the constitution of Iran,
the Azerbaijani Turkish is not used as a medium of instruction in a single educational institution, nor is the language taught as a separate subject as a part of accepted curricula across
the country. At a time when Azerbaijani Turkish, officially named as Azerbaijani language in
the Republic of Azerbaijan is growing and thriving as a state language and used by millions
of speakers around the world, Azerbaijani Turks living in Iran are completely denied the opportunity to practice their basic right of receiving an education in their own native language.
By exploring distortions in Ahmad Kasravi’s writings, this article substantively criticizes unfounded claims and falsification trends deeply rooted in Iranian historiography and linguistics.
Key words: Azerbaijani Turkish, Iranian Historiography, Kasravi, native language, national identity, ethnicity, culture.
Historic territory of Azerbaijan was divided into two parts under the peace treaties of Gulustan and Turkmenchay concluding the Russian-Iranian wars of 1805-1813 and 1826-1828
respectively. As a result of these treaties, the territories remaining in the north of river of Aras
were given to administration of separate governorships in Russia. Despite colonialist policies of Tsarist Russia and its consistent attempts to alienate Azerbaijani people from Ottoman
Turks and Turks residing in Iran by various repressive measures such as renaming the Turkish
language as Tatar language and referring to Azerbaijani Turks as Tatars, the Azerbaijani people
were able to preserve their language (Azerbaijani Turkish) and create a rich scientific, literary
and artistic literature throughout this time.
In 1918-1920, the formation of the independent People Republic of Azerbaijan in the
northern part of Azerbaijan annexed to Russia and declaration of Turkish (Azerbaijani Turkish) as the official language of the state impacted the national sentiments and resurrection
movement in Iran to a great extent. Azerbaijani National Government (April-September 1920)
which was formed as a result of Tabriz revolts against kingdom regime in Iran in 1920 was
led by a reputable Azerbaijani thinker, who was raised in a religious family and was therefore
© Madatli E., 2016
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referred to as Sheykh Mahammad Khiyabani. Turkish was an officially declared state language
of this short-lived government and was the main medium of communication in correspondence
and daily interactions [1:96-97].
During this time, Gajars’ powerbase was gradually debilitated both because of persistent
internal frictions and conflict of interests of international players in the region. Consequently,
in 1925, Rza Khan came to power with a feigned claim on a fake family lineage of Pahlavi and
commenced a policy of systematized persecution against Azerbaijani Turks and Turkish language. Under the slogan of unifying Iran as one nation speaking a unified language and under
the pretext of reviving the grandiosity of Iran and restoring great traditions of Sasanids’ era,
Rza Shah started oppressing Turkish, the second most widely spoken language in the country.
Banning usage of Turkish, as well as Kurdish, Arabic and other minority languages became
an accepted policy in Iran during the reign of Rza Shah. In reality, Rza who was a military
serviceman by profession had no family ties to Pahlavis as he was a son of an impoverished
Turkish man, Dadash bey, who was also a military man himself. Hence, his efforts were aimed
at nothing else but preserving and strengthening his clout in power [2:539]. Rza had started his
military service as an ordinary gunner in kazak brigades created by Iranian shah with the close
assistance of Russians. He participated ferociously in quelling the revolts and crushing the
uprisings against the Iranian Shah at the time. He later became a distinguished colonel for his
military acumen and attracted the attention of the British. It was with the help and accomplicity of the British that Rza Khan was able to become a Grand Vizier, Minister of Defense and
Commander-in-Chief of armed forces, and later the Iranian Shah in 1925 [3:157]. In coronation
ceremony, an infuriated noblewoman from Gajars dynasty had shouted at Rza Khan calling him
a throne robber. Unmoved, he had responded with unaffected calm that he had saved the Iranian
throne from being treaded under the foot.
Although Rza Shah was not a sophisticated man in terms of his educational background,
he understood the realities and callings of the 20th century fairly well. Therefore, on the one
hand, he was trying to push ahead with the similar reforms carried out in neighboring Turkey by
Mustafa Kamal Ataturk for the sake of enlightenment and cultural development of his country,
but on the other hand he had issued strict orders to the Ministry of Education to extend the ban
on use of Turkish (Azerbaijani Turkish) from classrooms even to corridor chats during break
times at schools. At a time when Azerbaijani Turks were demanding increased rights to be able
to practice their native language in Iran freely, instead of trying to address these legitimate
concerns at least partially Rza Shah had ironically ordered the high-level state servants to carry
out an assimilation policy of ensuring marriages between Azerbaijani men and Persian women
so that their demand on “mother tongue” would be met through Persian mothers. The fact that
there was no access to an education in any other language other than Persian in Iran was contributing towards growing illiteracy among millions of Azerbaijani Turks.
Rza Shah was intent on assimilating all languages, nations, cultures into the dominant Persian identity as he believed Iranian identity was derived from the high Arian race and all other
identities were subcultures to serve to the formation of a unified Iranian nation and Persian was
a single legitimate language in the country. This course of policy unfortunately gave rise to
partial and biased views in Iranian historiography. Historians became blind ideologists whose
main mission was to bolster Shah’s claims on superiority of Iranian identity through concocted
academic validations of his proclaimed theories. They tried to academically prove that people
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of all other nationalities had migrated to these lands at later periods in history and their languages had descended from Persian. Although always met with stiff resistance by speakers of
non-Persian languages who never ceased to demand their legitimate rights, this destructive
trend in historiography of Iran continued throughout the reign of Shah’s regime until 1979
when it was finally ousted.
Among the historians who served to endorse and corroborate high-handed Pahlavi language policies, undoubtedly the most renowned and impactful was Seyid Ahmad Kasravi Tabrizi (1890-1946) who was himself in fact of an Azerbaijani origin. His insightful writings
on history, linguistics, philosophy, culture, politics, society, religion, law, economy and many
other subjects became frequently referenced sources for Iranian researchers in generations.
Although his views on Iranism, nationalism, religiosity and statehood were innovative and
ground-breaking in many ways, they were not devoid of evident contradictions and inconsistencies. For instance, despite the fact that he was fiercely advocating the annihilation of
Sunni-Shia sectarianism and formation of a unified Islamic religion to which he used to refer
as “a pure religion”, he was also considering it vitally indispensable to eliminate all linguistic,
nationalistic and cultural distinctions to create a unified Iranian identity and achieve a dominance of Persian language.
One of the prominent and well-known articles of Ahmad Kasravi in this respect is on
“Turkish Language in Iran”. According to prominent Iranian scholar Dr. Javad Heyat, this
article was initially written in Arabic and published in Syria, in the journal of “Al-Irfan”. Then
the article was first translated to English by Professor Evan Zegal and later on to Persian language by the Harvard professor Dr. Shahabi. Renowned researcher Ahmad Amir Farhangi also
published this lengthy article as a booklet in Tehran [4:1]. It is worth mentioning that unlike his
writings and articles published in Iran, in this article Ahmad Kasravi did express some objective and impartial views on the origin of Azerbaijani Turks and Turkish language. For instance,
he states that the present-day Turks of Iran descend from their forebear Turks who migrated to
Iran in ancient times from Turkustan for the purpose of residence and herding, and who later
settled in various parts of the country. This postulation can be considered to some extent valid
and accurate, but it has to be highlighted that even before Arian tribes moved into Iranian plateau, there were many aboriginal nationalities, including indigenous people comprising Turkish
tribes who were already residing in these highlands. Nevertheless, it’s absolutely praiseworthy
that Ahmad Kasravi has at least not attempted to trace the origin of Turks in Iran to 12-13th century as many Iranian historians have tried to do so with no historical proof or academic basis.
Ahmad Kasravi goes on to characterize Turkish language in these terms: “Azerbaijani Turkish
is a well-developed and progressive language which bears all the features and advantages of
strong, creative and resourceful languages. Although not extensively used in written format,
Turkish language has some unique and distinctive peculiarities that differentiate it exceptionally from a number of advanced languages of the world”. [5:496] Interestingly, in this article
Ahmad Kasravi draws attention to the diversity of verbal forms in Turkish language and notes
that the grammar of Turkish is based on more stable and established rules as compared to Persian and Arabic. The author makes a notable confession in the article which is worth invoking
here. He remarks that although he cannot be definitely sure about the state of Turkish language
during the Hulaki and his sons’ reign (13-14th centuries, Mogul rule-E.M.), all the documents
which have reached us and which can be taken as valid proofs indicate that Turkish was always
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subjected to all kinds of harsh censures, condemnation and suppression in previous centuries,
even at the height of the reign of dynasties of Turkish descent in Iran. The conclusion to which
Ahmad Kasravi comes at the end of this revealing article is astounding and indeed quiet reminiscent of inconsistencies in his position and course he took in life. More precisely, he closes
his article with this statement that “the fact that the Azerbaijani people have started demonstrating a greater love and support for their native language is indicative of a start of a literary resurrection movement in opposition to deprivation of the legitimate rights of Azerbaijani Turks,
their subjection to denunciations, suppression and persecution of their language” [6:498].
It is very striking that in his books published in Iran, Ahmad Kasravi displays an entirely
different, a biased and opinionated attitude towards the history, language and cultural heritage
of the Azerbaijani Turks living in Iran. Apparently, Ahmad Kasravi was trying to swim with
the tide in boosting the propagation of Shah’s assimilation policies and clampdown on nonPersians in Iran at the time. In this respect, his book on “Azeri or the Ancient Language of
Azerbaijan” is quite noticeable and deserves a special research [7]. In this book, he articulates
his interpretation of Azerbaijani Turkish being referred to as Azeri by some European thinkers,
by drawing a reference to a quotation from a book called “Mojamul-Buldan” by Yagut Hamavi,
a 13th century Arabic geographer on Azerbaijan which goes as “they speak a semi-language
which is called Azeri and nobody except themselves understand this language”. After citing
this unreliable source without any due checks on its validity and academic accuracy, Ahmad
Kasravi proceeds to describe Turkish Language as an offspring of Persian. Without drawing on
any proven sources or evidence, Ahmad Kasravi hastily determines that “until the first centuries of lunar calendar the Azerbaijani people were Arians or Aris, therefore their language is no
more than a sure descendant of Persian language”. [8:9-10]
In the section on “Early Turks in Azerbaijan”, Ahmad Kasravi writes that “early groups of
Turks migrated to Azerbaijan during the reign of Sultan Mahmud Gaznavi”, and then he continues to comment that “our researches demonstrate that Turki (Turkish language-E.M.) came to
the region with migration of Turkish tribes during the Seljuk Empire” [9:15]. As it is manifest,
the author contradicts himself and refutes his earlier views on migration of Turks to this region
in much older times as stated in his above-mentioned article published previously outside Iran.
He ignores all historical sources documenting the voyage of tribes of Turkic origin, Huns,
Sabirs, Khazars, and Bulgars, to Azerbaijan in 4-5th centuries A.C. The author also disregards
the historical fact that Turkish tribes consisting of Gokturk tribes had arrived to Iran during
the Sasanids’ rule (3-7th centuries A.C.) and they were settled in Azerbaijan at the order of the
Sasanid ruler, Anushiravan. These facts have been ascertained by Dr. Javad Heyat in his book
called “The Memoirs of Anushiravan” which chronicles the period of Sasanids’ rule in Iran.
Ahmad Kasravi also elaborates upon the claims by Iranian historians on mass migration of
Turks to Azerbaijan during Mogul rule and their proliferation in the region in that period: “We
cannot conclude that Turkish population grew and burgeoned in the region during Mogul’s time
as we have no substantial proof to verify this claim” [10:18]. Ahmad Kasravi is certainly explicitly right in this judgment as Turks were residing both in the territory of Iran and Azerbaijan
long before Moguls invaded the region, furthermore the region was populated not only with
Oghuz Turks of Anatolia, but with Qipchak Turks as well who had migrated to the region from
the northern part of Caspian Sea and Caucasus much earlier. Therefore, Turkish was a primary
language of conversation and interaction much before the Mogul’s presence in the region.
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However, it has to be emphasized that as asserted by European and Islamic historians as well,
more than half of the Moghul army consisted of Turks (it was since this period that Russians
coined the Tatar-Moghul phrase as they were referring to Turks as Tatars-E.M.) and majority
of army chiefs were composed of Turks. So, there are some facts that during the Moghuls’ rule
more than 2 million Turks moved to Iran who eventually settled in Azerbaijan. Ibn-Batuta and
Ibn Fazlullah-al-Omari who travelled to Tabriz in 14th century document that the population of
Tabriz spoke fully in Turkish [11:503].
Ahmad Kasravi mentions that Turkish language got a chance to grow and expand in Azerbaijan during the period when Garagoyunlus and Aghgoyunlus dynasties of Turkic origin were
in power. According to him, the height of this growth came during the Safavids’ time which
was followed by stagnation and regression later on. He states that Turkish was in par with
Persian during the rule of Ismayil Shah I and Tahmasib Shah I, but as Abbas Shah I came to
power and moved the capital of Safavids from Tabriz to Isfahan, Turkish language also lost its
influence markedly. He goes on to say that “recently, the status of Turkish language has shown
a steady progress instead of deterioration in the context of constitutional revolution and revival
of patriotic sentiments”. He rightly remarks that “the constitutional revolution was a freedom
movement, so it was not meant to entail quashing and destroying the native language of Iranian
people”. But, as we know Rza Shah’s rise to power, dissolution of constitution and reinforcement of radical Persian nationalism hampered the spread and use of Turkish again.
It has to be underlined that in order to authenticate his proclamation on existence of Azeri
language as opposed to Turkish, Ahmad Kasravi presents so-called textual and poetic samples
which bear no similarity to the language of Azerbaijani Turks. These samples belong downright to Tat and Talish dialects (of Persian) which are not even understood by Persian speakers
themselves. For that reason, Dr. Javad Heyat has sensibly stressed that Ahmad Kasravi acts not
as an academic linguist researching languages empirically, but more as a professional politician
who tries to impose his views on others by distorting the facts and blurring minds. He doesn’t
mind referring to clearly different dialects as Azeri in order to support his claims on similarity
of so-called Azeri language to Persian. He doesn’t stop shy of calling for inevitable destruction
of Turkish spoken by millions of Azerbaijanis and Iranians for the sake of replacing it with a
Persian language.
Many more examples can be alluded to here in order to exhibit completely incorrect, unfounded postulations of Ahmad Kasravi in this regard. Unfortunately, he laid the foundation in
Iranian historiography for utter falsification of ethnicity of Azerbaijani Turks and distortion of
the history of Turkish language. Regrettably, this tendency was carried on and is still continuing today by many researchers [12].
It is deplorable that a politically motivated tendency which was aimed at serving radical Persian nationalism at the cost of depriving more than half of the Iranian population of
their legitimate rights still carries a considerable weight today supported by followers of “kasravism” school of thought. What is more unacceptable is that these perilous activities have long
surpassed the boundaries of historical and linguistic researches pervading into Iranian daily
newspapers and journals, radio-television broadcasts and mass publications. This subtle theme
of pan-Iranism is not overlooked even outside Iran and often times picked up by Iranian authors dwelling abroad as well. Turaj Atabeyi’s book on “Azerbaijan, Ethnicity and Struggle for
Power in Iran” published in New York and London and translated to Persian in 1997 under the
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title of “Azerbaijan in Modern Iran”, as well as the article on “Where is Azerbaijan?” published
in the journal of Iranian Studies (1989, Issue 3) in the United States of America are examples
of many works reflecting the same overarching tendency initiated by Ahmad Kasravi [13:7].
It is a source of great disappointment and bewilderment that in an era of globalization
where the world has moved into an international mass information space, there are still many
researchers in Iran who solely rely on the unscientific and unreasoned hypotheses of Ahmad
Kasravi postulated 100 years ago. These researchers choose to defend and propagate the untenable view that Azerbaijani Turks, Kurds and Arabs who together make up more than half of the
Iranian population are descendants of fictitious “Iranian race” and they were forced to convert
to Turkish, Kurdish and Arabic speakers because of inauspicious turn of historic events. This
propensity derives from the fact that the Persian language retains its indisputable supremacy
status in Iran to this day. Despite the fact that language rights have been enshrined in the
constitution of Iran, the Azerbaijani Turkish is not used as a medium of instruction in a single
educational institution, nor is the language taught as a separate subject as a part of accepted curricula across the country. At a time when Azerbaijani Turkish, officially named as Azerbaijani
language in Republic of Azerbaijan is growing and thriving as a state language and used by
millions of speakers around the world, Azerbaijani Turks living in Iran are totally denied the
opportunity to practice their basic right of receiving an education in their own native language.
In Iran, the key calling of the 21st century, endorsement of diversities and support for development of multiculturalism is substituted by purposeful destruction of languages. Therefore, it is
of utmost importance and urgency that historians, linguists, and enlightened thinkers in Iran
realize their share of responsibility in this unhealthy process.
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В статье на материале «Франкфуртских лекций» выдающегося немецкого писателя и публициста Г.Бёлля анализируется видение им Германии и немцев периода Второй
мировой войны: истоки и причины возникновения фашизма, разрушительное его воздействие на страну в целом и каждого ее жителя.
Ключевые слова: лингвоимагология, Германия, немцы, Г.Бёлль.
В последние годы мы разрабатываем лингвоимагологию – направление, призванное
изучить образ, имидж (отсюда термин) страны и народа в глазах другого народа. В ходе
анализа и размышлений оказалось, что не менее интересна оценка своей страны и народа в текстах какого-либо выдающегося его представителя. Именно такой случай мы
наблюдаем в «Франкфуртских лекциях», прочитанных известным немецким литературоведом и публицистом Г.Бёллем в середине ХХ века.
Данные лекции интересны прежде всего анализом, с одной стороны, причин, обусловивших приход фашизма, а с другой стороны, оценкой его последствий для Германии и
ее жителей. В этом году, в год 70-летия Великой Победы, представленные размышления
особенно актуальны.
В «Краткой литературной энциклопедии» о Г.Бёлле приводятся такие сведения: «Белль (Böll), Генрих (р.21.XII.1917, Кельн) – немецкий писатель… С 1939 до
1945 был солдатом… Первые произведения Б. – повести: «Поезд придет вовремя»
(DerZugwarpünktlich), 1949 и «Где ты был, Адам?» (Wowarstdu, Adam?) (1951). Их герои –
солдаты, которые тщетно пытаются спастись от кошмара войны, пассивно сопротивляются и погибают. Повести и роман «Бильярд в половине десятого» (Billardumhalbzehn,
1959) посвящены жизни современной Германии … Гуманный и правдивый художник,
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Б.пишет своеобразной муз.прозой. Отличаясь тонким пониманием психологии, Б. проявил особое мастерство в изображении детей и юношества» [2: 511].
О национальных чертах немцев Г. Бёлль пишет: «Немцы без всяких общественных различий взыскуют сопричастности, доверительности, а находят только общество,
компанию; не случайно они … так много путешествуют, ищут гуманного и социального в других местах, дивятся будням других стран» [1: 176]. Помимо окказионального
противопоставления сопричастности, доверительности и общества, компании, в данном
микротексте интересна причина и цель путешествий – изучение, ознакомление с другими странами и народами.
Однако эти путешествия не приносят немцам радости: «…я часто спрашиваю себя:
почему, когда немцы пишут о дорожных приключениях немцев, эти приключения непременно оборачиваются злоключениями? Наши духовные отцы и матери бранили захолустность существования своих соотечественников, сетовали на его затхлость и неподвижность, – а стоило тем нынче сняться с места и пуститься в путешествия чтобы
познакомиться с другими странами и их обычаями, как их и в качестве туристов тоже
начали безбожно окарикатуривать, и что самое странное – иначе не выходит! Язык явно
не воспринимает эту страсть к путешествиям как нечто гуманное» [1: 197].
Автор строго судит о жизни соотечественников дома: «захолустность», «затхлость»,
«неподвижность», однако «приключения» оборачиваются «злоключениями» – интересны однокоренные антонимы. Нелегко понять пассаж: «Язык не воспринимает эту страсть
к путешествиям как нечто гуманное»[1: 197].
Немецкий писатель остро переживает фашизм, пытается найти его корни, оценивает
его последствия в послевоенный период.
Итак, причины: «…я обозначил послушание и подчинение как единственную общественную реальность, созданную всей предшествующей историей немцев; говоря проще: немцы подчиняются столь же охотно, сколь охотно требуют подчинения. Самой постыдной сценой, какую мне довелось наблюдать (именно постыдной, другого слова я не
нахожу, – тогда только что кончилась война, и я почувствовал себя освобожденным – не
просто спасения ради переодетым в штатскую одежду, а настоящим штатским), – самой
постыдной сценой была та, когда на первой же поверке в американском лагере для военнопленных некоторые мои бывшие соратники с отменной ретивостью, бодро чеканя шаг,
вышли из строя: убийцы, еще несколько часов назад проповедовавшие войну до победного
конца, они изъявили готовность обучаться на пропагандистов и распространителей демократического образа жизни. Чеканя шаг, ретиво, подобострастно – какая уж там эстетика,
какая поэтика и поэзия; среди более чем пятидесяти значений слова «pollin» мы не найдем
глагола, означающего подчинение, – ни в переходной, ни в возвратной форме» [1: 185].
Итак, главная черта характера немцев – стремление подчиняться. В микротексте довольно много языковых средств, заслуживающих изучения, но он переводный, поэтому
о форме изложения мыслей писать не будем.
Автор продолжает: «Слушаться – это немцу дозволено, даже велено; он может взламывать двери, рушить стены, стрелять, колоть, бить, грабить, маршировать. Но все это,
разумеется, только ради государства, не ради себя, – то есть грабеж из неестественных
побуждений. Но можно ли ему слушаться взбалмошной особы, которая никогда не
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поддается до конца ни секуляризации, ни канонизации – которая может повелеть ему
осуществлять пятьдесят различных действий сразу?» [1: 186].
Вторая причина – ущербное образование: «немцы – народ с ущербным образованием; эта ущербность создает благодатнейшую почву для демагогии, порождает сословные
перегородки, повышенную обидчивость и раздражительность. Посмотрите только, каков
был образовательный уровень ведущих национал-социалистов: сплошь ущербные недоучки и неудачники; но если вы поинтересуетесь, каким образом эти недоучки и неудачники сумели прибрать к рукам университеты, вы обнаружите весьма неприглядную
картину. Образованные круги в их самом чистом для немцев выражении и воплощении –
немецкие профессора – не то чтобы оказались бессильными перед этой узурпацией – нет,
они вообще не воспользовались своей силой, просто уступили насилию дорогу. Не буду
говорить о счастливых исключениях – слишком печальным было правило.Столпам не
хватило величия. И нынешние яростные атаки на интеллигенцию, все эти демагогические ярлыки – они от той же образовательной ущербности. А когда к этой ущербности
присоединяется еще и недюжинный ум, не нашедший либо образования, либо его применения, то возникает поистине убойная демагогическая сила» [1: 182–183].
Таким образом, ущербность образования, приведшая к власти национал-социалистов, сохранилась и после победы над фашизмом, проявившись в атаках на интеллигенцию. И неизменны «демагогические ярлыки».
Г.Бёлль видит вину всего немецкого народа в утверждении фашизма: «Родина? Что
за вопрос… И все же я думаю: если уж человек должен жить после Освенцима, жить
вместе с бомбой и тем не менее учиться выговаривать слово «будущее», ему надо было
бы иметь твердую почву под ногами. И ему следовало бы учиться тому, что так трудно дается человеку, пережившему империю, республику, диктатуру, междуцарствие,
вторую республику: верить в государство. Но можно ли вообще научиться осознавать
этот удивительный долг – быть гражданином государства, а не просто налогоплательщиком, – если ты со своего семнадцатого до своего двадцать восьмого года жил в государстве, которому денно и нощно желали погибели, государстве, состоявшем из стольких
слоев, – как темный клубок безнадежно перепутанных, перемешанных нитей? Тогда в
церквах молились за победу священнослужители того же вероисповедания, что и их собратья, ежедневно подвергшиеся истязаниям в лагерях. Многие пытались предотвратить
то, что еще можно было предотвратить, а уже сами такие попытки означали вовлеченность в схватку. Было открытое, тайное, активное, пассивное сопротивление – все степени вовлеченности, все разновидности сопротивления в необозримой массе преступного
или простодушно-невинного безразличия; люди развращались и развращали – то была
зараза, от которой не отмахнуться, как от досадного эпизода; мысль, слова, сам воздух –
все с тех пор отравлено, и одними только судами нам от этого не очиститься. Если мы хотим возрождения гуманности, необходимо заняться кропотливой повседневной работой;
она случайна, тягостна; она должна начинаться с хрестоматий; с детских садов» [1: 201].
Во-первых, в данном контексте родина отождествляется с государством, «которому
денно и нощно желали погибели», сопротивление политике которого принимало разные
формы («открытое, тайное, активное, пассивное»), однако оно тонуло «в необозримой
массе преступного или простодушно-невинного безразличия».
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Во-вторых, от этой «заразы», когда «мысль,слова, сам воздух – все с тех пор отравлено», «только судами…не очиститься». Необходима кропотливая работа по воспитанию
нового поколения.
Однако страшное прошлое никуда не девается, оно остается с человеком: «…единственное утешение, которое могут предложить люди моего возраста, это сознание того, что все
преходяще, – утешение бренности. Слишком много произошло событий, слишком много
было пустых слов, слишком мало дел в те времена, когда мы вступали в возраст ответственности. Вокзалы, станции, лагеря, снова станции, вокзалы, лагеря, госпитали, очереди за хлебом, за сигаретами, за выписками; не успеешь оглянуться – и, согласно свидетельству о рождении, ты уже обязан вести себя как взрослый, чувствовать бремя ответственности, которую
никогда не сможешь принимать совсем всерьез. То еле тянешь, тянешься, волоча ноги, то
подтягиваешься. Где остановишься и что от тебя останется?» [1: 200].
Юность автора пришлась на тяжелый период в жизни Германии, она запомнилась
прежде всего скитаниями(«вокзалы, станции, лагеря, снова станции, вокзалы, лагеря,
госпитали») и бесконечными очередями («за хлебом, за сигаретами, за выписками»).
Таким образом, фашизм исковеркал жизнь как страны в целом, так и отдельного человека.
Преодоление разобщенности и фашизма в стране Г.Бёлль связывает с правильно
воспитанной молодежью: «Часть Германии все еще живет в эмиграции, между нею и
современной Германиейнет никакого взаимопонимания и никакой связи. Молодому поколению надо потрудиться, чтобы эта страна и в литературе стала обитаемой, пригодной
для жилья. Страна тогда обитаема и пригодна для жилья, когда человек может тосковать
по ней. В мире есть немало людей, мучимых тоской, но лишь по той Германии, которой
уже нет. Можно тосковать и по какому-нибудь городу – по Берлину или Нюрнбергу, по
Гамбургу, Кельну, Мюнхену. Но не тоска ли это по утраченному или затонувшему Берлину или Кельну? А тосковать по Федеративной Республике? Не знаю – может быть, кто-то
и тоскует?» [1: 192].
Современная Г.Бёллю Германия не стала душевным пристанищем для автора и его
соотечественников, о чем свидетельствует, в частности, риторический вопрос: «А тосковать по Федеративной Республике?».
Во «Франкфуртских лекциях» Г.Бёлль перечисляет причины разочарования в современной ему Германии.
Во-первых, пустота и бессодержательность «великих мира сего» и политиков, проявляющиеся в их риторике: «Словарь великих мира сего так же бессодержателен, как и
словарь политиков. По меркам эстетики устной речи какой-нибудь башмачник или рыночная торговка оказались бы, наверное, королем и королевой – в сравнении с пустыми
и скучными словами из запаса великих мира сего» [1: 176].
Во-вторых, культ потребления, переходящий в «голый снобизм» в обществе, не
заботящемся о воспитании подрастающего поколения: «Едва ли это простая случайность, что у нас нет книг для детей, для юношества, нет детективных романов, – в
нашей стране, где преступность отнюдь не меньше, чем в странах, с чьих языков мы
переводим детективные романы. Плохо, что у нас нет ни доверительного языка, ни
сфер жизни, располагающих к доверию; нет доверительных отношений ни с обществом, ни с миром, ни с окружающей средой. И если редко кто из здешних писателей
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соглашается служить украшением общества, к которому он не принадлежит, – это тоже
не случайность и уж тем более не огорчительная, – это, по-моему, хороший признак.
Писателю не место в обществе, которое свое достоинство мерит – или вынуждено мерить – потреблением, в обществе, лишенном стиля, демонстрирующем не манерность
даже, а голый снобизм» [1: 176].
Обращает на себя внимание ключевое понятие – доверие и доверительные отношения.
В-третьих, отношение к гражданам, в частности, как к отбросам: «О степени гуманности страны можно судить по тому, что у нее попадает в отходы, сколько повседневных, еще пригодных вещей, сколько поэзии в ней выбрасывается на свалку, считается заслуживающим уничтожения… слова «отбросы», «подонки» у нас также слишком легко
и скоро употребляются применительно к людям… Литературе явно остается избирать
предметом своего изображения лишь то, что причисляется к отбросам, предназначается
на выброс» [1: 199].
Интересно, как часто и легко употребляющиеся слова «отбросы, «подонки» становятся предметом изображения в литературе.
Данный факт приводит к бегству из страны, принимающему разные формы: «Что
было родиной, жильем, соседством, человечностью отходов – все это, наверное, отчетливей всего можно наблюдать на судьбах тех, у кого нет больше родины, хоть их и не
изгоняли. Лавину туризма, эту горячку путешествий можно истолковать и как бегство из
страны, утратившей уверенность в себе, ибо ее жители и ее политики не хотят осознать,
что в начале было изгнание, когда людей объявляли отбросами и обращались с ними как
с таковыми, и что у колыбели этой страны стоял народ, копающийся в отходах» [1: 199].
Помимо отмеченного, обращает на себя внимание причина активного туризма – «бегство
из страны, утратившей уверенность в себе».
В-четвертых, неоднозначная роль церкви в жизни общества: «О, тут нас еще ожидают противоестественные смешения и смещения фронтов: то, что раньше проклиналось
как блуд, может однажды обрести статус теологического канона; мать, произведшая на
свет внебрачного ребенка, –- дитя любви, по прекрасному старинному выражению, – может однажды стать примером для христианских матерей. Надо быть готовым к самым
невероятным вещам, если церкви и дальше будут самым жалким образом навязываться
наукам или привязываться к ним, кооперироваться с ними» [1: 210].
В итоге – сомнительная мораль Запада: «…западное высокомерие по отношению
к Востоку я считаю опасным самообманом; и чистым убийством я считаю расхожую
иронию по отношению к тому, что изволят называть восточным ханжеством. Признак
безнадежного извращения или извращенности я вижу не в том, что, скажем, на Востоке
еще сохранилось целомудрие, тогда как на Западе воцарился свальный грех, а в том, что
этот самый западный мир все еще смеет называть себя христианским» [1: 210].
Таким образом, несмотря на давность подготовки лекций, они звучат современно и
поучительно даже в наше неспокойное время.
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ГЕРМАНІЯ І НІМЦІ У «ФРАНКФУРТСЬКИХ ЛЕКЦІЯХ» Г. БЕЛЛЯ
(ЛІНГВОІМАГОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ)
У статті на матеріалі «Франкфуртських лекцій» видатного німецького письменника і публіциста Г.Белля аналізується бачення ним Німеччини і німців періоду Другої
світової війни: витоки і причини виникнення фашизму, руйнівний його вплив на країну в
цілому та кожного її мешканця.
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G. BÖLL’S VISION OF GERMANY
AND THE GERMANS DURING WORLD WAR II
In the article the great German writer and publicist G. Böll’s vision of Germany and the
Germans during World War II is analyzed on the material of “Frankfurt Lectures”: the origins
and causes of fascism and its destructive impact on the country as a whole and each of its
inhabitant.
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КОНТРАСТ ЯК МОВНЕ ЯВИЩЕ У НОВЕЛАХ Й. В. ГЕТЕ
У статті йдеться про принципи функціонування структури контрасту на матеріалі новел Й. В. Гете, який розробляє синтаксис свого речення шляхом заглиблення у мовні
можливості створення різноманітних часових та просторових аспектів.
Ключові слова: семантика, контраст, протиставлення, семантичне поле.
Складність та багатоаспектність контрасту, його здатність виконувати різноманітні
функції спричинились до того, що стали цікавим об’єктом лінгвістичних досліджень.
На думку О. Селіванової саме зараз у лінгвістиці складаються всі передумови для інтенсивного шляху її розвитку і це потребує від мовознавчої спільноти поміркованого
поєднання накопиченого досвіду з досвідом наукових революцій. [1: с. 4]. Вона вважає,
що уся історія лінгвістики характеризувалась перманентним поверненням до концепцій
попередників, незважаючи на декларовану науковцями прихильність до певної нової наукової парадигми, авторка вважає, що руйнація однієї парадигми і революційне становлення іншої є екстенсивним шляхом науки [2: с. 3]. В. М. Турчин зауважує, що однією з
важливих властивостей системи мови є її неоднорідність і здатність елементів мови до
комбінаторних перетворень [3: с. 67].
У процесі мислення людина виокремлює, абстрагує і фіксує у словах лише ті ознаки, які є найнеобхідніші у процесі спілкування. Саме дослідження сутності контрасту
вважаємо і продуктивним і перспективним, як у встановленні його семантики, так і закономірностях функціонування. Наведено приклад з новели Гете «Unterhaltungen deutscher
Ausgewanderten». Der Leichtsinnige freut sich der Flucht wie einer Spazierfahrt, und der Ungenügsame verlangt, daβ ihm auch noch als Betller alles zu Diensten stehe [6: S.17], де автор
протиставляє позиції оптиміста – Der Leichtsinnige freut sich der Flucht та песиміста, що
очікує турботи інших – noch als Betller alles zu Diensten stehe.
Глибинний аналіз феномену контрасту дає можливість зрозуміти мовний механізм
його «породження», існують стабільні та змінні – контекстуальні компоненти контрасту.
Послідовне поєднання стабільних та змінних компонентів сприяє належному розумінню
його функціонування, у той час як лише контекстуальне пояснення призводить до поверхневого інтерпретування його значення. Наведемо приклад з новели Гете «Der Prokurator»: Entferne das Miβtrauen aus deiner Brust, und laβ mir die ganze reine Hoffnung, dich
bald wieder in meinen Armen zu sehen [6: S.66], коли недовіра чоловіка та дружини переходить у справжню довіру – Entferne das Miβtrauen aus deiner Brust, und laβ mir die ganze
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reine Hoffnung. Виявлення та виокремлення контрасту веде до глибинного розуміння тексту. На наш погляд контраст може утворювати будь-яке слово, що визначає певне поняття
і несе таким чином якості неологізма. Логічно постає запитання: за яких умов загальновживане слово може утворювати контраст і чи змінюється при цьому його значення?
Контраст – це якомога адекватніше співвідношення мовних висловів і предметів,
станів та процесів. Наведемо приклад з новели Гете: Die Verwirrung des jungen Ferdinand:
Sein Gemüt verschlob sich, und man kann sagen, daβ er in diesen Augenblicken seine Mutter
nicht achtete, die ihm nicht helfen konnte, und seinen Vater haβte, der ihm nach seiner Meinung überall im Wege stand [6: S.86], коли син не поважає свою мати, не цінує батька und
man hann sagen daβ er in diesen Augenblicken seine Mutter nicht achtete…und seinen Vater
haβte… як видно з прикладу – найбільшу здатність утворювати контраст мають іменники – Ferdinand – Vater – Mutter, тому вони становлять найчисельнішу групу порівняно з
іншими частинами мови. Характерною особливістю контрасту є наявність у ньому організуючого стрижневого лексичного компоненту, який як ядро обростає додатковим и
уточнювальними одиницями і тим самим набуває смислової цілісності, точності визначення того чи іншого поняття. Дуже часто таким організуючим компонентом є слово з
широким семантичним простором. Наведемо приклад з новели Гете: Je mehr ihm seine
innere Empfindung wiedersprach, desto mehr häufte Ferdinand künstliche Argumente aufeinander, und desto mutiger und freier schien er zu handeln, je mehr er sich selbst von einer Seite
gebunden fühlte [6: S.87], коли людина хоче бути вільною від злочинного способу життя,
а він її затягує все сильніше – je mehr ihm seine innere Empfindung wiedersprach – je mehr
er sich selbst von einer Seite gebunden fühlte. Контраст дає змогу позначити те, що важко
піддається номінації, не збільшуючи кількості лексичних одиниць та їхню синтаксичну
складність. Із безлічі різноманітних ознак виокремлюють ту, яка стає основою контрасту.
Найчастіше це найпомітніша ознака предмета, об’єкта, що є суб’єктивною для мовця
тобто сприймається письменником яскравіше і домінує над іншими. Наведемо приклад з
новели Гете: Es ward ihm nach und nach deutlich, daβ nur Treue und Glauben die Menschen
schätzenswert mache, daβ der Gute eigentlich leben müsse, um alle Gesetze zu beschämen,
indem ein anderer sie entweder umgehen oder zu seinem Vorteil gebrauchen mag [6: S.89].
Die Verwirrung des jungen Ferdinand: де ведеться боротьба між добрими намірами та злими вчинками героя: Es ward ihm nach und nach deutlich, daβ nur Treue und Glauben die
Menschen schätzenswert mache, daβ der Gute eigentlich leben müsse. Семантичній структурі контрасту властиві майже всі лексико-семантичні процеси, характерні для загальної
лексики, проте сутність цих процесів цілком залежить від його способу трактування.
Контраст – це формування нових понять на базі вже існуючих, тобто є прикладом динаміки у сфері лексичної семантики. Наведемо приклад з новели Гете: Niemals tat er es aber
ohne Widerwillen, und nur wie von einem bösen Geiste an den Haaren hingezogen [6: S.89],
коли людина робить щось зле не з власної волі, а під тиском зла – Niemals tat er es aber
ohne Widerwillen… nur wie von einem bösen Geiste…
Застосовуючи засоби контрасту письменник зіставляє таки семантичні значення, які
певною мірою є непорівнянними. Кожне слово у своєму змісті об’єднує багато компонентів або ознак. Їхнє вільне поєднання сприяє виникненню нового змісту, забезпечує
його належне розуміння. Явище контрасту відносимо до рушійних засобів смислоутворення, що реалізується у різних напрямках – від природи до внутрішнього світу людини,
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від тіла людини до її духовних якостей. Наведемо приклад з новел Гете: Denn die höchste
Empfindung, die der Mensch haben kann, ist die, wenn er sich von einem Hauptfehler, ja von
einem Verbrechen durch eigne Kraft erhebt und losmacht [6: S.93], де кульмінаційним моментом у житті героя є звільнення від своїх залежностей, помилок, злочинів власними
зусиллями, силою свого духу. На процес творення контрасту впливає не лише уява людини, але й розвиток суспільства. Контраст стає можливим, коли між його членами існують
не тільки розпізнавальні ознаки, тому що різниця між ними виявляється лише на тлі
тотожності. Наведемо приклад з новели Гете: Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten:
Diesen Abend verspreche ich Ihnen ein Märchen, durch das Sie an nichts und an alles erinnert
warden solen [6: S.104], щоб перейти від однієї новели до іншої автор звертається до
принципу – все або нічого, що викликає реакцію неочікуваного – nichfs und an alles. Досі
немає загальновизнаної теорії контрасту, яку б без заперечення сприймали усі лінгвісти,
яка б була б настільки однозначною, що могла б розв’язати всі проблеми контрасту. Це
явище потребує всебічного аналізу та застосування як різних методик, так і наукових
підходів. Контраст виникає у процесі творчості письменника у конкретний момент, у
будь-якому висловлюванні, причому значення слова залишається незмінним. Наведемо
приклад з новели Гете «Das Marchen»: Sage ihr, sie solle nicht trauern, ihre Erlösung sei
nahe, das gröβte Unglück könne sie als das gröβte Glück betrachten, denn es sei an der Zeit
[6: S.114]. Коли людина має реагувати на велике нещастя і сприймає його як найбільше
щастя – das gröβte Unglück könne sie als das gröβte Glück betrachten.
Традиційний контекстуальний підхід спрямовує слово безпосередньо на одне конкретне пояснення, без урахування узагальненої природи слова, коли будь-яке значення,
коли воно справді існує у мові, безперечно поляризується у свою протилежність. Діалектика мовної діяльності полягає у тому, що кожна людина залучається до мовної традиції,
у межах якої вона існує, але мовний досвід є явищем цілком індивідуальним. Створена
нами модель щодо орієнтації у світі базується у першу чергу на особистому лінгвістичному досвіді, тому кожний з нас створює дещо інші реальності.
А. М. Приходько писав про те, що у синтаксичних студіях виявляються значні розходження поглядів, синтаксис висуває численні теоретичні питання, ставить дослідника
перед необхідністю постійного пошуку нових методів і підходів до вивчення мови [4: с.
1], він стверджує, що людина повинна завжди знати, що вона робить/говорить, а коли
вона щось робить/говорить, то повинна точно знати навіщо [5: с. 79]. Виникаючи як
феномен до комунікативного порядку, ситуативні контексти мають чітко окреслену футуральну спрямованість і можуть мати риси як спланованості так і спонтанності.
Життєвий світ людини складається з окремих ситуацій – ситуацій дії та ситуацій
мовлення. Мета та засіб комунікації знаходяться між собою у діалектичних відносинах,
що містяться у структурах з ознаками контрасту характеризуються певною самостійністю, вони не існують поза реальною ситуацією, взаємопов’язані між собою. Вони є
важливою складовою мовних одиниць, у результаті чого їм відводиться значна роль в організації смислової інформації, яка використовується людиною у вербальній комунікації
і тим самим у своїй пізнавальній діяльності. Мовна специфіка протиставних конструкцій
полягає в тому, що не всі елементи вербалізуються в реченні, оскільки вони є атрибутом не мінімального, а розширеного контексту. Протиставний фон досить чітко дає про
себе знати і через невербалізований контекст. Аналізуючи новели Гете, відмічаємо, що
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контраст входить у сферу експресивно-синтаксичних конструкцій, синтаксичних засобів, які приймають участь у передачі емоцій, почуттів, дозволяють естетично та психологічно впливати на читача. Контраст служить не лише основою для відображення відношень у середині окремих сценаріїв, але й для відображення механізмів трансформації
суб’єктивних картин світу в об’єктивну картину дійсності.
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В статье идет речь о принципах функционирования структуры контраста на материале новелл Й. В. Гете, который разрабатывает синтаксис своего предложения
путем углубления в языковые возможности созданием разнообразных временных и пространственных аспектов, объединенных синтаксическими связями.
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CONTRAST AS LINGUISTIC PHENOMENON
IN THE GOETHE’S SHORT STORIES
The paper deals with the principles of structure of Goethe’s short stories. He develops his
system by enhancing languge abilities creating various time and space aspects which are unified by syntactic links.
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КОМПАРАТИВНІ КОНСТРУКЦІЇ ПІДСИЛЮВАЛЬНОГО ЗНАЧЕННЯ В
АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ
Компаративні конструкції підсилювального значення є доволі поширеними як в англійській, так і в українській мові. Вони характеризуються наявністю певних спільних
та відмінних рис у структурному та семантичному планах. Стаття присвячена виявленню таких рис та визначенню рівня їх впливу на вибір відповідника у мові перекладу.
Ключові слова: кoмпаративні кoнструкції підсилювального значення, конвергентні
та дивергентні риси, семантична структура, перекладацькі відповідники, мова перекладу.
У художніх твoрах кoмпаративні кoнструкції підсилювального значення є
надзвичайнo важливими компoнентами, адже вoни несуть oсобливе стилістичне навантаження. Такі одиниці якнайповніше виражають „самобутність мови, її специфічний
колорит”, „вносять у художнє мовлення струмінь свіжості, надають йому більшої колоритності й естетичної краси, посилюють його пізнавальну вартість, сприяють стислості, пружності опису” [3: 5]. Подальшого вирішення потребують питання виявлення
структурних та семантичних особливостей компаративних підсилювальних одиниць в
англійській та українській мові та визначення ролі їх впливу на вибір відповідників у
мові перекладу. Сьогодні, як в зарубіжній, так і у вітчизняній лінгвістиці, існує чимало
наукових розвідок щодо функціонування компаративних конструкцій підсилювального
значення, зокрема в англійській мові це праці І. Бородянського, М. Дудченко, А. Куніна, А. Риженкової, в українському мовознавстві досліджувані одиниці проаналізовано
в роботах Т. Баран, А. Марахової, А. Івченко, Н. Баранник, Н. Шаповалової. У площині
зіставного та перекладознавчого аспектів компаративної фразеології на матеріалі англійської та української мов можна виокремити наукові доробки Р. Зорівчак, К. Мізіна та ін.
Мета статті полягає у виявленні та детальному описі конвергентних та дивергентних
рис компаративних підсилювальних одиниць в англійській та українській мовах. Реалізація поставленої мети передбачає вирішення таких завдань: 1) визначити структурні
особливості англійських та українських компаративних конструкцій підсилювального
значення; 2) визначити семантичні особливості англійських та українських компаративних конструкцій підсилювального значення; 3) на основі виявлених конвергентних та
дивергентних рис досліджуваних одиниць у двох мовах визначити їх вплив на вибір відповідників у мові перекладу.
Англійські та українські компаративні конструкції підсилювального значення, зважаючи на певну спорідненість цих мов, характеризуються наявністю деяких конвергентних рис, які значно полегшують роботу перекладача при відтворенні іх цільовою мовою.
До таких рис можна віднести структурні та семантичні особливості порівнянь обох мов.
© Цепенюк Т. О., 2016
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Способи оформлення порівняння в обох мовах збігаються у багатьох випадках. До
них належать такі засоби: словотвірні (богоподібний, star-like eyes), лексичні (подібний,
схожий, seem, resemble, similar to), морфологічні (падати каменем, wasp-waisted), синтаксичні (гарна, як квітка, as obstinate as a mule), а також їх комбінації (страшніше, ніж
смертний гріх, faster than the wind) [4]. Така структурна подібність порівнянь у двох порівнюваних мовах значно полегшує їхню відтворюваність цільовою мовою.
В обох мовах другий компонент порівняння – компаратор – може бути виражений
однією лексемою, декількома лексемами, словосполученням або ж реченням: like a
breeze – як вітер, to tremble like aspen least – тремтіти, як лист осики, like a bolt
from the blue – як грім серед ясного неба, like Mount Vesuvius about to erupt – нагадував
Везувій, що от-от вивергнеться [1: 62-63]. Як в англійській, так і в українській мові
один і той самий образ порівняння може виражатися різними способами: she reminded a
picture, she looked like a picture, she is a picture-like girl; він виє як вовк, він виє вовком,
він виє по-вовчому [4: 38].
В обох мовах підсилювальні порівняння поділяються на прикметникові as cold as
ice – холодний як лід, прислівникові quickly as fire – швидко як вогонь та дієслівні to
sleep like a baby – спати як немовля. Під час дослідження нами було виявлено, що компаративні одиниці, які служать для підсилення дієслова, переважають над ад’єктивними
та адвербіальними.
Водночас компаративні конструкції підсилювального значення в обох мовах характеризуються певними структурними відмінностями. Окрему групу серед українських
компаративних зворотів становлять такі одиниці, які виникли через компресію семантично надлишкових елементів: соловейком щебече; вию совою. У таких конструкціях
порівняльний образ вжито в орудному відмінку, що неможливо в англійській мові. Такі
конструкції, як правилo, викoнують у реченні функцію oбставини спoсобу дії.
Оскільки пoрядок слів в українській мові віднoсно вiльний, в нiй частo, зокрема в
пoезії, вживаються пoрівняння в препoзитивній формі – спoчатку oбраз, потім значeння:
як квітка гарна. В українській мові порівняння можуть вводитися за допомогою лексичних засобів, які виконують функцію присудка: подібний, нагадує. В українській мові,
особливо виразно це проявляється у фольклорі, порівняння може мати заперечну форму:
не дитина, а золото, не життя, а казка. У таких випадках „оцінка передається через
враження, емоції, почуття”, стверджує А.А. Риженкова [4: 44].
В англійській мові наявні конструкції, які утворюються за моделлю a (one)+N1+of+a+N2
(синтаксична метатеза), де N1 і N2 – іменники. У них теж виражається емоційність та емфаза, імпліцитно присутнє порівняння. Характери такого порівняння та емоції, які воно
викликає, розкриваються значеннями і конотаціями іменників N1 і N2, тобто можуть бути
як позитивними, так і негативними, наприклад: a jewel of a report, a devil of a time, a hell
of a success, one hell of a river/guy/performance/day/drug/gamble/life, etc. Переклад таких
конструкцій часто здійснюється за допомогою українського виразу не ..., а... : a peach of a
car – не машина, а чудо; a deuce of a price – не ціна, а чортівня якась/просто жах.
Таким чином, на структурному рівні між англійськими та українськими компративними конструкціями суттєвих відмінностей, які б стояли на заваді якісному перекладу,
немає. Незначні розбіжності легко долаються і майстерно оминаються перекладачами за
допомогою використання тих засобів, які наявні у цільовій мові.
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Прoблему пеpекладу компаpативних підсилювальних одиниць не можна виpішити
успішно без ґpунтовного доcлідження cемантичної стpуктури цих одиниць, оскільки
cемантична cтруктура є набагато cкладнішою. До cемантичних оcобливостей компаративних конструкцій відноcяться функції обpазних компoнентів, а такoж їх валeнтність.
А.А.Риженкова називає такі функції компараторів:
1) підсилення (інтенсифікації);
2) диференціювання;
3) уточнення [4: 49].
1. Функція підсилення (інтенсифікації) означає ступінь ознаки/дії, вираженої першим компонентом. Другий компонент не тільки підсилює перший, а й називає певний
образ, який сприймається як єдине ціле з першим компонентом. „Підпадаючи під „семантичне спрощення”, внаслідок висування на перший план однієї із сем, яка виражає
його узагальнену ознаку, компаратор починає функціонувати як інтенсифікатор, набуваючи підсилювального значення very, extremely, esceedingly, to esceed, які вказують
на найвищий ступінь прояву ознаки, інтенсивності, швидкості, миттєвості дії” [4: 50].
Водночас дослідниця застерігає, що не вартo сприймати компoненти, які містять oбраз
порівняння, як цілкoм десeмантизовані oдиниці і прирівнювати їх до статусу звичайних
інтенсифікаторів as anything, as they come, as the day is long, як не знати що, як чорт.
Цей oбразний компонент допомагає зрoзуміти ментальність носіїв тієї чи іншoї мови.
При перекладі компаративних cтруктур неохідно звертати увагу на те, з якими
cловами cполучається компонент-інтенсифікатор. Адже „нерозуміння семантичної сутності інтенсифікаторів як підсилювачів значення слів, з якими вони сполучаються в
контексті, може привести перекладача до їх неправильного трактування як складових
частин авторських порівняннь” [4: 52].
2. Функція диференціювання полягає у розмежуванні при багатозначному прикметнику: as straight as an arrow – not crooked; as straight as a poker; as straight as a die – honest [4: 53]. Компаратор виконує не тільки функцію підсилювача відносно компаранта, у
більшості випадків образ, який лежить в його основі, відіграє важливу семантичну роль
і служить наріжним каменем для формування оцінки. Як приклад А.А.Риженкова подає
такі порівняльні структури: as hard as nails/flint/stone дає негативну оцінку характеру
людини, яка не здатна співчувати, жорстока і водночас позитивно змальовує її фізичні
здібності (сильна у боротьбі); порівняння as hard as a rock дає позитивну оцінку [4].
Оскільки в українській мові багатозначних слів менше, аніж в англійській, то така функція є більш притаманною англійській мові.
3. Функція уточнення реалізується за наявності першого компонента, який є нейтральним. В англійській мові це to be, to feel, to live, to look, to eat, to swim, to work, red,
blue, black, white, в українській – бути, відчувати, жити, виглядати, їсти, плавати,
працювати, червоний, синій, чорний, білий та ін.: to live like a dog – жити як собака,
eat like a bird/like kings/like a swine – їсти як пташка/курча/як вовк/як свиня.
Отже, функції інтенсифікації та уточнення властиві обом мовам, в той час як функція диференціювання – здебільшого англійським підсилювальним компаративним конструкціям.
Усі відомі класифікації компаративних одиниць у багатьох аспектах доволі подібні. Так, порівняльні конструкції в англійській та українській мовах за семантичним
змістом поділяються на: 1) структури, в яких основою для порівняння служать фізичні
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властивості неживих предметів: as a log dumb – мовчазний, як колода, as a statue mute
– мовчазний, як статуя, as a sheet white – білий, як полотно, as a coal black – чорний,
як смола; 2) компаративні структури, в основі яких – порівняння з природними явищами: as free as the wind – вільний, як вітер, as a flash quick – швидкий, як блискавка, as
a rock hard – твердий, як камінь, as the hills old – старий, як світ; 3) структури, які
включають назви представників фауни, основою для порівняння служать найтиповіші
риси, поведінка, спосіб життя, домінуючі фізичні якості: as slow as a tortoise – повільний, як черепаха, as obstinate as a mule – впертий, як осел, as graceful as a swan – витончений, як лебідь, as hungry as a wolf – голодний, як вовк, as poor as a rat – бідний,
як миша, as fast as a hare – швидкий, як заєць, as blind as a mole – сліпий, як кріт; 4)
алюзії, пов’язані з біблійними, міфологічними сюжетами та історичними особами: as
rich as Croesus – багатий, як Крез, as Solomon wise – розумний, як Соломон; 5) деякі
порівняння вживаються для опису частин людського тіла: as heavy as lead – як свинцем
налиті (про ноги), as pale as ashes –блідий, як стіна (про колір обличчя); 6) компаративні конструкції, які відносяться до характеру і стану людини: as cool as a cucumber – дуже
спокійний, as merry as a grig – життєрадісний, веселий, as brown as a berry – сильно
засмаглий, as true as steel – відданий душею й тілом, as ugly as sin – страшний, як
смертний гріх; 7) порівняння може означати властивість предмета і властивість людини: as hard as bone – 1) твердий як камінь, 2) жорстокий, безжалісний; 8) деякі КФО
відносяться ні до людини, ні до предмету, а до якихось ситуацій: as certain as death – неминучий як смерть, as clear as mud – цілком незрозуміло [5: 93].
Таким чинoм, чималo кoмпаративних інтенсифікатoрів заснoвано на
загальнoлюдських oбразах та асoціаціях, вони нoсять антрoпоцентричний характер, відображаючи ті чи інші стoрони буття людини: зoвнішній вигляд, внутрішній, духoвний
світ, предмети пoбуту, стoсунки з іншими людьми. В обох мовах предметом порівняння часто виступають лексеми основного словникового складу, назви тварин, предметів,
явищ навколишньої дійсності. Тому чимало фразеологічних одиниць такого типу засновано на загальнолюдських образах і асоціаціях [3: 40].
Варто також відзначити здатність компонентів порівняльної конструкції вживатися у
протилежному одне одному значеннях, передаючи таким чином іронічне ставлення: англ.
as bulletproof as a sponge cake, as accurate as a blind archer, укр. гарний, як свиня в дощ,
потрібний, як зайцю стоп сигнал, розумітися, як пес на зірках. Семантика другого компонета у таких порівняннях нейтралізує позитивну оціночну ознаку першого компонента.
Для української мови такі порівняння є більш типовими, аніж для англійської.
У багатьох фразеологізованих порівняннях через частоту вживання образ зовсім затерся, і такі фразеологічні порівняння сприймаються просто як кліше: thirsty as a camel;
hungry as a bear (a hawk); драти, як сидорову козу; ганяти, як солоного зайця; довге,
як калебердянська верста, життя та ін [2: 40-41].
Відмінність між компаративними конструкціями двох мов полягає також у тому, що
в українській мові прикметників, які виражають колір, більше, ніж в англійській [3]. Частотність їх вживання також більша, завдяки чому утворюються порівняння-синоніми. З
кожним прикметником, який позначає білий, чорний, червоний, синій кольори, в українській мові існує понад 10 синонімічних компаративних одиниць: blue as sky – синій, як
небо, голубий, як небо, блакитний, як небо.
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Окрім того спостерігаються й інші відмінності в системі компаративних конструкцій
підсилювального значення у двох мовах. Різною є національна специфіка образів порівняльних конструкцій: to grin like a Cheshire cat – усміхатися на весь рот (на всі тридцять два), as drunk as a lord – п’яний, як чіп/як швець/як хлющ. В англійській мoві частo
вживані такі пoрівняння, у структурі яких використовується прийoм алiтерації: as blind as
a bat, as pleased as Punch, as thick as thieves. Порiвняння в англiйській та українськiй мовах
належать до рiзних стилiстичних пластiв лексики: to know like the book (neutral) і знати,
як облупленого (розм.). Англiйським та українським компаративним конструкцiям підсилювального значення притаманнi рiзні асоцiації, експресивнiсть та оцiнка, які містяться в
образі порівняння: to work like a horse/mule (with great energy) та працювати, як кінь/віл/
раб (важко працювати, виконувати тяжку і виснажливу роботу).
Саме такі відмінності англійських та українських компаративних інтенсифікаторів
можуть стати каменем спотикання для перекладача, створюючи йому труднощі, для подолання яких з метою пошуку адекватних відповідників у цільовій мові йому доводиться
застосовувати всі свої творчі вміння. Перспективи подальших розвідок вбачаються у виявленні перекладацьких прийомів, стратегій та тактик для відтворення компаративних підсилювальних одиниць з англійської мови на українську та з української мови на англійську.
1.
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3.
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5.
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АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ
Компаративные конструкции усилительного значения довольно распространены как
в английском, так и в украинском языке. Они характеризируются наличием некоторых
общих и различительных характеристик в структурном и семантическом планах. Статья посвящена выявлению таких характеристик и определению уровня их влияния на
выбор соответствия в языке перевода.
Ключевые слова: компаративные конструкции усилительного значения,
конвергентные и дивергентные признаки, семантическая структура, переводческие
соответствия, язык перевода.
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COMPARATIVE AMPLIFYING PHRASES IN THE ENGLISH AND UKRAINIAN
LANGUAGES
Comparative amplifying phrases are rather popular both in English and in Ukrainian.
They are characterized by a number of convergent and divergent features in their structure and
semantics. The article is dedicated to the detection of such features and identification of their
influence on the choice of translation correspondences in the target language.
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РЕАЛІЗАЦІЯ МОДАЛЬНОГО ЗНАЧЕННЯ СПОНУКАЛЬНОСТІ В
СИНТАКСИЧНИХ КОНСТРУКЦІЯХ ІЗ СЕМАНТИКОЮ БАЖАННЯ-ДОКОРУ
У статті розглянуто питання, пов’язані із визначенням специфіки функціональносемантичної організації бажальних висловлень у зв’язку із їх здатністю виявляти додаткове спонукальне значення; проаналізовано компонентний склад семантики висловлень, особливості мовленнєвих ситуацій, що сприяють їх формуванню.
Ключові слова: спонукальна модальність, семантика бажання-докору, бажальні
речення.
Спонукальна модальність, будучи багатоаспектною й неоднозначною лінгвістичною
категорією, стала предметом численних лінгвістичних досліджень, як вітчизняних (І. Р. Вихованця, К. Г. Городенської, А. П. Грищенка, Н. В. Гуйванюк, П. С. Дудика, А. П. Загнітка,
Л. О. Кадомцевої, М. У. Каранської, О. С. Мельничука, М. Я. Плющ, В. М. Русанівського,
І. І. Слинька та ін.), так і зарубіжних (О. О. Шахматова, О. М. Пєшковського, І. С. Андреєвої,
А. В. Бєльського, О. П. Володіна, Л. О. Сергієвської, В. С. Храковського та ін.). У поле
зору науковців спонукальна модальність неодноразово потрапляла у зв’язку із вивченням формально-граматичного, функціонально-семантичного, комунікативного, прагматичного рівнів організації мовлення. Окремі праці присвячені системному, комплексному аналізу функціонування категорії спонукальності в українській мові (Л. В. Бережан,
С. В. Мясоєдової, С. В. Харченко, Н. В. Швидкої та ін.). Проте досі залишається актуальним розв’язання питань, пов’язаних із цим складним і суперечливим лінгвістичним
феноменом, що й зумовлює потребу у виявленні нових аспектів його вивчення.
Метою статті є виявлення специфіки функціонально-семантичної реалізації
суб’єктивно-модального значення спонукальності в синтаксичних конструкціях із семанткикою бажання-докору.
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У мовознавстві прийнято погляд на спонукання як основний структурний компонент
спонукальної модальності, що означає волевиявлення мовця, спрямоване на виконання названої дії/ здійснення певної ситуації. Спеціалізованою формою реалізації спонукальної
модальності визнано синтаксичні конструкції із дієсловом-присудком в імперативі, оскільки вони виявляють відповідність формально-граматичної структури й функціонально-семантичної, задовольняючи цілком потребам відправника мовлення в інформативній достатності повідомлюваного. Серед семантичних різновидів спонукальності, вираженої у
такий спосіб, виділяють наказ, вимогу, веління, команду, заклик, дозвіл тощо.
Спонукальна модальність може реалізовуватись також за допомогою неспеціалізованих граматичних форм, наприклад, синтаксичних конструкцій із дієсловами-присудками у формі умовного способу, індикатива або інфінітива, виявляючи при цьому складну
семантичну організацію, комбінування різних відтінків значення. Досліджуючи характер спонукальної модальності, лінгвісти виявили значну продуктивність неімперативних
реченнєвих структур набувати спонукального ефекту.
Одним із варіантів реалізації спонукальності як результату складного процесу мисленнєво-мовленнєвої діяльності людини є бажальні (оптативні) висловлення, які за своєю природою не орієнтовані на відтворення власне спонукального комунікативного наміру. Актуальним на момент мовлення виступає лише повідомлення про певну уявлювану (ірреальну) ситуацію, вірогідність реалізації якої не визначена, однак така реалізація
могла б задовольнити потреби мовця й відповідно є бажаною для нього.
Особливим є те, що такі висловлення є втіленням окремого суб’єктивно-модального
значення, оптатива, із розвиненим власним арсеналом спеціальних засобів вираження
в мові. На граматичному рівні оптатив представляють бажальні (оптативні) речення –
синтаксичні одиниці, що становлять окремий тип у системі простих речень. Основою
граматичного оформлення оптатива виступає морфологічний бажальний спосіб дієслова. Систему морфологічних засобів експлікації бажального способу, зумовлену його семантичною специфікою, становлять інфінітивні утворення з часткою б (би) (поспати б,
зійти б) та аналітичні особові форми з дієсловом у формі минулого часу в поєднанні з
часткою б (би) (говорила б, вийшов би, сміялися б). [9, с. 6]
На проблему розрізнення спонукальності та бажальності, а також виявлення специфічних граматичних формантів кожної, зумовлених їх семантичною природою, звернули
увагу давно. Так, зокрема, помічено, що інфінітивні речення з часткою б (би) «висловлюють не стільки наказ або заклик, скільки побажання [...] : «Ох-ох! старі, старі! Сидіть би
вам тільки на печі та жувать калачі» (Т. Шевченко «Назар Стодоля»)» [6, с. 62].
Як зазначають І. Р. Вихованець та К. Г. Городенська, «основне функціональне навантаження припадає на морфему б, бо без неї той самий інфінітив є виразником директивного значення» [3, с. 262]. Виокремлюючи серед членів категорії способу, призначеної для вираження відношення дії, процесу чи стану до дійсності з погляду мовця, грамеми спонукального й бажального способів, учені вказують на апелятивність як
основний критерій диференціації. Для спонукального способу характерною вважають
послаблену апелятивність, а от бажальний спосіб відрізняють за абсолютною нейтралізацією цієї ознаки [3, с. 257]. До засобів експлікації спонукального способу при цьому
відносять аналітичні особові форми з дієсловом у формі минулого часу в поєднанні з
часткою б (би), зазначаючи, що «такі форми спонукального способу використовують для
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вираження некатегоричного спонукання до дії: Насипав би ти, хлопче, зерна пташкам;
Нам дуже хотілося всередину пройти. Може, ви, дідусю, якось тишком-нишком провели
б нас (І. Шаповал); Чи не пішов би ти увечері в садок Та чи не зрізав би мені хоч з п’ять
різок? (перекл. В. Самійленка) [3, с. 261].
У контексті вивчення комунікативного рівня організації мовлення розрізняють спонукальні та бажальні речення відповідно до диференціації за метою висловлення. Так,
за визначенням К. Ф. Шульжука, «спонукальні речення − речення, що виражають волевиявлення: наказ, заклик, прохання, вимогу, побажання тощо», а «бажальні (оптативні)
речення − речення, що виражають модальність бажальності» [12, с. 64]. Деякі учені відносять бажальні речення до спонукальних, уважаючи їх різновидом останніх [4, с. 79].
В окремих синтаксичних працях серед типів речень, виділених за комунікативною направленістю, названо спонукальні (імперативні) поряд із розповідними та питальними, а
от бажальні речення взагалі не зафіксовані [1, с. 37].
Різнотлумачення щодо розрізнення спонукальності і бажальності як суб’єктивномодальних значень пояснюється складною природою модально орієнтованих висловлень, можливістю виявляти контамінацію різних значень, що зумовлює потребу детального аналізу функціонально-семантичної організації таких синтаксичних конструкцій.
Комлексний аналіз синтаксичних конструкцій із значенням бажальності (оптатива)
[9] дозволяє виокремити функціонально-семантичний різновид бажальних висловлень,
позначених здатністю набувати стимулюючого ефекту, а відтак спонукальності. Йдеться
про висловлення із семантикою бажання-докору на зразок: [Марфа проти нього <Карпа> мов перепілочка. Ото гляне було, як він над галушками катується, зітхне посеред
пісні й одвернеться, а сльози в очах, наче дві свічечки голубі <...> Я ж бачу. А він затулить надбрів’я долонею і співає. Або до тебе в колиску всміхається та приколисує
легенько.]
– Ти, Михайле, – кажу, – хоч би разок на неї глянув. [Бачиш, як вона до тебе світиться] (Г. Тютюнник).
Використані в умовах прямої апелятивності, такі висловлення опосередковано
впливають на майбутні дії адресата. Адресатом при цьому виступає суб’єкт зазначеної
в оптативному висловленні дії, такої, яка не здійснювалась і триває нездійснюваною до
моменту мовлення. Відмінність між нездійсненним бажанням і нездійснюваним бажанням полягає в тому, що в першому предмет бажання представляє фактично невиконувану
ситуацію, нездійсненну, а друге припускає потенційне виконання дії. Проте обидва вказують на ситуації плану минулого:
Марина (до Власа). Насилу тебе принесло додому.
Влас. Хіба що? Одну ніч не ночував дома, то вже й гніватись? Я лагодив Гарасимові
в’ятери: він незугарен. Ну, забалакався, засидівся, потім попрохали повечерять укупі...
Марина (поклала клунок з мукою на лаву). О, я й не бачу! Здрастуйте.
Олеся. Як поживаєте?
Марина. Та, спасибі, дихаємо. Я, сину, не про те. Ти вже парубок, то й ніч вся твоя,
такий вже закон... А хоч би навідався додому.
Влас. Ну, та вже більш так не трапиться... (М. Кропивницький)
Особливість висловлень із семантикою бажання-докору як стимулу полягає в тому,
що вони не виражають прямого спонукання. При вираженні невдоволення з приводу
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певного стану речей, темпорально віднесеного до минулого плану, суб’єкт бажання не
виявляє сподівань щодо здійснення бажаного, спеціально не змушує адресата щось виконувати. Висловлення саме по собі стає спонукальною причиною до здійснення чогось,
своєрідним подразником, який викликає відповідну реакцію, налаштовуючи слухача на
необхідне сприйняття. Адресат визначає його як спонукальне для себе й приймає рішення щодо виконання певних дій у найближчому майбутньому. Важливо, що посередником
у цьому виступає один із компонентів значення бажальності нездійснюваного – негативна оцінка, яка стосується неправиль-ності дій:
[Микола задумавсь і спитав у батька:
– Нащо то одному чоловікові так багато хліба?..]
– Ти б, сину, мовчав. [Дивись, он недалеко стоїть гуменний, він почує та ще й панові
за це викаже] (І. Нечуй-Левицький).
Маркером негативного оцінювання ситуації як предмету докору може виступати заперечне висловлення:
[−Нема часу, татку: я кропиву січу, − відказала дочка. − ]
– Ти б не бралась не за своє діло, [– заговорив він наче не своїми губами, – хіба ти мужичка, чи що, щоб коло свиней ходити?] Ти пошанувала б свої руки! (А. Свидницький).
Як бачимо, повідомлення про бажання, що є першочерговим комунікативним завданням висловлень, супроводжується відтінком невдоволення стосовно існуючого стану речей як результату негативного оцінювання. Окрім цього, бажана ситуація виступає
непрямою вказівкою на те, як треба було адресатові діяти раніше, ще до моменту мовлення. Проте безпосередній мовленнєвий контакт із суб’єктом виконання бажаної дії налаштовує на сприйняття ще й стимулюючої функції висловлення.
Сутність одного з поєднуваних змістових компонентів, а саме оцінного, конкретизується як бажання-докір. Негативна оцінка здійсненої ситуації, яка в умовах звертання до
„винуватця” отриманого стану речей, і постає у вигляді докору. Таким чином, спонукальність випливає з докору й забезпечується такими факторами: 1) ототожнення суб’єкта
бажаної дії з адресатом і 2) висловлена негативна оцінка. Змістова інтерпретація висловлень не містить вказівки на їх функціональну ознаку, оскільки для автора висловлення
вона не є сутнісною або ним зовсім не передбачується: „Погано, що ти не здійснив і
продовжуєш не здійснювати те, що хочу”.
Визначення семантичної специфіки висловлень вимагає обов’язкового представлення розгорнутого контексту. Так, наприклад, уривок:
[Влас.... Так, кажеш, мати плачуть?..
Галя. Плачуть.
Влас. Бач, як мати за нами бідкаються, а от ти матері не слухаєш. Певно, мати веліли тобі що-небудь робити, а ти у ляльок сіла грати.] Ти б подумала, що нас стільки,
а мати одні; вони за всіма нами пеклуються. Покинь ляльки та приймайсь за роботу
(М. Кропивницький), − засвідчує використання бажального висловлення не тільки для актуалізації мовцем бажаної, а відтак позитивно оціненої ним ірреальної
ситуації, а й одночасно для передачі невдоволеності існуючим станом речей, що є
результатом негативно оціненої ним поведінки адресата. Таким чином, значення
бажання набуває додаткового відтінку докору, що й послуговує формуванню стимулюючого ефекту. Підкріплене до того ж прямим спонуканням, експлікованим у
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вигляді імперативної конструкції, звернення до слухача набуває значення настійної
вимоги, сприяючи створенню найвимогливішої форми впливу на слухача. Потреба
у використанні імперативної конструкції для закріплення спонукальної сили мовлення слугує свідченням порівняно низького рівня спонукально-інформативної достатності бажальних конструкцій.
Трапляються висловлення з компенсаційним відтінком значення, що формально
підкріплено використанням часток хоч, хоч би вже. Вони можуть сприяти вираженню
мінімуму від бажаної дії, а також мінімуму кількісного вияву бажаної дії. В останньому
випадку характерне поєднання частки хоч із лексемою раз (разок). Висловлення передають такий зміст: „Погано, що ти не здійснюєш хоча б частину від того, що хочу”.
Здійснення мінімуму від бажаного могло б змінити вплив негативного результату від
нездійсненого цілого, наприклад: [Збирались ми на косовицю довго... мати, побачивши
мене, як заголосить:
– Уже на возі, ой!..] Малого хоч би не брали! Комарі з’їдять
(О. Довженко);
[– Так ти ще нічого і не наготовив?
– Что прикажете-с?
– Черт бы тебя побрал!] Хотя бы чаю дал – вилаявся з досади
(П. Мирний);
<На заручинах не зав’язали хустку молодому>
С т е ц ь к о. А князя і забули? Хоч би на сміх чим-небудь оплутали.
[О д а р к а. Давай же, Улясю, хустку молодому] (Г. Квітка-Основ’яненко);
[Антосьо пограє-пограє, награється та й гойдається на колесі, задумавшись, і щоб
за холодну воду взявся.]
– Ти б хоч хати глядів, – каже йому мати (А. Свидницький);
Батько дорікає синові-волоцюзі:
– Ти б, Іване, бодай хоч раз опівночі додому вернувся. А то щоразу вранці приходиш.
– Таке скажете, тату. Я боюся опівночі ходити (анекдот).
Останнім прикладом зафіксовано додаткове преференційне значення, виділене в
семантиці висловлень описуваного виду. Воно отримує вираження за допомогою преференційного контексту, в якому наявні такі компоненти складного змісту, як зіставлення
двох ситуацій, їх порівняльна оцінка, відображення ситуації вибору. Значення бажання-докору за своєю природою є досить сприятливим для формування преференційного
змісту складної синтаксичної структури, в якій воно функціонує. Дорікання завжди відбувається у зв’язку з минулою ситуацією. Бажання замінити її іншою представляє другу
ситуацію. Бажана ситуація виступає в цьому випадку такою, якій віддано перевагу. Тож
мовець знайомить слухача одразу з двома ситуаціями, зіставлюваними в плані позитивного/негативного оцінювання: „Погано, що ти не здійснив те, що вважаю за краще, ніж
те, що вже здійснюєш”.
Частотними є синтаксичні конструкції, де преференційне відношення експлікується
за допомогою лексеми краще, в якій акумульовано результат порівняльної оцінки ситуацій. При цьому одна з альтернативних ситуацій може не отримувати формального
вираження, наприклад:
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– Чи я не бачила твого культивування? Неточеною лопатою прописав мережку!
Тихона взяло за живе:
– Ти б краще вишивала, а не бралася за поле! (К. Гордієнко);
Государ зненацька скипів:
– І чого ви, князю, причепилися з тим арапом?! Невже у вас нема важливіших справ,
князю? Ви краще припинили б студентські непорядки. Поцікавились би діяльністю
Чернишевського, князю! Подумали б, що нам далі робити з художником Шевченком! (О. Ільченко); Ніж довго блукати, то краще б заробив, хоч на хлібину (В. Барка). –
Ти б лучче свою жінку трохи приборкав, щоб не так високо літала, – сказав батько
(І. Нечуй-Левицький).
Отже, реалізація суб’єктивно-модального значення спонукальності в синтаксичних
конструкціях із семантикою бажання-докору забезпечується насамперед темпоральним
зв’язком між бажаною ситуацією та негативно оціненою ситуацією. Бажання в мовця
виникає внаслідок того, що він відчуває на собі негативні наслідки від минулої ситуації
й, обурений таким положенням справ, повідомляє про це адресатові, конкретно – дорікає
йому в тому, що він не здійснював певної дії раніше. Це дорікання є стимулом до подальших дій і вчинків слухача.
Функціонально-семантична специфіка інших типів модально орієнтованих конструкцій стане предметом подальших розвідок.
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СИНТАКСИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЯХ С СЕМАНТИКОЙ ЖЕЛАНИЯ-УКОРА
В статье рассматриваются вопросы, связанные с определением специфики функционально-семантической организации желательных высказываний в связи с их способностью выражать дополнительное побудительное значение; анализируется
компонентный состав семантики высказываний, особенности речевых ситуаций, способствующих их формированию.
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IMPLEMENTATION OF THE MODAL VALUES OF INCENTIVE IN SYNTACTIC
CONSTRUCTIONS WITH THE SEMANTICS OF DESIRE-REPROACH
The article deals with some aspects of definition of the specificity of the functional-semantic
organization of desire statements in connection with their ability to take extra stimulating
value; the component composition of the semantics of the statements, characteristics of speech
situations conducive to their forming.
Keywords: incentive modality, the semantics of desire-reproach, desire sentences.
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Поява нових слів завжди спричиняє більш чи менш помітні зрушення у лексичній
системі мови. Характеризуючи взаємодію евфемізмів з іншими мовними одиницями,
слід підкреслити синонімічне наближення евфемізмів з прямими найменуваннями, які
в певних ситуаціях цими евфемізмами регулярно замінюються. Як зазначає В. П. Москвін, евфемізація поряд з іншими мовними явищами „є джерелом синонімії” [11, с. 238].
Ю. С. Маслов також указував на те, що використання евфемістичних замін, особливо
зумовлених вимогами етикету, приводять „до збагачення мови пом’якшувальними синонімами” [9, с. 198]. Роль евфемізмів у розвитку синонімії підкреслювали А. М. Кацев
[6], В. П. Москвін [11], І. В. Решетарова [12] та автори-упорядники низки навчальних
посібників і підручників з сучасної української мови.
Процес використання евфемізмів у мовленні, по-перше, сприяє розширенню словникового складу мови, а, по-друге, збільшує шанси учасників комунікації на досягнення бажаного результату. Адже успішність комунікації залежить, крім інших умов, і від
форми подання інформації: якщо форма недосконала й адресат не може зосередитися на
повідомленні, має докладати багато зусиль для розпізнавання фактів тощо, суть повідомлення не дійде до адресатів, і мета комунікації не буде досягнута.
Одним із вагомих чинників удосконалення форми подання інформації є уникнення
повторень, тобто вживання слів-замінників для найчастотніших одиниць інформації, що
подається. Найпростішим варіантом може бути використання синонімів.
Синоніми не тільки слугують для уникнення тавтології та одноманітності мовлення,
дотримання тактики лінгвальної економії, але й відіграють важливу роль у маркуванні
різних типів повідомлень, стилів, підвищенні виразності мовлення, „прикрашанні” чи
„погіршенні” ознак денотата тощо.
Уживання стилістично маркованих одиниць тісно пов’язане зі стилістичним контекстом, адже їх експресивно-оцінне значення є суттєвою ознакою одиниць, що надає мові
суб’єктивного, унікального колориту. Саме тому словники маркують синоніми позначками книж., емоц., евфем., дисфем., розм., вульг. тощо, що вказує на відповідну прагматичну й стилістичну спрямованість чи „залежність” значення.
В основі синонімії, яка є яскравим виявом системних відношень у лексиці, лежить
семантична близькість, тотожність або подібність змісту однорідних мовних одиниць.
Більшість дослідників одностайні у визначенні поняття синонімів. Так, І. В. Арнольд
синонімами називає „відмінні за звучанням слова, що належать до однієї частини мови,
мають одне чи кілька схожих значень, які, виражаючи одне поняття, можуть відрізнятися
додатковими відтінками значення (що виражають різноманітні додаткові ознаки поняття
чи суміжні уявлення, або різний ступінь ознаки), емоційним чи стилістичним забарвленням, вживанням і сполучуваністю з іншими словами у вільних і стійких словосполученнях” [2, с. 276]. Синоніми відрізняються конотацією, сферою вживання, сполучуваністю
з іншими словами, відтінками концептуального значення тощо.
Л. А. Лисиченко, визначаючи причини появи синонімів, стверджує, що ці мовні одиниці виникають „з необхідності фіксувати в слові нові відтінки явища, уявлення чи поняття” [8, с. 68]. Однак дослідниця наголошує на тому, що синонімічні слова можуть
характеризувати не саме явище, а своєрідність бачення, оцінки його, ставлення до нього.
Отже, явищу синонімії характерна багатоаспектність.
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За традиційною класифікацією, синоніми поділяють на абсолютні й відносні (часткові). Абсолютні синоніми, або повні, трапляються нечасто, оскільки більшість слів не
здатна взаємозамінюватись іншими одиницями в будь-якому контексті. Наведемо приклади слів із тотожним значенням, або з нульовим семантичним протиставленням: тримати – держати, ждати – чекати, міжнародний – інтернаціональний, господар – хазяїн
тощо. Загальновідомо, що часткові синоніми поділяються на семантичні, стилістичні та
семантико-стилістичні. Семантичні синоніми відображають різні аспекти позначуваного
(широкий – просторий, розлогий, безмежний), різний ступінь вияву ознаки, властивості,
дії (великий – грандіозний). Стилістичні синоніми мають виразно різне експресивне забарвлення й належать до конкретних стилів, обмежені тією чи тією сферою вживання:
лоб – чоло, палець – перст. Семантико-стилістичні синоніми об’єднують ознаки описаних вище різновидів квазісинонімів, наприклад: іти – прямувати, простувати, повзти,
чухрати, шкандибати.
Окремі дослідники розглядають евфемізми як стилістичні синоніми, що мають експресивну й оцінну конотацію. На думку А. М. Кацева, конотація слів у їх звичному вживанні розрізняється з достатньою легкістю. Наприклад, слово жахливий асоціюється в
нашій свідомості з чимось, що викликає неприязнь, а слово красивий – схвалення. Евфемізми, вважає А. М. Кацев, „повинні мати позитивну або нульову оцінну конотацію”
[6, с. 170].
Синонімія найповніше й найвиразніше виявляється на лексичному рівні. Лексичні
одиниці є синонімами, якщо вони, маючи різні знаки (лексеми), через тотожність або подібність значень здатні взаємозаміщуватися в усіх чи окремих контекстах, не змінюючи
зміст висловлювання.
Основними функціями синонімів, що зумовлюють лексичну синонімію мови,
Л. А. Лисиченко називає уточнювальну, що полягає в акцентуванні того чи того відтінку
поняття, і стилістичну, яка виявляється у поданні різної емоційно-оцінної характеристики позначуваного [8, с. 77]. Ще одна із функцій синонімів полягає в заміні слів та
словосполучень, що є зумовленим бажанням адресанта уникнути маловживаних форм
[3, с. 154].
Ю. Д. Апресян пропонує розглядати два типи семантичної тотожності: точна синонімія й нейтралізація семантичних розбіжностей між синонімами. Точними синонімами
є слова з повністю тотожними семантичними значеннями (оцінка, семантичні асоціації, логічний акцент тощо). При цьому вони можуть відрізнятися своїми стилістичними
властивостями (якщо це не впливає на семантичний зміст), а також лексико-семантичною сполучуваністю і конструкціями [1].
Л. А. Лисиченко вважає найпоширенішим поділ синонімів на логічні, стилістичні та
емоційні відповідно до трьох аспектів характеристики слова [8, с. 70]. Основною функцією логічних синонімів вона називає їхню властивість уточнювати характеристику поняття, стилістичних синонімів – протиставлення не за відмінностями в понятті, а за вживанням слова переважно в тому чи тому функціональному стилі, емоційних – виявлення
ставлення особи чи колективу до явища емоційно-забарвленими компонентами.
Зауважимо, що евфемізми можуть поширювати синонімічні ряди лише стилістичних
та емоційних синонімів, оскільки лише цим видам синонімів характерним є приєднання
до денотативного значення емоційно-експресивного (конотативного) значення.
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Вважаємо, що дослідження зв’язку евфемії та синонімії можна проводити у двох
напрямках: шляхом розгляду синонімічних зв’язків між табуйованим об’єктом і заміною-евфемізмом та засобами вивчення синонімічних зв’язків у межах утвореного евфемістичного ряду.
Як фіксує Л. А. Лисиченко, синонімічні відношення передбачають наявність не
менше двох слів [8, с. 69]. Те саме можемо сказати й про евфемізми. Евфемістичні відношення маємо тоді, коли наявні слово-денотат з небажаною конотацією і хоча б одне
слово-замінник з нульовою або позитивною конотацією: зробити аборт – позбутися
плоду [15, с. 126]; старий – охилого віку [15, с. 159], бути при смерті – на ладан дихати
[15, с. 151152] тощо.
Розглядаючи належність найменувань-евфемізмів до певної лексичної теми, можна
виділити ряди синонімів, що відрізняються за стилістичними ознаками, емоційним забарвленням, відтінками значення. Візьмімо для прикладу синонімічний ряд евфемізмів
із завуальованим позначенням назви чоловічого статевого органа: фалос [15, с. 134],
шворінь [15, с. 167], кропилно [15, с. 83], багатство [15, с. 133], хобот [15, с. 86], цюцюрка [15, с. 92], жеребчик [15, с. 80], придурок [15, с. 193]. Із запропонованих евфемізмів
нейтральне емоційно-експресивне забарвлення, а отже й нейтральну конотацію, мають
такі мовні одиниці: фалос, шворінь, хобот. Використання терміна фалос у ролі евфемізму можливе, незважаючи на те, що словники тлумачать його значення, як чоловічий статевий орган, а також його зображення, обожнюване деякими народами світу як символ
розмноження, продуктивної сили природи, оскільки використання зазначеної лексеми не
викликає негативних асоціацій. Евфемістичної мети можна досягнути також використанням маловживаних лексем, значення яких для широкого загалу є маловідомим. Так,
слово кропилно, утворене суфіксальним способом творення за допомогою малопродуктивного суфікса іменників -илн-, має високий ступінь евфемістичності. Вживання слова
цюцюрка, зафіксованого як діалектизм у лексикографічній праці Л. О. Ставицької зі значенням „чоловічий статевий орган” [13, с. 406], у зв’язку з його ареальними обмеженнями в побутуванні також вдало завуальовує непристойну назву. Відчувається позитивна
конотація евфемізму багатство, який викликає у свідомості читача приємні асоціації.
Використання зменшено-пестливого евфемізму жеребчик також надає позитивної конотації висловлюванню. А от лексема придурок, яка поза контекстом має значення „несповна розуму, недоумкуватий”, має негативну конотацію, але у відповідній ситуації справді
заміняє неприйнятну лексему й пом’якшує зміст сказаного: Не знаю, як це можна назвати, про це треба запитати в чоловіків, котрі носять своїх пещених дружин на руках,
але за першої ж слушної нагоди шукають, куди вмочити свого придурка [15, с. 193].
Цікавим з мовознавчого погляду є дослідження синонімів В. К. Фаворіним, який підкреслює, що „синоніми в нашій свідомості розміщені у вигляді амплітуд, і евфемізми є
лише окремим випадком градації синонімів, тому що практично для кожного евфемізму
можна підібрати синонімічний вислів ще більш евфемістичний за своєю природою” [14,
с. 63]. Так, наприклад, ряд синонімів можна розташувати в порядку зменшення різкості,
чи, іншими словами, в порядку зростання евфемістичності. Порівняймо: мати інших
чоловіків [15, с. 202], стрибати в гречку [15, с. 118119], мати випадкові зв’язки [15,
с. 193]. У зазначеному ряді евфемізмів до дієслова зраджувати мовні одиниці розташовані в порядку зменшення негативної конотації, або в порядку збільшення ступеня
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евфемістичності вислову. Якщо в першому вислові мати інших чоловіків відчувається
негативний підтекст, і цей вислів практично не потребує декодування, то евфемізм мати
випадкові зв’язки характеризується найбільшим ступенем закодування негативної інформації. Хоча, звичайно, в окремих випадках така градація значення може бути умовною й
залежатиме від конкретних мовленнєвих ситуацій.
Таким чином, можна стверджувати про існування градації евфемізмів, тобто про
ступінь евфемістичного маскування. Так, наприклад, якщо побудувати ланцюжок евфемістичних замін, виявлених на сторінках роману В. Шкляра „Нікуб (Кров кажана)”, для
вислову психічно хворий (протікає дах [15, с. 190], несповна розуму [15, с. 133, 178],
посіяти свій розум [15, с. 236], посунутись глуздом [15, с. 228]), то можна помітити,
що вислів протікає дах є менш евфемістичним за своєю природою, ніж інші зазначені
вислови. Однак його також можна розглядати як евфемістичну одиницю, але зі слабо
вираженою евфемістичною функцією. Вислови несповна розуму, посіяти свій розум, посунутись глуздом таку негативну якість розумового потенціалу людини, як „божевілля”,
називають непрямо, з елементами певного пом’якшення. Лексеми розум, глузд, які входять до складу евфемізмів, мають здатність дещо нейтралізувати неприємні асоціації.
За характером зв’язку між словами виділяють два прості типи структури синонімічної групи: синонімічний ряд і синонімічне гніздо [8, с. 85]. Синонімічний ряд становлять
слова, пов’язані між собою відношеннями градації: кожний наступний член групи виражає більшу міру виявлення певної характеристики, ніж попередній. Члени синонімічної
групи можуть становити синонімічне гніздо, в якому кожен синонім пов’язаний безпосередньо з домінантою, у зв’язки між собою члени такої групи вступають опосередковано
через домінанту. Таким чином, синонімічна група є мікросистемою більшої або меншої
складності, усі елементи якої організовані певним чином. Організаційним центром у цій
мікросистемі є домінанта, або опорне слово.
У теоретичній літературі та в лексикографічній практиці у синонімічній групі виділяють опорне слово, за іншою термінологією – домінанту, або слово-показник [8, с. 82].
Домінанта виражає загальне значення, властиве всім словам синонімічної групи: „Опорне слово найбільш чітко виражає те поняття, яке позначають слова, що входять у синонімічний ряд. Таким у переважній більшості є слово в своєму прямому номінативному
значенні, яке безпосередньо й прямо виражає зв’язок з предметом, явищем, поняттям,
інакше кажучи, таким, що являє в сучасній літературній мові найбільш пряме і точне
його найменування без додаткових (експресивних, емоціональних, стилістичних елементів)” [8, с. 83]. За Л. А. Лисиченко, слово-домінанта характеризується ще й тією особливістю, що воно може замінити в різних контекстах будь-який член синонімічної групи
[8, с. 85]. У синонімічних словниках домінанта подається першою в ряду: БУБОНІТИ,
бурмотіти, мурмотіти, жебоніти, буботіти, мимрити, (під ніс) муркотати, муркотіти, харамаркати; (ковтати слова) белькотати, белькотіти [5, с. 33].
Якщо говорити про евфемізми, то домінантою евфемістичної групи завжди виступає
слово, яке потребує пом’якшення, завуальовування, заміни.
Загальновідомо, що в синонімічні ряди можуть об’єднуватися слова однієї частини мови (наболілий – змучений, намучений, замордований [5, с. 214]). Аналогічне твердження стосується евфемізмів, які також, як правило, є тією самою частиною мови,
що й слово, яке потребує заміни: груди – перса [15, с. 107], глобуси [15, 147]. Іноді в
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синонімічному ряду разом з окремими словами об’єднуються словосполучення різних
типів: повнозначні слова і сполучення службових слів з повнозначними (брехливий – з
Брехунівки [5, с. 32], будь-що-будь – хоч би там що [5, с. 33]), слово і фразеологічне словосполучення (легковажити – дурити світом [5, с. 186], мужніти – доростати свого
розуму, доходити літ [5, с. 212]). До евфемістичного ряду також можуть бути включені
словосполучення різних типів, що відбувається дуже часто й продемонстровано в наведених вище прикладах евфемізмів. Зрозуміло, що в таких випадках кожен член синонімічного та евфемістичного ряду має подібні граматичні функції.
Синонімічні ряди неоднакові за кількістю компонентів, порівняймо: помисливий –
занадто недовірливий [5, с. 314], клопотати – турбувати, тривожити, хвилювати, непокоїти [5, с. 166], сердечний – щирий, дружній, приязний; добрий, чулий, щиросердий;
вірний, відданий; доброзичливий, чуйний, задушевний; зворушливий; душевний; любовний; сердешний [5, с. 371].
З погляду постійності складу синонімічні ряди є відносно незамкнені. Як слушно
відзначила А. П. Коваль, „одні слова з ряду потроху виходять з ужитку, зберігаючись
лише в словниках, з’являються нові слова і поповнюють старі синонімічні ряди” [7,
с. 35]. Беззаперечно, що в синонімічних рядах можливі зміни, зумовлені розвитком мови
й лексичної системи зокрема. Так, у словнику синонімів П. М. Деркача знаходимо лише
один синонім до слова працювати [4, с. 147], тоді як у словнику синонімів С. Й. Караванського налічуємо аж 14 синонімів до зазначеного дієслова [5, с. 324].
Стосовно незамкненості евфемістичних рядів можна сказати, що ця їхня властивість
простежується послідовно, оскільки до забороненого, нецензурного, небажаного, неприйнятного слова може утворюватися необмежена кількість евфемізмів. Так, наприклад,
І. В. Мілєва подає до прикметника некрасивий (непривабливий) 11 евфемізмів, до прикметника старий – 15, до лисий – 18, дуже товстий – 44, дуже низький – 48 тощо [10].
Поява евфемізму спричиняє утворення нової синонімічної пари або нового синонімічного ряду. Жоден із словників фразеологічних синонімів не фіксує наявність синонімічних одиниць до вислову зробити аборт. Уживання евфемізмів до зазначеного
вислову є джерелом утворення нової синонімічної пари зробити аборт – вигнати з
когось плід [15, с. 126]. Оприлюднення сфери інтимних стосунків на сторінках української прози останнім часом веде за собою широке використання евфемізмів-синонімів,
що пом’якшують вислів займатись сексом, таким чином утворюючи в мові новий синонімічний ряд: спати з кимось [15, с. 124], брати когось [15, с. 210], побути з кимось
[15, с. 154], прийняти когось [15, с. 87], потішити когось [15, с. 153], перекинути когось
[15, с. 134], мати тісні інтимні взаємини [15, с. 235]. Широке використання в мові художніх творів подібних висловів спонукає появу відповідного синонімічного ряду в найновіших лексикографічних джерелах. Крім того, використання евфемізмів є джерелом
поповнення наявного в мові синонімічного ряду. Використання в художньому мовленні
слів-замінників домінанти синонімічного ряду груди, вживання якої є не завжди прийнятним, слугує джерелом поповнення синонімічного ряду мовними одиницями евфемістичного характеру: глобуси [15, с. 145, 147], найчутливіша плоть [15, с. 183], найчутливіші місця [15, с. 108], найсолодші місця [15, с. 108] тощо.
Описуючи синонімічні парадигми, необхідно враховувати той факт, що деякі значення виражаються не лише за допомогою іллокутивних лексем (вбити – забруднити руки
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об когось [15, с. 192], звести зі світу [15, с. 151], сваритися – жити, як собака з котом
[15, с. 48] тощо), а й засобами створення відповідних мовленнєвих ситуацій.
Так, на статеве збудження чоловіка майстерно натякається в ситуації:
– Цієї ночі ти спатимеш біля мене, і нам буде зовсім не страшно. Правда ж?
– Ато, – сказав він, і я відчула, що в нього наїжачився не тільки чуб [15, с. 140].
Дуже делікатно вдається авторові художнього твору передати відмову жінки мати
сексуальні стосунки з чоловіком:
Коли в пляшці зосталося майже на дні, Нестор подивився на мене «чоловічим» поглядом, спитав ненав’язливо:
– Ти сьогодні …як?
– Кепсько, – сказала я. – Голова поболює.
<…>
Якби я знала, що станеться потім, я б йому не відмовила <…> [15, с. 24].
Підсумовуючи вище сказане, можна стверджувати, що евфемізми дійсно є одним із
різновидів синонімів, оскільки ці мовні одиниці мають велику кількість описаних нами
подібних ознак.
На існування евфемістичного синоніма впливають певні чинники. Найважливішим із
них вважаємо стилістичне використання засобів евфемії. В офіційно-діловому та науковому стилях, які вимагають максимально точного позначення понять, слова здебільшого
вживаються в прямому значенні. Найбільший вияв можливостей синоніми-евфемізми знаходять у художньому мовленні, адже вживання синонімів пов’язане також із оцінним найменуванням. Оцінна діяльність свідомості зумовлена не тільки її емоційно-експресивним
відношенням до навколишнього світу, але й вибором мовної форми, переосмисленої й уже
готової до вживання. Мовна форма обирається серед таких, що є здатними семантично
узгоджуватися з базовим найменуванням, і що її мовець (автор художнього твору) вважає
найвлучнішою для досягнення своєї мети. Отже, роль суб’єктивного чинника при виборі
евфемістичної одиниці найменування є провідною: мовець намагається обрати найудалішу, на його погляд, форму переосмисленого найменування для сполучення її з позамовним
контекстом і змістом найменування, що підлягає заміщенню. Бажання досягти комунікативного комфорту виступає іншим чинником уживання синонімів-евфемізмів.
Підкреслимо, що евфемізми як одиниці номінації і як одиниці заміщення спричиняють розширення номінативного ряду того чи того об’єкта, що сприяє поповненню словникового складу будь-якої мови за рахунок синонімічних номінацій.
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ЭВФЕМИЗМЫ КАК ИСТОЧНИК ПОПОЛНЕНИЯ
СИНОНИМИЧЕСКИХ РЯДОВ
В статье рассмотрена роль эвфемизмов в расширении словарного состава языка,
описаны другие причины появления синонимов, обосновано зачисление эвфемизмов к
стилистическим синонимам, приведены примеры синонимических рядов с эвфемизмами,
использованными в романе В. Шкляра «Никуб (Кровь летучей мыши)».
Ключевые слова: эвфемизмы, синонимы, синонимический ряд, синонимическая группа, положительная коннотация.
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EUPHEMISMS AS A SOURCE OF SYNONYMIC ROW REPLENISHMENT
The article discusses the role of euphemisms in the expansion of the language vocabulary
and some other causes of the emergence of synonyms. The euphemisms attribution to stylistic
synonyms is described and the examples of synonymic row with euphemisms are given, that are
used in the novel by V. Shkliar «Nikub (Bat’s blood)».
Keywords: euphemisms, synonyms, synonymic row, synonymous group, positive
connotation.
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АСПЕКТИ КОМПОЗИТНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ НОМІНАЦІЇ
(НА МАТЕРІАЛІ НІМЕЦЬКОЇ ГІРНИЧОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ)
Стаття присвячена когнітивним аспектам теорії номінації, особливостям термінологічної номінації, композитної номінації. Розглядаються номінативні і словотвірні
особливості термінологічних композитів. Зроблено кількісний аналіз компонентів термінів-композитів та визначається номінативний потенціал частин мови у структурі
термінів-композитів .
Ключові слова: термінологія, номінація, акт номінації, категорія, частини мови,
композити,означальний компонент композита.
Терміни і терміносистеми є мовною формою реалізації наукової й науково-технічної
картини світу, специфічної когнітивної інфраструктури, в якій матеріалізуються спеціальні знання. Розуміння особливостей спеціальної термінологічної номінації (предмет
дослідження), її когнітивних аспектів є важливим для визначення можливостей термінологізації різних частин мови як процесу відображення свідомістю людини науковотехнічної картини світу, засвоєння і збереження фахової інформації і спеціальних понять. Матеріалом і об’єктом дослідження послужили терміни-композити з німецької
гірничої термінології.
Сьогодні мета найменування – опис світу, а не тільки означування його компонентів [1,3,6]. Основні категорії й цикли пізнавального акту знаходять безпосереднє
відображення у способі структурування змісту і у формах функціонування слів, особливо предметних імен [7; 9]. Опис світу, мапування світу неможливі без систематизації знань про світ. Створення й узус мовної одиниці як зручного засобу номінації і
комунікації є елементом «конструювання світу», де складовою процесу є номінація
як матеріальне закріплення структури свідомості за певним денотатом [1:327]. Акт
© Лях І.В., 2016
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номінації є найважливішим поняттям мовленнєвої діяльності, який поєднує задум
мовця й мовні засоби його реалізації. Сутність номінації полягає не в тому, як мовний знак означує річ, а в тому, що він репрезентує певну абстракцію як результат пізнавальної діяльності людини [2]. При такому підході важливо визначити, які мовні
одиниці ми вважаємо одиницями номінації, з’ясувати номінативний потенціал мовних одиниць з точки зору репрезентації об’єкту в акті номінації й подальшої заміни
об’єкту його іменем у мовленнєвій діяльності і мисленнєвих операціях з об’єктом.
Метою статті є аналіз номінативного потенціалу різних частин мови при утворенні
термінів-композитів у терміносистемі гірництва.
Слово визнається центральною одиницею породження й сприйняття мови, головною одиницею зберігання й використання інформації, доступу до неї та її активізації у
пам’яті мовця. При цьому вказується, що знайомі й часто вживані слова швидше досягають ментального лексикону, ніж малознайомі і рідко вживані слова[9: 37]. Актуальним
залишається питання про те в якому вигляді у ментальному лексиконі зберігаються композити і деривати – у цілому вигляді чи у вигляді частин, що не завжди підтверджується
експериментально. При цьому вважається, що деривати зберігаються цілими, а словоформи частинами [3:98-99].
Композити розглядаються як особливий спосіб мовного закріплення різних структур
знання, які проявляються в актах пізнання й оцінки оточуючого світу людиною. Переважне тяжіння німецької термінологічної лексики до утворення й використання композитів пояснюється структурною і семантичною конденсацією, яка їм притаманна, тобто
структура складного слова простіша й економніша, ніж структура словосполучення.
Економічність мови є однією із суттєвих її характеристик [7: 132; 5: 372]. Тож, складне
слово, або композит є засобом досягнення стислості виразу без втрати інформативності,
що відповідає завданням термінології. Нами було проаналізовано близько 65 000 термінів. З них було відібрано більш ніж 40 000 композитів, з яких потім, відкидаючи застарілі
терміни, виокремлено 35 280 одиниць для подальшого аналізу. Композити з означальним
компонентом, утвореним з основи іменника можна вважати найчисельнішою групою номінативних одиниць німецької термінології гірництва.
Таблиця 1.
Частиномовні основи
кількість
Відсоток від
загальної кількості
основи іменників
22470
64,2
дієслово, віддієслівний іменник

6792

19,4

основи прикметників

4109

11,7

ступені порівняння прикметників

205

0,5

прийменники

873

2,4

числівник

340

0,96

прислівники

225

0,64

Partizip I, Partizip II

176

0,48

власні назви, епоніми

88

0,25
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Приєднання іменника до іншого іменника призводить до редукції номінативної
функції іменника як називання предмета, натомість основа залежного іменника отримує атрибутивну функцію, означальну, яка є властивістю прикметника. Таким чином,
перший означальний компонент композита у формі основи іменника отримує функцію
десубстантивного відносного прикметника і переходить з категорії предметності у категорію ознаки: Holzdamm – дерев‘яна перемичка, Metallkappe – металевий верхняк,
Rohrstrecke – трубчастий хідник, Schachtfeld – шахтове поле, Scheibenbau – шарове
виймання, Staubkammer – пилова камера. Це підтверджує гіпотезу про вплив структури мовної одиниці на функціональні характеристики мовних одиниць і їх компонентів.
Аналіз базових компонентів композитів – feld, -damm, -kappe, -strecke ,-kammer показує
певну правомірність гіпотези про те, що вторинна номінація, активізація вже існуючих у
ментальному лексиконі слів для термінологічної номінації є важливою умовою і засобом
термінотворення. Спеціалізація значення при цьому вимагає приєднання уточнюючого
компонента – модифікатора у формі основи іншого слова. Значна питома вага іменника
в порівнянні з іншими номінативними частинами мови є істотною ознакою технічних
текстів у сучасній німецькій мові: Eintrieb, Boden, Feste, Förderstrecke. Прикметники також відіграють важливу роль, відображаючи тенденцію до атрибутивності, яка у свою
чергу служить точності й диференційованості термінології: Langkappe- довгий верхняк;
Kleinerz – дрібна руда; Nassbohren- мокре буріння, буріння з промиванням; Trockenbohren- буріння без промивання. Частиномовна кваліфікація віддієслівних компонентів композитів ускладнюється саме через редукцію частиномовних формантів у процесі приєднання компонентів, що підтверджує постулат про те, що фіксація уявлення про об’єкт
досягається через форму слова [1: 192 ]. Композитна конструкція з першим дієслівним
компонентом існує тому, що в термінології часто є необхідність використати як детермінант одиницю мови на позначення виробничої операції як такої, або знаряддя, яке призначене для виконання такої операції: Abbauzimmerung (abbauen) – кріплення очисного
вибою; Abschlagschuss (abschlagen) – відбійний шпур, Abtreibezimmerung (abtreiben)- забивне кріплення. Дієслово як частина мови в німецьких спеціальних текстах втрачає продуктивність і дієслівні функції позначення процесу, дії, стану поступово переходять до
віддієслівних іменників: Ausbringen, Ansaugen, Absprengen. Сьогодні важливо не тільки
визначення і ототожнення певної частини мови на основі спільного значення, наприклад, значення предметності іменника, але й виявлення дистрибутивних зв’язків, здатності сполучуватися з іншими формами, виявлення шляхів відображення світу у свідомості мовця. Утворення терміна-композита стає можливим спираючись на повнозначні
слова (іменник, дієслово, прикметник та прислівник). Композитоутворення залишається
найпродуктивнішою технікою словотвору у німецькій термінології гірництва, при цьому різні частини мови демонструють неоднаковий номінативний потенціал. Рівень синтагматичної цінності також є характерною ознакою певних частин мови і визначається
узуальними умовами.
Розділення частин мови відбувається за ономасіологічним принципом й онтологічними критеріями. Існує гіпотеза про довербальне походження категорій частин мови, тобто
прямої репрезентації мислення [4]. Концептуальні основи можуть не тільки формуватися
на базі низки однотипних номінацій, але й закладаються в них в акті номінації Здатність
до формування категорій і утворення концептів (категоризація і концептуалізація світу) є
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важливим складником інфраструктури людської діяльності [6: 20]. Система частин мови
існує як система природних категорій, класи якої сформовані за ознакою подібності, й
має певну організацію, ієрархію. Частини мови – іменник, прикметник, дієслово, прислівник здатні відображувати основні логіко-когнітивні категорії: субстанцію і ознаку,
сформовані у ході простого означування й необхідні для пізнання і фіксації матеріальної
й ідеальної дійсності. При використанні різних частин мови активізуються різні структури свідомості й втілюються різні образи, різні типи репрезентацій [1: 59]. Кількісні
показники, отримані у результаті дослідження показують нерівномірність використання
різних частин мови як означальних компонентів термінів-композитів. Це, в свою чергу,
дозволяє припустити, що терміносистема гірництва, яка спирається на власну систему
понять, відбирає певні конструкції і формує їх згідно понять і завдань галузі, використовуючи загальномовний лексикон. Можна зробити висновок, що терміносистема як мова
для спеціальних потреб (LSP) має здатність для саморегуляції й еволюції, як і мова взагалі і це характеризує терміносистему гірництва як підсистему мовної системи.
Здатність мовної одиниці виконувати номінативно-сигніфікативну функцію відносить її до певного класу частин мови. Відношення до номінації сприяло формуванню
частин мови в сьогоднішньому розумінні як розрядів слів, які забезпечують пізнавальну
діяльність людини, осмисленню й класифікації об’єктів буття. Основною позицією відображення дійсності є називання предмета і відображення його атрибутивних зв’язків:
предмет – який? Термінологічна номінація має денотативний (слово – предмет) і сигніфікативний (слово – поняття) аспекти. Номінація поняття є причиною виникнення й умовою існування терміна, сигніфікативний аспект термінологічної номінації є важливим
для ментальної обробки інформації. В акті термінологічної номінації до загальномовного лінгвокогнітивного сценарію додаються ще ментальні операції, пов’язані з визначенням та ідентифікацією наукового або науково-технічного поняття, його узгодження
з галузевою логіко-поняттєвою системою, а найменування об’єкта має репрезентувати
його у мовленнєвій діяльності й у мисленнєвих операціях з об’єктом. Власне подвійна
референція – узгодження змісту терміна з поняттям і необхідність існування терміна в
умовах конкретної мови й обумовлює специфіку термінологічної номінації.
Номінація є одночасно актом мовленнєвим (відтворення) і когнітивним (пізнання).
Основною особливістю номінативної одиниці є її здатність модифікуватися, тобто допускати присутність модифікатора (уточнюючого означення [5: 97]) у препозиції або у
постпозиції. Модифікаторами можуть виступати слова або основи слів, які репрезентують різні частини мови. Основними номінативними критеріями виступають категорія
субстанції, предметності (іменник) і категорія ознаки (прикметник, прислівник і дієслово). Вибір словоформи, словотвірна категоризація також є етапом процесу найменування. Умовою для вибору слова в акті номінації є кількість і якість інформації про об’єкт,
яка міститься у слові як головній одиниці зберігання й використання інформації. Свідомість здатна відображати у процесі мислення різноманітні сторони дійсності у їхній
динаміці і розвитку, але при цьому використовує достатньо обмежений об’єм засобів [7;
133]. До того ж, як вже зазначалося, знайомі і часто вживані слова швидше досягають
ментального лексикону, ніж малознайомі і рідко вживані слова. Це свідчить про зв’язок
функцій ментального лексикону з навчанням, актом пізнання і з актом номінації, який
відбиває результати пізнання у людській свідомості.
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Власне визначення словотвору відображає його когнітивну природу. Процес словотвору є перманентним, тому що у процесі мовленнєвої діяльності людина весь час
продукує слова: відтворює готові, вживані слова, або утворює нові слова за усталеними
правилами, моделями, схемами відповідно до змін у екстралінгвістичному середовищі. Вивчення слів відбувається у статичному аспекті, коли досліджується словотвірна
структура, або ж у динамічному аспекті, коли вивчається процес утворення нових слів.
Когнітивний підхід до словотвору відкриває нові перспективи досліджень: виявлення
алгоритмів і закономірностей словотвірних процесів при здобуванні, збереженні і активізації інформації про оточуючий світ.
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АСПЕКТЫ КОМПОЗИТНОЙ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ НОМИНАЦИИ
(НА МАТЕРИАЛЕ НЕМЕЦКОЙ ГОРНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ)
Статья посвящена когнитивным аспектам теории номинации, особенностям терминологической номинации. Рассматриваются номинативные и словообразовательные
особенности терминологических композитов. Производится количественный анализ
компонентов терминов-композитов и определяется номинативный потенциал частей
речи в структуре немецких горных терминов-композитов.
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ASPECTS OF COMPOUND TERMINOLOGICAL NOMINATION
(ON THE GERMAN MINING TERMINOLOGY MATERIAL)
This article deals with cognitive aspects of nomination theory, peculiarities of terminological nomination. The nominative and word-forming features of terminological compound
words are considered. The quantitative analysis of the terminological compound components
is made and the nominative potential of parts of speech in the German mining composite words
structure is determined.
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words, determinative component of compound.
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НЕОЛОГІЗМИ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ НОВОЇ ЗЕЛАНДІЇ
Стаття присвячена проблемі збагачення словника новозеландського національного
варіанта англійської мови лексичними неологізмами. Описані шляхи та способи творення лексичних інновацій.
Ключові слова: неологізм, новозеландський національний варіант англійської мови,
словниковий склад, шляхи і способи творення.
Серед пріоритетних напрямів сучасної лінгвістики виділяють дослідження лексичних та фразеологічних інновацій, які поповнюють словниковий склад будь-якої мови. Цій
проблемі присвячено багато праць як вітчизняних, так і зарубіжних мовознавців, таких як
М.В. Бондар, Ю.А. Зацний, Ю.А. Жлуктенко, Н.З. Котелова та інші, які розглядають різні
типи новоутворень, що з’являються у мові у певний період часу, на матеріалі української,
російської, англійської та інших мов [1 – 6]. Завдяки їхнім розвідкам сформувалася нова
лінгвістична галузь неологія, яка, незважаючи на ряд важливих здобутків, має попереду
ще багато невирішених питань. Наша робота виконана у цьому ж руслі і присвячена поповненню словникового складу новозеландського національного варіанта англійської мови
(НЗА) за останні 30 років лексичними інноваціями. Зазначимо, що дотепер це питання не
вивчалося лінгвістами, що свідчить про актуальність нашого дослідження.
Об’єктом нашої розвідки є новозеландизми – неологізми у кількості 116 мовних одиниць, які з’явилися протягом зазначеного вище часу і позначають нові реалії або поняття,
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пов’язані з життям новозеландців у сучасних умовах і стосуються таких сфер, як політика, спорт, довкілля, сільське господарство, кримінальний світ та ін. Зазначимо, що під
поняттям “неологізм” ми розуміємо лексичні новоутворення, запозичення з інших мов
або їхніх національних чи територіальних варіантів; нові значення вже існуючих у мові
слів, що з’явилися на цьому етапі її розвитку, а також оказіоналізми, використані одноразово в мовній практиці певного автора, видання чи в конкретному тексті. Ці мовні інновації не зафіксовані у більшості випадків у новозеландських словниках, а відібрані нами
з публіцистичного дискурсу, вилученого з новозеландських газет “New Zealand Herald”,
“The Press” та інших, або розміщені на веб-сайті New Zealand Dictionary Centre [7 – 9].
У більшості випадків неологізми супроводжуються поясненнями або ж їхнє значення
можна вивести з контексту вживання. Предмет дослідження представлений вивченням
основних шляхів та способів творення цих лексичних одиниць.
Проаналізувавши відібраний корпус лексичних одиниць (ЛО), ми дійшли висновку,
що збагачення словника НЗА в останні 30 років відбувалося такими шляхами:
1) за рахунок власних мовних ресурсів, тобто на матеріалі англійської мови за допомогою способів словотворення, характерних для неї;
2) шляхом запозичування лексичних одиниць з інших мов, з якими НЗА постійно
контактує (маорійської та самоанської мов);
3) за допомогою поєднання англійських та маорійських слів і утворення слів-гібридів;
4) запозичуванням нових слів з інших національних варіантів англійської мови або її
територіальних варіантів, тобто із залученням внутрішньосистемних запозичень;
5) запозичуванням нових лексичних одиниць з інших європейських мов.
Зупинимося на кожному з наведених вище шляхів поповнення лексичного фонду
НЗА. Зафіксовані та відібрані нами неологізми утворені власними мовними ресурсами
за допомогою таких способів словотворення:
а) словоскладення та сполучення слів, що є найбільш продуктивним способом:
black-water rafting “a term used for the expressing a view that is not politically correct or
culturally safe”, Castlepoint daisy “a variety of flowering shrub”, cave-tubing, dam dropping
“types of entertainment”, doing a brash “a term used for expressing view that is not politically
correct or culturally safe”:
e.g. “Castlepoint’s daisy is a bushy, evergreen flowering shrub of low growing habits –
about a metre or so …. The flowers are yellow and appear in summer” [NZH, 21.02. 2013].
“A South Taranaki thrillseeker has taken classic dam dropping fun to a whole new level
this summer” [TP, 13.01.2015];
б) афіксація (в основному за допомогою суфіксів -ie,-o, -y, -tion, -ness, -ish, -ing ,-ize):
zorbing “a type of extreme sports”, journalizing “keeping a diary”, to editorialize “ to write an
article”, tuckerless “without food”, botty “chesty (illness)”, blokishness “typical male behaviour” та ін.:
e.g. “Zorbing – like being stuck in a front-loader washing machine (in a good way). If
you’ve ever watched a front-loader washing machine and wondered what it would be like to be
stuck inside, Zorbing is just the ticket” [NZH, 10.06. 2015].
“Jones plays well to Labour’s core supporters because of his blokishness combined with
his biting wit and clever speechifying” [TP, 09.11.2011];
в) абревіація:
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DOC (Department of Conservation), WETA (Waikato English Teacher’s Association),
TAMU (Tertiary Advisory Monitoring Unit), NCEA (National Certificate of Educational
Achievement), ERMA (Environmental Risk Management Authority), MOTAT (Museum of
Transport and Technology), MAF (Ministry of Agriculture and Forestry):
e.g. “DOC recommends people give seals plenty of room, at least 20 m, so they can rest
naturally” [NZH, 15.07. 2015].
“MAF’s inspectors were called in to this farm and others in the Crafar Farms group many
times in recent years, yet this and others like it were allowed to keep operating” [NZH, 29.09.
2009);
д) сeмантична деривація, у ході якої формуються нові за змістом лексичні одиниці:
bankcard “a pound of marijuana to be sold for cash”, Cook “chemist who manufactures illegal
drugs”, sick “good/excellent”, winebox “any method of tax evasion”:
“He is widely remembered for heading a government inquiry into overseas company taxation – known as the Winebox Inquiry, between 1994 and 1997 [NZH, 10.07. 2015].
“He said often the “cooks” who made the methamphetamine were high on drugs as they
worked, adding to the danger level” [NZH, 9.05. 2007].
Другою тенденцією формування локальних неологізмів є запозичування з мов, з якими НЗА перебуває в постійному контакті. Це, перш за все, маорійська та самоанська
мови. Перша з них продовжує активно поповнювати словниковий склад НЗА, позначаючи нові реалії та поняття, які стосуються життя новозеландців (як пакеха, так і маорі):
tino rangatiratanga “sovereignty”, kawanatanga “ right to self-government”, nohoanga “temporary campsites in national parks”, tama ”ryegrass variety”, kaimoana “seafood”, pikopiko
“fern fronds”, mataitai “a reserve”, rahui “a temporary ritual prohibition”:
e.g. “As well as that, he had to source pikopiko – fern fronds – which he had never cooked
with before. He used native kawakawa and horopito as spices and had to find many kilos of
Maori potatoes and watercress” [NZH, 04.10. 2014].
“About 200 people gathered at Poutu Point on Saturday for a Maori ceremony laying
down a rahui against Crest Energy and the proposed placement of 200 tidal turbines to generate electricity” [TP, 14.03.2012].
Зазначимо, що деякі із запозичених раніше маорійських слів у сучасних умовах
функціонування в англійській мові розширюють свій семантичний об’єм, позначаючи
зараз нові поняття та реалії: waka “political party”, hui “party, trade-union, youth group”;
інші, приєднавши англійські афікси, утворюють похідні: kiwi–> kiwiosity, to kiwiize; iwi–
> iwification; whangai (n.)–> whangai (v.)
e.g. “The plan was to “Kiwi-ize” festivities, making it as close to a Christmas at home as
possible” [TP 25.12 2010].
“Now retired, he has a thousand tales to tell of his night-time radio years but we take him
back far further – to his upbringing as the adopted son of the late Bishop Fred Bennett and
his wife who whangaied him when his father was presumed dead on Monte Cassino’s bloody
battlefield” [NZH, 11.04. 2015].
Самоанські запозичення нечисленні, але вони теж почали з’являтися у новозеландській пресі, позначаючи реалії, пов’язані з життям, культурою самоанців, що масово
переселялися з Полінезії до Нової Зеландії ще з 50-х рp. 20 ст. Це лексичні одиниці на
позначення:
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а) національних страв (koko –“cocao”, palusami – “a dish of taro and coconut cream”,
taro – “a food plant with both leaf and root being used”, umu – “an earth oven”; kava – “intoxicating drink made from plant roots”);
e.g. “Make some koko cupcakes for afternoon tea, a goat and green pawpaw curry for a
Saturday feast and a green banana and green bean salad to take to your next barbecue” [NZH,
9.03. 2015];
б) сім’ї та побуту (aiga – “extended family”, fanau – “a family, matai – “a chief, leader
of group”:
e.g. “Though they were troubled times and made me doubt myself, my faith and support of
my aiga helped me through” [TP, 16.12.2015];
в) культури (fatele – “a music and dance performance”, sasa, siva, taualuga – “types of
dances”, aiuli – “a clown as a character in a performance”):
e.g. “A fatele is a music and dance performance with the added attraction that it’s competitive. Every island is divided into two “sides.” Each side sets up at one end of the meeting-hall,
or maneapa, and pounds out a rhythm on an empty cabin-cracker tin that could shake coconuts
out of a tree“ [NZH, 8.05.2001];
г) одягу і татуювання:
(lavalava – “a wrap-around skirt-like garmet”; malu – “a female leg tattoo”, pe’a – “a tattoo”, tatau – “a body tattoo usually from navel to knees”):
e.g. “Liza Taouma’s video installation provides a rare revelation of the function and beauty
of the Samoan female tattoo on the upper legs, the malu” [NZH, 9.08. 2011].
Одні з них вживаються як екзотизми і супроводжуються в англомовному дискурсі
поясненням, інші асимілюються в орфографічному та граматичному планах:
e.g. «We are touched and overwhelmed by the kindness and alofa [love] shown to us by
friends and strangers and the wider rugby community,» said Laura Strawbridge” [NZH, 25.08.
2006].
“Dressing up is encouraged! Fancy frocks for women or for the men kilts, lavalavas and
kaftans – or dapper cycling outfits” [NZH, 4.03. 2015].
Третьою особливістю розвитку НЗА є утворення складних слів та словосполучень
з використанням власних мовних ресурсів та слів маорійського походження. Цей процес активно відбувається у сучасних умовах, що свідчить про плідну взаємодію мов та
життєздатність маоризмів у формуванні словника сучасного НЗА. Прикладами можуть
слугувати:
а) складні слова (mana-muncher, cyber-hui, hui-hopper, waka-jumper, kiwiburger, zeronui
тощо):
e.g. “The trust whanau – which included 250 fulltime staff and 200 volunteers – were already beginning to cyber-hui” [NZH, 6.05. 2010].
“The voting public have long despised «waka-jumping» MPs. Another unfortunate byproduct of MMP – candidates who «coat-tail» into Parliament on the back of a colleague who wins
an electorate seat even if their party has not cleared the 5 per cent threshold – has yet to breed
quite the same degree of anger [NZH, 5.06. 2014];
б) словосполучення (типу kiwi cricket, golden koha, kiwi bach тощо):
e.g. “The space is small and homely, almost like a Kiwi bach, with mismatched crockery
and chairs” [NZH, 5.11. 2014].
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“The contracts have led to Act leader Rodney Hide raising the “golden koha” controversy
which dogged Tamihere through 2004, after it was accepted a payment he had previously said
publicly he would not” [NZH, 29.07. 2007].
Менш типовою тенденцією збагачення словника НЗА є внутрішньосистемні запозичення з інших національних варіантів англійської мови (британського, американського,
австралійського), її територіальних варіантів: cyberbully “from British English – someone
who uses electronic communication to hurt, persecute or intimidate people”; tall poppy “from
Australian English – a conspicuously successful person, usually one exciting envy”; clan lab
‘from American English denoting clandestine laboratory where drugs are manufactured”; craik
(craik) “from Irish English denoting fun”:
e.g. “To me, St Patrick’s Day is all about celebrating my nationality and having “the
craic”. Craic has many meanings but mainly having a good time or a laugh” [TP, 18.03. 2009].
“Tauranga police confirmed they held a raid on a suspected P clan lab in a rural Te Puna
road in the early hours of today” [NZH, 3.07. 2015].
Зафіксовані і запозичення з європейських мов (pesto, cous cous, mascarpone та ін.),
що пов’язані зі стравами, ресторанним бізнесом:
e.g. “Try slathering a basil or sun-dried tomato pesto on bread for a punch of flavor,
indulging in a spread of buttery ripe avocado, or smearing on some rich, creamy hummus”
[NZH, 5.01. 2014].
“I bought one box of San Remo couscous three weeks ago and I still have enough for two
more meals at least and we have had it at least twice a week since I brought it, it goes a long
way” [TP, 11.01. 2013].
Підводячи підсумок, зазначимо, що найбільш розповсюдженими та продуктивними
способами творення новозеландизмів у сучасний період, як і раніше, виявилися словоскладення та словосполучення, а також запозичення з маорійської мови. Типовими
стають гібридні утворення англо-маорійського походження. Розпочався процес запозичування НЗА і самоанських слів, більшість з яких сприймається зараз як екзотизми.
Очікуємо, що вплив контактуючих мов у країні на НЗА триватиме і в майбутньому, що
свідчить про перетворення новозеландського суспільства у мультикультурне та мультилінгвальне.

1.
2.
3.
4.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Бондар М.В. Лексико-семантичні процеси в терміносистемі сучасної лінгвістики
/ М.В. Бондар // Мова і культура. – К.: Вид. дім Дм. Бураго, – 2008. – Вип. 10. –
Т. 102. – С. 132 – 138.
Зацний Ю.А. Розвиток словникового складу англійської мови в 80 – 90-ті роки ХХ
століття: автореф. дис… д-ра філол. наук: 10.02.04./ Ю.А. Зацний. – Запоріжжя: ЗДУ,
1999. – 43 с.
Жлуктенко Ю.А. Английские неологизмы (60–70-е годы) /Ю.А. Жлуктенко. – К.:
Наукова книга. – 1983. – 147 с.
Котелова Н.З. Неологизмы / Н.З. Котелова.// Языкознание. Большой
энциклопедический словарь /гл. ред. В.Н. Ярцева. – 2-е изд. – М.: БРЭ, 1998. – С.
331.
167

5.
6.
7.
8.
9.

Стишов Ю.А. Українська лексика кінця 20 століття на матеріалі мови засобів масової інформації /Ю.А. Стишов. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2003. – 388 с.
Glowka W., Melancon M. Among the New Words// American Speech. – Vol. 77. – N1. –
2002. – P.100 – 112.
New Zealand words/ [Електронний ресурс] // New Zealand Dictionary centre. – Режим
доступу: htpp/www.victoria.ac.nz/.
New Zealand Herald [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nzherald.
co.nz/.
The Press [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.stuff.co.nz /the-press.

Герман Л.В.
Харьков, Украина
НЕОЛОГИЗМЫ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ
Статья посвящена проблеме обогащения словаря новозеландского национального
варианта английского языка лексическими неологизмами. Описаны пути и способы образования лексических инноваций.
Ключевые слова: неологизм, новозеландский национальный вариант английского
языка, словарный состав, пути и способы образования.
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THE PROBLEM OF ENRICHING NEW ZEALAND ENGLISH VOCABULARY
WITH LEXICAL INNOVATIONS
The article is devoted to the problem of enriching New Zealand English vocabulary with
lexical innovations. The ways and word-formation methods are described.
Key words: neologism, New Zealand national variant of English, vocabulary, ways and
word-formation methods.
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МОВА І ЗАСОБИ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

УДК 811.10.01
Хо Сун Чхоль, бывший посол Республики Корея в Украине,
профессор университета Корея, Сеул
НАЦИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВА
Статья посвящена рассмотрению необходимых условий развития Украины с
учетом того, что страна является колыбелью славянской культуры и находится на
стыке двух культур: азиатской и европейской. Очень важно развивать собственную
самобытную культуру, одновременно принимая и гармонично развивая в себе русскую и
европейскую культуру.
Ключевые слова: экономическое развитие, внешнеполитическая обстановка,
эффективные реформы, гражданский дух.
В настоящее время Украина переживает большие трудности, но несмотря на это, я
возлагаю на эту страну большие надежды.
Внешнеполитические трудности могут поколебать государственные устои. Однако,
такая внешнеполитическая обстановка может, напротив, стать толчком к сплочению
народа, способствовать развитию страны и принести положительные результаты.
Как известно, Корея после окончания Корейской гражданской войны на протяжении
20 лет являлась одной из беднейших стран мира. Но это не помешало ей, безусловно,
благодаря стараниям народа, а также эффективным реформам со стороны правительства,
подняться на тринадцатое место по экономическому развитию в мире.
В детстве, когда я был учеником начальной школы, национальный доход на душу
населения составлял 100 долларов США. Сейчас же национальный доход достиг 28,000
долларов.
В настоящее время Корея продолжает оставаться разделённым государством
и постоянно находится под угрозой военного, в том числе, и ядерного нападения
со стороны Северной Кореи. И по этой причине в современном мире Корейский
полуостров остаётся одной из самых напряжённых и подвластных кризису зон. Однако,
такая ситуация на Корейском полуострове не может сломить дух корейского народа и
приостановить стремление корейского народа к государственному развитию. На лицо
очевидная разница между странами, которые разрушаются, получив вызов извне и
странами, которые, преодолев трудности и невзгоды, встали на путь развития.
Самое главное в такой ситуации, это безоговорочная вера и искренняя надежда
народа на создание независимого развитого государства и патриотизм. Также, в данной
ситуации важны такие качества, как решительность и самоотверженность нынешнего
поколения во имя светлого будущего потомков.
© Хо Сун Чхоль, 2016
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Нет ни одной страны, которая без жертв нескольких поколений, смогла бы
совершить стремительный скачок в развитии. Корея добилась больших успехов в
развитии благодаря самопожертвованию и самоотверженности наших отцов. Также
мудрость народа проявляется в умении вырастить выдающегося руководителя. Выбор
не того руководителя приводит к бедствиям в стране. В случае отсутствия достойного
руководителя, необходимо его воспитать из представителей будущего поколения. При
воспитании будущего лидера важно делать упор не на специальные научные знания, а
на такие качества, как патриотизм, гражданский дух и умение принимать правильные
решения в отношении международного положения.
Правильным будет сказать, что будущее Украины зависит от того, какое воспитание
получит молодое поколение. Из-за системы социализма большинство людей только и
ждали чего-то от государства и не задумывались серьёзно над тем, что же они могут
сделать для своей страны и соседей. Важно вспомнить аксиому американского президента
Кеннеди – «Не спрашивайте, что ваша страна может сделать для вас, но спросите, что
вы можете сделать для своей страны и соседей». Наряду с патриотическими чувствами
необходимо воспитывать в молодом поколении и гордость за национальную культуру,
открытость, готовность понять и принять другую культуру.
Такие страны Восточной Азии, как Корея, Китай и Япония объединяет общность
культур (буддизм, конфуцианство) и истории. Однако, наравне с общностью истории и
схожестью культур, в каждой их этих стран развивалась и своя самобытная культура.
Залогом успеха Кореи стало принятие христианской культуры. Восприятие западной
технологической цивилизации странами Восточной Азии проходило на основе
традиционной культуры, что вызвало удивительное экономическое развитие. На данный
момент по экономическому развитию Китай занимает второе, Япония – третье, а Корея –
тринадцатое место в мире.
Украина является колыбелью славянской культуры и находится на стыке двух
культур: азиатской и европейской. Очень важно развивать собственную самобытную
культуру, одновременно принимая и гармонично развивая в себе русскую и европейскую
культуру.
Политический и культурный шовинизм, напротив, тормозит развитие национальной
культуры. Украина унаследовала лучшие традиции славянской культуры, впитала
и ассимилировала культуру Европы и соседних народов. Я, от лица всего корейского
народа, от всей души желаю Украине, как сказал немецкий философ Гердер, стать «новой
Грецией» – центром цивилизации, справедливой, богатой и могущественной страной.
В завершении хотелось бы ознакомить вас с книгами об Украине и соседних странах,
которые были изданы за последние 2 года в Корее.
Первым был издан корейский перевод произведения Тараса Шевченко «Кобзар».
Затем, начиная с прошлого года, для расширения знаний студентов и читателей, на
корейский язык переводится серия книг об Украине и соседних с ней странах – «История
и культура Евразии». Уже были изданы первые три книги серии: «История Украины»,
«История Белоруссии», «История Грузии». Совместно с профессором Хан Чжон Сук
мы перевели труд Михайло Грушевского «Иллюстрированная история Украины». Этот
труд, изданный в двух томах, включая примечания и библиографию, составляет почти
1300 страниц. Будущей осенью выйдет в свет корейский перевод поэмы поэта-гордости
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грузинского народа Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре». Я почти закончил перевод этой поэмы с русского языка.
Хо Сун Чхоль, колишній посол Республіки Корея в Україні,
професор Університету Корея, Сеул
НАЦІОНАЛЬНА КУЛЬТУРА І ОСВІТА ТА СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ
Стаття присвячена аналізу необхідних умов розвитку України з урахуванням того,
що країна є колискою слов'янської культури та знаходиться на стику двох культур:
азіатської та європейської. Дуже важливо розвивати власну унікальну культуру,
одночасно приймаючи та гармонічно розвиваючи в собі культури країн, що знаходяться
навколо.
Ключові слова: економічний развіток, зовнішньополітична ситуація, ефективні
реформи, громадянський дух.
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ЕМОЦІЙНА МАНІПУЛЯЦІЯ:
ТЕХНІКИ І ТЕХНОЛОГІЇ ВПЛИВУ
Стаття присвячена виокремленню психологічних, соціальних й лінгвістичних маніпулятивних технік. Особлива увага приділяється розкриттю сутності та вирізненню
психологічних технік впливу, які розглядаються з урахуванням емоцій, що свідомо викликаються в об’єкта маніпуляції, і використовуються як підручні методи контролю.
Підкреслюється відмінність психологічних технік впливу в умовах міжособистісної і
масової комунікації; описано класифікацію мішеней маніпулятивного впливу на особистість, до якої належать відповідні групи компонентів людської психіки.
Ключові слова: маніпуляція, маніпулювання, психологічні, соціальні, лінгвістичні
техніки впливу, емоційна маніпуляція, міжособистісна і масова комунікації.
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Маніпуляція як соціально-психологічний феномен взаємодії людей [Доценко 1997;
Інформаційна безпека 2010], виявляється через маніпулювання, що розуміється як вид
психологічного впливу, майстерна реалізація якого веде до прихованого збудження
в іншої людини намірів, що не співпадають з його актуально існуючими бажаннями
[Доценко 1997; Інформаційна безпека 2010]. Іншими словами, маніпулювання – це дії,
спрямовані на “прибирання до рук” іншої людини, <…> здійснювані настільки уміло,
що у людини створюється враження, ніби вона самостійно управляє своєю поведінкою
[Інформаційна безпека 2010]. При цьому, потрібно чітко розрізняти маніпулювання як
процес і власне маніпулятивні методи, тобто техніку маніпулювання. Актуальність роботи зумовлена загальною антропоцентричною спрямованістю сучасних лінгвістичних
досліджень із дискурсу на виявлення особливостей мовленнєвої поведінки співрозмовників в умовах здійснення маніпулятивного впливу. Метою цієї статті є психологічні
техніки впливу. Мета статті передбачає розв’язання таких конкретних завдань:

розкрити сутність психологічних прийомів маніпуляції;

визначити види психологічних прийомів маніпуляції;

розмежувати маніпулювання на міжособистісному рівні та масові
маніпулювання.
Маніпулятивними прийомами можна користуватися як свідомо, так і несвідомо, адже
у буденному житті багато хто з нас виконує роль мимовільних маніпуляторів чи жертв
маніпулювання [пор. Інформаційна безпека 2010; Birch 2015]. Маніпулятивні прийоми
різняться на міжособистісному рівні та рівні масової маніпуляції і звуться у першому
випадку маніпулятивними техніками, а в другому – технологіями маніпулювання
[Інформаційна безпека 2010].
Під час розгляду міжособистісних маніпулювань аналізуються психологічні
особливості людей та виокремлюються психічні структури людської психіки, на які діє
ініціатор впливу і які змінюються згідно з метою впливу. Їх класифікують як мішені
маніпулятивного впливу [Доценко 1997, c. 114, 121–124], а саме: збуджувачі активності
людини (потреби, інтереси, схильності); регулятори активності людини (групові норми,
самооцінка / відчуття власної гідност / самоповага / гордість), суб’єктивні відносини,
світогляд, переконання, вірування, смислові, цільові, операційні установки тощо;
когнітивні (інформаційні) структури (у тому числі інформаційно-орієнтована основа
поведінки людини загалом), тобто знання про навколишній світ, людей та інші різноманітні
відомості, які є інформаційним забезпеченням активності людини; операційний склад
діяльності (спосіб мислення, стиль поведінки та спілкування, звички, уміння, навички
тощо) [Дмитрук 2013, c. 23; Інформаційна безпека 2010]. Потужність і ефективність
маніпулятивного впливу залежить від наявності певних переваг у маніпулятора над
адресатом чи услід за Є. Доценком [Доценко 1997, c. 137] власних і залучених / позичених
сил, до яких належать: 1) власний набір переваг, включаючи статусні переваги (рольова
позиція, посада, вік) та ділові (кваліфікація, аргументи, здібності, знання); 2) сила
третіх осіб, зокрема так-звана сила “представницької підтримки” та / чи конвенціональні
переваги (традиції, мораль тощо); 3) сила, що витягується з самого процесу взаємодії з
партнером: динамічні сили (темп, паузи, ініціатива); позиційні переваги (експлуатація
емоційного тону колишніх чи актуальних відносин); договір – результат спільних угод;
4) сила, що здобувається зі слабкості партнера або його психічних особливостей.
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На відміну від міжособистісних, масові маніпулювання знеособлені й передбачають
вплив на широкі маси. Воля меншини (а то й окремої особи) в завуальованій формі
нав’язується більшості з метою впровадження в свідомість певного світогляду, ціннісних
установок, уявлень про мораль, моральність, нормативність тих чи інших форм
поведінки. При масовому впливові основним інструментом маніпулювання свідомістю
є масова культура – система маніпулювання елементарними реакціями мас людей, що
застосовує найсучасніші досягнення науки й техніки. Ключовими провідниками масової
культури є засоби масової інформації та індустрія дозвілля [Інформаційна безпека 2010].
Маніпулятивні техніки, технології, методи, прийоми дуже різноманітні, вони не
зникають, а видозмінюються, адаптуючись до умов сучасності. Ми дійшли висновку, що
їх можна умовно поділити на психологічні, соціальні й лінгвістичні. При цьому варто
звернути увагу на слово “умовно”, оскільки вказані вище техніки надзвичайно повязані
між собою. Так, і соціальні, і психологічні маніпуляції не можливі без лінгвістичних:
спеціальних вербальних і невербальних засобів, які вживаються маніпулятором для
введення співрозмовника в необхідний йому емоційний стан чи підсилення дії певних
соціальних установок. У той же час, лінгвістичне маніпулювання є малоефективним без
залучення психологічного чи соціального маніпулювання. Детально розглянемо лише
психологічні техніки впливу.
Психологічне маніпулювання розуміється як сукупність прийомів, що тиснуть
на негативні сторони особистості. Емоційна провокація направлена переважно на
пробудження негативних емоцій у людини з метою вибити співбесідника з колії, розізлити
його, зігравши на почуттях сорому, самолюбства, зависті, гордості, образи, страху
тощо, що заторможує реакцію на те, що відбувається під час розмови [Антонов; Виды
манипулятивного воздействия]. Завуальовані тактики психологічного маніпулювання чи
емоційної маніпуляції є підручними методами контролю [Birch 2015].
До методів психологічного маніпулювання відносять:
1. Маніпуляцію гнівом. Маніпулятори, які викоритовують так-званий “тактичний
гнів”, виходять з себе, щоб змусити об’єкта маніпуляції їм піддатися [Електронний
ресурс].
2. Маніпуляцію мовчанням. Метод маніпуляції мовчанням використовується як
в міжособистісному спілкуванні, так і в масовій комунікації. У міжособистісному
спілкуванні люди удаються до багатозначного мовчання з незначних причин, коли
хочуть показати, як вони ображені. У противному разі, на їх думку, можна подумати, що
проблема неважлива для них. Як наслідок, створюється неприємна атмосфера, яка може
зіпсувати відносини. Мовчання розраховане на те, щоб викликати в об’єкта маніпуляції
почуття провини і змусити його капілювувати [Електронний ресурс]. У теорії масової
комунікації існує поняття “спіраль мовчання”, запропоноване німецьким політологом
Е. Ноель-Нойманом [див. Бебик 2005 та ін.]. Спіраль мовчання базується на страхові
соціальної ізоляції і починає працювати в той момент, коли хтось впевненно висловлює
свою точку зору на соціально значиму тему. Незгодні з почутим віддають перевагу
зберігати мовчання і не висловлюються, адже переконані, що знаходяться в меньшості і
бояться ізоляції [Косенко].
3. Маніпуляцію надією. Блискучі обіцянки нерідко приховують прагнення до
миттєвої вигоди їх автора [Електронний ресурс].
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4. Маніпуляцію марнославством, почуттям гордості (ідеєю “зверх Я”). Цей метод
використовується в ситуаціях, коли маніпулятори грають на нашому Его, що проявляється
через використання, на перший погляд, невинних коментарів у вигляді похвали або
виклику з натяком на некомпетентність [Електронний ресурс].
5. Маніпуляцію любов’ю / коханням. Ця маніпуляція вважається однією з найбільш
підступних і жорстоких і розрахована на близьких людей, які мають до маніпулятора
позитивне ставлення. Страх бути знехтуваним і втратити любов живе в людей із самого
дитинства. У даному випадку на одну чашу терезів кладеться любов, а на іншу –
якась умова, тому виходить, що любов – це певний товар, який за необхідності можна
обмінювати на послуги і гроші [Игнатова; Електронний ресурс].
6.
Маніпуляцію страхом. Найсильніша емоція – це страх, відповідно використання
людських страхів є одним із улюблених прийомів маніпуляторів. Страх базується на
інстинкті самозбереження, тому, щоб змусити людину щось робити, треба її налякати. Для
того, щоб викликати у когось страх, треба зрозуміти, чого він найбільше боїться, викликати
цей страх у собі і спроектувати його на співбесідника через слова, почуття, емоції, вираз
обличчя. Відчуття схвильованості заважає раціонально мислити, а неможливість знайти
рішення приводить у відчай. Маніпулятор виступає у ролі рятівника, вказуючи на
можливість вирішення проблеми. Він може говорити спокійно і впевнено, викликаючи
до себе довіру, а може емоційно, зразу ж спонукаючи людину до дій, щоб не втрачати
час. Таким чином, такі маніпулятори грають на недостатній інформованості людини,
озвучувані міфічні небезпеки і спонукання до певних дій [Власов; Игнатова] широко
використовуються в рекламному бізнесі і роботі страхових компаній; керівниками, які
тиснуть на своїх підлеглих страхом втрати роботи, грошей тощо [Косенко].
7.
Маніпуляцію невпевненістю в собі. Маніпуляція – це завжди питання влади,
але даний метод використовується керівниками-маніпуляторами, які не мають реального
авторитету, не виступають реальною владою, але хочуть нею бути. Тому вони шукають
підтвердження своєї спроможності за рахунок чужих недоліків, однак маніпулювання
буде успішним лише в тому разі, якщо підлеглого хвилює його недолік [Игнатова].
8.
Маніпуляцію почуттями провини, образи, жалості. Маніпулятори почуттями
провини, образи і жалості вважаються лукавими і тонкими, адже цей прийом поширений
у сімейному житті для маніпуляції близькою людиною. Образ нещасної жертви дає
своєму носієві “дивіденди” у вигляді слів схвалення, заохочення і допомоги, негласних
повноважень і репарацій, і, як не дивно це звучить, саме “жертва” завжди виявляється
на вершині піраміди в сімейній системі [Игнатова; Електронний ресурс]. Такі жертви
є вампірами, вони можуть безкінечно довго обговорювати свою життєву ситуацію, але
ніколи нічого не зроблять, щоб щось змінити, бо вони “щасливі жертви” [Игнатова]. Цей
метод базується на моделі комунікації, описаний в соціальній психології як “трикутник
Карпмана” [див. Сосновский; Шипунов та ін.] з такими ролями як “жертва”, “переслідувач”
і “рятівник”. Так, “жертва” шукає “рятівника”, на якого пробує скинути відповідальність
за рішення своїх проблем. У разі невирішення проблем “жертва” перетворюється в
“переслідувача”, і починає шукати винних в тому, що життя не вдалося. Винним стає
“рятівник” і перетворюється на “жертву”. Функція “рятівника” полягає в тому, щоб було
кого звинуватити у разі невдачі. А “жертва” не така вже і жертва, а досвідчений маніпулятор,
який вішає відповідальність за своє життя на інших [Шипунов].
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Таким чином, емоційне маніпулювання полягає в грі на емоціях об’єкта маніпуляції,
провокуючи його, і відрізняється за своїми техніками й технологіями в міжособистісній
та масовій комунікації. В обох видах комунікації можуть вдаватися до маніпуляції
гнівом; маніпуляції мовчанням; маніпуляції надією; маніпуляції марнославством,
почуттям гордості (ідеєю “зверх Я”); маніпуляції любов’ю / коханням; маніпуляції
страхом; маніпуляції невпевненістю адресата в собі; маніпуляції почуттями провини,
образи, жалості. Перспективи досліджень зумовлені необхідністю дослідження сучасних
соціальних і лінгвістичних прийомів маніпулювання, адже вони існують не ізольовано,
а комбінується з відповідними психологічними маніпулятивними техніками з метою
досягнення максимального ефекту на адресата.
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ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ МАНИПУЛЯЦИЯ:
ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ ВЛИЯНИЯ
Статья посвящена разграничению психологических, социальных и лингвистических
манипулятивных техник. Особое внимание уделено раскрытию сути и выделению психологических техник влияния, рассматриваемые с учетом эмоций, которые сознательно
пробуждаются в объекте манипуляции, и используются как подручные методы контроля. Подчеркивается отличие психологических техник влияния в условиях межличностной и массовой коммуникации; описана классификация мишеней манипулятивного
влияния на личность, к которой принадлежат соответствующие группы компонентов
человеческой психики.
Ключевые слова: манипуляция, манипулирование, психологические, социальные,
лингвистические техники влияния, эмоциональная манипуляция, межличностная и массовая коммуникации.
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EMOTIONAL MANIPULATION: TECHNIQUES OF INFLUENCE
This research focuses on the differentiation of psychological, social and linguistic manipulative techniques. A special attention is drawn to the disclosure and distinction of psychological
manipulative techniques due to the emotions which are intentionally evoked in the object of
manipulation and used as expedient control means. The difference of psychological manipulative techniques used in interpersonal and mass communication is underlined; the classification
of manipulative influence targets on a personality which includes the corresponding groups of
human psychic components is described.
Key words: manipulation, psychological, social and linguistic manipulative techniques,
emotional manipulation, interpersonal and mass communication.
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ЛОГОТИП КОМПАНІЇ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ
Стаття присвячена вивченню креолізованих текстів, корпоративній культурі та
корпоративному брендингу. Дослідження зосереджується на аналізі логотипів компаній, які стали невід’ємною частиною корпоративної культури. У статті запропонована
класифікація логотипів на основі прикладів успішних компаній. Увага акцентується на
використанні вербальних і візуальних елементів для створення логотипу.
Ключові слова: креолізований текст, логотип, корпоративна культура, брендинг
Сьогодні у перенасиченому інформаційному суспільстві невербальні засоби комунікації мають вагоміший вплив на сприйняття інформації, ніж вербальні. Сучасний розвиток технологій та поява нових технічних засобів дозволяє візуалізувати об’єкти, явища
та процеси. Візуалізація сприяє легшому сприйняттю повідомлення, а також прискорює
процес отримання та поширення інформації. Проблеми візуальної семантики та взаємодія вербального і невербального компонентів все частіше привертають увагу сучасних
науковців. Невербальні засоби комунікації були дослідженні науковцями різних галузей лінгвістики (О.Є. Анісімова [Анисимова 2003], Ю.О. Бернадська [Бернадська 2007],
Ю.А. Сорокін [Сорокин 1990], Б.А. Успенський [Успенский 1966]). Матеріалом для дослідження у таких науковців, як Л.В. Головіної [Головіна 1986], Л.Т. Кияк-Редькович
[Кияк-Редькович 2011], О.В. Пойманової [Пойманова 1997], М.В. Каратаєвої [Каратаєва
2012], І.Л. Білюк [Білюк 2014] та S.D. Sauerbier [Sauerbier 1978] стали тексти, які містять
вербальні та невербальні компоненти.
Візуалізація інформації, що полегшує її запам’ятовування, стала однією із причин масової візуальної генерації брендів, поширення брендингу як явища сучасного маркетингу, реклами, комунікації. На світових ринках при сучасних умовах глобальної економіки
конкурують не товари, а відомі бренди. Цим зумовлена потреба у вдало розроблених корпоративних брендах. Глобальні та національні бренди відомих компаній безпосередньо
впливають на свідомість та смаки споживачів. Корпоративний брендинг – це ефективне
поєднання візуальних та вербальних компонентів. Цим зумовлена актуальність статті.
У межах цієї статті ми ставили за мету дослідити вербальні та візуальні елементи
логотипів відомих світових компаній.
Матеріалом нашого дослідження є візуальні та вербальні елементи корпоративного бренду таких компаній, як FedEx, Coca-Cola, Chupa Chups, Amazon, Nike, Starbucks,
Pepsi, Mercedes-Benz.
Бренд можна розглядати як символічне втілення комплексу інформації, яка пов’язана
із визначеним продуктом, послугою, компанією або групою компаній. Корпоративний
бренд – це сукупність візуальних та вербальних елементів бренда компанії, які передають основні його переваги цільовим аудиторіям: інвесторам, співробітникам, клієнтам
та суспільству загалом [Труфкин 2010, с.127-129]. Наявність сильного корпоративного
© Василюк О. В., 2016
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бренда приносить значну вигоду компанії. Основними перевагами є підвищення привабливості продуктів і послуг компанії для споживачів, посилення мотивації персоналу,
збільшення довіри інвесторів та покращення відношення суспільства до компанії.
Імпліцитна інформація в брендингу представлена вербальними і візуальними елементами, які містять яскраво виражену семантику і символізм. Компоненти вербального
повідомлення поєднані семантикою переконання та спонукання. Але з метою побудови
асоціацій із привабливим символом використовується поєднання вербального повідомлення із відповідним візуальним супроводом [Білюк 2014, с. 153].
Сучасний брендинг представлений здебільшого візуальною інформацією, оскільки
візуальні елементи покликані привернути увагу та звернутися до досвіду та знань, які
вже має цільова аудиторія. Для ефективного брендингу використовують креолізовані
тексти, які несуть фактичну інформацію про продукт та спонукають користувача інтерпретувати закодовану рекламну інформацію [Каратаєва 2012, с.144-145]. Креолізовані
тексти можна визначити як складні текстові утворення, в яких вербальні і невербальні
компоненти складають смислове, структурне і функціональне ціле, що має за мету комплексний вплив на реципієнта [Сорокин 1990, с.180]. Основуючись на взаємозв’язку вербальної та візуальної частини, О.Є. Анісімова поділяє креолізовані тексти на дві групи:
тексти з частковою креолізацією та тексти з повною креолізацією [Анисимова 2003, с.
15]. Згідно із Г.Н. Тельміновим, цілісний креолізований текст містить узгоджений та тісний взаємозв’язок вербального та іконічного компонентів на різних рівнях: змістовному,
мовному, композиційному [Тельминов 2009, с. 300].
Одним із домінуючих напрямків у вивченні креолізованих текстів як складової процесу брендингу є концепція гармонійного поєднання структурних компонентів бренду.
Головну думку цієї концепції можна виразити наступним чином: лише збалансоване поєднання усіх компонентів бренду гарантує його успіх на ринку. Цей вислів є справедливим як для внутрішнього, так і для зовнішнього ринку. Існує дві точки зору стосовно
власне компонентів бренду. Прибічники однієї з них вважають, що до компонентів торгової марки входять найменування бренду, його символ і коротке гасло (або слоган), з яким
товар виходить на ринок, тобто безпосередні матеріальні компоненти товарного знаку.
Прихильники другої точки зору оцінюють, перш за все, відчуття, викликані брендом, а
не його матеріально-речову структуру [Степанов 1985, с.248].
Одним із невід’ємних елементів корпоративної культури є логотип бренду – це частіше за все стилізоване зображення певного предмету або дії, чи умовний знак, який має
певне смислове значення. Н.С.Лиса виділяє словесний рекламний знак, який може бути
зареєстрований як у стандартному написанні, так і в оригінальному графічному виконанні [Лиса 2003, с.4]. Вона виокремлює п’ять основних різновидів рекламного знаку:
1) словесний;
2) зображувальний;
3) звуковий;
4) об’ємний;
5) комбінований.
Логотипи поєднують у собі вербальні та невербальні засоби передачі інформації. У
сучасному комунікативному просторі існує жорстка конкуренція в умовах пропагування
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того чи іншого продукту, товару чи образу. Тому для того, щоб логотип став популярним,
він повинен бути легко пізнаваним, викликати певні асоціації, приваблювати та зацікавлювати нову аудиторію [Ярцева 1990, с.56].
Логотип – комбінація початкових букв, що являє собою скорочену назву якої-небудь
установи, підприємства, фірми і т.ін.; постійний словесний, образотворчий або об’ємний
знак, комбінований з літерами, цифрами, словами або без них, що є емблемою телерадіоорганізації, студії, агентства чи окремої особи, які представляють свої телерадіопрограми чи передачі; зображення або малюнок, який використовується людиною, групою
або компанією, щоб відзначити, ким вони є [Тимошенко 1995, с.34]. Логотипи корпоративних брендів слугують прикладом особливих креолізованих малоформатних текстів, у
яких значно виражена семантика та символізм [Каратаєва 2012, с. 150].
Залежно від присутнього мовного і візуального елемента, логотипи відомих компаній можна класифікувати на дві групи за ступенем переважання одного чи іншого елемента. До першої групи належать логотипи, у яких вербальна складова є основною, а
невербальні засоби підсилюють ефект.
Компанія FedEx є найбільшим світовим перевізником товарів різного розміру. На
перший погляд логотип здається простим і звичайним, адже він складається із двох частин: надпис «Fed» фіолетового кольору та «Ex» оранжевого кольору. Однак, варто придивитися до логотипу більш пильно. Літери E та x утворюють стрілку (Рис.1). Стрілка є
символом швидкості і професіоналізму, та вказує на те, що компанія швидко доставляє
будь-який товар в зазначене місце. Логотип був створений у 1994 році і відразу ввійшов
в число 8 найкращих логотипів за останні 35 років. Використання стрілки в логотипі не
має жодного новаторства, але її перевага в тому, що вона є «своєрідним бонусом» під
час ідентифікації марки. Бренд FedEx досить впізнаваний, але якщо людина помітила
стрілку в логотипі, то вона вже не забуде її ніколи. В цьому полягає сила стратегічного
маркетинг-планування.

Рис.1 Логотип компанії FedEx
Логотип Coca-Cola є одним із найвпізнаваніших в світі. Не зважаючи на свою
120-річну історію, логотип Coca-Cola відрізняється кількома деталями від свого першого
варіанта. Сьогодні логотип більш яскравий, змінилася форма букв, але загальний стиль
дотримується початкової ідеї. Спочатку до вмісту Coca-Cola входило листя коки та горіхи дерева коли. Сироп був запатентований як лікарський засіб від нервових розладів і був
доступний тільки в аптеках. Згодом сироп спробували розбавити содовою, що принесло
шалений успіх і популярність напою. Назву нового продукту та перший логотип придумав бухгалтер Френк Робінсон, поєднавши назви основних інгредієнтів напою. Френк
Робінсон володів каліграфією, тому зобразив гарні фігурні букви (Рис.2). У 1890 році
була спроба змінити шрифт, однак вона не увінчалася успіхом (Рис.3). У 1958 році у
логотипу вперше з’явився червоний фон (Рис.4).
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Рис. 2. Перший логотип
компанії Coca-Cola

Рис.3. Логотип Coca-Cola,
розроблений в 1890році

Рис. 4. Логотип Coca-Cola
після 1958року.

Незважаючи на те, що логотип Coca-Cola змінювався протягом історії існування компанії, характерною рисою логотипів є мінімалізм, який призвів до того, що бренд CocaCola легко впізнати в будь-якому куточку світу.
Для розробки свого логотипу компанія Chupa Chups запросила яскравого і всім відомого представника сюрреалізму – Сальвадора Далі. Робота над логотипом зайняла не
більше однієї години. За основу Сальвадор Далі взяв кольори іспанського прапора та добавив округлість буквам. Назву компанії він вирішив помістити в рамку (Рис. 5).

Рис.5. Логотип компанії Chupa Chups
Логотип компанії Amazon.com виглядає просто – назва компанії на чорному фоні
та жовта стрілка під нею (Рис.6). Однак, стрілка містить 2 символічні сенси. По-перше,
вона символізує посмішку задоволеного клієнта. По-друге, жовта стрілка йде від букви
«А» (першої букви в латинському алфавіті) до букви «Z» (останньої букви алфавіту), що
символізує широкий вибір продукції Amazon.

Рис.6. Логотип компанії Amazon
Друга група логотипів корпоративних брендів представлена візуальними елементами, тобто візуальна символічність переважає над вербальним елементом. У деяких випадках вербальний елемент може бути повністю відсутнім.
Логотип Pepsi представлений кругом, верхня частина якого червона, нижня – синя, а
між ними проходить хвиляста біла лінія (Рис.7). На перший погляд, це символіка американського прапора. Однак брендингове агентство представило звіт із символікою кольорів логотипу, згідно з яким логотип означає магнітне поле Землі, фен-шуй, геодинаміку
та теорію ймовірності.
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Рис.7. Логотип компанії Pepsi
Логотип компанії неодноразово змінювався з метою пристосування до потреб суспільства. Після затвердження нового логотипу з білою посмішкою та слогана «Refresh
Everything», Pepsi «освіжила» свій логотип за допомогою варіацій на різних видах напою. Просто посмішка – для Pepsi, тонка посмішка – для Diet Pepsi, та широка посмішка – для Pepsi Max (рис.8). Незважаючи на те, що запровадження нових варіацій логотипу потребує значних затрат, маркетологи переконані, що легкий і веселий логотип допоможе відійти від усталених традицій і гармонійно увійти в сучасну соціальну культуру.

Рис.8. Варіації логотипу Pepsi
Компанія Mercedes була заснована у 1926 році, але логотип, який став відомим на
весь світ, з’явився набагато раніше. Згідно з офіційною версією, логотип компанії означає триєдність – земля, вода і повітря (Рис.9). Саме на землі (в автомобілях), на воді (в
катерах, яхтах) та в повітрі (в літаках) використовувалися двигуни, виготовлені на заводах Mercedes. Існує також неофіційна версія, згідно з якою засновник Mercedes-Benz
Готтліб Даймлер писав лист своїй дружині, де використав зірку з трьома променями,
щоб позначити, де буде їх новий дім. Сини Готтліба модернізували зірку і помістили її
на логотип компанії.

Рис.9. Офіційний логотип компанії Mercedes-Benz
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Один із прикладів, де візуальний елемент є впізнаваним у всьому світі, – це логотип
компанії Nike. В 1971 Філ Найт, засновник компанії Blue Ribbon Sports, замовив логотип
для взуття у студентки Портлендського університету. Серед запропонованих варіантів,
Філ Найт обрав саме «галочку Nike», оскільки логотип був простий і одночасно динамічний (Рис.10).

Рис.10. Дизайнерський варіант логотипу для взуття
Галочка Nike представлена крилом відомої статуї грецької богині перемоги Ніки (Nike),
яка була джерелом натхнення для багатьох великих і хоробрих воїнів. Спочатку взуття Nike
випускалося із логотипом-галочкою, а через десятиліття логотип був зареєстрований як
товарний знак компанії і став її фірмовим стилем. Логотип майже не змінювався – галочку
нахилили і перефарбували в чорний колір (Рис.11). Абстрактне крило – важливий символ
компанії, яка бере участь у створенні спортивного взуття та екіпіровки. Логотип має особливу місію – нести натхнення та інновації для кожного спортсмена у світі. Історія айдентики Nike – це дивовижний приклад того, як простий символ з продуманим дизайном може
сприяти успіху бренда та перетворити компанію в зірку світової величини.

Рис.11. Офіційний логотип компанії Nike
Історія логотипу Starbucks невід’ємно пов’язана із назвою компанії. В 1971 році магазин кави отримав назву в честь одного із персонажів американського роману «Мобі
Дік» Старбека. Оскільки Старбек був помічником на кораблі, то морська тематика була
присутня всюди. Образ двохвостової русалки Сирени, морської істоти з давньогрецької
міфології, став основою логотипу Starbucks. Сирена мала символізувати те, що кава була
привезена з далеких країв. На першому логотипі Сирена була зображена оголеною. По
формі логотип нагадував сигарну стрічку і був коричневого кольору, оскільки магазин
продавав каву в зернах. Згодом тіло Сирени стало прикрите волоссям, а логотип змінив
коричневий колір на зелений. У 2011 році Starbucks кардинально змінив логотип. Сирена
40 років представляла каву, а тепер вона самодостатня зірка. Тому з логотипу забрали
надписи і зірки, а колір логотипу став більш яскравим. Нова версія логотипу стала більш
експресивною та виразною (Рис.12)
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Рис.13.Еволюція логотипів Starbucks
Таким чином, логотипи як відображення корпоративної культури сприяють ефективному брендингу компанії та новим позиціям на ринку. Поєднання візуальних елементів з вербальними спрощує процес запам’ятовування інформації про компанію та закріплює асоціації
в пам’яті користувача. Логотипи, в яких переважає візуальна складова, спрощують процес
сприйняття повідомлення, які володіють прагматичною поліфункціональністю.
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ЛОГОТИП КОМПАНИИ КАК ОТОБРАЖЕНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ
Статья посвящена изучению креолизованных текстов, корпоративной культуре и
корпоративному брендингу. Исследование сосредоточено на анализе логотипов компаний,
которые стали неотъемлемой частью корпоративной культуры. В статье предложена
классификация логотипов на основе примеров успешных компаний. Внимание акцентируется на использовании вербальных и визуальных элементов для создания логотипа.
Ключевые слова: креолизованный текст, логотип, корпоративная культура, брендинг.
Vasyliuk O., PhD student
Institute of Philology, Taras Shevchenko national university of Kyiv
LOGOTYPE OF A COMPANY AS AN IMAGE OF CORPORATE CULTURE
The article is devoted to the study of creolized texts, corporate culture, and corporate
branding. The research focuses on the analysis of company logos that reflect the corporate
culture. The article offers a classification of logotypes that is based on the examples of successful companies. The attention is focused on verbal and visual elements that are used to create
a logotype.
Keywords: creolized text, logotype, corporate culture, branding.
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ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА В КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРИ

УДК 821.10.04/01
Абрамович С.Д., д.ф.н., профессор
Каменец-Подольский
ВАРИАТИВНОСТЬ ТЕКСТА ПЕСНИ «ВСТАВАЙ, СТРАНА ОГРОМНАЯ!»
И ПРОБЛЕМА ЕЕ НАРОДНОСТИ
В статье, на фоне спора об авторстве теста песни «Священная война» (А. Боде
или В. Лебедев-Кумач) рассматривается как еще более ранний источник лермонтовское
стихотворение «Свидание», построенное как поэтизация «наказания за измену» и выдержанное в том же неповторимом «наступательном» ритме, что и тексты Боде и
Кумача. Вместе с тем, автор статьи считает, что, поскольку данная вариативность
текста увенчивается его восприятием в советском обществе в годы Второй мировой
войны как «народной песни», все три автора, вне зависимости от степени одаренности
и личных моральных качеств, репрезентируют народ в целом.
Ключевые слова: вариативность текста, народность, влияние, плагиат.
С детства мы привыкли к недвусмысленному суждению: «Василий ЛебедевКумач выразил в слове, а Александр Александров в музыке то, что ощущали
миллионы советских людей, для которых на долгие четыре года главной задачей стало
уничтожение „гнилой фашистской нечисти”» [6]. Да, нечего возразить, пафосом этой
песни вправду проникались миллионы! В той войне, которую мы привыкли называть
Великой Отечественной, отцовская часть моей родни была почти полностью уничтожена
фашистами, так что текст и мелодия этой песни с детства вызывают у меня лично
глубочайшее волнение. А я издавна имею правило – обязательно писать о том, что меня
взволновало в художественном слове.
Особенно по мере того, как тебе становится все более явственным, «из какого сора
растут стихи, не ведая стыда». Сегодня, в частности, стало известно, что, в общемто, знаменитая песня была изначально написана вовсе не бардом сталинской эпохи
В. И. Лебедевым-Кумачем. Ее подлинный автор – провинциальный учитель царской
России Александр Адольфович Бóде (он же Александр Генрих де Боде), обрусевший немец
из баронского рода, который «невзирая на немецкие корни <…> был глубоко русским,
православным человеком» [11]. Борьба родной России с «тевтонской нечистью» в годы
Первой мировой (в тогдашней России ее воспринимали как Вторую Отечественную)
воодушевила его, породив в душе вспышку неподдельного, благородного патриотизма.
Но, по горькому свидетельству его дочери, впоследствии «оказалось, что В. И. ЛебедевКумач в одну ночь написал то, что было выношено сердцем и умом патриота-учителя
ещё в мировую войну 1914–1917 годов» [цит. по: 11]. Не вдаваясь в подробную разборку
вопроса, приведу оба варианта текста. При этом текст Боде дается по А. Н. Азаренкову
© Абрамович С.Д., 2016
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[1], а текст, приписываемый Лебедеву-Кумачу, в коротких отрывках – как нечто, пока еще
будто бы не представляющее собой общественную собственность.
Лебедев-Кумач

Боде

Вставай, страна огромная!
Вставай на смертный бой!
С фашистской силой тёмною,
С проклятою ордой…

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С германской силой тёмною,
С тевтонскою ордой.

……..

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна,
Идёт война народная,
Священная война

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна, —
Идёт война народная,
Священная война!
……...
Как два различных полюса,
Во всём враждебны мы.
За свет и мир мы боремся,
Они — за царство тьмы.

Пойдём ломить всей силою,
Всем сердцем, всей душой
За землю нашу милую,
За русский край родной.
Не смеют крылья чёрные
Над родиной летать,
Поля её просторные
Не смеет враг топтать!
Гнилой тевтонской нечисти
Загоним пулю в лоб,
Отрепью человечества
Сколотим крепкий гроб.
Не смеют крылья чёрные
Над родиной летать,
Поля её просторные
Не смеет враг топтать!
Гнилой тевтонской нечисти
Загоним пулю в лоб,
Отрепью человечества
Сколотим крепкий гроб.

В 2005 году российский суд признал обвинения советского поэта в плагиате «не
соответствующими действительности и порочащими честь, достоинство, деловую
репутацию В. И. Лебедева-Кумача как несомненного автора песни «Священная война»
[3]. Но совершенно очевидно, что это судебное решение вовсе не поставило точку в
данной ситуации, и обвинение Кумача в плагиате продолжает гореть, как живая рана.
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К тому же, как мне представляется, пока что не выявлены окончательно некоторые
весьма существенные моменты генезиса, рецепции и резонанса текста знаменитой
песни. Ведь до сих пор бралась во внимание одна лишь коллизия «Боде или ЛебедевКумач?». И обеим сторонам в этой полемике необходимо было во что бы то ни стало
доказать: текст песни создан «чистыми руками», он беспримесно оригинален.
При этом в качестве оболганной и обобранной жертвы выступает А. А. Боде, создавший трогающее во всех отношениях произведение, чистое и благородное по звучанию. Этот взгляд, надо заметить, имеет немало приверженцев [1, 8, 9, 10, 11 и др.]. Но в
качестве оболганной и обобранной жертвы для многих, кто мыслит в духе «советского
патриотизма» и продолжает ненавидеть не только фашизм, но и царскую Россию, выступает и В. И. Лебедев-Кумач, который якобы вмиг, в одну ночь, в порыве наития, создал свой вдохновенно-оригинальный текст. Эта позиция основывается на свидетельстве
Д. Ортенберга, редактора «Красной звезды» в 1941 году [7]. Она дополняется «красивой
легендой», согласно которой песня зазвучала на Белорусском вокзале Москвы уже на
второй день войны [6]. Впрочем, существует и второй вариант «советско-патриотической» концепции – будто бы Лебедев-Кумач долго и упорно работал над текстом еще в
довоенный период [2 и др.]; это мнение разделяет даже такой ярый противник советского строя, как В. Суворов, который полагает, что Кумач заранее готовил текст песни по
особому заданию самого Сталина [13, с. 340–341]. Но в обоих случаях враги советской
власти беззастенчиво приписывают В. И. Лебедеву-Кумачу позорящий плагиат: это мнение также оказалось достаточно популярным [2, 4, 6, 7 и др.]. Предоставляя читателю
самому судить, где правда, добавлю в эту ситуацию изрядную толику новой «смуты», поскольку мне кажется, что первоначальным источником песни было все же стихотворение
М. Ю. Лермонтова, написанное в 1841 году. Вот его полный текст:
Свиданье
Уж за горой дремучею
Погас вечерний луч,
Едва струей гремучею
Сверкает жаркий ключ;

Лежу один и думаю:
«Ужели не во сне
Свиданье в ночь угрюмую
Назначила ты мне?

Сады благоуханием
Наполнились живым,
Тифлис объят молчанием,
В ущелье мгла и дым.

И в этот час таинственный,
Но сладкий для любви,
Тебя, мой друг единственный,
Зовут мечты мои».

Летают сны-мучители
Над грешными людьми,
И ангелы-хранители
Беседуют с детьми.

Внизу огни дозорные
Лишь на мосту горят,
И колокольни черные,
Как сторожи, стоят;

Там за твердыней старою
На сумрачной горе
Под свежею чинарою
Лежу я на ковре.

И поступью несмелою
Из бань со всех сторон
Выходят цепью белою
Четы грузинских жен;
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Вот улицей пустынною
Бредут, едва скользя...
Но под чадрою длинною
Тебя узнать нельзя!..

Прочь, прочь, слеза позорная,
Кипи, душа моя!
Твоя измена черная
Понятна мне, змея!

Напрасно грудь колышется!
Я лег между камней;
Чу! близкий топот слышится.
А! это ты, злодей!
Я знаю, чем утешенный
По звонкой мостовой
Вчера скакал как бешеный
Татарин молодой.
Недаром он красуется
Перед твоим окном
И твой отец любуется
Персидским жеребцом.
Твой домик с крышей гладкою
Мне виден вдалеке;
Крыльцо с ступенью шаткою
Купается в реке;

За тополью высокою
Я вижу там окно...
Но свечкой одинокою
Не светится оно!
Я жду. В недоумении
Напрасно бродит взор:
Кинжалом в нетерпении
Изрезал я ковер;
Я жду с тоской бесплодною,
Мне грустно, тяжело...
Вот сыростью холодною
С востока понесло,
Краснеют за туманами
Седых вершин зубцы,
Выходят с караванами
Из города купцы...
Возьму винтовку длинную,
Пойду я из ворот:
Там под скалой пустынною
Есть узкий поворот.
До полдня за могильною
Часовней подожду
И на дорогу пыльную
Винтовку наведу.

Среди прохлады, веющей
Над синею Курой,
Он сетью зеленеющей
Опутан плющевой;

Могут сказать: но ведь тут вовсе и не батальный, и даже не общегражданский масштаб. Ведь у Лермонтова романтически трактуется тема безудержной, всепоглощающей
ревности, объектом изображения служит банальная ситуация любовной измены. Возлюбленная недвусмысленно назначила лирическому герою «свиданье в ночь угрюмую»; но
она похищена обольстителем, как Бэла из «Героя нашего времени», и ее должно освободить от этих чар. Приходит на ум реплика Б. Слуцкого: автор стихов о войне не должен
писать о любви. Но все же трудно отделаться от впечатления, что тексту лермонтовского
стихотворения присуще какое-то «возвышенное» звучание: здесь идет речь не столько
о жажде личной мести, сколько о попранной справедливости. Поэтому придают особенный оттенок характерной «кавказской» теме мести, возвышаясь над приземленными
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реалиями couleur locale, вкрапления «высокого», книжного лексикона. Вдруг обнаруживает
свой семантический исток само слово ревность, в библейском языке означающее не столько
человеческую страсть, сколько жажду справедливости: «… ревность по доме Твоем снедает меня…» (Пс 68:10). Отсюда и возведение в новый ранг чувства ненависти к сопернику,
похитившему возлюбленную: это скорее уж эмоция, которую англичане именуют objective
hate – объективная, оправданная ненависть: в Библии, например, исполнены такого «благородного негодования» слова Самого Бога: «Новомесячия ваши и праздники ваши ненавидит
душа Моя» (Ис. 1:13). Вот почему, видимо, А. А. Боде счел для себя возможным воспроизвести основную интонацию лермонтовского прототипа: он реализовал тем самым риторикодидактические потенции, которые заложены буквально во всем лермонтовском творчестве и
несводимы к стихотворениям вроде знаменитой «Думы». Лирический герой лермонтовского
«Свидания», пусть его глаза и застит любовная ревность, все же мыслит себя неким вершителем справедливости, носителем, если угодно, «ярости благородной».
Одна из идейно-эстетических доминаций стихотворения Лермонтова – эпитет черный, который резко контрастирует с элегичностью мирного тифлисского вечера: «Твоя
измена черная Понятна мне, змея!». Этот цветовой акцент произвел, видимо, сильное
впечатление на Боде, в тексте которого он эмоционально окрашивает припев. Так что
если В. И. Лебедев-Кумач, по свидетельству Е. Долматовского, незадолго до войны записал для себя строки «Не смеют крылья черные Над Родиной летать», то это не стоит
трактовать непременно как свидетельство его обстоятельной работы над «Священной
войной». Есть все основания думать, что Кумачу просто вспомнился текст, созданный
А. Боде. К тому же последний возник в разгар поисков измены в высших слоях русского
общества и апогея «шпионоискательства», причем вызывало особое и недружелюбное
внимание немецкое происхождение супруги Николая ІІ. Кто знает, не послужила ли эта
ситуация одним из стимулов пробуждения русского патриотизма Боде? Впрочем, текст
этого автора был забыт весьма прочно в годы борьбы с «белогвардейщиной, когда сама
Первая мировая оказалась как-то редуцирована в сознании советского общества. Но если
кому из людей, слушающих в эту лихую годину новый текст Кумача, смутно вспоминались не только строки Боде, но еще и лермонтовский первоисточник, то все это ложилось на весьма сходный строй эмоций. Ведь советские масс-медиа в 1941 году неустанно
акцентировали слово предательство (Гитлера) – речь шла о «вероломном» нападении
Германии на СССР в нарушение пакта Молотова – Риббентропа, заключенного между
двумя диктаторами в пору еще ничем не омраченного расцвета их взаимной симпатии. И
основной пафос лермонтовского текста, проникнутого «справедливым негодованием» и
отвращением к «низкой измене», легко перелился в его новую, уже действительно народную, модификацию, приобретая иную семантику, иную интонацию и совершенно новый
масштаб всенародного гимна. Чеканная ритмика лермонтовского стихотворения, призванная передать торжество воли обманутого и разгневанного любовника над ситуацией,
выбившей его, так сказать, из седла, говорит сама за себя и. Эта ритмика как бы «рисует
звуком» собирание деструктивного кипения страсти в тугой узел намерения и действия.
Так что, хотя текст Боде уже сопровождал какой-то мотив [11], А. В. Александрову было
нетрудно уловить неповторимый пружинистый ритм стихового первоисточника в тексте
В. И. Лебедева-Кумача, в котором лермонтовская ритмика абсолютно точно сохранилась.
Оставалось придать ей наступательное, маршевое звучание.
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Так что если почесть лермонтовское стихотворение за один из потаенных источников
«Священной войны», то встает вопрос: Лебедев-Кумач или Боде отталкивались от данного текста? Я, конечно, думаю: Боде, хотя твердых сведений, увы, нет. Текст Лермонтова,
в общем, не слишком известен; еще в дореволюционное время «Свидание» в рамках
обязательной школьной программы. отсутствовало, не говоря уже о периоде после 1917
г. [5]. Но мне как-то легче представить себе вчитывающимся по побуждению собственного сердца в русскую классику Боде, а не Лебедева-Кумача. Однако это, в принципе,
совершенно не важно. Стоит ли проецировать наши сегодняшние представления об интеллектуальной собственности на ситуацию непрекращающейся ломки канонов и непрерывного духовного смятения, которые наблюдаются в России с 1917 по 1941 год?
Итак, пусть литературоведы разных толков и уровней, равно как и знаменитые своей
политической незаангажированностью и объективностью постсоветские юристы, наперебой присуждают авторство текста то одному, то другому литератору. Да хоть и в шахматном порядке! Собственно говоря, важно другое обстоятельство, наблюдаемое разве
что на уровне сложения фольклора: текст выходит из границ индивидуального творчества, перерабатывается разными авторами, спрягается с музыкально-драматическим началом и, в итоге, становится выражением коллективного бессознательного целого народа в один из самых трагичных моментов его истории. И уже не имеет значения, что в
исторической диахронии к его созданию приложили руку разные по своему дарованию
и по нравственной позиции авторы: гений, дилетант, бессовестный плагиатор-конъюнктурщик или даже все по очереди. Ведь все они суммарно – народ, а народ – это вовсе не
идеализированный фриз праведников, в котором все на одно лицо.
Впрочем, строго говоря, текст можно считать фольклорным лишь тогда, когда невозможно точно установить его авторство. А вот народным – можно, даже лишь в одном из
его вариантов. Лишь бы он был признан народом.
Так что попытка превратить эту песню исключительно в сакральный текст советской
и постсоветской секулярно-государственной религии весьма малосостоятельна.
Как выразился И. Бродский, не поэт пишет национальным языком, но сам этот язык
как бы «пишет поэтом»…
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ВАРІАТИВНІСТЬ ТЕКСТУ ПІСНІ «СВЯЩЕННА ВІЙНА»
І ПРОБЛЕМА ЇЇ НАРОДНОСТІ
У статті, на тлі суперечки про авторство тесту пісні «Священна війна» (А. Боде
або В. Лебедєв-Кумач) розглядається як ще більш раннє джерело лермонтовський вірш
«Побачення», побудований як поетизація «покарання за зраду» і витриманий у тому
самому неповторному «наступальному» ритмі, що і тексти Боде та Кумача. Разом з
тим, автор статті вважає, що, оскільки дана варіативність тексту увінчується його
сприйняттям в радянському суспільстві в роки Другої світової війни як «народної пісні», всі три автори, незалежно від ступеня обдарованості і особистих моральних якостей, репрезентують народ в цілому.
Ключові слова: варіативність тексту, народність, вплив, плагіат.
Abramovych S.D., doctor of Philology
Kamenets-Podilsk
THE PROBLEM OF THE AUTHORSHIP OF THE TEXT OF THE SONG “HOLY WAR”
The article deals with the problem of the authorship of the text of the song “Holy War” (by
either A. Bode or Lebedev-Kumach). Lermontov’s poem “Rendezvous” is regarded as an earlier source. This poem is built as a poetization of “punishment for treason” and created in the
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same unique “offensive” rhythm as the texts by Bode and Lebedev-Kumach. However, taking
into consideration the fact that during the Second World War the people of the soviet society
perceived the song as “a folk song”, the author of the article believes that all three authors,
regardless of the degree of their talent and personal moral qualities, represent the People as
a whole.
Key words: variability of text, folk character, influence, plagiarism.
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Львівський нац. ун-т імені Івана Франка, Львів
ЧАСОВА ПЕРСПЕКТИВА НАРАТОЛОГІЧНОГО ДИСКУРСУ МАЛОЇ ПРОЗИ
М. КОЦЮБИНСЬКОГО КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.
Новітня наратологія на новому рівні аналітичного осмислення художнього тексту
пропонує оригінальні підходи до сприймання та розуміння наративу в ідиостильовому
фікційному часопросторі. На основі ключових принципів дослідження параметрів розповіді, її розгортання відповідно до інтенційних чинників, згідно із рецептивними та
інтерпретаційними горизонтами здійснена спроба вивчити часові конфігурації тексту
в малій прозі М.Коцюбинського. Розщеплення семантики поняття «розповідь» спричинило подальшу диференціацію стилістичного аналізу для дослідження наративної специфіки тексту, зокрема, для пізнання своєрідності художнього світу в часових параметрах організації наративу.
Ключові слова: історія, нарація, стилістична еквівалентність, ізохронія, анізохронія, резюме, еліпсис, пауза, сцена.
Дедалі активніший вихід новітньої наратології на нові рівні аналітичного осмислення художнього тексту, форматування оригінальних підходів до герменевтики наративу
в окремому фікційному часопросторі спираються на ключові принципи вивчення параметрів розповіді, її розгортання відповідно до інтенційних чинників, а також згідно із
рецептивними та інтерпретаційними горизонтами. Зокрема, розщеплення семантики поняття «розповідь» спричинило подальшу диференціацію стилістичного аналізу для дослідження наративної специфіки тексту. За переконанням Ж. Женетта, потреба розмежовувати терміни для позначення основних аспектів «оповідної чи розповідної реальності»
зумовлює такий поняттєвий ряд: «історія (histoire) – для оповідного позначуваного чи
змісту; оповідь [або розповідь] у безпосередньому значенні (reсit) – для означуваного,
висловлювання, дискурсу чи власне оповідного [чи розповідного] тексту; нарація (narration) – для породжуваного оповідного [чи розповідного] акту і, в розширенні, для всієї
реальної чи вигаданої ситуації, у якій відповідний акт має місце» (Курсив – автора; уточнення у квадратних дужках наше – Л. М.-Б.) [1: 65]. Водночас поняття еквівалентності, запропоноване В. Шмідом до одного із рівнів функціонування наративного тексту, а
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саме – до його мотиваційної складової, відкриває достатньо широку перспективу аналізу
наративної конфігурації твору. Форматуючи принципи для забезпечення розповідному
текстові цілісності, він акцентує на двох основних: причинно-наслідковий зв’язок та позасюжетний зв’язок мотивів. Власне «другий, позачасовий принцип, який об’єднує мотиви воєдино, є еквівалентністю» [5: 241]. Семантика поняття «еквівалентність» – «рівноцінність», «рівнозначність», «рівнозначущість» харктеризується рівністю за певною
атрибутивною ознакою. Пропонуємо означити терміном «стилістична еквівалентність»
«окремі складові наративного дискурсу та цілісну систему формотворчих і змістотворчих чинників, які надають наративному текстові реальних просторово-часових ознак,
персоніфікують його та визначають ключові параметри рецептивно-інтерпретаційного
пізнання як базової для нарації історії, так і її художньо-фікційного формату» [3: 338].
Однією із прикметних ознак наративного тексту є невідповідність між фактичною
тривалістю події реального світу (як основи подальшої нарації) та словесно-образним
оформленням наративного часопростору (ґрунтується на певному форматі подієвості,
передбачає окреслення унікального світу розповіді чи оповіді). Категорія «часової тривалості» як «сукупності відношень між часом історії й дискурсним часом» [4:, 156] –
одна із ключових для осмислення особливостей функціонування наративного тексту. Погоджуємося із Ж. Женеттом, що «труднощі [у визначенні поняття «часу розповіді»] найбільш рельєфно проявляються у зв’язку з тривалістю, так як факти порядку або частоти
допускають вільне перетворення із часового плану історії в просторовий план тексту»
[1: 118]. Для поетологічного дослідження часових параметрів прозового тексту в малій
прозі М.Коцюбинського кінця ХІХ – початку ХХ ст. реалізовуються дві рівновартісні для
презентації нарації сфери: деякий час перебігу події, що є фокусом наративу, та синхронно розгорнений час відображення цієї події (який, своєю чергою, розщеплюється на
«час розповіді» та «час розповідання»). Читач постійно перебуває у колі двочасовості
і мусить довільно модифікувати співвідношення в опозиції реальне / фікційне, а далі,
«вживаючись» у текст – у просторі фікційності розпізнавати дійсність твору та особисту
«привнесеність» до нього. Наратологічний дослідницький інструментарій дає можливість виокремити найбільш показові форми часового структурування тексту, і в контексті
вивчення особливостей письменницького стилю в українській літературі кінця ХІХ – початку ХХ ст. зауважити деякі закономірності розвитку малої прози, зокрема, у творчості
Михайла Коцюбинського.
Значний масив художнього світу, репрезентованого творами М. Коцюбинського, втілюють наративну історію через ізохронічний вимір (ізохронія – «сталість наративної
швидкості; рівність між тривалістю ситуації чи події і тривалістю її репрезентації» [4:
156]). Читач мимоволі асимілюється зі світом відтворюваних подій чи їх епізодів, адже
синхронізація часу історії з часом розповідання позначається на часових параметрах
рецепції. Скажімо, друга частина оповідання «Ялинка» детально відтворює обставини
драматичної події (блукання маленького хлопчика зимовим лісом) і набуває особливого
емоційного напруження завдяки ототожненню безпосереднього часу від надвечір’я до
глибокої ночі й так званого психологічного часу (сприйнятого та осмисленого самим
персонажем). Читач простує фрагментом сюжету за своєрідними формальними вказівниками такого зрівнювання: спочатку «На обидва боки від дороги, скільки скинеш оком,
розстелилось поле, вкрите снігом, мов білою скатеркою. Твердий синявий сніг грав на
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сонці самоцвітами» [2 (1: 94)] – внутрішній зір фіксує, що йдеться про день як частину
доби, і далі численними подробицями описується стан хлопчика; початком наступного,
лаконічного порівняно з попереднім, текстового фрагмента є зауваження «В лісі посутеніло. Настав вечір» [2 (1: 94] – із позначенням майже непомітної зміни настрою та
поведінки Василька; продовження розповіді формально відокремлюється часовим вказівником «В лісі зовсім затемніло», деталізується окресленням контурів зовнішнього
оточення, а не його точним відображенням «На землі і в повітрі білів сніг та манячили
цупкі замерзлі стовбури дерев, закурених снігом» [2 (1: 95)] і поступово переходить на
рівень вторинного сюжету – розповіді про марення дитини. Для змістового завершення розповіді про напружений епізод історії доречним є пришвидшений темп викладу,
який водночас зумовлює і рецептивну стрімкість: «Він щосили затяв коні і вхопився за
гриву… Переляканий, без шапки, запорошений снігом, мчався Василько по дорозі» [2
(1: 95)]. Отож, раптова зміна наративної швидкості не порушує рівноваги у послідовності: історія – розповідь про історію – читання розповіді і пізнання історії. Цілісність
текстового фрагменту головним чином забезпечується заданими параметрами часового співвідношення.
Переважання діалогу в оповіданні М. Коцюбинського «По-людському» посилює
функціональне призначення класичного виду ізохронічного форматування історії. Хоча
Ж. Женетт називає рівність часу історії та часу розповіді у діалозі «умовною» [1: 119],
сприймання подій через одномоментну ретрансляцію їх здійснення та спричиненого
ними враження справді вкладається у певний визначений проміжок часу. Тут вирівнювання часових площин додатково зумовлене тим, що розповідь одного із персонажів про
пережиту ним ситуацію деталізована словесною передачею найменших настроєвих відтінків, тому подробиці історії (презентації) синхронно наростають у подробицях розповіді (репрезентації) про неї. Формальне структурування викладу також збігається із
зупинками безпосереднього часу подій: «коли так надвечір», «минула осінь», «на другий
день», «з полудня вже було» [2 (1: 293–296)]. В оповіданні «Дорогою ціною» ізохронія
виконує роль засобу увиразнення психологічної характеристики персонажа. Вимушена
самотність Соломії перед «стіною ворожого очерету» [2 (1: 348)], як видається читачеві,
триває стільки ж, скільки й детальна розповідь про неї. Згромадження переживань наростає і спонукає до очікування певної кульмінаційної точки, однак часом виклад зупиняється: «Тим часом короткий осінній день гас, із плавнів вставала ніч … Ставало
вогко й холодно. Поночі нічого було рушатись. Соломія сиділа, обнявши голову руками,
і думала» [2 (1: 349)]. Подальше відтворення роздумів та спогадів справляє враження
ретардованого кадру, в якому особистісне переживання формалізується через фіксацію
описових штрихів та зауважень. Смислотворчий контекст формує ізохронія в оповіданні
«Цвіт яблуні». Формально-змітсова тотожність часу трагічної історії та часу її максимально емоційного відтворення забезпечує не лише цілісність твору чи його фікційного
світу, але й зумовлює витворення нової естетичної дійсності на наступному рівні – на
рівні рецептивно-інтерпретаційного дискурсу. Цікаві текстові варіанти ізохронії можемо
зауважити у всіх творах циклу «З глибини».
Художній світ малої прози М.Коцюбинського структурується також через анізохронію – «зміна наративної швидкості, пришвидшення чи уповільнення темпу» [4: 13]. Ж.
Женетт зазначає, що «зміна ритму може бути правильно визначена та інтерпретована
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лише у співвіднесенні з іншими часовими параметрами» [1 (2: 125)]. Порушення рівності часу історії та часу її презентації найкраще виявляється в процесі умовного диференціювання тексту за ознакою відповідності часу. В експозиції образку «Поєдинок»
виклад розгортається навмисно уповільнено, кожен рух та жест пані Антоніни та Івана
Піддубного відображений синхронно із їх дійсним триванням. Зміна наративної швидкості позначається словесно: «Раптом – т-ррах… трах-трах!.. Віконна рама затремтіла,
і всі шибки дико задеренчали» [2 (1: 386)] і виказує зміщення фокусу зображення – від
малювання інтимної сцени до відтворення позатематичного контексту. Подальше розгортання сюжету характеризується пришвидшенням презентації, події стрімко змінюють
одна одну, тобто раз засвідчена часова трансформація визначально вплинула на форматування усього викладу. Поєднання різних наративних швидкостей в межах невеликого
фрагмента тексту представлене в оповіданні «Під мінаретами». Ізохронічний формат викладу передусім засвідчений в діалозі, адже один із персонажів не лише розповідає про
деяку ситуацію, що триває «тут-і-тепер», але й одночасно осмислює її, тобто одночасність притаманна усьому ланцюгу: історія – нарація – рецепція. По завершенню діалогу
виклад сповільнюється задля імітації внутрішнього монологу, коли відривчасті фрази
повертають свідомість особи в передісторію щойно переказаного. Формальним вказівником анізохронії можна вважати опозицію двох фраз: 1) «Рустем ходив по хаті, повісив
голову, і тіні вкрили його обличчя» [2 (1: 451)], після чого виклад історії призупиняється
і 2) «Очі в Рустема блищали, губи тремтіли, він мало не плакав … Він бігав по хаті,
і серед тиші крики лунали гучно й тривожно…» [2 (1: 452)], що вказує на стрімку зміну психологічного стану і раптове пришвидшення розвитку презентації історії. Власне
близьке сусідство контрастних форм передачі своєрідності часового плану фікційного
світу твору цілком виразно впливає на читацьку активність, на спосіб сприйняття і подальшого осмислення драматичної історії з життя персонажа. Пряма текстова анізохронія характерна також для оповідання «Сміх». Знову-таки зміна швидкості презентації
історії окреслена безпосередньо: «Він бігав по хаті серед хмар з диму, немов хотів розбити неспокій. Пані Наталя сиділа пригноблена. Нарешті Чубинський сів біля жінки»
[2 (1: 459)]. Спочатку наратором задається максимальна емоційна напруга, але раптом
вона знімається з допомогою фізичної зупинки діяльності персонажа. Після цього текст
пропонує своєрідне передання внутрішнього діалогу, тобто відображає приховані думки
кожного «мовчазного співрозмовника» та ймовірну реакцію на можливі запитання один
одного. Психологічний контекст викладу набуває чіткості й переконливості саме завдяки
раптовій зміні швидкості викладу драматичного епізоду історії.
У малій прозі М. Коцюбинського зауважуємо репрезентацію різних видів сталої
швидкості нарації, що в кожному окремому випадку має певне проблемно-тематичне,
композиційне чи сюжетне призначення. Одним із них є резюме – «одна із основних наративних швидкостей; коли час дискурсу є меншим від часу дієгезису (історії), коли наративний сегмент є надто коротким щодо наратованого, яке він зображає, коли відносно
коротка частина наративного тексту відповідає порівняно довгому наратованому часові»
[4: 116–117]. Ж. Женетт уважає резюме одним із різновидів «негативної констатації» в
тексті [1: 128], маючи на увазі відсутність важливих для історії описів чи коментарів. Так,
заключна частина новели «У грішний світ» замість відтворення подробиць конфліктної
ситуації, пов’язаної із вчинком двох персонажів, фрагментарно окреслює лише окремі
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її моменти: «Потому хаос, щось невиразне, чого й згадати несила … убогі клунки
з убогим манаттям … тремтячі руки … сльози черничок … слова потіхи …
крадькома, потай, щоб старші не бачили, – і під ногами дорога, довга, ганебна…» [2 (1:
413–414)]. Отож брак опису кульмінаційної точки сюжету не є пропуском тексту, призначеним для домислювання читачем, адже розуміння ситуації навіть через лаконічні фрази
є вичерпним і цілісним. Коротка в часі викладу текстова конструкція вказує на значно
більшу тривалість самої ситуації, яка є важливою не стільки подробицями, скільки своїм
фіналом, впливом на подальшу долю вигнанців із монастиря, на їхній емоційний стан.
Певним протиставленням резюме в наративному тексті виступає сцена, що «виникає,
коли існує певна еквівалентність між наративним сегментом і наратованими подіями, які
він представляє, коли час дискурсу вважається рівним із часом дієгезису» [4: 131]. Характерними ознаками сцени вважаються: відсутність чітко окресленого співвідношення між
початком і завершенням елементу історії, акцент на моменті-за-моментом дії, докладне
зображення подій, а її розпізнавальним знаком – граматична форма минулого часу доконаного виду. Дія передається як завершена, факт постає доконаним і не передбачає жодної
зміни. Сцени переважно формують сюжетну лінію оповідання «Дорогою ціною». Кожен
фрагмент з драматичної біографії Остапа й Соломії постає у завершеній формі, емоції та
переживання вже зафіксовані і в момент читання лише відтворюються у цілісному контексті тих впливів, які певним чином спрямували формування психологічного стану чи
спричинили певну реакцію на обставини зовнішнього щодо наративної історії плану.
Активним текстовим засобом передачі часової тривалості дискурсу є еліпсис – відсутність «частин наративу (слів чи речень, наприклад), що відносяться до наративно
придатних ситуацій і подій, що мають місце» [4: 41]. Ж. Женетт пропонує розрізняти
еліпсис із формальної точки зору і так його диференціює: експліцитні еліпсиси – вказують на пропуск часу або позначають його; імпліцитні еліпсиси – жодним чином не
формалізовані в тексті, але можуть бути виведені читачем за умови стеження ним за
дотриманням хронологічної послідовності викладу; гіпотетичні еліпсиси – яких неможливо помістити в будь-який сегмент нарації, які вгадуються у різних фрагментах твору,
віддалених від позначених ними часових меж (те, що сталося, не ідентифікується з певним текстовим епізодом) [див.: 1: 136–138]. Еліпсис достатньо активний у формуванні
наративної стратегії М. Коцюбинського. Експліцитне позначення пропуску в часовому
триванні нарації дещо згладжує емоційну напругу кульмінації в оповіданні «Харитя».
Зупинка викладу в момент рецептивного очікування трагедії максимально загострює
психологічний конфлікт, однак перша фраза наступного розділу – «Незабаром Харитина
мати одужала» [2 (1: 38] повертає епічній тональності властиву їй рівність і надає однозначності рецептивним зусиллям. В оповіданні «Пе-коптьор» еліпсиси різного рівня
конкретизації згромаджені в невеликому фрагменті твору, а тому забезпечують динаміку
нарації, виявляють недостатню мотивацію психологічного стану персонажа і тим самим
відкривають можливість для активізації рецепції. Ланцюг часової тривалості історії позначений фрагментарно: експліцитно «Час линув. Весна зростала в літо – душне, пахке,
палюче» – імпліцитно «Зів’яла та посохла й трава, якою вистелив Йон своє кубелечко
на винограднику» – і на завершення епізоду знову експліцитно «Настали жнива» [2 (1:
241–242)]. Гіпотетичний еліпсис в оповіданні «Дорогою ціною» передусім графічно відокремлює одну частину твору від іншої, а також максимально драматизує виклад: «Що
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далі було – ні Остап, ні Соломія не могли добре пригадати. Вони лиш пам’ятали, що
бігли на одчай, через комиші, через воду, в безпросвітній темряві, з почуттям звірини,
за якою женуть собаки» [2 (1: 338)]. Хронологічна приналежність «того, що далі було» є
невизначеною, однак таке оформлення викладу підкреслює важливість не моменту здійснення деякої події, а того емоційно-психологічного стану, що її супроводжує і надовго
залишається чинником як подальшого розвитку сюжету, так і його сприймання в заданому настроєвому контексті. Для логічного завершення розповіді про пригоду персонажів
фінальна частина твору починається експліцитним еліпсисом: «Чимало води утекло в
Дунаї з того часу» [2 (1: 371)]. Вказівка, що у викладі пропущена значна кількість реального для фікційного світу часу, найперше дає сигнал читачеві щодо зміщення сприймання від безпосередньої ситуативної емоційності до об’єктивнішого розуміння наративної
історії. Подібна роль форматування сюжетного розвитку належить гіпотетичному еліпсисові оповідання «Під мінаретами», образку «Він іде!»
Важливим аспектом часової тривалості викладу є пауза – «коли певна частина наративного тексту чи певного дискурсного часу стосується не протікаючого часу розповіді; спричиняється описом чи авторським коментувальним екскурсом» [4: 93–94], зачислена Ж. Женеттом до категорії «негативної констатації». Погодитися із дефініцією
французького дослідника варто з певною обережністю, адже формально-текстове сповільнення темпу первинної нарації може зумовлюватися задумом або потребою витворити деякий рецептивно значущий контекст. Своєрідність розгортання розповідного чи
оповідного сюжету зумовлює роль зупинки викладу як «позитивної констатації» – якщо
не для стрижневої його лінії, то для форматування мотиваційного середовища. Чимало
прикладів використання наративної паузи, зумовленої різними завданнями в презентації
історії, знаходимо в малій прозі М. Коцюбинського. Так, в оповіданні «Ціпов’яз» дія
розгортається навколо парубка Семена, який «ступаючи натомленими ногами по свіжій
ріллі, йшов за плугом», а згодом «поспішився за волами, що саме збігали з гори в долину,
де табором розташувались на ніч парубки» [2 (1: 108)]. Після короткої експозиції стається тривала зупинка викладу, формально позначена конструкціями на зразок «сплюнув
Семен і рішив відкараскатись від дурних думок» [2 (1: 109)], або «І враз ізгадались Семенові його літа дитячі» [2 (1: 109], або «марив Семен» [2 (1: 111)]. Часова тривалість
паузи має у творі неодноразове позначення: імпліцитно «вчиття посувалося поволі, а
все ж посувалося» або експліцитно «настала осінь», «першої неділі після цього». Таким
чином, відбувається зміщення акцентів викладу – пауза починає деталізуватися й конкретизуватися і, зрештою, читач переадресовує смислотворчі чинники з теперішнього моменту на минулий та давноминулий час. Просторово-часова конфігурація наративу через
коментуючий екскурс кардинально змінюється, і власне цей текст дає підстави для сумніву щодо наявності негативізму в процесі констатації частин наративної історії. Фінал
оповідання є логічним завершенням первинного сюжету і повертає сприйняття в момент
зупинки наративу: «І знов перед Семеном чорне, пооране поле з ярами та видолинками,
ще чорнішими, ще сумнішими. І знов Семен – наймит, орючи панську землю, погукує
на чужі воли» [2 (1: 136)]. Здається, що весь попередній текст, який конкретизував паузу,
був покликаний вмотивувати, чому в розповіді з’являється атрибуція «ще чорнішими, ще
сумнішими». Адже після детального відтворення драматичної біографії персонажа стає
очевидним психологічний дискомфорт, який супроводжує працю парубка, стає ближчою
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та емоційна напруга, з якої починався виклад. Пауза в наративному тексті оповідання
«Відьма» поєднує аспекти коментування та опису, оскільки деталі портрета Параскіци
стають передумовою розлогих коментарів її емоційного стану в певний момент розвитку
історії. Важливо, що зображення зовнішності дівчини помітно зближується з автопсихологічною характеристикою: «Параскіца була негарна і через те, на її думку, нещасна» [2
(1: 262)]. Далі зупинка викладу доповнюється вже аргументованими подробицями формування характеру особи: «Часто, знесилена муками безпомічної розпуки, з мокрим од
сліз обличчям, з розпущеними косами, німіла Параскіца десь в кутку на лаві» [2 (1: 262)],
або «З того часу вона ще більше почула свою самотність на всьому світі…» [2 (1: 263)].
Спогади у формі невласне-прямої мови фіксують паузу в наративному часі оповідання
«Лялечка». Формальною ознакою сповільнення, а далі – зупинки первинного викладу є
зауваження: «Раїса рано лягла в ліжко. Та спати на могла» [2 (1: 302)]. Після цього читач налаштований на включення до розповіді певних фрагментів, що заповнюватимуть
фізичний вакуум в існуванні персонажа. Отож пауза відіграє водночас роль і змістового
чинника, і засобу творення контекстного для рецепції середовища. Коментар психологічного стану вчительки починається гіпотетичним еліпсисом: «Життя… вона думала
про нього» [2 (1: 302)], а завершується точним позначенням часової тривалості самої
наративної зупинки: «Вже починало дніти, коли Раїса заснула» [2 (1: 303)]. У цьому ж
оповіданні є пауза, що позбавлена будь-яких смислотворчих завдань, однак її наявність
увиразнює інтер’єр, в якому відбувається наростання психологічної напруги: «Самовар
радісно клекотів і випускав пару. Лампа під білим абажуром золотила нові соснові стіни. Дух свіжого чаю мішався з озонованим повітрям, в одчинені вікна дивилось зорями
небо» [2 (1: 307)]. Описова пауза не настільки явно зупиняє виклад, читач не має підстав
самостійно встановлювати тривалість перерви – наратив лише подається у поєднанні
з об’єктивними реаліями [курсив] фікційного світу, а також частково – з емоційним їх
сприйманням [підкреслений курсив]. В інших творах Коцюбинського використовується
пауза як необхідна та мотивована зупинка наративного часу: опис вікна в оповіданні
«Поєдинок» самим автором графічно виділяється у тексті, що засвідчує його виняткову
значущість для образотворення («Т е в і к н о й о г о б о л і л о»); відтворення людської
метушні й гамору в оповіданні «Під мінаретами», будучи поза сюжетним сегментом,
забезпечує емоційно-психологічну тенденційність подальшої розповіді про Рустема та є
частиною пояснення, чому він «був щасливий». Зовсім коротка з формального погляду
зупинка часу викладу в образку «Він іде!» має надзвичайно великий вплив як на посилення кульмінаційної напруги в сюжеті твору, так і на його рецептивне пізнання: «Естерка спочатку не розуміла, звідки ті згуки. Може, то хмара, страшна і чорна, надходить над
головою і паде дощ?» [2 (1: 471)]. Таким чином, мала проза М. Коцюбинського засвідчує
взаємопов’язаність внутрішніх чинників оформлення паузи в нарації, адже окремі деталі
опису можуть розростатися до смислозначущих коментарів, а фрагмент коментуючого
відхилення від сюжетної лінії може сприйматися як один із способів деталізувати опис.
Іншим, не менш важливим засобом форматування наративного часу є розтягнення –
«коли час дискурсу є більшим, ніж час історії, коли наративний сегмент є занадто тривалим для наратованого, яке він представляє, коли порівняно довгий наративний текст
(або його мала частина) відповідає відносно короткому наративному часові (наративній дії, що зазвичай завершується протягом короткого проміжку часу)» [4: 120]. Так, в
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оповіданні М. Коцюбинського «Лялечка» часове розтягнення позначає миттєвий психологічний стан Раїси: «Вона лежала така тиха, пригноблена, розтоптана і розуміла лиш
одно, що вона самотня» [2 (1: 319)]. Далі тривалий для нарації проміжок деталізує лише
один момент самої історії, тому асоціативний ряд «самотність людини – виття собаки»
має набагато більше значення для рецептивного рівня контакту із твором, аніж для його
безпосереднього текстового наповнення. Хода дервіша Абібули містом («Під мінаретами») описана як набагато триваліша в часі, ніж це могло бути насправді. Згромадження
подробиць, на яких зупинявся погляд персонажа, чи фіксація його фрагментарних спогадів у сприйнятті читача фізично збільшує часову тривалість одного з епізодів твору.
Таким чином, значна панорама наративних засобів у форматі синхронізації часів –
хронотопу, рецептивного, інтерпретаційного – дає можливість якнайглибше пізнати інтенційні аспекти творчості М. Коцюбинського, осмислити сенсові горизонти створеного
митцем художнього світу.
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ВРЕМЕННАЯ ПЕРСПЕКТИВА НАРРАТОЛОГИЧЕСКОГО ДИСКУРСА МАЛОЙ
ПРОЗЫ М. КОЦЮБИНСКОГО КОНЦА ХІХ – НАЧАЛА ХХ СТ.
Новейшая нарратология на новом уровне аналитического осмысления художественного текста предлагает оригинальные подходы к восприятию и пониманию нарратива
в идиостилевом художественном времени и пространстве. На основе ключевых принципов исследования параметров повествования, ее разворачивания в соответствии с
интенционными факторами, согласно с рецептивными и интерпретационными горизонтами произведена попытка изучить временные конфигурации текста в малой прозе М. Коцюбинского. Расщепление семантики понятия «повествование» определило
дальнейшую дифференциацию стилистического анализа для исследования нарративной
специфики текста, в частности, для познания своеобразия художественного мира во
временных параметрах организации нарратива.
Ключевые слова: история, наррация, стилистическая эквивалентность, изохрония,
анизохрония, резюме, елипсис, пауза, сцена.
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TIME PERSPECTIVE OF THE NARRATOLOGICAL DISCOURSE
IN THE SHORT PROSE BY M. KOTSIUBYNSKY
IN THE LATE 19TH – EARLY 20TH CENTURIES
Contemporary narratology of a new level of analytical apprehension of a literary text suggests unique approaches to the reception and understanding of a narrative in the individually
stylistic fictional time and space. In compliance with receptive and interpretational horizons
the attempt to examine time configurations of a text in M. Kotsiubynsky’s short prose is made
on the basis of key studying principles of narrative parametres as well as on the basis of the
development of the narration according to the intentional factors. The semantic decomposition
of the notion of “narration” leads to further differentiation of the stylistic analysis for studying the narrative specificity of a text, in particular, for understanding the peculiarities of the
fictional world within the time parametres of a narrative order.
Key words: story, narration, stylistic equivalence, isochronism, anisochronism, resume,
ellipsis, pause, scene.
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Статья посвящена анализу двух элементов иерусалимского текста в произведениях
Д.Рубиной «Вот идет Мессия!...» и «Иерусалимцы» – их пейзажно-ландшафтных и природно-климатических характеристиках. Писательница подчеркивает неровную поверхность местности, акцентируемую в описаниях холмов, гор и других возвышенностей.
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Сфера чувств героя и его внутренние переживания определенным образом зависят и
от среды, и от него самого. Но если речь идет о климатической или пейзажно-ландшафтной сфере, можно с уверенностью утверждать, что герой не может влиять на них, а они
в той или иной мере определяют его чувства и настроения. Зяма – одна из двух главных
героинь романа «Вот идет Мессия!...» часто любуется Иерусалимом во время поездки
на автобусе. Именно её глазами в произведении представлена пейзажно-ландшафтная
сфера иерусалимского текста. Передавая ракурс её видения, автор пишет:
«Слева и сзади высоко завис Иерусалим, а справа внизу – кругами разошелся белый,
в голубовато-молочной пенке облачков, приперченный красной черепицей Рамот.
Этот выезд, этот первый поворот на шоссе, этот вылет в простор Божьей сцены всегда напоминал ей те первые мгновения, когда самолет уже оторвался от земли и набирает
высоту, и бегут внизу и косо вбок веселые лоскуты луговой зеленой замши и черно-зеленая щетинка лесов...
Постоянное и всегда смешливое изумление вызывала в ней кукольная отсюда башенка
мавзолея над могилой пророка Самуила. Так ладно, уместно, нарочито театрально венчал
этот мавзолей один из дальних круглых холмов. А однажды, пасмурным утром, она видела прожекторно-желтый луч, настырный, как указующий перст. Он упирался в башенку
мавзолея, прорвав стеганное дождем, тяжелое небо. На этой земле, под этим небом, с их
театральными эффектами, легко было трепетать перед Всевышним...» [1: 21-22].
В таком городе, как Иерусалим, описанном подобным образом, легко можно почувствовать божественное начало. Иным и контрастным ему в произведении предстает
Тель-Авив. Дина Рубина пишет:
«...Автобус подъезжал к Тель-Авиву, вот уже показались на равнине контуры могучего холма – городской помойки, в просторечье – Тель-Хара. Переводилось это романтическое благозвучное имя как Холм Дерьма или, если так удобнее, – Дерьмовый Курган.
Всякий день очертания его вершины менялись: то с одного боку насыплет мусоровоз
горку, то с другого. То вздымался посередине гребень, то словно двугорбый верблюд
остановился на равнине. Чайки дружными серебристыми стаями, издалека – под лучами
солнца – похожие на блескучих рыбок в аквариуме, всегда носились над величественным Тель-Харой. По гребню его ползали грузовики-мусоровозы.
Иногда Зяма представляла, что если заснять на пленку изменения рельефа этой горы,
а потом прокрутить пленку в страшном темпе, то Дерьмовый Курган шевелился бы, ворочался и волновался, как гигантское ископаемое на равнине...» [1: 24-25].
Вначале Зяма вместе с родными жила почти в центре: «Зяма с семьей снимала тогда
небольшую квартиру в Рамоте, одном из дорогих районов Иерусалима. Жила она в то
время двойственной жизнью – утром убирала по найму квартиры состоятельных израильтян, а во второй половине дня ее часто приглашали участвовать в каких-то симпозиумах, „круглых столах” в университете и радиопередачах, которые вел авторитетный
радиожурналист Сема Бампер» [1: 39].
Место, в котором живёт героиня произведения во время описываемых событий,
нельзя сказать, чтобы принадлежало к лучшим районам Иерусалима. Это – поселение
Неве-Эфраим. В его описании отсутствует слово дом. Да и домов здесь, скорее всего,
просто нет: все приехавшие и живущие в поселении обитают в вагончиках, и героиня
здесь не является исключением. Ее вагончик «назывался по здешнему „караван” – как-то
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странно, не по делу» [1: 83]. Вместе с тем в одном из эпизодов, воспроизводящих ракурс
видения стоящей на возвышении героини, читаем, что, «если взглянуть отсюда, сверху,
на спускающиеся под гору однообразные ряды вагончиков, в воображении и впрямь возникал караван, медленно вползающий в лысое мшистое ущелье.
Вагончик, где жила ее семья, стоял у подножия горы, на самом краю поселения.
Дверь распахивалась в захватывающее дух пространство далеких и близких холмов, долинок, ущелий, которые видны были разом все, – эффект здешней топографии. Например, на боку шестой отсюда, ржаво-зеленой горки, как в бинокль, видна была группка
олив, издали напоминавших рассыпанные кочаны брюссельской капусты; в ясный день
вокруг этих кочанов ползали букашки овец и двигалась белая точка – куфия на голове
пастуха-араба» [1: 83]. Дорoга к вагончику не отличается особым комфортом. В тексте
читаем: «Проклиная каблуки, Зяма стала спускаться по асфальтированной узкой дорожке круто и извилисто вниз (ей-богу, лучше б оставили первозданную тропку с кустиками
по краям), а снизу от последнего „каравана”, уже бежали к ней в сумерках семилетняя
дочь и собака – годовалый тибетский терьер, возлюбленный пес, – облаивая и окрикивая
округу...» [1: 83]. По сравнению с другими, её вагончик ничем особым не отличается.
Можно обратить внимание лишь на то, что он находится на краю поселения.
Из следующего фрагмента мы узнаем, что «перед „караваном” дорожка обрывалась –
тут, собственно, и проходила необозначенная граница поселения Неве-Эфраим» [1: 105-106].
Опустившись на стоящее на дорожке раскладное кресло, Зяма наблюдает окрестности. Автор пишет: «Перед ней, уже до краев заполненная солнцем, лежала расчищенная
от валунов и окаймленная двумя рядами олив долинка. В глубине ее теснили и сжимали
в ущелье опоясанные террасами старые ржавые холмы Самарии, а над ними в молодом
родниковом небе текли желтые отмели облаков» [1: 106].
В этом описании присутствуют точные детали пейзажа и ландшафта территории, на
которой находится Зямин вагончик. На их формирование повлияла многовековая история Израиля и самого Иерусалима. Связь истории цивилизации и природы здесь более
чем очевидна. Автор пишет:
«Метрах в двухстах от Зяминого вагончика бугрился курган остатками каменных
стен времен Османской империи.
Зато, если перевалить через курган, можно побродить, спотыкаясь и балансируя руками, по раскопанным стенам города Ай. Израильтяне взяли его вторым – после Иерихо, – когда вернулись в эту землю, текущую молоком и медом. Так написано в ТАНАХе.
До сих пор кроты выталкивают на поверхность земли обесцвеченные временем и
почвой кубики – крошево мозаичных полов и настенных панно, что украшали когда-то
строения Шомрона, Самарии – цветущего края.
Во всех карманах Зяминой одежды валялись эти матовые кубики, похожие на кости
для игры в „шешбеш”. Их было приятно и странно перебирать в кармане, гладить пальцем шероховатую грань, согревать и думать, что тысячелетия назад они были вытесаны
теплыми и чуткими руками предка-мастерового все из той же породы местного известняка, который и сейчас используют здесь для строительства.
Остатки древних стен, микву и маслодавильню с двумя огромными каменными
жерновами каждое лето копает парочка поджарых американских археологов-пенсионеров» [1: 106].
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С районом, в которым живёт Зяма, контрастирует район, где обитают другие представители эмиграции из России, связанные с сюжетной линией, касающейся писательницы N (второй главной героини). Изображая уже эту местность, где находился строительный кооператив «Маханэ руси» («Русский стан»), издали напоминающий шхуну,
Рубина пишет:
«Дома шхуны „Маханэ руси”, как ласточкины гнезда, лепились вверху, на склоне
горы, на вершине которой и раскинулся эллипсом их городок, по сути – спальный район
Иерусалима.
Из окон новеньких коттеджей открывался эпохальный вид для паломников. Масличная гора и гора Скопус лежали на горизонте, как груди, полные молока, мифов
и легенд. Сосками торчали на их вершинах башни университета и госпиталя Августы-Виктории. Извилисто бежала меж этих грудей дорога из Иерусалима к Мертвому
морю. Она была унизана фонарями, которые с наступлением сумерек затепливались,
почти сливаясь с угасающим светом дня, затем наливались топленым молоком, густевшим с каждой минутой, и вскоре сверкали во всю мочь, словно низку топазов бросили
сверху на черные горы.
Глупо было не соорудить террасу с видом на этот мифологический пейзаж. Небольшую, но просторную. Метришков на сорок» [1: 86-87]. Оба района с приехавшими в
Израиль эмигрантами из России даже своими названиями и вызываемыми ассоциациями
связаны с идеей непрекращающегося пути. Взять хотя бы название вагончика, в котором
живет Зяма, – «караван», или то, что как караван (т. е. цепь идущих в пустыне верблюдов
с поклажей и едущими на них людьми) видится весь тот поселок, в котором она обитает.
Или – ассоциируемый со шхуной кооператив «Маханэ руси».
Пейзажно-ландшафтные характеристики, даваемые Рубиной Иерусалиму в романе
«Вот идет Мессия!...», перекликаются с описаниями этого города в рассказах «Иерусалимцы». Во фрагменте, воспроизводящем прогулку героини-повествовательницы по
городу, читаем: «...И вот небо над крышами старого дома напротив становится цвета
яблочной кожуры; над коньком крыши всплывает – в зависимости от недели месяца –
либо турецкая туфелька, либо полнолунный диск, либо обсосанный кусок колотого сахара... Потом небеса густеют и неудержимо сливаются с цветом синих железных ставней, а
сам дом начинает светиться и таять, как кубик рафинада в стакане чая» [2: 396].
В рассказах «Иерусалимцы» все подобные описания получают более поэтизированный характер. Это связано с тем, что все они носят интимный характер, передают личные, предельно субъективированные ассоциации и впечатления писательницы. Вместе
с тем, с пейзажными описаниями в романе «Вот идет Мессия!...» их родний акцент на
передаче цветовой гаммы, а также её изменений в изображаемом, и приводимые ассоциативные сравнения отдельных деталей с тем, что съедобно (как реализация метафоры
«Израиль – сказочная страна с молочными реками, кисельными берегами, сахарными
горами» и проч.). В обоих произведениях в пейзажно-ландшафтных зарисовках также
наличествуют детали, всегда отсылающие к мифологии или истории.
Зяма, героиня романа «Вот идет Мессия!...» со времени приезда в Израиль постоянно как бы разрывается между двумя соседствующими и конкурирующими между собой
огромными городами – Иерусалимом и Тель-Авивом, между своего рода символами сакрального и профанного. И это сказывается и на её характере, и на судьбе.
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Личное отношение Зямы к Иерусалиму во многом противоречиво. Оно зависит от
ситуации, в которой находится героиня, от её настроения и даже от погоды. Когда Зяма
чувствует себя в безопасности, в её восприятии город видится как оазис гармонии, и
тогда в нем доминирует чувство покоя, «домашности» и тишина. Зяма и Иерусалим как
бы сливаются, растворяются друг в друге, и то, что она чувствует, резонирует в окружающей её среде. В эпизоде, когда Зяма гуляет по улицам Иерусалима, мы видим, как она
буквально в него погружается, дышит им. В тексте читаем:
«Она всегда погружалась в этот город медленно, как входила обычно в море, преодолевая лодыжками, коленями, грудью напирающую, обнимающую толщу этого воздуха. И, задержав дыхание, – ныряла с головой, пытаясь проникнуть в его воды еще,
еще глубже...
В этом городе, погруженном в глубокие воды вечности, отраженном тысячекратно
в слоях плывущего неба над ним, вобравшем в себя все жизни когда-то живущих здесь
людей и многажды их вернувшем, – в этом городе, свободном и ускользающем от посягательств всех завоевателей в мире, – в этом грозном и веселом городе невозможно было
умереть навсегда. Так только – прикорнуть на минутку в вечность, и сразу же очнуться,
и увидеть, как изо всех сил пляшет перед Господом Машиах – красивый человек из дома
Давида» [1: 241].
В этом фрагменте произведения показано, как Зяма, глядя на Иерусалим, ощущает
его божественное начало. Город, увиденный её глазами, обретает символические черты.
Он – как море, но море – символ жизни и сама жизнь. Ее-то, саму полноту бытия и чувствует Зяма.
В другом из фрагментов читаем, как Зяма гуляет по городу:
«Сначала она брела по улице Яффо – тесной, неудобной в той части, где она, извиваясь, подползает к рынку Маханэ-Иегуда. Пробиралась мимо старых, вросших порогом в
тротуар лавок и мастерских, притираясь к стене, чтоб разминуться с идущим навстречу
стариком-ортодоксом.
Она любила шататься по рыночным тесным лавчонкам, там всегда можно было наткнуться на неожиданность, то есть на то, что более всего она ценила в жизни» [1: 241-242].
Эти прогулки по Иерусалиму были одной из немногих радостей, которые Зяма могла
себе позволить. Когда у нее оставалось немного свободного времени, она после работы
с удовольствием ходила по улицам Иерусалима. Изображая один из таких дней, Дина
Рубина, подчеркивая деталями реалии местности, пишет:
«Закончили сегодня неожиданно рано. Это означало, что целый час она может шататься по веселым, грязно-розовым закоулкам и тупичкам Иерусалима.
Витя переобул свои пляжные сандалики на не менее идиотские, бального вида
туфли-лодочки и повез ее к автостанции. И опять вокруг что-то копали, и Витя, как
всегда, поехал в объезд, каждые три минуты застревая и обругивая из окошка наглецов-водителей.
Впереди них перед светофором толстый таксист-марокканец приятельски неторопливо беседовал из окна с юной проституткой на тротуаре.
– Интересуется – почем райские кущи, – заметил Витя и остервенело загудел» [1: 217].
В пейзажно-ландшафтных характеристиках Иерусалима Рубина подчеркивает неровную поверхность местности, акцентируемую в описаниях холмов, гор и других
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возвышенностей, возникающих на горизонте во время поездок героев, а также в описаниях идущих вверх и вниз улочек и дорог в самом городе. Писательница отмечает также наличие в Иерусалиме вертикальных ориентиров, связанных с развитием городской
цивилизации – башни университета и госпиталя Августы-Виктории на вершинах Масличной горы и горы Скопус [1: 86], верхушки храмов, мечетей и проч., типа: Храм Гроба
Господня, Западная Стена Храма, Мечеть Омара [1: 32]. Большое внимание уделяется
фиксации цветовой гаммы в описаниях почвы, а в уличных зарисовках – того материала,
из которого выстроено большинство домов, колористике их окон и крыш, проч. Из растений упоминаются: акации, сосны, пинии, эвкалипты, оливковые деревья, платаны, пальмы и кипарисы, а также розы, «кусты бугенвиллей, цветущие, как известно, избыточно
яркими фиолетовыми, бордовыми и розовыми соцветиями» [1: 86] и др. Из животных и
птиц – собаки, верблюды, овцы, кроты и чайки.
В одном из фрагментов романа «Вот идет Мессия!...» мы читаем о встрече некоего
Рабиновича с французом Михаэлем. И здесь важную роль играет описание места, где она
происходит – парка, а также местности, её ландшафта. Автор пишет:
«Когда Рабинович вышел наверх, Михаэль сидел на ступеньках, курил и смотрел
вниз, туда, куда покато спускался молодой парк – акации, сосны, пинии и кипарисы.
Парк спускался – так и хочется написать „к реке”... – да только нет реки в Иудейской
пустыне. Парк спускался к изогнутому полукольцом двойному шоссе, с разделяющим
полосы рядом пальм.
Чешуей багрового дракона поднималась справа от шоссе черепица крыш, громоздился ступенчато старый район вилл. А дальше виднелись желтые холмы пустыни и такая
высокая и ясная в этот солнечный день – голубая гряда Моавитских гор» [1: 364-365].
Несколько раз автором упоминается Гефтсиманский сад и Оливковая роща. При этом
сама же всем известная Оливковая роща выступает в тексте одновременно и как элемент
пейзажно-ландшафтной характеристики Иерусалима, и как элемент его культурной и
мифологической сферы характеристик.
Как уже отмечалось выше, второй главной героиней романа Дины Рубиной «Вот
идет Мессия!...» является некая известная писательница N. Как и Зяма, она – эмигрантка
из СССР, и ей также сорок лет. Когда речь в повествовании ведётся о ней, все изображаемое читатель видит как бы ее глазами. В подобных фрагментах иерусалимский текст
начинает изобиловать описаниями природной сферы.
Как показывет в своих работах Е.Фарыно, в художественном тексте «природа может
дифференцироваться по различным признакам, хотя бы такого типа, как: культурная и
дикая, изысканная и грубая, обыденная и экзотическая, северная и южная, буйная и скудная, цветущая и увядающая, однообразная и богатая и т. п.» [3: 173].
Любое описание природы в художественном произведении важно не само по себе, а
тем, какую роль оно играет в нем как в определенной художественной системе. Исследователь подчеркивает, что чаще всего, например, «выбор атмосферных явлений диктуется
в этой системе их „синтаксичностью” (зыбкостью, текучестью, волнообразным характером), а этим самым – некоторой причастностью к „музыке”. Поэтому им свойственно
раздваиваться. С одной стороны, они – вполне реальные явления, но с другой – вариации запредельного, космического. Туман, ветер, метель, пляска листьев, сумерки, заря
и т. д. – это и детали земного пейзажа, и „агенты” неземного, космического. Благодаря
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такому раздвоению они свободно моделируют как реальную историческую обстановку,
подавленность, так и грядущие мировые катаклизмы и возрождения. Но это значит, что в
данном случае природа уже не природа, а „язык”, система моделирующих категорий, сохраняющих только внешнее подобие природных явлений [2: 186]. Именно в такой роли и
выступают чаще всего те или иные описания природных явлений в произведениях Дины
Рубиной «Вот идет Мессия!...» и «Иерусалимцы».
Дина Рубина с характерным для нее чувством юмора так пишет о природе: «В природе вообще все встречается, например бородатая женщина – из учебника восьмого, если
не ошибаюсь, класса. Явление необъяснимое» [1: 154].
В одном из эпизодов романа «Вот идет Мессия!...» мы видим, как писательница N,
лежа голяком дома под вентилятором, страдает от все поглощающего зноя. Её муж также
буквально умирает от жары. Она думает:
«Ну, положим, этот банный кошмар длится не 365 дней в году. А зимний многодневный проливень – не хотите ли, – под которым протекают все без исключения крыши всех
строений – от паршивого курятника где-нибудь на задворках Петах-Тиквы до небоскреба
отеля „Холлидей ин”. Выскакиваешь из подъезда, заворачиваешь за угол, вбегаешь под
стеклянный навес остановки – и ты уже насквозь пропитан холодной тяжелой водой, вымочен, как белье в тазу. Тропическая лавина, водопад, под которым смешна и бесполезна
обычная осенняя одежда – эти жалкие плащи, дождевые куртки с капюшонами, резиновые сапоги... И хочется либо залезть в скафандр водолаза, либо уж раздеться догола и
слиться с водами мирового потопа от неба до земли... Недаром это слово в древнееврейском существует только во множественном числе – воды, воды... „Объяли меня воды до
души моей...”
Но и дождь, и душу вышибающий ветер, выламывающий ребра зонтов, выдувающий
тепло даже изо рта и слезящихся глаз, вспоминаются сейчас как спасение...» [1: 58].
Из природно-климатических явлений, характерных для Иерусалима, Рубиной в произведениях «Вот идет Мессия!...» и «Иерусалимцы» описываются жара, ливень, выше
уже отмеченная нами цветовая гамма закатов. При этом акцент делается на космологическом и мифологическом, сказочном, а не на обыденном и бытовом.
Упомянутая выше жара постоянно сопровождает автора-повествователя в цикле ее
рассказов «Иерусалицы». Даже вечером, когда становится чуть прохладнее, она ощущает дыхание зноя от днем накаленных на солнце домов. Во фрагменте, описывающем
эпизод, когда писательница находится в центре Иерусалима, читаем:
«Иногда вечером я выезжаю в центр Иерусалима… Еще не меркнет свет, но воздух уплотняется, а мерцающий мягкий известняк домов начинает отдавать жар дневного
солнца… Свежеет… У меня поднимается вечно низкое давление и душа наполняется
если не весельем, то, скажем так, оживлением….
Теплый весенний вечер в Иерусалиме, в районе Нахалат-Шива, на улице Йоэль Соломон…» [2: 396].
В другом фрагменте к существительному жара прибавлено прилагательное страшная. Автор пишет: «стояла страшная жара, обычная для этого времени года» [2: 404].
В романе «Вот идет Мессия!...» писательница N. всё время ищет какой-то сюжет для своего произведения. Окружающая природа, которую мы видим её глазами, в
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повествующих о ней фрагментах представляется наиболее ярко, образно, с налетом «литературности». В одном из отрывков произведения читаем:
«Перед тем как уйти, писательница N. оглянулась. Сашка Рабинович и Доктор, со
стаканами в руках, стояли у края обрыва и горячо о чем-то спорили. Речи их были темны
и почти бессвязны. Огненный месяц-ятаган был занесен над их нетрезвыми головами.
Фальшивые театральные звезды, безвкусно густо нашитые бутафором на черную ткань
неба, пересверкивались с низкой топазов-фонарей на шоссе, далеко внизу. Богатейшая,
перезрелая ночь раскинула влажные телеса и гулко дышала страстью на холмах Иудейской пустыни.
Впрочем, это слова какого-то романса. Неважно. Все это предстояло описать. И это
было чертовски трудно. Но писательница N. уже знала, как следует повернуть диалог, на
котором ее, едва наметившийся, роман буксовал последние три недели...» [1: 232-233].
Следует отметить, что иерусалимский текст произведений Дины Рубиной «Вот
идет Мессия!...» и «Иерусалимцы» не изобилует описаниями природно-климатической сферы города. Вместе с тем каждое из таких описаний пластичностью изображения напоминает картину какого-то мастера-живописца. Так в тексте романа «Вот идет
Мессия!...» читаем:
«Похолодало. Едкий дым от пожара улегся, сполз в овраг. Со стороны Иерихона подул ветер, и небо минут за пятнадцать очистилось, поднялось, вздыбилось, вывернуло
весь запас искристых звезд, развесило над центром мира Большую Медведицу со всеми
причиндалами.
И только на окраине, ведомая ровным ветром, под пастушьим присмотром огромной тяжелой луны тянулась к Иерусалиму рваная, бледно-серая цепочка туч. На черном
небе – звонких и холодных, как хрустальный архипелаг» [1: 351-352].
Дина Рубина умеет мастерски соединить описание природно-климатической сферы
Иерусалима с его историей и мифологией. В следуещем фрагменте читаем:
«Этой горной высокопарной долине, этой вечной драме и вечной небесной игре внимали, словно впервые, мрачные холмы Иудейской пустыни – безрадостный приют Адама, изгнанного Всеблагим сюда из райских кущ» [1: 352].
Описания природных и климатических явлений в произведениях Дины Рубиной
«Вот идет Мессия!...» и «Иерусалимцы» занимают не так уж много места. Их похожесть,
в значительной мере единообразие объясняются тем, что и в том, и в другом полотне
представляется тот же «объект» – природно-климатическая сфера любимого автором
Иерусалима. Отсюда и их органическое включение в создаваемый в прозе писательницы
иерусалимский текст.

1.
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3.
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ЛАНДШАФТНО-КРАЄВИДНІ ТА ПРИРОДНО-КЛІМАТИЧНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ МІСТА У ІЄРУСАЛІМСЬКОМУ ТЕКСТІ ТВОРІВ
Д. РУБІНОЇ «ОСЬ ЙДЕ МЕСІЯ!...» ТА «ІЄРУСАЛІМЦІ»
Статтю присвячено аналізу двох складових ієрусалімського тексту у творах
Д. Рубіної «Ось йде Месія!...» та «Ієрусалімці» – його ландшафтно-краєвидним та
природно-кліматичним характеристикам. Йдеться про те, що в обох випадках письменниця підкреслює нерівну поверхню місцевості, актуалізовану в описах пагорбів та
схилів міста й його околиць, дає замальовки доріг та числених провулків і вуличок, які
тягнуться в ньому вгору та вниз, акцентує їх колір та колорит. У обох творах згадуються температурні характеристики міста у різні часи доби та пори року, рослини та
ті з тварин, яких можна зустріти в Ієрусалімі. Описи природно-кліматичних з’явиськ
у творах Д. Рубіної займають порівняно мало місця. Їх схожість, подібність значною
мірою пояснюється тим, що у творах описується один і той самий «об’єкт». Звідси і їх
органічне залучення в творений в прозі письменниці ієрусалімський текст.
Ключові слова: Діна Рубіна, ієрусалімський текст, ландшафтно-краєвидні характеристики, природно-кліматичні характеристики.
Smilovski M., assistant
Kielce, Poland
LANDSCAPE AND NATURAL CLIMATE DESCRIPTION OF THE CITY
IN JERUSALEM TEXTS BY D. RUBINA “MESSIAH COMES!”
AND “JERUSALEMITES”
The article is devoted to the analysis of two elements in the text of Jerusalem in the works
by D. Rubinа, “Messiah comes!” and “Jerusalemites” – the landscape, natural and climatic
characteristics. The writer pays attention to the area of space, accented by descriptions of
mountains and peaks. In addition to this a special attention is devoted to the range of colours
while picturing streets and roads which go up and down. These are a lot of plants and animals
that can be found in Jerusalem. Descriptions of natural and climatic phenomena takes up little
space. Their similarity can be explained by the fact that the same “object” is featured in novels
and stories. That is why we find them in the Jerusalem text by the writer.
Key words: Dina Rubina, text Jerusalem, landscape characteristics, natural and climatic
characteristics.
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Громик А.О., здобувач
Черн. нац. ун-т імені Юрія Федьковича, Чернівці
ГЕОГРАФІЯ ТА ГЕОМЕТРІЯ ПРОСТОРУ ЕШНОЗІВСЬКОГО РОМАНУ
Статтю присвячено самобутності форм зображення простору в романах сучасного французького письменника Жана Ешноза. Висвітлено способи введення в оповідь
кругових форм простору, художнього втілення його закритості й лабіринтичності.
Окреслено художні засоби, які виступають чинниками фрагментації простору роману:
розриви всеседині наративу, детальні описи предметів, переміщення у просторі та переміщення простору. Наголошено на темі урбаністичного простору в романах Ж. Ешноза
та проілюстровано думку, що урбаністичний простір в Ешноза є завжди соціальним.
Відтак увагу приділено звуковим та ольфактивним описам, які передають соціальний
аспект простору. Досліджено використання еліпсу як домінуючого стильового прийому
при зображенні урбаністичного простору в романах письменника.
Ключові слова: сучасна французька література, Ж. Ешноз, простір ешнозівського
роману, геокритика.
За висловом Мішеля Фуко, „сучасна епоха – це, напевно, радше доба простору” [9:
1571]. І справді, із появою всезагального вжитку транспорту зникла недосяжність простору, припинили своє існування незмірність географії та недоступність території. А літературний постмодернізм проявляє себе як естетика, в якій домінує детериторіалізація
людини й дисторсія простору, хронологія, яка є часто фрагментованою, нерідкі ситуації,
коли реальні місця межують з уявними. Тому в літературознавстві з’являється новий
підхід до дослідження способів уведення простору в художній твір – геокритика, яка
зовсім недавно отримала широке наукове застосування, накопичила досить потужну теоретичну та практичну бази. Теоретичну основу геокритики складає французька філософія другої половини ХХ століття (праці Мішеля Фуко, Мішеля де Серто, Жіля Дельоза,
Фелікса Ґватарі), культурна географія (праці Едварда Соджа) та міські дослідження (насамперед, праця Анрі Лефевра „Продукування простору” (1974)). Об’єктом геокритики
виступає аналіз літературної репрезентації урбаністичного простору зокрема тоді, коли
автор надає читачеві можливість уявити його крізь візуальні, аудіосенсорні, ольфактивні
та смакові відчуття. Мета нашого дослідження –– з позицій геокритики окреслити самобутність форм зображення простору в романах сучасного французького письменника
Жана Ешноза й відтак висвітлити її роль у творенні інтермедіальності жанрових форм,
які є властивими творчості письменника.
Простір та його організація (або територія) паратекстуально відстежуються в назвах „географічних романів” Ж. Ешноза – „Меридіан Ґрінвіч” (1979), „Черокі” (1983),
„Малайзійська пригода” (1987), „Окупація земель” (1988), „Озеро” (1989). При цьому
його творам притаманні багаточисельні переміщення персонажів – від подорожі по орбіті навколо землі (наприклад, у романі „Нас троє”, 1992) до перетинання Тихого океану на
шхуні до „Меридіану Ґрінвіч”. Ці переміщення досить часто відбуваються автомобілем
© Громик А.О., 2016
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або літаком (приміром, у романі „Високі блондинки”, 1995). Кожна з двадцяти чотирьох
глав „Меридіану Ґринвіч” відбувається не просто в різних місцях, а в різних куточках
світу – в Європі, Північній та Південній Америці, Австралії та Океанії. В романі „Малайзійська пригода” протиставляються простір Парижу та Малайзії. В романах „Озеро”,
“Черокі” та „Один рік” (1997) дія відбувається у Франції, але тут важливі внутрішні
зміни простору. Недарма, сам письменник стверджує, що його романи „досить подорожуючі й географічні” [17: 231]
Письменник найчастіше описує урбаністичний простір міста та його околиць – від цілих кварталів до малесеньких вуличок і провулків. Наприклад, у романі „Високі блондинки”
нав’язливо присутній простір міста, зокрема Парижу. Так, у ньому автор змушує читача рухатися від вулиці, близької до станції Бозарі, до провулку, який знаходиться за площею Республіки, або за Ботанічним садом, до Кінопанорами біля Бір-Aкем та поліцейського відділку
біля станції Бозарі, перетнути міст Легенда, який здіймається над залізною дорогою перед
вокзалом Сен-Лазар, далі слідує кабінет адвоката, що по вулиці Тілсіт, багатоповерхівка по
вулиці Мартір та будинки на бульварі Мортьє. Так само і четверту главу роману „Меридіан Ґринвіч” можна розглядати як квінтесенцію зиґзагоподібного руху. Якщо простежити за
шляхом Тео Сельмера від площі Патріархів, яка знаходиться у 13му окрузі Парижу до музею
Г. Моро (18й округ), то очевидно, що читач опинився в діаметрально протилежній частині
міста, а топографічні вказівки твору дають можливість відтворити або навіть прослідкувати
по карті реальний шлях персонажа. Зауважимо, що персонаж не рухається безперервно від
одного пункту до іншого, він повсякчас зупиняється, то біля букіністів, то звертає увагу на
статую Жанни Д’Арк („зазвичай блискуча та золотава на сонці, була сірою та тьмяною того
похмурого дня, коли він оминав її” [6: 26]). Стрибкоподібний ритм переміщення персонажів наявний в епізоді, коли „каскад монет”, які герой отримав як здачу в булочній, б’ються
„при кожному кроці об його стегно” [6: 26]). В цілому, сукупність описів переміщення героя
справляє враження фрагментації, стрибків або невпорядкованості. Таким чином, шлях, який
проходить Сельмер, це не просто дорога від одного пункту парижської топографії до іншого,
це розрізнені фрагменти з життя Парижу.
У своїх творах письменник часто протиставляє простір міста й передмістя, зокрема околиць Парижу. Це, наприклад, описи старовинного передмістя Іврі, зруйнованих
і занедбаних Баньоле та Фонтенбло в романі „Черокі”, які контрастують з модернізмом
сучасних метрополій, змальованих у романі „Озеро” (сучасний комплекс Марн-Лявале,
де знаходиться всім відомий парижський Діснейленд). Також згадуються безлюдні вулички Левалуа та дільниця для багатих Шантійї в „Малайзійській пригоді”. Занедбаною
та знищеною ми бачимо вуличку Мадам де Санзійон, біля Левалуа: „конструкції зменшувалися, темніли, псувалися, іноді аж до руйнації, оточені земляними насипами, на яких
буйно розросталися височезні бур’яни […] Зовсім понівечені, забиті гнилими дошками,
двері були відсутні та виходили вглиб сірого будівельного сміття та попелу” [4: 55], а
далі крізь опис письменник уводить у твір думку про світле минуле героїв з темним кінцем – „на поштовій скринці з білого металу містилися два прізвища (Відаль, Понтіак)
вписані темною фарбою” [4: 55]. З власною назвою Понтіак у нас виникають конотації з
відомим та дорогим автомобілем 80–х років, а прізвище Відаль носять деякі французькі
художники та актори, що вказує на особливий соціальний прошарок суспільства та його
міграційний характер.
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Отже, передмістя завжди орієнтоване на місто та постійно фігурує на першому плані географії роману, де письменник лаконічно описує архітектуру, урбанізм та відстань:
„цегла й бетон, каміння вапняку та цинку” вибудовують „похмурі майстерні, порожні
булочні, безнадійні приватні будиночки” та „центри міста, де змикаються супермаркети та сервісні заклади, де не завжди видно сполучуваність агломерацій” [5: 129-130]. А
комерційний центр Кретей-Солей – це „еспланада, оточена затуманеними хмарочосами,
обрамленими масивними житловими комплексами, які поступово винищують все на своєму шляху […] ” „та замурована в коло розбитих багатоповерхівок, які нагадують лоскутну ковдру, що складається із заглибин з різнобарвних шматків паперу й матерії” [5:
158-161]. Місто та передмістя створюють оповідь з кругових форм простору, що втілює
його закритість та лабіринтичність. Вони вписуються в романний простір як очевидна
річ, оскільки половина французького суспільства там проживає. Міські комерційні центри, пейзажі села, моря та гір, далекі закордонні простори, космос, все це письменник
об’єднує у вдало підібраних пропорціях.
Ешнозівські описи міських та приміських територій не тільки передають соціальну проблематику, а й відбивають переривчастий ритм фікціонального твору, зокрема,
завдяки численним нагромадженням. Так, передмістя Марселя, яке являє собою індустріальну зону, це „схили, на яких вишикувалися ряди вицвілих будинків спальних районів, величезна бліда лікарня, яка визирає над розкиданими дахами поштукатурених
приватних будинків, мерії штучних округів, чимало городів та ділянок, призначених
для будівництва. Кілька котеджів кінця минулого сторіччя з терасами та дзвіничками,
які були перебудовані на соціальні інституції, якщо не на медико-психо-педагогічні
центри. Там було також кілька пустирів, а ще два чи три супермаркети з ділянками
для паркування візків для продуктів” [7: 32]. Докладно змальовані й менші за об’ємом
простори: такі, як квартира та її урбаністичне вмістище. Ці описи знаходимо у другій
главі „Малайзійської пригоди”. Наприклад: „На п’ятому поверсі багатоповерхівки з
білого каменю Жюстін ділила з Лорою сімдесят квадратних метрів. Спочатку це повинно було бути їх тимчасовим житлом, а в результаті домовленостей стало тимчасовим табором для султанш на канікулах, які непогано розмістилися посередині пустелі,
недалеко від джерела, оточені виключно необхідними легкими предметами, до яких
можна дістатися рукою з килима” й т. ін. [4: 17-18].
Опис у творах Ж. Ешноза ретельно вибудований, а його техніка нагадує світло проектора, який виводить з тіні місця та предмети, дозволяючи уявити зовсім інший світ.
Як домінуючий стильовий прийом при зображенні урбаністичного простору письменник
використовує еліпс. Його текст почасти набирає форми прогулянки містом, протягом якої
схоплюється накопичення назв магазинів, закладів, слоганів реклам тощо. Окрім того,
інколи аудіосенсорні ефекти в ешнозівському тексті можуть замінювати цілий абзац класичного опису. Наприклад, опис звучання мелодії “Вересневої пісні” (September Song)
передає атмосферу класичного дорогого бару, позбавленого самобутності: „немолода
піаністка проводила там своє звичне священнодіяння, незмінне до однієї тисячної: коли
він зайшов, максимально нафарбована та налакована, з розкішними покладами штучних
перлів і зубів, вона вибивала на клавішах приспів Вересневої пісні” [5: 100]. Діалоги
багаточисельних персонажів зводяться до кількох мінімальних фраз, тобто це репліки в
телеграфному стилі, притаманні пригодницьким романам. Справжній зміст часто густо
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присутній поза словами, у відступах та розмірковуваннях, переміщуючись від слів персонажу до оточуючого світу, що є свідченням сучасного способу висловлювання.
Мовні еліпси надають читачеві нагоду їх розкодовувати. Наприклад, перша глава
„Меридіану Ґринвіч” є яскравим свідченням цього. Деталізований світ, запахи, смаки
тощо, себто все те, що оточує людину насправді викликає сумнів стосовно реальності
зображуваного. Це може бути лише метафора або ж певна історія, центр, причина твору.
Таким чином, Ж. Ешноз ставить під питання основну фундаментальну різницю між словом, яке називає, та письмом, яке спонукає. Його персонажі зрідка промовляють більше,
ніж п’ять рядків поспіль, частіше – два або три. Навіть, коли вживається непряма мова,
вона зводиться до мінімуму, супроводжена уривками описів звуків та шумів, фонового
мовлення радіо або телебачення, розмов у метро й на вулиці. Отже, така текстова „стриманість” перетворює читача на туриста, котрий споглядає запропоноване й коротко прокоментоване екскурсоводом визначне місце.
Як бачимо, важливу роль в Ешноза відіграють дескриптивні прийоми, які провадяться автором не лише крізь зорове відчуття – часто натрапляємо в його творах на ольфактивне й звукове відтворення реальності. Звук і музика у творах письменника не є
марною описовою прикрасою наративу, вони займають головний простір твору, взаємодоповнюють один одного. Відтак ешнозівський світ не мовчить, він звучить, навіть якщо
починається з глави-тиші, на кшталт давнього німого кіно або сучасної кінострічки, в
якій вимкнули звук, як, наприклад, у романі „Меридіан Ґринвіч”. Автор описує чоловіка
та жінку, які безмовно кохаються під гуркіт хвиль на пляжі Океанії: „Вони залишили
свій одяг на скелі та пірнули між піском та водою, ніби ковзнувши тілами у чисті та
прохолодні простирадла, які підтягнули до плечей [6: 9]. Лише через кілька сторінок,
ми чуємо „звук фотоплівки, яка шалено крутиться навколо осі бобіни, та клацання засуву апарату, яке сколихує повітря. […] Отже, це був кінець фільму” [6: 13]. А ми були
присутні на беззвучному приватному кінопоказі. Роман „Черокі”, навпаки, починається
повільним підняттям звуку, що нагадує початок опери Вагнера „Золото Рейну”. Так, сцена починається обміном кількома буденними фразами між офіціантом і клієнтом, потім
звук наростає: ми чуємо як на підлогу кинули годинник та розчавили його, шум кількох
машин, муркотіння кота, а потім жахливу музику, яка стає все голоснішою та досягає
вуха чоловіка. При цьому опис супроводжується накопиченням градаційних елементів,
що стилістично передає підвищення звуку. Роман „Озеро” починається подвійним телефонним дзвінком. Лише „Окупація земель”, дія якої відбувається на будівництві, починається pianissimo, тобто зі звичних звуків домашніх буднів, наприклад, зітхання, скрипу
розкладного дивану. Разом із тим, архітектора багатоповерхівки, яку будують за кілька
метрів від протагоністів, звати Вагнер, що ніби-то компенсує брак звукових ефектів і
конотативно насичує текст звуком.
Якщо класичні романісти використовують коментар оповідача або внутрішній монолог, то Ж. Ешноз застосовує лише звуки: щоб передати думки і психологічно-емоційні
стани, його персонажам інколи достатньо лише увімкнути програвач, з якого лунає музика (від класики до джазу). Простір музики ніколи ані описується, ані коментується, він
лише наявний. Невипадково головний персонаж „Черокі” Жорж Шав пам’ятає назви 478
дисків, записаних з 1940 по 1970 рік. Фінальна сцена „Черокі” звучить у прямому сенсі
слова: „Оскільки машина пригальмувала на червоне світло, водій нахилився, витягнув з
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плаского футляру магнітофонну касету, яку він запихнув у програвач; з чотирьох колонок, вставлених у дверцята автомобіля, витікали перші ритми Черокі. Молода жінка зрештою, дозволила собі схилитися на плече Жоржа” [3: 247]. Окрім цього, представляючи
свій роман „Озеро”, письменник наголосив, що „творити зміст”, означає „творити звук”.
Ешнозівська техніка опису справляє таке враження, що ми або стоїмо на місці, або
стрімко рухаємося по швидкісній трасі. Описові елементи нагромаджуються в ритмі
кроків пішохода або руху автомобілю. Постійна присутність машин, літаків, кораблів,
ракет, зміна декору та простору виходить за межі звичайного реалізму. Образи рухаються
зі швидкістю кінострічки у фазі прискорення, але здається, що ми їх бачимо у фіксованому плані, завдяки вдало підібраній системі, яку можна розглядати у двох планах: з одного
боку, це послідовність образів-орієнтирів, які надають творові свого особливого ритму,
як певна структура, яка створює ефект тривалості; з іншого боку, за умови наявності
великого простору, між образами розміщуються більш постійні плани, які формують
сутність твору. Наприклад, у 22-ій главі роману „Озеро” спочатку на чотирьох лінійках
з’являється образ Сюзі Клер, яка повинна купити в аптеці снодійне, решта двадцять три
лінійки присвячені комерційному центру, в якому була розташована аптека, в якій можна знайти заспокійливе. Після цього опису розповідь продовжується, письменник знову
повертається до Сюзі Клер. Проте, раптово твір знову зупиняється на описі багатоповерхівок і вуличних буденних речей (тринадцять лінійок тексту). Потім протягом трьох
лінійок письменник повертається до образу Сюзі, після якого слідує довгий епізод про
урбанізацію та архітектуру передмістя, аж до моменту, коли знову з’являється Сюзі, цоього разу за кермом автомобіля, який рухається в напрямку аеропорту. Закінчується глава
тим, що в ресторані аеропорту Сюзі спостерігає за тим, як злітають літаки. Отже, вкотре
простежується ідея образу, з одного боку, застиглого на місці, та величезного швидкісного руху, з іншого. Новизна письма Ж. Ешноза полягає у його наративній техніці: насправді його твори відбивають ритм життя з раптовими пришвидшеннями та довгими
зупинками, котрі втілюють чекання у заторах на міських шляхах.
Характеризуючи простір ешнозівського роману, Ж. Лебрен зазначив: „Якби простір
можливо було б стиснути до розмірів гігантського калейдоскопу, то кожне його зображення виблискувало б особливим сяйвом” [13: 31] та звучанням. Рухаючись повільно чи
швидко просторами автомагістралей, шосе, залізними коліями, оминаючи занедбані або
ж розкішні передмістя, бачимо простір міста та передмістя, через який Ж. Ешноз намагається передати читачеві соціальний статус персонажа та ритм життя сучасного суспільства, його чітко виражену урбаністичну тенденцію. Простір міста закінчується там, де
починається простір передмістя і навпаки, разом вони утворюють гармонійну структуру,
себто серед занепаду й пустелі виростають величезні комерійні центри, які в свою чергу
ховаються за хмарочосами, в яких розчиняються менші за об’ємом простори квартир та
інших житлових і не житлових конструкцій. Весь цей світ письменник дає змогу не лише
побачити, а й почути, достатньо кількох еліптичних рядків з відомої мелодії, щоб відчути психо-емоційний настрій персонажів. Оригінальна дескриптивна манера відтворення
простору через ольфактивні й аудіосенсорні відчуття спричиняє жанрову інтермедільність творів письменника, зокрема тоді, коли його твори містять елементи кінематографу
та мистецтва фотозйомки. Разом із тим, поєднуючи урбаністичні описи з традиційними
жанровими формами, письменник трансформує їх.
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ГЕОГРАФИЯ И ГЕОМЕТРИЯ ПРОСТРАНСТВА ЭШНОЗОВСКОГО РОМАНА
Доклад посвящается самобытности форм изображения пространства в романах
современного французского писателя Жана Эшноза. Изучены способы введения в повествование круговых форм пространства, его воплощение в закрытости и лабиринтичности. Определены способы, которые выступают факторами фрагментации пространства романа: это разрывы в средине нарратива, детальное описание предметов,
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перемещение в пространстве и перемещение пространства. Внимание акцентируется на
теме урбанистического пространства в романах Ж. Эшноза, и доказывается мысль, что
урбанистическое пространство у Эшноза всегда социальное. Также внимание уделяется
звуковым и ольфактивным описаниям, которые передают социальный аспект пространства. Исследуется также использование эллипса как доминирующего стилистического
приёма при изображении урбанистического пространства в романах писателя.
Ключевые слова: современная французская литература, Ж. Эшноз, пространство
эшнозовского романа, геокритика.
Hromyk А., postgraduate (student)
Yuriy Fedkovych Chernivtsi national university
GEOGRAPHY AND GEOMETRY OF THE SPACE IN THE ECHNOZIEN’S NOVEL
The article deals with the originality of the forms of the space representation in the novels
by the modern French writer Jean Echenoz. We studied the methods of introducing of circular
space forms, their realization in the closed and the labyrinthine forms. We outlined the methods, which realize the space fragmentation of the novel: this is the fraction in the narrative,
the detailed object, the movement in space and the movement of space. We put emphasis on the
urbanistic space in the J. Echenoz’ novels. It is shown that urbanistic space is always social.
Key words: modern French literature, Jean Echenoz, the space of the echnozien’s novel,
geocriticism.
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ШЛЯХИ ТЕОРЕТИЧНОГО ТА ПРАКТИЧНОГО ОНОВЛЕННЯ КИТАЙСЬКОЇ
ДРАМИ У КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРНИХ ЗМІН ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ
ХХ СТОЛІТТЯ
У статті досліджується становлення китайської драматургії, її взаємозв’язок із
усною народною творчістю. Визначається залежність сучасної китайської драматургії від соціально-політичної ситуації в країні. Аналізується динаміка змісту та форм
творів китайських драматургів.
Ключові слова: китайська драма, культурна революція, політична ситуація, експериментаторство, авангардність змісту та форми.
Історичне становлення культури Китаю зумовлене невпинними соціально-політичними та економічними процесами, що відбувалися від часів правління династії Шан (Їнь)
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(1766–1122 р. до н. е.). Література, як невід’ємна складова духовної цінності народу, віддзеркалила не лише дійсність, а й увібрала ментальні та специфічні риси, що дозволили
їй стати найстарішою у світі. Натомість, перші зразки китайських п’єс, у порівнянні із
поезією та прозою, виникли порівняно пізно – у ХІІІ столітті.
Підґрунтями до написання драматичних творів стали фольклорні джерела, що живилися міфами, переказами, оповідями, коли життя стародавньої людини повністю залежало від сил природи та підкорялось стихіям. Зв’язок із навколишнім, суворе дотримання порядку, небесних та земних законів породжують цілий пласт філософії даосизму,
конфуціанства, буддизму та чань-буддизму. Із часом, постійне слухове виконання перших вистав, оформлене без тексту, вже не могло задовольнити як творців, так і акторів.
Сатира на життя, карикатури на чиновників, повсякденні типові гумористичні ситуації
потребували спершу письмової, а потім й літературної обробки. І вже із ХVІІ століття у
Китаї ставляться перші театральні вистави.
Прикметною рисою китайської драматургії стала відсутність жанрового поділу на
комедію, трагедію та власне драму. Лише звернення відносно сучасних драматургів до
нових змісту та форми, необхідність розмежування характеру конфлікту виокремили
драму за жанрами.
Із часів юанської драми провідними сюжетами були ті, що пов’язані із служінням
імператору та державі. Тематика та проблематика п’єс була насичена здебільшого просвітницько-патріотичним звучанням. Постійне наповнення текстів, як зацзюй, так і сіцюй, внутрішніми проблемами, історичним минулим, культовим уславленням поступово
призвело до кризи жанру. Вихід вбачався митцями у новій формі, попри те, що зміст
залишався майже без змін.
Кардинальні зміни у драматургії оминули і кінець ХІХ – початок ХХ століть. Твори,
написані для театру цзінсі, так само не вирізнялися багатством сюжетних форм. У свою
чергу, 20-ті роки минулого століття у світовій літературі характеризуються поступовою
відмовою від класичних творів. У численних дискусіях, літературні теоретики та практики, давали зразки абсолютно нової прози, поезії та драми, відмовляючись не лише від
класичних правописних норм, а й від усталеного синтаксису.
Оновлення тодішньої китайської драматургії відбувалося за рахунок і європейської реалістичної драми (хуацзюй), і «руху 4 травня» 1919 року. Саме у той час нові виконавчі школи на сцені починають ставити одноактні п’єси, невеликі жартівливі п’єси гумористичного
змісту, а також твори, що віддзеркалювали найбільш цікаві моменти тогочасної дійсності.
Отже, нові реалії не залишилися поза увагою китайських драматургів. Із часом, репертуар наповнюється кращими зразками китайської драматургії (п’єсами Го Мо-жо,
Тянь Ханя, Е Шен-тао, Ван Тун-чжао, Хун Шеня), що невдовзі стають її класикою.
На художню динаміку китайської драматургії ХХ століття вплинули як загальносвітові літературні процеси, так і прагнення митців до реформування їхнього національного
репертуару через написання п’єс оновленої форми та змісту. Неодноразово митці (серед
яких були і Ся Яня, Цао Юя, Лао Ше, Сун Чжи-ді та інші) не мали можливості повністю
проявити себе, адже, цілком залежали від політичної волі тодішніх лідерів. Провідною у
першій половині ХХ століття стає думка про те, що література, а, відповідно, і драма – це
твори, написані виключно для народних мас, отже, є агітаційним засобом показу картин
життя [6]. Як приклад, написане Хе Цзін-чжі та Діном Ні у січні-квітні 1945 року лібрето
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до народної легенди про селянську дівчину Сі-ер, що була досить широко розповсюджена у північній частині провінції Шеньсі.
Важливим буде підкреслити, що на тематику драматургії ХХ століття суттєво вплинули внутрішньо-територіальні зміни, що сталися у цей час у Китаї. До проголошення у
1949 році Китайської народної республіки, задля поліпшення життя акторів, можливості
створювати театри у великих містах, 1930 року була створена Ліга лівих театральних
колективів (з 1931 року перейменована у Лігу лівих театральних діячів країни). Сцена
стає потужним засобом пропаганди, підняття свідомості, закликом до боротьби проти
японської агресії та багаточисленними внутрішніми ворогами [4].
На естетичні пошуки китайських митців ХХ століття, за слушним зауваженням
А. Радіонова [7], вплинув поділ літератури на чотири течії: ідеологія Гоміньдану, у витоків якої стояв Сунь Ятсен [孫逸仙/ 孙逸仙], якими було розпочато не лише реформу
літературної мови, а й оформлення нових зразків літератури, що тяжіли до європейських
(наприклад, твори Лю Бай-юя — 劉白羽). Діячі, які творили на території, що перебувала
під контролем Мао Цзе-дуна і, відповідно, тяжіли до соціалістичних ідей, проголошення
«культурної революції», першопочатком якої було цькування історичної драми У Ханя
«Розжалування Хай Жуя» (1961 рік). Твори про частину Китаю, що була частково окупована Японією (Ма Фін і Сі Жук «В горах Люйляну»), «література іноземних концесій у
Шанхаї» ( твори Оуян Шаню, Му Шіїна, Ши Чжецуна, Е Лінфена) [7].
На жаль, нетривалим із точку зору експериментаторства у драматургії був і «курс
ста квітів», своєрідну реформу через суперництво театральних шкіл, що розпочався у
наприкінці 50-х років ХХ століття і був штучно згорнутий із ідеологічних та політичних
міркувань 1960 року. Але курс, проголошений партією Мао Цзе-дуна, допоміг виявити
усіх неблагонадійних митців.
Кінець 40-х – 70-х років минулого століття, до кінця правління Мао Цзе-дуна, позначився боротьбою з китайською культурною інтелігенцією, що, у свою чергу, не самим
позитивним чином вплинуло й на драматургію. Так, С. Грінблат, американський дослідник-синолог, нарахував 63 політико-ідеологічні кампанії за період з 1949 по 1965 роки
[4, С.308]. Саме у ті часи почалося тотальне впровадження ідеології підпорядкування
ідеям комуністичної партії Китаю, розробленням ідеологічних стандартів, тем, образів,
все інше було визнано як небезпечне та вороже.
Спорадичне, здебільшого ідеологічно-вивірене бачення розвитку новітньої китайської драматургії, виявила потребу системного та цілісного її бачення. Саме тому
окреслений період у дисертаційній роботі представлений іменами як ідеологічно вивірених драматургів Діна Ні та поета Хе Цзін-Чжі, так і класика Тянь Ханя, експериментаторів-авангардистів із формою Лю Шугана, Лі Ваньфена, Лань Іньхая, Цзинь
Юня, Ван Пейгуна. Новими із точки зору вивчення та дослідження у новітній китайській драматургії стане і аналіз п’єс задекларованих авторів із точку зору поєднання
вербального та візуального.
Безсумнівно, увагу на творчий процес, який тривав і триває у Китаї зараз, відкриває ширші можливості ґрунтовного осмислення самобутності та своєрідності китайських драм.
Так, необхідність змін у новітній китайській літературі одними із перших побачили
та теоретично оформили у статтях Ху Ши та Чень Дусю. Відомий китайський вчений,
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поет, філософ Ху Ши (胡適), який на початку ХХ століття здобув освіту в Сполучених
Штатах Америки, захоплювався вченням Джона Дьюї, очолив видавництво прогресивної на той час у Китаї «Нової молоді». У статті «文学改良刍议» («Попередні пропозиції з
реформи літератури»), надрукованій 1 січня 1917 року, автор слушно зазначав, що зміни
у літературі необхідно розпочати із виконання 8 пунктів, а саме: писати зі змістом (须言
之有物); не наслідувати давнім (不摹仿古人); дотримуватися граматичних норм (须讲求
文法); не впадати у меланхолію (不作无病之呻吟); відмовитися від набридлих літературних кліше (务去烂调套语); не використовувати туманних літературних натяків (不用典);
відмовитися від ритміко-мелодійної парності побудови тексту (不讲对仗); не позбуватися просторіччя та популярних висловлювань (不避俗字俗语) [10]. Важливим є те, що у
пункті «Писати зі змістом» Ху Ши точно підкреслив, що текст – це не лише слова, і нема
в цьому нічого складного; але навіщо література без суті?... Тому, коли я кажу «зміст», я
маю на увазі вислів давніх: «література – носій високих ідеалів» [10].
Стану драматургії, за влучною оцінкою Ху Ши, прикметною належною кількістю
драматичних творів, особливо ханьцев. Адже, як далі пише автор, що його країна завжди
була багата літературними талантами. Ху Ши з гордістю пише про те, що саме його покоління багате на нові літературні досягнення[10].
У свою чергу, Чень Дусю у статті «文学革命论» («Роздуми про літературну революцію»), що вийшла друком 1 лютого 1917 року (через місяць після друку Ху Ши), наголошував на тому, що оновлення є необхідною умовою розвитку китайської літератури
у нові часи. До того ж, п’єси, написані за часи династій юань та Мін, так само, які Мін
та Цін є чудовими літературними прикладами із нещодавньої історії. На жаль, як далі
продовжує автор, ці жанри були загублені, не змогли розвинутися далі. Сучасна література, на думку Чень Дусю, є вульгарною та банальною, і поруч не стоїть із літературою
європейською [12].
За оновлення національної драматургії, проти засилля у ній масок, співу, а не розмовної мови, виступав і Цянь Сюаньтун, який, як і попередні автори, відстоював думку
про те, що необхідно брати найкраще із західних драматургів, а не спиратися виключно
на китайських авторів [13].
Попри розгортання дискусій, китайська драматургія 20-х років ХХ століття не дала
яскравих зразків. Лише згодом, новаторство з’явилось із появою п’єс Тянь Ханя. А вже
сучасні дослідники, зокрема В. Аджимамудова та М. Спешнєв, аналізуючи драматургію
60-х – 80-х років минулого століття, віднесли п’єси Тянь Ханя до модерних [9].
Зобразити життя таким, як воно є, особливо на околицях, спробував і відомий китайський митець Лао Ше (老舍), який загинув наглою смертю у серпні 1966 року. На жаль,
автору великої прози у драматургії не вдалося віднайти себе ні у сорокових роках минулого століття, коли вийшла друком його перша п’єса «Повернемось», комедія «Клапті
туману», ні у драматичному творі «Канава Драконячий вус», написаному у 1950 році [5].
На європейському просторі дослідження китайської літератури посідало провідне
місце у монографіях відомого філолога-синолога В.М. Алексєева, який не лише вивчав
масив китайської мови як науковець, а й наголосив на тому, що необхідно вивчати історію китайської літератури як основну складову художньої творчості.
Дослідження традиційного китайського театру сицюй посідає провідне місце у однойменній монографії І. Гайди (1971 р.). У свою чергу, аналіз китайського театру з огляду
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на традиційне суспільство XVI—XVII ст. подано у монографії С. Серової («Китайський
театр та традиційне китайське суспільство (XVI—XVII ст.) 1990 р.).
На експериментах із формою та змістом новітніх п’єс наголошують у післяслові до
збірника «Сучасна китайська драма» В. Аджимамудова та М. Спешнєва. Китайский театр и традиционное китайское общество (XVI—XVII вв.) Дослідники, аналізуючи зразки драм Лю Шугана, Лі Ваньфеня, Цзинь Юня, Ван Пейгуна, наголосили на авангардності творів, тяжінню новітньої драматургії до європейських зразків.
У сучасній національній синології аналізу динаміки художніх текстів з огляду на
культурно-політичну ситуацію у країні присвячено статті С. Семенюк та В. Урусова (у
співавторстві) «Китайська література ХХ століття і творчість Гао Сінцзяня). Вагомий
внесок у вивчення китайської драматургії зробила і Н. Ісаєва – автор ряду проблемних
робіт, в яких досліджуються не лише персоналії творців китайської драми, а обґрунтовуються твори китайської та європейської літератур з точки зору компаративістики
(«Класичні теорії драми в Китаї та Європі: компаративний аспект» (у співавторстві з
А. Акімовою), «Літературознавча компаративістика та перспективи дослідження українсько-китайських літературних взаємин»).
Вирішенню проблем китайської драми минулого століття присвячено дисертаційну
роботу О. Воробей «Творчість Лао Ше та китайська розмовна драма першої половини
ХХ ст.». У дослідженні авторка зіставляє твори сучасних творців новітньої китайської
драми, детально вказує на художні особливості творів.
Проте названі праці охоплюють лише частину проблематики новітньої китайської прози та драми. Розроблені авторами наукові парадигми зводяться до таких концептів: китайська драма мала досить тривалий шлях розвитку; на еволюцію п’єс вплинула народна
творчість; своєрідність драми поставала у нерозмежуванні її на власне драму, комедію та
трагедію; політичні та культурні зміни, що сталися на початку ХХ століття, призвели до
появи нових тем та сюжетів, однак розроблених виключно на китайському тлі.
Практично не з’ясованою залишається специфіка новітніх драм 80-х років ХХ століття з огляду на поєднання у них вербального та візуального. Саме тому назріла потреба
детального дослідження творів, зокрема п’єс Цзинь Юня «Нірвана «Пса» (1986 р.), Лі
Ваньфеня та Лань Інхая «Ранкові прогулянки» (1985 р.), Ван Пейгуна «Ми» (1985 р.),
Лю Шугана «Візит мертвого до живих» (1985 р.) та їх співставлення із драмами Тянь
Ханя «Жінка-інспектор Се Яохуань» (1961 р.) та олітературеному Хе Цзин-чжі та Діном
Ні твору «Сива дівчина» (1945 р.).
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ПУТИ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И ПРАКТИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ
КИТАЙСКОЙ ДРАМЫ В КОНТЕКСТЕ КУЛЬТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ВТОРОЙ
ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА
В статье исследуется становление китайской драматургии, ее взаимосвязь с устным народным творчеством. Определяется зависимость современной китайской драматургии от социально-политической ситуации в стране. Анализируется динамика содержания и форм произведений китайских драматургов.
Ключевые слова: китайская драма, культурная революция, политическая ситуация,
экспериментаторство, авангардность содержания и формы.
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WAYS OF THEORETICAL AND PRACTICAL UPGRADE OF THE CHINESE
DRAMA IN THE CONTEXT OF CULTURAL CHANGE OF THE SECOND HALF
OF THE TWENTIETH CENTURY
The article examines the formation of Chinese drama, its connection with oral folk art. It
also deals with the dependence of modern Chinese drama on the socio-political situation in the
country and the dynamics of contents and pieces of Chinese playwrights.
Key words: Chinese drama, cultural revolution, the political situation, experimentation,
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ДЕТАЛЬ И ЕЕ РОЛЬ В ПРОЗЕ И.А. БУНИНА
Художественная деталь в литературном произведении – один из элементов художественного текста, несущий важную смысловую и эмоциональную нагрузку. Художественная деталь создает целостный образ, делает его индивидуальным. Деталь
является характерной отличительной чертой персонажа. Деталь может появиться в
тексте один раз, но может и повторяться неоднократно для усиления эффекта в соответствии с замыслом автора.
Ключевые слова: художественная деталь, функция и значение детали, И.А. Бунин
Художественная деталь в литературном произведении (франц. detail –подробность, мелочь, частность) – один из элементов художественного текста, несущий важную смысловую и эмоциональную нагрузку. Использование деталей в художественном
произведении позволяет автору максимально полно воссоздать образ персонажа, его
внешность, психологию, окружающую обстановку, пейзаж. Из отдельных деталей в их
неповторимой индивидуальности складывается система образов художественного произведения. Без детали невозможно создать целостный образ, именно деталь индивидуализирует его, становится доминантным признаком, характеризующим данный персонаж.
Деталь может появиться в тексте один раз, но может и повторяться неоднократно для
усиления эффекта в соответствии с замыслом автора. «Эффективность использования
художественной детали определяется тем, насколько значима эта деталь в эстетическом
и смысловом планах: особо значимая художественная деталь нередко становится мотивом или лейтмотивом текста. Художественная детализация может быть необходимой
или, напротив, избыточной» [1].
Е.С. Добин в своей монографии «Сюжет и действительность. Искусство детали»,
занимаясь проблемами поэтики прозы, называет деталь важнейшим микроэлементом
литературного произведения и показывает, как деталь становится важнейшим средством
художественного исследования человека и общества. «Деталь, будучи своего рода точкой, имеет тенденцию расширяться в круг. Имеет иногда мало заметное, подчас совсем
незаметное, а по временам очень сильное стремление сомкнуться с основным смыслом
вещи: характерами, конфликтами, судьбами, – и этим придать произведению желанную
рельефность, законченность, предельную выразительность» [2: 393]. Л.В. Чернец пишет: «Детализация предметного мира в литературе не просто интересна, важна, желательна, – она неизбежна; говоря иначе, это не украшение, а суть образа. Ведь воссоздать
предмет во всех его особенностях (а не просто упомянуть) писатель не в состоянии, и
именно деталь, совокупность деталей «замещают» в тексте целое, вызывая у читателя
нужные автору ассоциации» [3: 82]. Р. Ингартен называет этот процесс конкретизацией произведения читателем [4: 82]. В.Е. Хализев отмечает, что малыми и неделимыми
© Петриашвили О.М., 2016
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звеньями художественной предметности являются единичные подробности (детали)
изображаемого» [5: 176].
Многообразие типов художественных деталей привело к созданию различных классификаций. В частности, Г.Н. Поспелов выделяет следующие группы деталей: 1) тематические; 2) композиционные; 3) стилистические [6:]. Л.В. Чернец предлагает группировать виды деталей, исходя из стиля художественного произведения [3: 294]. А.Б. Есин
разделяет детали на внешние и психологические. Внешние детали играют важную роль
в создании образов людей, их внешности и среды обитания, это портретные, пейзажные и вещные детали, а психологические отображают внутренний мир человека [7: 75].
Е.С. Добин выделяет детали и подробности, не рассматривая их в качестве синонимов.
«Подробность воздействует во множестве. Деталь тяготеет к единичности [2: 304]. B.
А. Кухаренко классифицирует детали в зависимости от их функциональной нагрузки,
но выделяет следующие разновидности: изобразительная, уточняющая, характерологическая, имплицирующая [8]. На данном этапе среди теоретиков литературы нет единой
точки зрения по вопросу классификаций художественных деталей.
За последнее время появились квалификационные исследования, в которых изучаются виды художественных деталей, их роль и значение в творчестве отдельных авторов. В.Г. Кочетова – «Художественная деталь в прозе И.А. Гончарова: Типы, функции,
эволюции» (2002) – рассматривает описательная деталь, пейзажная деталь, вещная деталь, психологическая деталь, делается акцент на речевой и поведенческой особенности персонажа. О.И. Просянникова – «Актуализация имплицитности художественной
детали в текстах психологической прозы. На материале английского психологического
рассказа ХХ века» (2004) – изучает особенности и функции художественной детали,
роль детали в формировании художественного образа. А.А. Степаненко – «Подтекст
в прозе А.П. Чехова» (2007) – выявляет функции художественной детали как одного
из средств создания подтекста произведения. Л.В. Трофимова – «Своеобразие художественной детали в романе М.А. Шолохова «Тихий Дон» (2009) – исследует одоративные, осязательные и вкусовые художественные детали. И.А. Жаворонок – «Художественная деталь и ее функции в творчестве Л.Е. Улицкой» (2012) – анализирует
функции цветовых деталей. К.Н. Галай – «Функция художественной детали в прозе И.
Бунина и Ги де Мопассана» (2013) – изучает типологию художественного мастерства
двух авторов в области пейзажной детали, вещной детали и одоративной детали. Однако отдельного научного исследования роли и функции художественной детали в прозе
И.А. Бунина нами не найдено.
И.А. Бунин мастерски использовал изобразительные и выразительные возможности
художественных деталей в своих произведениях, будь это образ персонажа, его характер
или элементы интерьера, пейзажа. В рассказах из цикла «Темные аллеи» такие детали,
как «улица» и «дорога» встречаются часто, они являются важными, разноплановыми и
значимыми, и которые относятся и к пейзажу, и к хронотопу. Дорога – это символ изменчивого времени, а в широком смысле она – символ человеческой жизни, движения.
Первый рассказ «Темные аллеи», который дал название всему циклу, начинается так:
«В холодное осеннее ненастье, на одной из больших тульских дорог, залитой дождями
и изрезанной многими черными колеями, к длинной избе, в одной связи которой была
казенная почтовая станция, а в другой частная горница…» [9 (4: 5].
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Именно в «дороге», на «казенной почтовой станции», то есть вне дома, в большом
чужом мире происходит встреча двух людей, которые в молодости страстно любили
друг друга. Любовные отношения барина и крепостной девушки или просто крестьянки нередко составляют сюжетную канву многих произведений И.А. Бунина («Суходол», «Таня», «Натали», «Грамматика любви»). Писатель большое внимание уделяет
психологической стороне взаимоотношений. В одних его рассказах такая ситуация
завершалась законным браком («Грамматика любви»), но в данном случае история
любви закончилась банально, что было характерно для русской дворянской среды XIX
века: молодой барин Николенька бросил Надежду, условности общества не позволили
ему переступить сословные различия. Дальнейшая семейная жизнь Николая Алексеевича не сложилась: жена бросила его, сын вырос «негодяй, мот, наглец, без сердца,
без чести, без совести…». Николай Алексеевич осознает, что жизнь не удалась, а в
Надежде «он потерял самое дорогое, что имел». Вспыхнувшие воспоминания о былой
любви, взволновавшие его, подчеркнуты единственной деталью «солнце»: «Низкое
солнце желто светило по пустым полям, лошади ровно шлепали по лужам» [9 (4: 9]. Художественные детали в рассказе подчеркивают авторский замысел, выполняют функцию подтекста. Например, время действия – деталь-хронотоп «осень» выступает как
параллель к жизненному циклу, данном случае это закат жизни; неожиданная встреча
осветила Николая Алексеевича отблеском былой любви (деталь «солнце). Словами кучера автор вводит психологическую деталь в образ Надежды: «А она, ваше превосходительство, все глядела в окно, как мы уезжали» [9 (4: 9]. Хоть Надежда и не простила
Николеньку (как она сама сказала), свою самую большую любовь, но все-таки долго
провожала его взглядом. И еще одна деталь в этом эпизоде – «окно», граница между
внутренним (миром Надежды) и внешним миром (миром Николая Алексеевича), которая отгораживает Надежду от ее бывшего возлюбленного.
«В Париже» повествование начинается следующей фразой: «Когда он был в шляпе –
шел по улице или стоял в вагоне метро…» [9 (4: 90], и заканчивается: «На третий день
Пасхи он умер в вагоне метро…» [9 (4: 99]. Повторяющаяся деталь «в вагоне метро»,
то есть вне дома, во внешнем мире подчеркивает одиночество главного героя, бывшего генерала Николая Платоныча, верного слуги Отечества, не запятнавшего свою честь
офицера русской армии. Он доживает, как и сам И.А. Бунин, в эмиграции, в Париже,
одинок, жена его бросила, других близких людей и родных нет. Неожиданное знакомство
с русской эмигранткой Ольгой Александровной происходит «вечером», следующие три
встречи были также «вечером» и каждый раз автор это подчеркивает: «Однажды в сырой
парижский вечер поздней осенью» [9 (4: 91] , «Добрый вечер. Приятно, что вам у нас понравилось» [9 (4: 93], «На третий вечер он спросил» [9 (4: 94]. Вечер, как время встреч,
превращается из детали-хронотопа в символ заката жизни Николая Платоныча, именно
тогда он встречает свою позднюю любовь, которая скрашивает его одиночество, но, как
оказывается, ненадолго. Спустя некоторое время Николай Платоныч умирает: «На третий день Пасхи он умер в вагоне метро, – читая газету, вдруг откинул к спинке сиденья
голову, завел глаза…» [9 (4: 99]. Это важная деталь пространственно-временного хронотопа, которая имеет глубокий подтекст. Почему именно в этот день герой рассказа
умирает? Существует давняя легенда, что после Святой Пасхи в течение Светлой седмицы небесные врата в Рай распахнуты, и души умерших в это время людей попадают
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прямо к Господнему престолу. Писателю импонирует его персонаж, и это подчеркнуто
лаконичной, но многозначительной деталью.
В рассказе «Антигона» И.А. Бунин сознательно не дает развернутого портрета героини, в создании личности красавицы-сиделки он использует лаконичные детали, с
помощью которых складывается зрительный образ и раскрывается характер. Сиделка
при больном дяде-генерале, прозванная им Антигоной, одета скромно и просто: «Высокая статная красавица в сером холстиновом платье, в белом переднике и белой косынке, с большими серыми глазами, вся сияющая молодостью, крепостью, чистотой,
блеском холеных рук, матовой белизной лица» [9 (4: 48]. Сиделка, по сути дела, прислуга, но «холеные руки» говорят о том, что эта девушка не из простой семьи, привыкла жить в комфорте, благополучии. После любовной истории с племянником генерала
она покидает дом. На станции Антигона выглядит совсем по-другому, в тексте нет подробного описания ее внешности, опять только детали: «она помахала ему из коляски
перчаткой, сидя уже не в косынке, а в хорошенькой шляпке» [9 (4: 54]. Внешне незначительная психологическая деталь говорит о характере девушки: «Перед завтраком
она пошла к генеральше и сказала, что должна внезапно уехать: стала спокойно врать,
что получила письмо от отца, – известие, что ее брат тяжело ранен в Маньчжурии, что
отец, по своему вдовству, совсем один в таком горе…» [9 (4: 53]. «Деталь… экономит
изобразительные средства, создает образ целого за счет незначительной его черты. Более того, она заставляет читателя включиться в сотворчество с автором, дополняя картину, не прорисованную им до конца… Деталь – мощный сигнал образности, пробуждающий в читателе не только сопереживание с автором, но и собственные творческие
устремления. Не случайно картины, воссоздаваемые разными читателями по одной и
той же детали, не различаясь в основном направлении и тоне, заметно различаются по
обстоятельности и глубине прорисовки» [8].
В «Чистом понедельнике» выделяется особая деталь пространственно-временного хронотопа – «чистый понедельник», которая имеет глубокий смысл. Чистый понедельник, начало Великого поста – в православной традиции – своеобразная граница,
рубеж между жизнью, полной соблазнов, и периодом Великого поста, когда человек
призван очиститься от скверны мирской жизни. В течение Великого поста верующие,
христиане, воздерживаются от нескромной пищи, не участвуют в увеселениях, не вступают в брак. В рассказе два главных действующих лица – он и она. Оба богаты, здоровы,
хороши собой, ведут рассеянный светский образ жизни. Но она «все что-то думала, все
как будто во что-то мысленно вникала» [9 (4: 199], на предложение о браке ответила, что
в жены не годится и однажды уехала, оставив письмо, котором была просьба не искать
ее, объяснив, что пойдет на послушание, потом, может быть, на постриг. Расставание
произошло на «Чистый понедельник», который есть и переход, и начало: от светской,
греховной жизни – в духовную.
В рассказе «Петлистые уши» И.А. Бунин создает характер «идейного» преступника.
Мир, по мнению автора, достиг предела бездуховности и распада. Адам Соколович называет себя «выродком», грубо и спокойно доказывает нормальность тяготения человека
к убийству, становится в рассказе символом деградации человека. Портретная характеристика Адама Соколовича: «необыкновенно высокий», «худой», «нескладный», «тяжелая челюсть», «большие ступни» и самая звериная черта его внешности «петлистые
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уши» призвана усилить мотив «озверения» человека. Отличительной чертой вырождения Соколович считает необычную форму ушей, как он сам отмечает: «у выродков,
у гениев, у бродяг и убийц уши петлистые, то есть похожие на петлю, – вон на ту
самую, которой и давят их» [9 (4: 567)]. Петля – символическое обозначение гибели,
беды, безвыходного положения, она становится знаковой деталью, символическим образом смерти. Это «вереница трамвайных вагонов, описывающих круг по площади»
[9 (4: 565], «длинный шарф из грубой лиловой шерсти» [9 (4: 574], «восьмой номер»
комнаты в гостинице [9 (4: 574].
В рассказе И.А. Бунина художественные детали становятся символами. Буквально в
первых строках встречаются «дроги, увозившие куда-то среди этого движения нищенский, никем не провожаемый ярко-желтый гроб» [9 (4: 565]. Здесь на память приходит
описание «желтой каморки Раскольникова, похожей на шкаф или сундук». Тема смерти
задана писателем уже в начале произведения и сопровождает действие на протяжении
всего повествования. Это прямое предвидение несчастья, вскоре происшедшего, которому предпослана развернутая деталь-символ: «За окном, за черными стеклами, глухо раздавались голоса, слышался шум какой-то машины и точно в аду пылал багровый огонь
огромного факела» [9 (4: 573].
По мнению М.М. Бахтина, важную роль играет изобразительное значение хронотопов. Сюжетные cобытия в хронотопе конкретизируются, время приобретает чувственно-наглядный характер. Можно упомянуть событие с точным указанием места и
времени его свершения. Но чтобы событие стало образом, необходим хронотоп, дающий почву для его изображения. Важную изобразительную и символическую функцию
в рассказе И.А. Бунина выполняют часы. Часы – это деталь, присутствующая во многих художественных произведениях, нередко главная функция часов в художественном
тексте прямо противоположна их бытовому назначению. Очень часто они отмеряют
не время, устремленное в будущее, а время, словно обращенное вспять, истекающее,
возвращающее в состояние небытия. Часы в рассказе «Петлистые уши» – от башенных
на городской думе и часов Николаевского вокзала до карманных часов Соколовича –
неумолимо отсчитывают время, оставшееся до трагического происшествия. Важной
деталью этих часов является отсутствие стрелок, а часы без стрелок это – символ пустой, бессодержательной жизни.
Время, в течение которого происходили события в рассказе, имеет четко определенные временные границы, является непрерывным (линейно развертывающимся) и постоянно фиксируется автором. «В одиннадцатом часу, небрежно, свысока простясь с матросами, оставшимися сидеть в ресторане, он опять направился к Невскому» [9 (4: 570)].
«Он наискось пересек Аничков мост и пошел по другой стороне проспекта. Ветром и
туманом понесло сильнее, вдали, в темной и мглистой высоте, означился красный глаз
часов на башне городской думы» [3, т.2, с. 571]. «У Доминика он просидел до часа ночи...
Он взглянул на свои большие серебряные часы и поднялся с места» [9 (4: 571)]. «Было
уже без четверти два, место было глухое» [9 (4: 573)]. «В четыре часа задребезжал в
коридоре звонок...» [9 (4: 574)]. «В седьмом часу утра следующего дня Соколович спокойно уходит из гостиницы» [9 (4: 575)].
«Серебряные часы» Соколовича являются не просто деталью-символом и хронотопом времени, они несут информацию о хозяине, являются кусочком мозаики, из которой
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складывается образ персонажа. Золотые часы всегда были символом солидного положения их владельца, символом богатства. А недорогие серебряные часы носили обедневшие дворяне и интеллигенция, что и подчеркнуто автором при создании портретной характеристики Соколовича небольшой, но многозначительной деталью.
В рассказе «Господин из Сан-Франциско» И.А. Бунин, следуя традициям русской
дворянской литературы, которая принципиально отвергала хищнический капитализм с
его духом наживы, буржуазной моралью, автор создает образ американского миллионера, для которого смыслом и целью жизни было достижение богатства. «Он работал
не покладая рук, – китайцы, которых он выписывал себе на работы целыми тысячами,
хорошо знали, что это значит!». И в пятьдесят восемь лет этот господин наконец решил
передохнуть, «начать наслаждение жизнью», ибо «до той поры он не жил, а только существовал, правда, очень недурно, но все же возлагая надежды на будущее». И.А. Бунин
уделяет большое внимание роли художественной детали в создании внешности главного
персонажа. Портрет господина из Сан-Франциско включает мелкие, но яркие символические детали-эпитеты из рода драгоценных металлов, характеризующие высокое материальное положение персонажа. «Нечто монгольское было в его желтоватом лице с
подстриженными серебряными усами, золотыми пломбами блестели его крупные зубы,
старой слоновой костью – крепкая лысая голова» [9 (4: 519].
В статье Л.В. Крутиковой «В мире художественных исканий Бунина (как создавались рассказы 1911-1916 гг.)» на большом фактическом материале проливается свет на
историю создания многих бунинских рассказов, которые, как оказалось, в первоначальных вариантах были социально более заостренными, обличительными: «В черновых
автографах нередко остро звучали социальные, философско-исторические рассуждения
писателя. Бунин неоднократно с чувством скорби и ненависти писал о растлевающей
власти капитала, биржи, чиновников, дельцов, о социальных контрастах: о рабстве и
беззащитности миллионов, о цинизме, жестокости, беззастенчивой роскоши власть имущих. Эти обличительные монологи врывались резким «криком души», едва «живописующий анализ» достигал своего апогея, а авторские чувства и мысли требовали своего
прямого выражения…
Бунин снимает развернутые авторские комментарии чаще всего из эстетических соображений, ибо они нарушали художественное единство вещи, врываясь «криком души»,
не обретшим достойной поэтической формы, иначе говоря, не ставшим еще искусством.
Кроме того, художник вообще избегал назидательности, не желая насиловать свободу и
воображение читателя, всегда оставляя ему духовную свободу» [10].
Большой мастер слова, выдающийся стилист своего времени, каким и поныне считается И.А. Бунин, тщательно работал над своими произведениями. Ни одна деталь, ни
одно слово не были случайными в текстах писателя, все имело определенный смысл и
назначение.
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ХУДОЖНЯ ДЕТАЛЬ ТА ЇЇ РОЛЬ У ПРОЗІ І.О. БУНІНА
Художня деталь у літературному творі – один із елементів художнього тексту,
який несе важливе смислове та емоційне навантаження. Художня деталь створює
цілісний образ, робить його індивідуальним. Деталь є характерною відмінною рисою
персонажу. Деталь може з’явитися в тексті один раз, але може й повторюватися неодноразово для посилення ефекту у відповідності із задумом автора.
Ключові слова: художня деталь, функція та значення деталі, І.О. Бунін.
ARTISTIC DETAIL AND ITS FUNCTION IN WORKS BY I.A. BUNIN
Fictional detail in a literary text is one of the important components of the text which
reflects significant meaningful and emotional features. Fictional detail organizes the whole/
complete image and makes it individual.
Detail is one of the characteristics of hero/heroine that makes him/her distinguished. Detail may occur only once, but it may appear more than that to make effect more impressive to
decipher author’s thoughts precisely.
Key words: detail in fiction, function and knowledge of the detail, I.A. Bunin.
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РЕФЛЕКСИЯ КОЛЛЕКТИВНОЙ ТРАВМЫ В ПОСТКОЛОНИАЛЬНОЙ
ГРУЗИНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
В связи с развитием постколониальных студий в последнее десятилетие проблема
видения Другого приобрела особое значение. Национальный стереотип, учитывая его
дискурсивный характер, приобретает благодатную почву для распространения в художественной литературе. Этностереотип включает шкалу оценки, которая может
быть диаметрально противоположной – от очень позитивной до крайне негативной.
Ключевые слова: образ Другого, этностереотип, грузинская постсоветская литература.
С 70-х годов XX века сфера постколониальных исследований в области гуманитарных и социальных наук признана одной из наиболее важных междисциплинарных сфер,
главной задачей которой считается переоценка имперско-колониальных составляющих,
их многообразия и различий. На сегодня, в сфере интересов теоретиков постколониальных исследований, объединена культурная продукция метрополий и бывших колоний [1].
В русской литературе, а также литературе бывших советских республик, после распада
СССР возникли элементы постколониального сознания. На рубеже XX-XXI веков независимо друг от друга, на основе ряда различных аргументов, многие исследователи задались
вопросом изучения литератур постсоветских республик с точки зрения постколониальной
методологии, однако их подход отличался друг от друга. В постсоветском пространстве
интерес к постколониальным исследованиям в наибольшей степени проявился в государствах Прибалтики, Украины и Грузии. Репрезентация постколониальной критики, активно
проявившая себя в вышеуказанном научном пространстве, в свою очередь, вызвала необходимость исследования рефлексии коллективной травмы, причиной которой является колонизация. В данной статье мы попытаемся показать влияние на постколониальную
грузинскую литературу двух текущих литературных процессов – с одной стороны, постколониальной рефлексии и, с другой стороны, постколониальной мифологии. Для анализа
данной проблемы мы выбрали роман Отара Чиладзе «Авелум» [2], изданный в 1995 году,
в котором во всей полноте проявились упомянутые выше проблемы.
Распад Советской империи и стереотипов, определяющих на протяжении десятилетий идеологизированное сознание грузинского народа, нравственный кризис людей,
нарушение связи между поколениями, травмированная память, выявление противоречивого характера советского менталитета и культурной памяти – таков неполный список
проблем, которые Отар Чиладзе поднимает в культовом романе «Авелум». Многие исследователи отмечают, что память субъективно отражает прошлое; иногда она предстает как необъективный, далекий от реальности дискурс, обсуждение которого в качестве
маркера действительности прошлого невозможно без дополнительных, специальных
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документов. В романе художественный образ постколониального субъекта – Авелум –
рассматривается как «смесь» взаимодействия глубинных особенностей памяти писателя
и созданного им же самим нарратива. Отар Чиладзе уже изначально определяет собственную (то есть автора) роль в романе. Он обращается к одному из известнейших приемов постмодернизма – авторской маске: «Преданный читатель, поверь, вне всякого сомнения, было бы гораздо лучше, если бы тот, о ком я собираюсь тебе рассказать, вернее,
тот, вместо кого я собираюсь говорить, сам написал бы свое собственное приключение,
и, наверняка, тебе иногда будет сложно различать нас, что помимо некоторой путаницы,
подарит тебе также огромную внутреннюю свободу» [2: 3]. В то же время, автор часто
обращается к реминисценции, символике, двойному кодированию и постмодернистскому иронизированию, которое направлено не на высмеивание какого-либо события или
конкретно кого-либо, а скорее выполняет своего рода «корректирующую» роль в осмыслении событий прошлого и настоящего. «Мы люди, созданные символами», – отмечает
автор при обсуждении имени главного героя романа. Автор поясняет, что Авелум – шумерское слово, и означает оно свободного, полноправного гражданина. В этом иронизированном пассаже романа четко проявляется оппозиция между собственным именем
героя (в частности, его символической нагрузкой) и общественно-политической обстановкой, в которой он должен жить. Очевидно, что в условиях Советского тоталитаризма
не допускалась даже мысль о свободе и полноправии граждан; «...желание Авелума, достичь личной свободы хотя бы через любовь, требовало самопожертвования и бесконечной борьбы, однако в стране, где первый поэт и обычный солдафон мыслят одинаково,
свобода является всего лишь архитектурным излишеством, да и то, предназначенным
для постороннего зрителя» [2: 206].
Именно с жизнью Авелума – автора произведений, отличающихся оригинальностью почерка и литературной самобытностью, – связано осознание трагических страниц
исторического прошлого Грузии; событий, отпечатанных в его сознании в виде эпизодов
травмированной памяти (большой террор 1930-х годов, 9 марта 1956 года...) и определяющих духовный кризис персонажа, связанного, с одной стороны, с подавлением и порабощением личной свободы Советской империей, а с другой стороны, с возникшим
между поколениями процессом отчуждения (его отец и Авелум, Авелум и Экаекатеринакато). Стремление Авелума к полноправному гражданству страны, свободе, видоизменению внутреннего «Я» носит большую символическую нагрузку. Писатель обобщает
жизненную судьбу Авелума и в его лице олицетворяет судьбу граждан малых стран, малых народов, захваченных тоталитарным государством и с течением времени теряющих
свою веру, желание сопротивляться и смирившихся со своей судьбой; а смирившиеся
с судьбой «...свободе предпочитают тюремное заключение, полученное упреками и заслуженное судьбой».
Авелум пытается бежать от «империи зла» в «империю любви». Его любовные перипетии развиваются параллельно сразу с тремя женщинами: его женой – Меланией, с
которой у него общая дочь – Экаекатеринакато; русской Соней, недооценившей любовь
Авелума и вышедшей замуж; француженкой Франсуазой, которая как контрабанду вывезла из Советской империи плоть и кровь Авелума, и, таким образом, родила Авелуму вторую дочь в Париже. В этой троице нам интересен образ Франсуазы (Соня, представлена несколько раздробленно и не выходит за рамки укоренившегося в грузинском
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менталитете имаготипа русской женщины, о ней речь пойдет ниже). Здесь же отметим,
что, так же как и Соня, в отношениях с Авелумом Франсуаза понимает, что никогда не
займет место Мелании: «Место Мелании для Сони всегда было недостижимо, также
как и для Франсуазы, да и ни одна из них об этом не думала, или, правильнее сказать,
обе молчаливо признавали, что более всего это место принадлежало Мелании» [2: 247].
Несмотря на то, что у Франсуазы и Авелума есть общий ребенок, их разделяет ментальная несовместимость, так как «...помимо слов, даже помимо чувств, выражаемых словами, у них не было ничего общего: ни дома, ни языка, ни прошлого, ни даже будущего.
Ничего!» [2: 305]. Бесконечные маршруты Авелума по направлению Тбилиси-Москва
и Москва-Париж (то есть, от колонии к метрополии и далее, к свободе) истолкованы
писателем, как попытка самопознания главного героя и осознания своей роли в мире и
определения собственного места.
Следует отметить, что Франсуаза, из-за колеблющегося характера Авелума, не способного принимать решения, и флексивности его духовных настроений, с самого начала
правильно понимает свое место в мире любимого мужчины. Для наглядности, она обращается к мифу о Дедале и Икаре и проводит параллель между Авелумом и Дедалом;
«...и все же, мне иногда кажется, что все это нужно тебе для писательского вдохновения:
встречи, расставания, ожидание, страдания, страх, возбуждение... захотел, представил
себя Дедалом, захотел... а я всего лишь невольный участник этого великого видения» [2:
277]. Тем не менее, Авелум думает иначе; он считает, что в отличие от Франсуазы, он не
сын свободной страны, и «...скованный мужчина не имющий права на любовь; в первую
очередь он должен высвободить себя, должен стать человеком» (Чиладзе 1995:279).
Франсуаза не понимает глубины последствий коллективной травмы, которую пришлось испытать Авелуму; травмы, лишившей его покоя, и оставившей неизгладимый
след в его памяти. Согласно Джеффри Александеру, во время коллективной и культурной
травмы определенные члены социальной или национальной группы испытывают влияние ужасных событий, которые навсегда отпечатлеваются в памяти и меняют их будущую
идентичность [3]. Таковым является для Авелума (да и в целом, для грузинского народа) день 9 марта 1956 года. Он не может стереть из памяти русских солдат, разогнавших
мирную демонстрацию и лицо, истекающего кровью мальчика, на ступеньках лестницы в
подъезде дома в ожидании помощи. Помимо этого, даже в последние минуты жизни, смертельно раненому Авелуму слышится крик младшей сестры, отданной другим в целях ее
спасения от голодной смерти после изгнания родителей. Эпизод с сестрой для Франсуазы
настолько невероятен, что она даже не верит истории, рассказанной Авелумом: «...она не
знала, или же не верила, что в основе жизни Авелума лежит пустота, оставшаяся после
расставания с сестрой, отданной в детстве посторонним людям на удочерение, и что именно поэтому, он не способен сохранить ничего до конца, тем более то, что было создано и
приобретено в рабстве» [2: 417]. Таким образом, любовные отношения «гомо советикуса»
и гражданки свободной страны, несмотря на наличие общего ребенка, обречены изначально, потому что основаны на пустоте; а на пустоте ничему не расти.
В «Авелуме» лейтмотивом прослеживается фраза – «каждый строит себе собственный ковчег» – являющаяся реминисценцией Ноева ковчега и подразумевающая, что все
империи размоются при потопе; именно поэтому, люди в силу всех своих возможностей
должны бороться за выживание. Авелум поздно понимает, что в битве за выживание,
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конечно же, необходимо наметить будущие ориентиры. Однако без осознания прошлого,
без восстановления связи с прошлым осуществить это невозможно. Согласно концепции писателя, каждый человек является суммой «по крайней мере, трех поколений»:
дед, отец и собственно он сам. Авелум, конечно же, понимает, что предпосылкой его
духовного кризиса является страх, так как «...хочется тебе этого или нет, нравится или
нет, ты потомок проклятых, арестованных, расстрелянных, запуганных и ...униженных. Твой дед ушел в могилу голодный и холодный… твоему отцу в одном известном
заведении так пообломали руки и ноги, что вплоть до своей смерти он не вставал с
кровати» [2: 29]. Авелум считает, что именно он должен возглавить «Троицу бесстрашных», так как это также и его заслуга, и это он внушил собственной дочери Экаекатеринакато желание стремиться к свободе; «…неустанной проповедью взрастил в ней
упорство к полету, как иногда, не безосновательно, говорит Мелания. Своими речами
он приделал искусственные крылья к еще слабым рукам дочери, и, разумеется, она
впитала в себя желание к полету. Взобраться на танк, это тоже что и полететь, а сброшенный уже однажды флаг это, все то же искусственное крыло, которое, конечно же,
не может долго удержать в воздухе» [2: 280].
В финале романа восстанавливается единство трех поколений: любовь к Экаекатеринакато, находящейся в опасности, придает Авелуму силы и помогает преодолеть
чувство страха – найти дочь на улицах Тбилиси под свистом пуль и дать ей последнее
напутствие: «Иди, присмотри за своим ребенком!» Именно эта фраза восстанавливает
нарушенную связь, с одной стороны, отца и дочери, а с другой стороны, матери и сына
(т.е. Экаекатеринакато и ее сына). Авелум, который всю жизнь стремился «лететь» к
свободе, стал жертвой шальной пули, но до этого, он честно выполнил свой отеческий
долг перед дочерью и фразой – «Иди, присмотри за своим ребенком!» – напомнил своей
дочери о родительском долге.
Рассмотрение героя постколониальной литературы невозможно без учета культурного дискурса национальной и бывшей метрополии. В таком случае идентичность не
является константой, канувшей в идеализированное историческое прошлое (т.е. постоянной, неизменной величиной); она развивается синхронно по следам истории. Известный французский историк, Пьер Нора отмечает: «Мы живем в эпоху повсеместного торжества памяти... в течение последних двадцати или двадцати пяти лет во всех странах,
во всех социальных и этнических группах отношение к прошлому существенно изменилось: критика официальных версий истории, освещение ранее забытых или умалчиваемых сторон исторического процесса, возвращение «отнятого прошлого», «культа корней», расплата с «прошлым»… на мир обрушился поток воспоминаний, тесно связавший
верность реального и воображаемого прошлого с коллективным сознанием, памятью и
идентичностью» [6: 391]. Именно в этом контексте показаны в романе Отара Чиладзе
«Авелум» проблемы постколониальной рефлексии; это еще одна история унижения духа
и плоти творческого человека в имперской реальности; еще одна попытка выявления
скрытой закономерности мироздания.
Известный автор постколониальных исследований Марко Павлишин отмечает, что
«...постколониализм использует колониальный опыт не только для того, чтобы избегать его, но и для того, чтобы применять его для формирования самосознания личности или социальной группы» [5]. Главную задачу «самоконструирования» данного типа
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сформулировал американский философ Лила Ганди, по словам которого, постколониализм можно рассматривать как способ интеллектуального сопротивления одному из
главных последствий колониализма – забыванию мифологизированного прошлого. По
словам Ганди, возврат к колониальным переживаниям выставляет напоказ сложные,
клейменные антагонизмом отношения между колонизатором и порабощенным, включающие в себя противоречивые нюансы палитры чувств – от ненависти до подчинения [4:
4]. Мы думаем, что «Авелум» Отара Чиладзе – это текст, утверждающий интеллектуальное сопротивление против Советской империи, позволяющее нам контролировать наше
прошлое, еще раз вспомнить забытые историей события. Эти тексты возвращают нас к
«отнятому прошлому» не для расплаты, а для восстановления нарушенной наследственной линии и в то же время интересно освещают проблему переполненных антагонизмом
отношений колонизатора и порабощенного.
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Сухумський державний університет, Сухумі, Грузія
РЕФЛЕКСІЯ КОЛЕКТИВНОЇ ТРАВМИ В ПОСТКОЛОНІАЛЬНІЙ
ГРУЗИНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ
На межі ХХ-ХХІ століть багато вчених, незалежно один від одного і спираючись на
різні аргументи, почали говорити про можливість дослідження літератур колишніх республік Радянського Союзу (країн Балтії, України, Грузії...) за допомогою постколоніальної
методології. Репрезентація постколоніальної критики, в свою чергу, активізувала дослідження рефлексії колективної травми. В статті відображено вплив двох поточних літературних процесів – з однієї сторони, постколоніальної рефлексії та, з іншої сторони,
постколоніальної міфологізації, – на постколоніальну грузинську літературу.
Ключові слова: рефлексія колективної травми, постколоніальна методологія, грузинська література.
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REFLECTION OF A COLLECTIVE TRAUMA IN POST-COLONIAL
GEORGIAN LITERATURE
At a turn of the 20-21-st centuries independently from each other and relying on various
arguments many scientists began to argue on a possibility of research of literatures of the
former republics of the Soviet Union (the Baltic States, Ukraine, Georgia...) by means of
post-colonial methodology. It’s worth mentioning, that the representation of the post-colonial
criticism has required the research of the reflex of a collective trauma, which was caused by
the colonization. In the article the impact of two current literary processes is under consideration – on the one hand, a post-colonial reflection and, on the other hand, a post-colonial
mythologization – on post-colonial Georgian literature.
Key words: reflection, collective trauma, post-colonial methodology, Georgian literature.
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ПОВТОР В БЕЛОРУССКИХ И УКРАИНСКИХ ОБРЯДОВЫХ ПЕСНЯХ
В статье исследуется повтор в структуре белорусских и украинских народных
песен. Повторы составляют основу связности и целостности композиции фольклорных
поэтических текстов и имеют увеличительно-выделительную и экспрессивноэмоциональную функции.
Ключевые слова: фольклор, повтор, редупликация, структура, композиция, текст,
эмоциональность, выразительность.
Обрядовый поэтический фольклор белорусов, русских и украинцев по языковому
богатству и образно-изобразительной специфике – явление особенное и неповторимое.
Общие восточнославянские истоки обусловили схожесть употребления и стилистического использования в белорусских и украинских народных песнях поэтических языковых средств. Частотным изобразительным средством языка поэтического фольклора
белорусов и украинцев является повтор: Раскажам табе дзіва дзіўная, Святы вечар,
дзіва дзіўная [1: 27]; Баламуте всього світу, Баламутиш мої літа, Баламутиш мою
душ у, Через тебе плакать мушу [2: 6]. Как характерная черта белорусских и украинских
обрядовых песен повторы выявляются на всех уровнях – повторяются слова, выражения,
фразы и строфы: А ў нашым садзе сады зацвілі, Святы вечар, сады зацвілі [1: 27]; Як
маєш сина, то давай сира, Як маєш дочку – давай горілочку, Ой, дай же, дай же, як
маєш дати, Не маєш дати – виходь із хати [3: 63-64].
Структурно-стилистический приём обрядового фольклора – повтор строки после каждой фразы: Шчодры вечар, Каляда, каляда! Добры вечар, Каляда, каляда! [1:
© Хазанава Е. Л., 2016
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23]; Ой, красна-красна ў лузе каліна, Святы вечар добрым людзям. Красней за ўсіх
дзевачка ў мамкі, Святы вечар добрым людзям [4]; По горі, горі павоньки ходять, Ой,
дай Боже, по горі, горі. За ними ходить ґречная панна, Ой, дай Боже, ґречная панна
[3: 81]. Наиболее популярныя сочетания повторяются из песни в песню, что особенно
характерно для колядок: А ў ляску, ляску на жоўтым пяску, Святы вечар! [1: 28]; Красна,
красна каліна ў лузе, Святы вечар! [1: 26]; Ой, рана-рана, куры папелі, Святы вечар добрым людзям. Раней за ўсіх Ванічка ўстаў, Святы вечар добрым людзям [4].
В белорусских обрядовых песнях повторы представляют собой неизменный
стержень, на котором строится текст: Красна Ніначка піравоз дзяржала, Святы вечар,
піравоз дзяржала. Піравоз дзяржала – піравозила, Святы вечар, піравозіла. Ой, тудой
ішло два царэвічы, Святы вечар, два царэвічы. Два царэвічы – королевічы, Святы вечар,
королевічы [1: 27].
Лексика поэтических жанров белорусского фольклора характеризуется
редуплицированными образованиями: А ён стары, старышча, ні на вулку, ні на
йгрышча. Ой, лёлі, каліна, лёлі, ягода малі... Йх! [1: 98]. Специфические редупликанты
фиксируются и в украинском народном творчестве: Гей, гей-га, у-ха-ха, Дівчино-рибчино,
молода! [2: 65].
По структурно-композиционным показчикам среди образований с редуплицированным повтором в белорусских и украинских народных песнях выделяются полные и частичные повторы. В контактных полных редуплицированных повторах повторенные образования не разделяются другими языковыми средствами: Муж мяне не любя, з другоя
гуляя, Ой, лёлі, ой, лёлі, з другоя гуляя. Мяне маладую, на гора кідая, Ой, лёлі, ой, лёлі, на
гора кідая [1: 88]; А у нашых вароцечках шырокае возера, Вой люлі, вой люлі, шырокае
возера [1: 89]. Контакные повторы распространены в белорусских обрядовых песнях:
Што на нашай вуліцы, на зялёнай мураўцы, Лёлі-лелі, на заяленай мураўцы [1: 91]; На
вуліцы дзеўкі гулялі... у! Гулялі, Да, люлі-люлі, гулялі, гуля... [1: 93]; Што й па траўкі,
траўкі, зялёнай мароўкі, Лёлі, лёлі, лёлі, вот муроўкі [1: 99]. Подобные образования
неповторимо вплетаются в тексты украинских народных песен: Чубарики-чубчики,
калина-малина, Калина-малина, Чубарики-чубчики, калина. Там дівчина ходила, Там
дівчина ходила-ходила, Ходила, ходила. Чубарики-чубчики, ходила-ходила [2: 99].
В более редких дистантных повторах редупликанты разрываются другими словами:
Проці бацькавых варот я малада гуляла, Ох, лёлі, каліна, лёлі, ягада маліна [1: 95]; Я
скакала-плясала проці новага двара, Ой, лёлі, каліна, лёлі, ягода малі... Йх! [1: 97].
В белорусских обрядовых песнях встречаются частичные редуплицированные
повторы – сочетания однокорневых слов: На сінім моры цянёты цяняць, Святы вечар,
цянёты цяняць [1: 32]; Піравоз дзяржала – піравозіла, Святы вечар, піравозіла [1, с. 27].
Повторы такого типа в тексте фольклорных произведений исполняют роль лексическидеривационных актуализаторов. Выделяя определенную семантику, повторенные
однокоренные слова становятся средством усиления главной мысли, а повторение слова
максимально концентрирует на себе внимание: Там гуляў жа моладзец, малады Віцятка,
Лёлі, лёлі, лёлі, Віцятка. Ён жа к сабе дзевачку кліча-выклікая, Лёлі, лёлі, лёлі, выклікая
[16 99]. Повторы-актуализаторы встречаются и в украинских народных песнях: Угадай
ми гаданоньку. Угадаєш – моя будеш, Не вгадаєш – чужа будеш [2;18].
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Авторская игра с использованием совокупности разнообразных видов повторов –
звуковых, лексических, синтаксических – выступает харатерной чертой идиостиля
фольклорной поэзии белорусов и украинцев. Повторяемой языковой единицой
исследованных текстов становятся междометия: Ой, як будзіш ты маладую жонку браць
[1: 33]; Ой, намуцілі, ох, я малада прыстоі... У! [1: 43]; Ой що росте без коріння? Ой
що сходить без насіння? [2: 19]; Ой, мало, мало – на цім не стало...Ой, скачу, скачу, бо
гроші бачу [3: 63].
Междометия вводят в тексты обрядовых народных песен запевы-рефрены – стилевую
визитку восточнославянского фольклора: Ой, люлі ж, люлюшанькі, ў гуслі грая!..Йх [1:
87]; Ой, лёлюшкі-лёлі, пусці пагуляці [1: 83]; Ох і ой, люлю, мая мама [1: 80]; Вой люлі,
вой люлі, дзеўкі танкі водзяць [1: 90].
Специфическое стилистическое средство белорусских и украинских народнопесенных текстов – звукоподражания – приобретают в обрядовом фольклоре разное
языковое выражение: Жавараначкі прыляціце – у-у-у! Вы нам лецечка прынясіце – у-у-у!
А зімачку забярыце – у-у-у! [5: 225]. Наиболее характерны звукоподражания веснянкам:
Вясна-красна, што ты нам прынясла, Гу-у-у, вясна, гу-у-у, красна [5: 228]. Восклицания
встречаются также в петровских и купальских обрядовых песнях: Ой, яструбе-яструбоньку,.. наших курей не хапай, не хапай… А ми тебе паєм-злапаєм… Гу-ку-гу! Гу-ку-гу! [6: 93].
Кроме сочетаний у-у-у, гу-у-у, гу-ку-гу, фиксируется единичное у, замыкающее
строку: Зіма з лецечкам сустрэла.. У! Сустрэлася, Зіма ў лецечкі пытала... У! [1: 45];
Ой, весняначка ж, не трапячыся ты горка… У! Ой, чаго ж тая ў мяне мамачка неродна… У! [1: 43].
Украинские этнолингвисты наблюдают концевые восклицания в свадебных песнях:
Ой матінко-ютко, да виряжайся хутко. Хутко, хутесенько: дружки близесенько. Гу-у-у!
Вже й сонечко в розі, дружки на дорозі. Гу-у-у! [7: 234]. По мнению исследователей,
концевые припевки типа с неопределенной, глиссирующей интонацией являются одним
из проявлений звуково-ритимических механизмов суггестии [6: 93].
Проведенное исследование показывает, что повторы в белорусских и украинских
народных песнях как особенность поэтического мировосприятия авторов составляют
основу связности и целостности композиции. В структуре фольклорного поэтического
текста повторы исполняют увеличительно-выделительную роль за счёт увеличения
субъективно-модального значения и имеют функцию уточнения и актуализации.
Использование повторов свидетельствует о стремлении авторов закрепить внимание
аудитории на деталях. Основная цель повторов в фольклоре – экспрессивноэмоциональное воздействие – придавание тексту выразительности, яркости и образности.

1.
2.
3.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
Беларускі фальклор у сучасных запісах: Традыцыйныя жанры Гомельскай вобласці
/ уклад. В. А. Захарава. – Мінск: Універсітэцкае, 1989. – 384 с.
Добрий вечір, дівчино: україньскі народні пісні / упор. Н. Ф. Цимбал. – Київ: Музична Україна, 1988. – 257 с.
Воропай, Олекса. Звичаї нашого народу: етнографічний нарис / Олекса Воропай. –
Мюнхен: Украïнське видавництво, 1958. – 310 с.
235

4.
5.
6.
7.

Лопатин, Г. И. Фольклорно-этнографический репертуар личности: Варвара Александровна Грецкая [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: vetka-museum.
by. – Дата доступа: 15.10.2015.
Зямля чароўная дабра: Добрушскі край: гісторыя і сучаснасць / пад аг. рэд. А. А.
Станкевіч. – Гомель: ААТ «Полеспечать», 2008. – 280 с.
Яковлева, О. В. Обрядовий дискурс у системі національної лінгвоментальності /
О. В. Яковлєва. – Одеса: “Одеський нацміональний університет імені І. І.
Мечникова”, 2014. – 396 с.
Весільні пісні: у 2 кн. / упор. М. М. Шубравська. – К.: Наукова думка, 1982. – Кн. 1:
Полісся, Наддніпрянщина, Слобожанщина, Степова Україна. – 1982. – 872 с.
Хазанава К. Л., канд. філол. наук, доцент
Гомельск. держ. ун-т, Гомель, Білорусь

ПОВТОР У БІЛОРУСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ ОБРЯДОВИХ ПІСНЯХ
У статті досліджується повтор в структурі білоруських і українських народних
пісень. Повтори складають основу зв’язності і цілісності композиції фольклорних поетичних текстів і мають збільшувально-видільну і експресивно-емоційну функції.
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REPEAT IN THE BYELORUSSIAN AND UKRAINIAN RITUAL SONGS
The article investigates the repeat in the structure of Byelorussian and Ukrainian folk
songs. The repetitions are the basis of the coherence and integrity of the composition of folk
poetic texts and have magnifying-eliminative and expressive and emotional functions.
Keywords: repeat, folklore, reduplication, structure, composition, text, emotion, expression.
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СОВРЕМЕННЫЙ ОБЛОМОВ?
РАССКАЗ ВЯЧ. ПЬЕЦУХА «ЖИЗНЬ НЕГОДЯЯ»
В статье анализируется образ главного героя рассказа Вяч. Пьецуха «Жизнь негодяя» и устанавливаются интертекстуальные связи с произведениями русской классической литературы, в частности с романом И. А. Гончарова «Обломов». Выявляя
© Богданова О.В., 2016

236

основную направленность идеи рассказа, устанавливая точки соприкосновения образа
главного героя с персонажами русской классики, подчеркивая особенности гоголевского письма прозаика, автор статьи обнаруживает стремление современного писателя
литературно идентифицировать тип асоциального и пассивного героя (личности) второй половины ХХ века и вписать образ «негероя» в традицию художественных типов
от Л. Толстого до Бунина.
Ключевые слова: современная русская литература, иронический авангард, Вяч. Пьецух, короткий рассказ.
Героем рассказа Вяч. Пьецуха «Жизнь негодяя» (1989) становится Аркадий Белобородов, «жизненные координаты» которого обозначены следующим образом: «проживал
в Москве, поблизости от Преображенской площади, на улице Матросская тишина» [1:
4], «родился в 1954 году, когда от нас ушел Садриддин Айни, когда вся страна отмечала
трехсотлетие воссоединения Украины с Россией и 125-ю годовщину гибели Грибоедова,
когда только что появилась кинокомедия “Верные друзья”, вступила в строй первая атомная электростанция, открылась Всесоюзная сельскохозяйственная выставка, началось
освоение целинных и залежных земель, когда во главе ВЦСПС стоял Шверник, никого
не удивляли такие газетные заголовки, как ”Против застоя в научной работе”, а литературная критика была подведомственна Министерству юстиции» [1: 4–5].
Место и время появления (рождения и существования) героя обозначены автором
иронически тонко и вместе с тем исторически точно. Герой — не провинциал, а москвич, типическая («центрально-государственная») составляющая биографии персонажа задается изначально. Адрес проживания — улица Матросская тишина (ставшая
особенно известной после событий государственного «путча») — служит авторским
намеком на близость КПЗ-тюремного ареала, по-своему «типических» обстоятельств,
в которых пребывает «типический» герой советской эпохи. Близость Преображенской
площади — не только топографическая точка, но и намек на условия социального вызревания героя. Характероформирующие составляющие образа-типа и границы его
жизненного социума очерчены знаково и знаменательно. Писателем создается портрет «вечного» негодяя, но сформированного конкретной эпохой советских 50-х, годами ослабевающего тоталитаризма и начинающейся «оттепели».
Установка на типичность героя — осознанная задача автора. Пьецуху свойственно
выводить типы («категории», «явления», «семейства»), а не создавать динамические
характеры. Неслучайно «Жизнь негодяя» начинается с пассажа о «негодяях как таковых» [1: 4]: «Негодяй негодяю рознь. <…> Бывают негодяя мысли, негодяи побуждения, негодяи дела, негодяи образа жизни, те, которые сами себе враги, нечаянные
негодяи, негодяи из идейных соображений, наконец, есть еще работники метеорологической службы, которые, если вдуматься, тоже порядочные негодяи; но самая вредная
негодяйская категория, стоящая даже несколько в стороне, это, так сказать, вечные
негодяи, которые неизвестно откуда берутся и поэтому вряд ли когда-нибудь будут
истреблены» [1: 4]. Именно к ним и относит автор своего героя.
Уже в самом начале рассказа автор сознательно подчеркивает «обыкновенность»
(компонент «вечности») героя: в детстве он был «обыкновенный ребенок», в юности —
«обыкновенный юноша» [1: 5]. Далее («в первой молодости») нарратор диагностирует
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«изначальные негодяйские признаки» героя, которые проявляются в том, что «Аркаша
целые часы пролеживал на диване, ковыряя мизинцем в носу, и заинтересованно разглядывал потолок» [1: 5]. Лежание на диване, несомненно, позволяет приобщить Аркашу
к «вечности», а именно к вечному типу русской классической литературы, к обозначающейся параллели с Обломовым, для которого «лежание не было ни необходимостью, как
у больного или как у человека, который хочет спать, ни случайностью, как у того, кто
устал, ни наслаждением, как у лентяя: это было его нормальным состоянием» [2: 11].
По поводу лежания своего героя на диване Пьецух замечает: «Наблюдая его в такие
часы, можно было предположить, что его одолевают либо серьезные мысли, либо лирические воспоминания, но в действительности его одолевало совсем другое, а именно
тупое, но чрезвычайно приятное состояние неги» [1: 5]. Последнее слово-сигнал уже
само по себе интертекстуально и снова отсылает к Гончарову: к «голубиной нежности»
Обломова, к чертам, «казалось, слишком изнеженным для мужчины» [2: 10]. Очевидно,
что в «биографических пунктах» [1: 5] Пьецух намеренно ориентируется на «вечный
образ» Обломова, едва ли не в тех же деталях, чуть ли не теми же словами обозначая
этапы формирования характера своего героя.
Так, когда герою было 22 года (у Гончарова — «тогда еще он был молод» [2: 41]),
Аркадий «учился в кооперативном техникуме, потом бросил техникум и поступил подсобным рабочим на электроламповый завод, но, проработав только один квартал, начал
потихоньку отлынивать…» [1: 5], т.е., подобно Обломову, герой Пьецуха «прекратил
всякую полезную деятельность» [1: 5]. Ср. у Гончарова: Обломову было предписано «воздержание <…> от всякой деятельности» [2: 43].
Как и воображению Обломова, на короткий срок воображению Аркаши «мелькало
и улыбалось семейное счастье» [2: 41], по Пьецуху, — «приглянулась семейная жизнь»
[1: 6]. Аркаша женился («Женился он просто так, что называется от нечего делать»),
у него родился сын, он даже устроился сторожем на Преображенский рынок (элемент
современности в вечности: еще раз указание на конкретное «оттепельное» время —
«поколение сторожей и дворников»), но вскоре, как и у Гончарова, «все закончилось
опять же диваном» [1: 6].
Наконец, даже детали «предметного мира» Аркаши могут быть соотнесены с их
«двойниками» в мире Обломова: «полумрак» (ср. «Обломов»: «шторы спущены»), «паутина под потолком» (ср. «Обломов»: «по стенам, около картин, лепилась в виде фестонов паутина»), «посеревшее полуокошко», «грязные чашки на столе, засалившиеся
до такой степени, что на них можно было расписываться спичкой или ногтем» (ср.
«Обломов»: «зеркала, вместо того, чтоб отражать предметы, могли служить скорее
скрижалями, для записывания на них, по пыли, каких-нибудь заметок на память» и «на
столе редкое утро не стояла не убранная со вчерашнего ужина тарелка с солонкой и
с обглоданной косточкой да не валялись хлебные крошки»), «безобразно замусоренный
пол», даже «газета» на полу, прикрывающая рвотное пятно (ср. «Обломов»: «валялась
газета», «нумер газеты был прошлогодний»), т.е. знакомый по классическому роману —
«дух запустения и распада» (ср. «Обломов»: «вид кабинета <…> поражал господствующею в нем запущенностью и небрежностью») [1: 7; 2: 11].
Из русской классической литературы известно, что традиционный тип национального характера определяется едва ли не единственно душевной тоской, духовной
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неудовлетворенностью, поисками смысла жизни (= идеала), устремленностью к гармонии внешнего и внутреннего мира. Что касается героя Гончарова, то его «вечность»
и «русскость» в плане означенной традиции аксиоматична и доказательств не требует. Что же до героя Пьецуха, то он оказывается едва ли не прямым, т.е. намеренно
заданным, «наследником» Обломова: пытаясь найти объяснения особенностям быта
и поведения Аркаши, в частности говоря о выгороженом им в комнате матери «собственном закутке» [1: 6–7], повествователь высказывает предположение: «Видимо,
его существу недоставало собственного ограниченного пространства, которое наводило бы полную гармонию между внутренним и наружным» (выд. мною. — О. Б.).
Доказательством неслучайности употребления Пьецухом слова гармония становится имя главного героя. В то время как речь идет о национальном типе, по существу о современном варианте русского национального характера, Пьецух избирает не какое-либо
простонародное, традиционное имя Иван или Василий (как, например, фамилия участкового уполномоченного в рассказе — Иванов), а нерусское имя Аркадий [3: 61]. Именно имя
Аркадий важно писателю для акцентирования ассоциативной связи с Аркадией — пасторальной идиллической страной, связанной с представлениями о счастье, покое, простоте
нравов, любви, гармонии. Аркадия являет собой инвариант гончаровской Обломовки, а ее
(их) отблески обнаруживают себя в душевном состоянии Ильи Обломова и (отчасти)
Аркаши Белобородова. «<…> гармония с ограниченным пространством усилилась компонентом абсолютного одиночества», «Аркаша просыпался, когда просыпался, часа дватри проводил в состоянии неги, чутко присушиваясь то к таинственным шорохам, то к
гаммам, которые разыгрывал мальчик с четвертого этажа» [1: 7–8].
Связь образов на интертекстуальном уровне предполагает родство героев различных
эпох, в ряду которых может оказаться и фольклорный Илья Муромец, и «около-обломовский» Аркадий (Кирсанов) из «Отцов и детей», усиливая «вечную» компоненту данного
литературного (и национального) типа. Однако, напомним, у Пьецуха данный тип героя
обозначен как «вечный негодяй», как «самая вредная негодяйская категория» [1: 4]. На сюжетном уровне определение «негодяй» дает персонажу уже упоминавшийся участковый
уполномоченный Иванов: «Негодяй ты, вот ты кто! — говорил Иванов и начинал надевать
фуражку» [1: 9]. Однако какой смысл вкладывает писатель в подобное определение?
Для «уточнения» дефиниции следует заглянуть в словари. Словарь В. И. Даля не
имеет самостоятельной статьи на вокабулу «негодяй», истолкование данного понятия дается внутри словарной статьи «негодный» с выделенным антонимом «годный»:
«Негодяй — дурной, негодный человек, дурного поведения, нравственности, мерзавец»
[4: 509]. Большой толковый словарь русского (современного) языка дает: «Негодяй —
подлый, низкий человек» [5: 617]. Словарь синонимов русского языка: «Негодяй, подлец, мерзавец», с комментарием: «Низкий, бесчестный человек. Эти слова выражают
резкую отрицательную оценку <…>» [6: 630]. Очевидно, что «резкая отрицательная
оценка» не соответствует тому «вечному» литературному типу, о котором идет речь
в рассказе Пьецуха и который выстроился в результате интертекстуальных связей
(Илья Муромец — Илья Обломов — Аркаша Кирсанов).
Действительно, самым простым доказательством «резкой-не-отрицательности»
героя Пьецуха может служить, например, его реплика об американцах: «Слышь,
мать, — говорит он, не вынимая мизинца из носа, отчего в его голосе прорезывается
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галльская интонация. — Сейчас передавали, что в Америке тридцать восемь градусов
ниже нуля. Небось теплоцентраль вся полопалась, с электроэнергией, к чертовой матери,
перебои… Жалко американцев, по-человечески жалко!» [1: 6]. Нелепое и комичное по сути
замечание героя обращает на себя внимание, во-первых, потому что герой «взял моду
молчать» («молчит и молчит, как воды в рот набрал»), а здесь его вдруг «прорвало», вовторых же, потому, что при полном видимом равнодушии к близким, отчетливо прорисованном в рассказе, герой неожиданно обнаружил жалость к чужим и далеким американцам. Реплика «жалко <…> по-человечески жалко» едва ли может быть отнесена только
на счет комического эффекта, к которому склонен Пьецух, ее «эксклюзивность» в тексте
подчеркивает ее неслучайный характер, свидетельствует о стремлении автора подчеркнуть «аркадское» простодушие, наивность и доброту, т.е. «не-отрицательность»
персонажа (и типа). И тогда к герою Пьецуха применимы толкования «негодяя» не как
«мерзавца» и «подлеца», а именно как «не годного» к чему-то человека.
Подтверждением данного толкования становится приведенный в финале рассказа
(уточним: в одном из финалов, т.к. по существу их в рассказе два) диалог автора-повествователя с «приятелем, читателем-мудрецом» [1: 9], который не согласился с определением Аркадия как негодяя и предложил изменить название рассказа. Любопытно,
что в приведенном телефонном диалоге дважды звучит именно слово «не годится», а
заменой категории «негодяй» становится «несчастный человек» [1: 9]. «Негодность»
героя приравнивается к «несчастию», хотя автор-повествователь намеренно декларативно не соглашается с этим.
Возникает вопрос: к чему же не пригоден Аркаша Белобородов? Ответом может
послужить все та же (уже намеченная) параллель образа Аркаши с образом Обломова. Образ Обломова становится знаковым для русской литературы второй половины
ХХ века, асоциальность и пассивность героя Гончарова оказываются созвучны времени
«не-героев» (например, «деревенской» прозы), периоду формирования философии постмодерна (например, прозе андеграунда). Неслучайно именно образ Обломова задает
константы характера одного из первых «постмодернистских» героев современной литературы — Левы Одоевцева в романе А. Битова «Пушкинский дом». Неприспособленность Обломова к новым тенденциям социальной жизни середины ХIХ века становится
у Пьецуха своеобразным пояснением «негодности» Аркаши, его неадаптированности к
условиям жизни середины ХХ века.
Однако идея образа-типа «вечного негодяя» («обломовщины») оказалась не реализованной в рассказе Пьецуха в полной мере, образ современного Обломова-Аркаши лишен
возможного философского наполнения, личностной компоненты. Подтвердить данное
заключение можно, обратив внимание на два композиционных кольца, которые формируют рассказ современного прозаика.
Одно из композиционных колец («внутреннее») организовано непосредственным
сюжетом рассказа, т.е. фабульной линией жизни Аркаши Белобородова, которая
прорисовывается от момента рождения героя («он родился…») вплоть до момента его
смерти («он умер…»). Стилистически «внутренний» сюжет ограничен речевой рамкой,
созданной фразой (фразами) «Вообще хотелось бы созорничать…» [1: 5, 9]1. В сфере этого
1
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Ощущение кольцевого обрамления в данном случае возникает не только из повтора одной и той же
фразы, но и из повторения конструкций самих фраз, к тому же в обоих случаях замкнутых имена-

сюжетного «внутреннего» кольца Пьецух закладывает идею неприятия (невозможности
приятия) героем социального кодекса современной жизни, именно поэтому им задаются
точные «государственные» координаты места и времени (1954–1981, Москва, улица
Матросская тишина), именно поэтому герой на короткое время оказывается приписанным
к «поколению сторожей и дворников», именно потому вводится мотив тунеядства, за
которое герой оказывается в заключении (вспомним, например, «тунеядца» Иосифа
Бродского)2, именно поэтому герой рано уходит из жизни («когда его сын еще путем не
умел ходить»). В малой степени соответствующие сути характера выписанного Пьецухом
героя, эти обстоятельства тем не менее явно моделируют тип поведения (существования)
целого поколения людей в советском государстве в 1950–80-е годы.
Однако (в противовес герою Пьецуха) герои (и реальные лица) поколения «сторожей
и дворников» прежде всего представительствовали творческий андеграунд 1950–70х годов, где социальная индифферентность, общественная пассивность, склонность
к пьянству были свидетельством не отсутствия, а именно наличия индивидуального
(как правило, оппозиционного) личностного начала, которого лишен герой Пьецуха. Внутренняя художественная суть образа Аркаши «не складывается» в характер и сводится к первобытному существованию весьма примитивного героя («придурковатое <…>
существо», «а уж если что и скажет, то такую глупость, что уши вянут» [1: 5]).
Автору не удается наделить героя не только «серьезностью мысли» [1: 5], но и просто
обаянием личности. Пассивность и асоциальность героя Пьецуха не носят принципиального характера, но проистекают из собственной малости и мелкости персонажа.
Аркаша у Пьецуха получился не просто обыкновенным человеком, типичным, как намеревался создать его автор, а типом «обыкновенного обывателя». «Заниженность»
образа нарушает логику характера выписываемого типа.
Однако в рассказе возникает и второе композиционное кольцо, которое рождается
из обобщающе-типизирующего (в начале и в конце рассказа) рассуждения о негодяях.
Если вначале речь шла о различных типах негодяев [1: 4], то в финале рассказа автор
всех людей причисляет к негодяям: «Действительно <…> вокруг нас еще столько недоразумений, что чуть ли не на каждом шагу приходится делать гадости: если вы не
воруете, то отлыниваете от работы, если не отлыниваете от работы, то обманываете жену, если не обманываете жену, то дезориентируете детей, лжете начальству,
потакаете дуракам, пособничаете спекулянтам, третируете идеалистов, вообще чтото не пресекаете, чему-то не протягиваете руки…» [1: 11]. И включает себя в характерологию выведенного типа: «Уж на что, кажется, я порядочный человек, и то в некотором роде все-таки негодяй. Правда, если вдуматься, при сложившихся обстоятельствах (! — О. Б.) это не так уж и страшно, и даже, я бы сказал, весело, озорно, потому
что выйдешь на улицу, а кругом одни негодяи…» [1: 11]. Т.о. «второй» сюжет рассказа
(«внешнее кольцо») должен обобщить конкретно-современный тип негодяя Аркаши (и
Кº), по сути — довести его до уровня «вечности».

2

ми русских писателей — Толстого и Бунина. Интертекстуальный контекст, означенный именами
Толстого, Бунина (позже и Гоголя), работает на «вечную» составляющую образа Аркаши.
Косвенным и, конечно, очень отдаленным намеком на эту ассоциацию можно счесть «нечаянно проклюнувшееся» в Аркаше «каллиграфическое дарование», страсть к красивым письменам [1: 7].
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Однако и во втором «кольце» Аркаша у Пьецуха — и не пастушок из Аркадии, наивный и добрый, и не Обломов, способный глубоко чувствовать, и даже не Чичиков Гоголя, но «негодяй» = «не-годный» ни к чему тип, который автором искусственно «приподнимается» до «вечности». Пьецух попытался создать «знаковый тип» героя, но не
сумел избранную форму наполнить ценностным содержанием — цельного характера не
получилось, смыслоемкой концепции образа не сложилось. Однако стремление писателя
квалифицировать тип асоциальной личности в условиях советского государства само
по себе интересно и могло быть плодотворным.
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У статті аналізується образ головного героя оповідання В'яч. П'єцуха «Життя
негідника» і встановлюються інтертекстуальні зв’язки з творами російської класичної
літератури, зокрема з романом І. О. Гончарова «Обломов». Автор статті виявляє основну спрямованість ідеї оповідання, встановлює точки дотику образу головного героя з персонажами російської класики, підкреслює особливості гоголівського листа прозаїка. Автор дослідження виявляє прагнення сучасного письменника літературно ідентифікувати
тип асоціального і пасивного героя (особистості) другої половини ХХ століття і вписати
образ «негероя» в традицію художніх типів від Л. Толстого до Буніна.
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MODERN OBLOMOV? THE STORY «LIFE OF SCOUNDREL» BY V. PYETSUKH
The article analyzes the image of the main character of the story V. Pyetsukh “Life of
scoundrel” and establishes intertextual relations with the works of Russian classical literature,
particularly the novel of I. A. Goncharov’s “Oblomov”. The article reveals the main idea of the
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story, sets out the points of contact of the main character with the characters of Russian classic
literature, highlights the features of Gogol’s writing. The author of the article reveals the desire
of contemporary writer to identify the type of antisocial and passive character (personality) of
the second half of the twentieth century. The author seeks to inscribe the image of “non-hero”
in the tradition of the artistic types from L. Tolstoy to Bunin.
Key words: contemporary Russian literature, ironic avant-garde, V. Pyetsukh, short story
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Хоминич Г.И., Киев
МЕТАФОРИЗАЦИЯ ПОНЯТИЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СФЕРЫ
В ТЕКСТАХ НЕАНТРОПНОГО ХАРАКТЕРА
(НА МАТЕРИАЛЕ ТЕКСТА И. БУНИНА «ГОСПОДИН
ИЗ САН-ФРАНЦИСКО» И ТЕКСТОВ Ф. НИЦШЕ)
В статье рассматриваются наименования человека по признаку его интеллекта в
текстах-метафорах неантропного характера.
Ключевые слова: метафоризация, тексты неантропного характера, «Вехи», И. Бунин, Ф. Ницше.
В 1909 году в России вышел в свет сборник «Вехи». Авторы статей, опубликованных
в сборнике, выступили с критикой мировоззрения русского освободительного движения.
Согласно веховцам, русская интеллигенция не любит богатства, не ценит богатства духовного, культуры. Для неё характерно обоготворение материального благополучия, стремление превратить всех людей в рабочих и править миром. Авторы «Вех» предлагали интеллигенции покаяться, признать буржуазную науку именно настоящей, объективной наукой
[1, 34] и идти на выучку к капитализму. Для усиления эмоционального воздействия на
читателя веховцы использовали термины понятийных структур философии Ф. Ницше.
Полемизируя с авторами «Вех», И. А. Бунин также обращается к творчеству Ницше.
Центральная тема новеллы Бунина «Господин из Сан-Франциско» – духовное обезличение [2, 116] человека в буржуазном обществе. В тексте Бунина происходит трансформация образов, представленных в произведениях немецкого философа.
Эпиграф к новелле «Господин из Сан-Франциско» – Горе тебе, Вавилон, город крепкий А п о к а л и п с и с [3, 117] – указывает на связь новеллы с библейским текстом, а
также с текстом Ф. Ницше «Так говорил Заратустра».
Согласно Писанию, потомки сынов Ноевых решили построить в Вавилонии город и
башню, высотою до небес и сделать себе имя [Быт 11, 4] – добиться известности, прославиться. Но Бог смешал их язык, чтобы они не понимали друг друга [Быт 11, 7-8], и
они не смогли закончить строительство.
Горе тебе, Вавилон, город крепкий! – сказано в Откровении [Откр 18, 10].
Горе этому большому городу.
Так говорил Заратустра [4, 168].
© Хоминич Г.И., 2016
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Фридрих Ницше всегда был склонен смотреть на вещи с юмористической стороны, –
отмечала его сестра Е. Фёрстер-Ницше [5, 41].
В тексте Ницше «Так говорил Заратустра» в иронически-шутливой форме изображаются практические пути морального совершенствования.
Когда Заратустра поднялся дальше, по горам и долинам, ища утешителей в одиночестве своем, он увидел коров, столпившихся на возвышении. По-видимому, эти коровы
старательно слушали кого-то, говорившего к ним.
Заратустра услыхал человеческий голос из стада коров.
Тогда Заратустра бросился на возвышение и разогнал коров, ибо он боялся, чтобы
здесь не случилось с кем-нибудь несчастья, которому едва ли помогло бы сострадание
коров. Но в этом он ошибся, ибо перед ним сидел человек на земле – миролюбивый человек и нагорный проповедник, из глаз которого проповедовала сама доброта. «Чего
ищешь ты здесь?» – воскликнул Заратустра с удивлением.
«Чего я здесь ищу?» – отвечал он. – Того же самого, чего ищешь и ты: ищу счастья
на земле.
Ему хотел я научиться у этих коров. Ибо, знаешь ли, половину утра говорю я к ним,
и они только что собрались отвечать мне.
Если мы не вернёмся назад и не будем как коровы, мы не войдем в Царство Небесное.
Ибо одному должны мы научиться у них – пережевыванию».
«Странный, милый человек! – сказал Заратустра. – Не тот ли ты добровольный
нищий, который некогда отказался от большого богатства,
– который устыдился богатства своего и богатых и бежал к самым бедным, чтобы отдать им избыток свой и сердце своё? Но они не приняли его».
«Но они не приняли меня, – сказал добровольный нищий. – Теперь возмущает низших
всякое благодеяние. Уже не верно, что нищие блаженны. Но Царство Небесное у коров».
« А почему же оно не у богатых?» – спросил Заратустра.
«К чему испытуешь ты меня?» – отвечал он. – Что же гнало меня к самым бедным,
о Заратустра? Разве не отвращение к нашим богачам?
– к каторжникам богатства с холодными глазами,
– к этой раззолоченной, лживой черни. –
Чернь сверху, чернь снизу! Что значит сегодня «бедный» и «богатый»? Эту разницу
забыл я, – и бежал я всё дальше и дальше, пока я не пришел к этим коровам. Они изобрели
пережевывание и лежание на солнце. И они воздерживаются от всяких тяжелых мыслей».
Так говорил миролюбивый проповедник [4, 255-259].
В данном фрагменте текста сравниваемым элементом текстовой метафоры является
имя существительное человек. Наименование человеку дается по признаку его интеллектуальных характеристик [7, 3]. Существительное человек (определяемое) соединяется с
определением Иисуса Христа – нагорный проповедник. Коровам приписывается добродетель христианской этики – сострадание. Коровы (стадо Христово) старательно слушают проповедь, удивляются и собираются отвечать проповеднику.
Согласно Дж. Ст. Миллю, учение Иисуса Христа есть идеал утилитарианской нравственности. Откровение, указывая, что есть добро, не имеет целью научить людей знанию добра, следовательно, необходимо самим работать над созданием этической доктрины. Утилитаризм – это учение, признающее основанием нравственности полезность или
принцип величайшего счастья при условии совершенного равенства [8, 114-115, 122, 137].
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Абстрактное понятие доброта персонифицируется и проявляет себя как лицо в говорении: проповедует из глаз я-субъекта. Выражение Если мы не вернемся назад и не будем
как коровы, мы не войдем в Царство Небесное (проповедь доброты) является пародийным переосмыслением евангельской цитаты Если не обратитесь и не будете как дети,
не войдете в Царство Небесное [Мф 18, 3].
В христианской этике условием вхождения в Царство Небесное (состояние вечного блаженства, рай на небесах) является обращение (возвращение грешника к
Отцу, покаяние).
В евангельской притче о блудном сыне [Лк 15, 11-32] троповость создается сближением двух ситуаций: Прощение отцом раскаявшегося блудного сына, который вернулся
в отцовский дом. – Прощение Богом Отцом грешника, который раскаялся и вернулся к
Богу. (Уподобление понятий: грешник – блудный сын; Бог Отец – милосердный отец,
прощение Богом Отцом грешника – прощение отцом блудного сына и т.д.). Переносное
значение глагола обратиться (вернуться к Богу Отцу, покаяться) мотивируется прямым
значением вернуться к отцу, имеющим с мотивируемым значением общий компонент –
изменить образ мыслей в направлении, противоположном прежнему.
В тексте Ницше устойчивое выражение вернуться к Отцу (покаяться) переконструируется: ключевое слово Отец заменяется словом назад, которое в евангельском тексте
подразумевается. Слову обратиться приписывается новая внутренняя форма – в ходе
повествования перейти к какой-либо теме. Метафорический евангельский термин обратиться (вернуться к Отцу покаяться) и словосочетание обратиться к предшествующей
теме – (шутл.) вернуться назад – связаны общим значением: изменить образ мыслей в
направлении, противоположном прежнему.
Обращению сопутствует чтение Евангелия и повторение христианской молитвы.
Текст развертывается по сценарию обращения к Откровению, указывающему пути, ведущие к Богу.
Снижение умственных способностей человека ниже уровня животного (как это происходит у египтян и индусов, почитающих животных в качестве высших существ) [10,
295]), а также христианские добродетели смирение и доверие гиперболизируются путем
замены слова дети словом коровы. Прямое значение слова жвачка (вторичное пережевывание жвачными животными пищи) сталкивается с фразеологически связанным (повторение одного и того же).
В контексте: (шутл.) Если мы не обратимся к предшествующей теме (не вернемся
назад) – христианской этике (Откровению), и не будем повторять одни и те же христианские истины, мы не войдём в Царство Небесное.
В подтексте: (ирон.-шутл.) Полезность обращения к Откровению.
Расширение тропа осуществляется путем соединения существительного человек
с новым определением добровольный нищий и добавления глагола с антропоморфным
признаком изобрели.
В тексте обыгрывается евангельский сюжет о богатом юноше, стремящемся к совершенству, но не захотевшем отдать свое имение нищим и следовать за Иисусом [Мф
19: 16, 21-22].
Согласно Евангелию, чтобы стать совершенным и получить Царство Небесное, следует отказаться от богатства, стать нищим [Мф 19, 16-19].
Утилитарианский принцип, – согласно Миллю, – требует, чтобы стремление к общему счастью сделалось обычным мотивом поступков каждого человека [8, 115].
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В отличие от евангельского персонажа, субъект отказался от большого богатства
и бежал к самым бедным, чтобы отдать им избыток свой и сердце своё, но они не
приняли его. – Руководящим принципом поступка [8, 114] субъекта (общественного благотворителя [8; 118]) является не стремление следовать за Иисусом, а желание найти
счастье на земле.
В текст включается выражение Уже неверно, что нищие блаженны, но Царство Небесное у коров – пародийное переосмысление евангельской цитаты Блаженные нищие
духом, ибо их есть Царство Небесное [Мф 5,3].
Словосочетание уже неверно указывает на обстоятельства, которые не были известны субъекту, и актуализирует текстовый концепт: изменчивость моральных ценностей.
Устойчивое выражение нищие духом (евангельский термин, который означает смирившие человеческий дух) заменяется словом нищие (самые бедные, живущие подаянием).
Определение богачей каторжники богатства с холодными глазами становится общим определением сопоставляемых понятий богатый и бедный. Слово каторжник реализует значение раб; эпитетная структура с холодными глазами (в значении холодный
взгляд) указывает на отсутствие эмоций.
Богатые уподобляются бедным. Основой метафоричности является общий признак
сравниваемых объектов – чернь. В тексте представлен метафорический ряд: богатые и
бедные – каторжники (рабы) богатства, труд богатых и бедных – каторжный рабский
труд, богатство – каторга – господин.
В подтексте: негативное отношение к тяжелому труду богатых, превратившему их в
такую же духовно ограниченную, невежественную толпу (чернь), что и бедные.
В тексте представлен ход рассуждений добровольного нищего: неверно, что нищие
блаженны, потому что Царство Небесное у коров; между богатыми и бедными (нищими) отсутствует различие, поэтому богатые не блаженны, и Царство Небесное не у богатых, а у коров.
Коровам приписывается высшая интеллектуальная деятельность человека – творчество. Устойчивое выражение Царство Небесное (ситуация рая на небесах) заменяется
ситуацией земного рая, заимствованной из буддийской этики: лежание на солнце, пережевывание – правильный образ жизни, воздерживаются от тяжелых мыслей – правильный образ мысли, сострадание – добродетель буддийской этики; внешний вид, выражение глаз коров: достижение нирваны – состояния блаженного покоя, полной невозмутимости и отрешенности.
Основой комического является отсутствие в изобретении коров признаков интеллектуальной деятельности и чего-то нового, ранее неизвестного.
Евангельский термин нищие духом (смирившие человеческий дух) заменяется эпитетной структурой нищие духовно. В подтексте: (ирон.) Блаженны нищие духовно, потому что у них вечное блаженство на земле – земной рай.
В контексте: (ирон.-шутл.) Если мы не обратимся к предшествующей теме (не вернемся
назад) – христианской этике (Откровению) и не будем повторять одни и те же христианские
истины, мы не обратимся (не перейдем) к утилитаристской этике (не вернемся назад).
Рабы демократического вкуса, – писал Ницше. – То, что им хотелось бы всеми силами достигнуть, есть общее стадное счастье зеленых пастбищ, соединённое с обеспеченностью, облегчением жизни для каждого, «равенством прав» и сочувствием ко
всему страждущему [2, 49-50].
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В контексте: (ирон.-шутл.) Если мы не обратимся к предшествующей теме (не вернемся
назад) – христианской этике (Откровению) и не будем повторять одни и те же христианские
истины, мы не обратимся (не перейдем) к демократической этике (не вернемся назад).
Согласно Гегелю, исходной точкой и ближайшим местом права является воля, а определением воли – свобода. Человек отличается от животного мышлением. Невозможно
обладать волей без интеллекта. Животное не обладает волей, но без воли невозможно
мыслить [10: 67, 69-70].
Метафорическая ассоциация человек (его мечта) – корова (стадное животное) становится определением понятия ressentiment – способа сознания существ, которые не
способны к действительной реакции, выразившейся в поступке.
В подтексте: иллюзорность свободы в буржуазном обществе.
Согласно Ницше, есть мораль господ и мораль рабов. Мораль рабов по существу
своему есть мораль полезности. Всюду, где мораль рабов является преобладающей,
язык обнаруживает склонность к сближению слов «добрый» и «глупый» [2: 184, 187].
Слово доброта одновременно реализует два значения: лицо, произносящее проповедь, и добродетель христианской этики – и актуализирует текстовый концепт: проповедь доброты – глупость.
Метафорическая эпитетная структура каторжники богатства с холодными глазами
представлена в тексте Бунина в измененном виде.
Глагольно-именная группа: обед длился больше часа… мужчины, – в том числе и господин из Сан-Франциско, – решали на основании последних биржевых новостей судьбы народов, до малиновой красноты накуривались гаванскими сигарами и напивались
ликёрами [3, 119] – актуализирует внутреннюю форму произведения.
Согласно Ницше, лихорадочный темп работы – сущий порок Нового Света – начинает уже заражать дикостью старую Европу и распространять по ней диковинную
бездуховность. Думают с часами в руке, подобно тому как обедают с глазами, вперенными в биржевый листок. Жизнь в охоте за прибылью все больше и больше перетягивает на свою сторону всю чистую совесть [11: (2, 659)].
Подводная утроба «Атлантиды» – облитые потом и по пояс голые люди, багровые от
пламени, ввергающие в исполинские топки груды каменного угля, – уподобляется мрачным и знойным недрам преисподней, её последнему, девятому кругу [3, 119]. Основой
метафоричности является общий признак сравниваемых объектов: невыносимо тяжелые
условия жизни, каторга.
Фрагмент текста: (…) во время танцев мужчины, задрав ноги, решали на основании
последних биржевых новостей судьбы народов – [3, 119] актуализирует текстовый концепт: богатство (большой капитал) – результат дополнительного труда за счет свободного времени, необходимого человеку для отдыха.
В тексте представлен метафорический ряд: богатые и бедные – каторжники богатства; труд богатых и бедных – каторжный труд; богатство – каторга и т.д. В метафоре
богатство – каторга (каторжники богатства) сталкиваются разные значения слова
каторга: вид наказания, связанный с тяжелым трудом и лишением свободы, и старинное
гребное судно, галера.Отсюда: знаменитая «Атлантида» – галера.
Корабль знаменитая «Атлантида» становится в тексте символом богатства.
Глагольно-именная группа: холодно осмотрев (в значении холодный взгляд) его
(немца), господин из Сан-Франциско сел в кресло и весь закрылся газетным листом [3,
127], указывает на холодные отношения между государствами.
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Согласно Гегелю, подлинный человек дела есть отчасти и ученый [12: (1, 372)].
Наименование субъекту дается по месту его проживания – господин из СанФранциско. (Город Сан-Франциско получил название в знак памяти о сэре Фрэнсисе
(Франциске) Дрейке – английском подданном. Св. Франциск – небесный покровитель и
защитник верующих [13, 212-213]).
Нужно воздерживаться от преувеличений, с которыми нынче прославляют отречение от своего Я и духовное обезличение, – писал Ф. Ницше. – Объективный человек,
идеальный ученый, не есть цель, выход и восход, он орудие, некое подобие раба, сам же
по себе – ничто. Это человек без содержания и объема, – «безличный» человек [2: 116,
118]. Определение ученого – «безличный» человек, представленное Ф. Ницше, становится в тексте И. Бунина определением господина.
Многократный повтор наименования субъекта господин из Сан-Франциско (30 раз);
повторение ключевой морфемы: смерть, умерший, умер, мертвый; добавление абстрактных определений: какой-то господин из Сан-Франциско, один (в значении какой-то) господин из Сан-Франциско, замена русского слова господин иноязычными – мистер, сэр,
синьор – акцентирует характерный признак господина – безличность.
В тексте представлена патриархальная жизнь острова Капри: Ранним утром на Капри торговал только рынок на маленькой площади – рыбой и зеленью, и были на нем
одни простые люди, среди которых, как всегда, без всякого дела, стоял Лоренцо, высокий старик-лодочник, беззаботный гуляка и красавец, знаменитый по всей Италии, не
раз служивший моделью многим живописцам: он принес и уже продал за бесценок двух
пойманных им ночью омаров и теперь мог спокойно стоять хоть до вечера, с царственной
повадкой поглядывая вокруг, рисуясь своими лохмотьями, глиняной трубкой и красным
шерстяным беретом, спущенным на одно ухо [3, 131].
Определение Лоренцо – беззаботный гуляка актуализирует внутреннюю форму
текста.
Согласно Ницше, искать себе работу ради заработка – в этом нынче сходны почти
все люди цивилизованных стран. Но есть редкие люди, которых не заманишь хорошей
прибылью. К этой редкой породе людей принадлежат художники и созерцатели всякого
рода, но также и те праздные гуляки, которые проводят жизнь в охоте, путешествиях. Все они лишь в той мере ищут работы, в какой это сопряжено с удовольствием,
будь это даже тяжелейший, суровейший труд [11 : (1, 542]).
В тексте Бунина слово праздный (праздные гуляки) заменяется словом беззаботный,
которое указывает на евангельскую притчу о птицах небесных. Они не сеют, ни жнут, ни
собирают в житницы, и Отец небесный питает их [Мф 6, 26].
Полисемант имя реализует два значения: личное наименование человека и репутация. Прямое значение слово имя (личное наименование человека) сталкивается с фразеологически связанным (сделать себе имя – добиться известности). Эпитетная структура
с царственной повадкой употребляется в значении исполненный достоинства.
Контрастная параллель: Лоренцо – господин из Сан-Франциско; высокий красавец,
не раз служивший моделью многим живописцам – сухой, невысокий, неладно скроенный; продал за бесценок двух пойманных ночью омаров и стоит без всякого дела, рисуясь своими лохмотьями – работал не покладая рук, богат; смокинг, крахмальное белье; жизнь в охоте и путешествиях – жизнь в охоте за прибылью; знаменитый по всей
Италии – имени его ни в Неаполе, ни на Капри никто не запомнил; знаменитый Лоренцо – знаменитая «Атлантида»; положительная репутация (доброе имя) – негативная
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репутация (отсутствие доброго имени) – актуализирует текстовый концепт: счастье человека, слава заключаются не в богатстве, а в добром имени.
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МЕТАФОРИЗАЦІЯ ПОНЯТЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ СФЕРИ
У ТЕКСТАХ НЕАНТРОПНОГО ХАРАКТЕРУ
(НА МАТЕРИАЛІ ТЕКСТУ І. БУНІНА «ГОСПОДИН
ІЗ САН-ФРАНЦИСКО» І ТЕКСТІВ Ф. НІЦШЕ)
У статті розглядаються найменування людини за ознакою її інтелекту в текстахметафорах неантропного характеру.
Ключові слова: метафоризація, тексти неантропного характеру, «Віхи», І. Бунін,
Ф. Ніцше.
Khominich G.I., Kiev
NAMES OF PEOPLE UNDERLINING THEIR PHYSICAL AND MENTAL
CHARACTERISTICS
The article deals with the study of names of people which depend on their physical and mental
characteristics. The research is based on the works by I. Bunin “The Gentleman from San Francisco” and F. Nietzsche.
Keywords: metaphorical process, tropes, I. Bunin, F. Nietzsche.
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ЭЛЕМЕНТЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ БЕЛОРУССКИХ
И УКРАИНСКИХ ЛЕЧЕБНЫХ ЗАГОВОРОВ
Статья посвящена анализу белорусских и украинских лечебных заговоров, в плане
художественной составляющей не только вербального, но и функционально-акционального корпуса обрядового действа.
Ключевые слова: заговор, художественная составляющая, метафора, обращение,
эпитет, вербальный код, акциональный код.
Изучение белорусских и украинских заговоров в сопоставительном плане выявляет
общие и отличительные черты в содержании, поэтике, композиции, вербальном и акционально-предметном оформлении. Не задаваясь целью проанализировать весь имеющийся в нашем распоряжении материал, мы остановили свой выбор на одной из тематических групп – лечебных заговорах. Выбор именно этой тематической группы объясняется
и их тематически-сюжетным разнообразием, и насыщенностью этнокультурными элементами (как показывает анализ идентичными для украинских и белорусских заговоров), и, наконец, количественным преобладанием произведений этой тематической группы над другими. Источниковой базой исследования являются как опубликованные, так
и архивные материалы кафедры белорусской культуры и фольклористики учреждения
образования «Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины».
Методы исследования – структурно-семантический и лингвостилистический.
Генетическую связь белорусского и украинского народов можно легко обнаружить в
описании общих мест, наличии поэтических формул, часто встречающихся в заговорных
текстах. В эпической части заговоров включены элементы индоевропейского и праславянского ритуально-сакрального языка: присутствие схожего вербального описания мифологического центра; формулы перечисления возможных причин заболевания; описание антимира, антилокуса, непригодного для обитания человека, куда отсылается болезнь-агрессор; счет по нисходящей и восходящей линиям; перечисление частей человеческого тела,
где может «поселиться болезнь»; реализация оппозиции свой/чужой и др. Объединяет
белорусские и украинские заговоры еще и своеобразные универсальные черты и качества
мифологических образов, средства передачи общих представлений о мире, возможность
свободно апеллировать реальными и мифологическими образами и понятиями, наделяя
даже реальные предметы и явления сверхъестественной энергией (например, юрьева роса).
При анализе фольклорной поэзии фольклористы–исследователи зачастую применяют довольно распространенный в фольклористике этнографический подход. Такой
подход чреват тем, что из поля зрения авторов исследований выпадает наиболее существенный элемент, связанный с осмыслением фольклора как искусства слова, – образный
компонент. Это неизбежно ведет к тому, что поэзия заговорного жанра рассматривается
без надлежащего эстетического анализа, замыкаясь в жанрово-тематических границах.
© Вергеенко С.А., 2016
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Анализируя поэтику заговорного жанра, особое внимание необходимо уделить вычленению художественной составляющей не только вербального, но и функциональноакционального плана обрядового действа. Так, развертывание заговорного обряда «От
бессонницы» во времени и пространстве определяет содержание вербального компонента: «Куркі-сястрычкі, забярыце ў Вольгі начнічкі. Гаворыцца вечарам у хляве, дзе
ёсць куры» [1: 240, № 940]; «Бяруць дзіця, нясуць у хлеў. Пасыпаюць соллю лусту хлеба.
Хлеб кідаюць курам і гавораць: – Курачкі-сястрычкі, наце вам хлеб-соль, а дзіцяці (імя) –
сон. Гэтая замова дапамагла шасцігадовай Калеснікавай Надзі. Яна зноў стала добра
спаць» [2: 61, № 169] и т.п.
Стержневая функция, которая выступала в качестве критерия определения жанровой
принадлежности заговоров, принадлежит метафоре и прежде всего – олицетворению, т.к.
в силу своего мифологического мировоззрения наш древний предок-создатель (автор)
заговоров одухотворял всё, окружающее его, и на генетическом уровне соотносил себя с
природными объектами. И в этой связи нельзя не вспомнить высказывание Э.Б. Тайлора:
«Анимизм содержит в себе несколько доктрин, которые неизбежно ведут к олицетворению, поэтому дикари и варвары без всякого, по-видимому, усилия, одушевляют явления,
которые мы при крайнем напряжении нашей фантазии способны олицетворять только с
помощью сознательной метафоры» [3: 57]. Поэтому и в заговорах мы постоянно встречаемся с обращениями (еще одно из постоянных художественных средств), например,
к болезни, как к разумному существу («Добры дзень табе, удара-ўдар гаспадар, удараў
гаспадараў» [1: 160, № 564], «Крикливыцы, плаксывыцы, идить на вечорныцы…» [4: 68,
№ 78], «Удар, ударишче, пошло на дубышче» [4: 230, № 386], «Удар, по косці не ходзі,
косці не ломі» [1: 158, № 555] и т.п. Довольно часто в заговорных текстах помимо своей
основной функции (коммуникационной) обращение заключает в себе и определенную
эмоциональную характеристику объекта разговора, оценивая адресата положительно
или отрицательно: «Матушка-крапивушка, святое дерево…» [1: 194, № 714]; «Батюшка,
млад месяц, дорогой дружочек, золотой рожочек…» [1: 319, № 1265]; «Добрый вэчыр,
мисяцю-королэвычу!» [4: 275, № 491]. Совсем другая характеристика и другое отношение прослеживается в следующих текстах: «Ячмень – дурак, не садзісь тут так…»
[1: 259, № 1016]; «Рожышчэ-трудышчэ, перэстань ходыты…» [4: 195, № 323]; «Болячка
колюща, свэрбляча, болячка смэрдюча…» [4: 208, № 341].
Обращение может быть как нераспространенным (как в приведенных примерах), так
и распространенным («Святой крыжу крыжуваны, на чтэры грани розпысаный…» [4: 80,
№ 105]; «Кроў, крывіца, чырвона вадзіца» [2: 120, № 449]; «Косточка ў пальца» [1: 168,
№ 604]. Обращение может относиться как к языческим персонажам («Дед-лесовик, баба
куткова» [4: 50, № 41]; «Крыніца-вадзіца, красна дзявіца» [1: 139, № 468]), так и к христианским святым («Святы Юрай-Ягорай, станавіцесь на помашч» [1: 109, № 357]; «Господы,
прыступы, поможы» [4: 103, № 144]). Вместе с тем, симбиоз христианских и языческих помощников, к которым заговаривающий обращается за помощью, в заговорах встречается
довольно часто: «Уси святые отци Божые, угодныки и скоропомочныки, и зори вы, заряныци, господни помочныци…» [4: 327, № 604]; «Госпадзі Божа, прыступі, Госпадзі Божа,
памажы, свята Прычыста, свята нядзелька, святы аўторак хрыстовы…» [2: 64, № 182] и т.д.
При перечислении источников болезни преобладает еще один из наиболее распространенных (более того – любимых) художественных поэтических средств устного
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народного творчества – эпитет. Как правило, в заговорах – это определения-прилагательные, которые описывают, уточняют тот объект, что является источником болезни (например, пристрек водяной – из воды, ветреный – с ветра, панский – от пана и т.д.). Особую
группу составляют так называемые постоянные эпитеты (сухой лес, гнилое болото, красное солнце и др.). Но наиболее эмоционально-экспрессивным воздействием обладают
заговоры, где употреблены сквозные эпитеты, например, белый («…На нем (Исус Христос – С.В.) шапачька белая, рубашэчька белая, штаны белые…» [4: 184, № 304]), золотой («…Божья Мати ходила, золотыми устами, золотыми перстами, золотыми ключами
золотые ворота открывала» [4: 24, № 1]), черный («Самі чорныя, дзюбы чорныя, когці
чорныя…» [2: 208, № 840]).
Первоначальное осмысление окружающего древним человеком начиналось с сопоставления и сравнения впервые встречающегося объекта или явления с уже знакомым для выявления сходных или отличительных черт. Как поэтический прием «сравнение – вид тропа: уподобление соотносимых явлений (предметов, состояний)… при этом
свойства или качества одного явления (предмета, состояния) переносятся на другое с
целью его художественного описания» [5]. Включенные в заговорный текст сравнения
убеждают, что наш древний наблюдатель находил в окружающей его действительности
конкретные примеры, которые служат точной и в то же время образной аналогией, адекватной формой возможности заговаривающего добиться положительного или отрицательного результата. Такой результат видим, например, в заговорах «От ушибов, боли»
(«На горе Сиянской / Там турки песок орали, / Сеяли, бороновали. / Як тому песку не
росты, не цвесты, / Так (имярек) не болеть и не гореть…» [4: 344, № 631]), «Ад бяльма ў
вачах» («Як пясок у вадзе мыецца, ачышчаецца, так бяльмо ў вадзе атражаецца» [2: 152,
№ 601]), «Як кроў замоўлять» («Стань, кроў, на раны, як Сус Хрыстос на Йорданы»
[4: 182, № 297] и в других текстах.
Таким образом, украинские и белорусские лечебные заговоры представляют собой риторический вопрос или непосредственное обращение к враждебной силе, в чем проявилась
диалогическая природа архаического обрядового текста как универсальной фольклорной
традиции. Проанализированные примеры (рамки статьи не позволили более детально
остановится на других художественных средствах и приемах) безусловно свидетельствуют
о том, что заговор – не только суггестивное, но и художественное произведение, которое
вобрало и сохранило в себе все наиболее существенные и типичные поэтические средства,
что представлялось наиболее целесообразным в суггестивной стратегии.
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СИМВОЛИКА КРУГА В ЛЮБОВНЫХ ГАДАНИЯХ БЕЛОРУСОВ
(НА МАТЕРИАЛЕ СВЕТЛОГОРСКОГО РАЙОНА
ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ)
В статье на фольклорно-этнографическом материале, записанном в Светлогорском районе Гомельской области, рассматривается символика магического круга в гаданиях белорусов. Выявлена семантика основных предметных составляющих мантики
(хлеб, кольцо, замок, венок и др.), а также указывается их функция.
Ключевые слова: гадания, символика круга, магия, венок, кольцо, ритуал.
Гадания являются интересной стороной традиционной народной культуры белорусов. Большой ошибкой будет считать их предрассудками, потому что мантика
© Докукин А.Д., 2016
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помогала человеку как бы взглянуть в будущее и предсказать самые разнообразные
явления – от летней погоды и будущего урожая до срока наступления свадебного дня
и продолжительности жизни. В ритуалах гаданий (особенно связанных с брачной обрядностью) нашли отражения элементы игры, что являлось привлекательной забавой
для молодёжи.
Исследователь В. Василевич, анализируя тексты гаданий, примет и поверий, подчёркивает такие важные их составляющие, как время, место, количество участников, использование различных вещей и выполнение определённых действий [1], и обращает
внимание и на образ круга, представления о семантике которого наиболее характерны
для любовных гаданий. В данной статье предметом исследования является символика
круга в гаданиях белорусов, выявление которой базируется на зафиксированных в полевых экспедициях фольклорно-этнографических материалах на территории Светлогорского района Гомельской области.
Круг и круглые предметы недаром имеют связь с семейной жизнью, ибо, как замечает Т. Шамякина, «изображение огня, солнца, а также семьи – круг (отсюда кольца у
жениха и невесты, венцы в обряде венчания). В круге властвует согласие. Круг – генотип
семьи у индоевропейских народов» [2: 77].
Исходя из проанализированных нами текстов белорусских гаданий, круг, который
может выступать как в виде собственно круглых предметов (хлеб, венок, кольцо), так и
быть схематическим воплощением-символом круга (обкручивание или обход чего-нибудь), вместе с определёнными вещами приобретал, по мнению предков, действительно
значительную магическую силу. Например, согласно фактическому материалу, происходили ритуалы с использованием блинов, венков и др., когда стремились узнать о внешности суженого, с какой стороны он должен появиться, а также о сроке наступления
свадьбы и проч.: «У 12 гадзін ночы з міскай бліноў дзеўка выбягала на вуліцу. У якім
двары забрэша сабака ці пятух запяе, у той бок і пойдзе дзеўка замуж» (записано в д.
Здудичи от Рыбак Марии Андреевны, 1922 г.р.) [3: 165]. Использовать круглые изделия
из теста в гаданиях могли не только с целью, чтобы узнать, с какой стороны появится
жених, но и для других целей: «У талерку налівалі вады, а на беражкі клалі пацеркі з
напісанымі на іх імёнамі хлопцаў. Тады клалі на ваду верхнюю скарыначку хлеба, кавалак
свечкі на яе. Затым трэба было тройчы пакруціць мякішам па вадзе вакол скарынкі. Да
якога імені скарынка прыстане, тое імя будзе ў жаніха» (записано в д. Михайловка от
Акулич Ольги Сергеевны, 1928 г.р.) [3: 167].
Нужно отметить, что в гаданиях, записанных на всей территории Беларуси, могут
использоваться и блины, и оладьи, и булочки, и галушки (часто солёные или испечённые
из определённого количества муки, воды и соли), даже просто куски хлеба, однако последовательность действий с ними остаётся одинаковой, что и даёт нам основание анализировать подобные тексты в одной группе, а не дифференцировать их в соответствии
со способом приготовления блюд из муки.
Хлеб очень распространён в качестве предмета ритуальных действий, так как он
представляет собой «наиболее сакрализированный вид пищи, символ благополучия, счастья, достатка. Как «Дар Божий» является воплощением человеческой (коллективной и
персональной) доли, пользуется особенным почитанием и вызывает почти религиозное
отношение» [4: 532].
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Довольно часто в ритуалах гаданий используется кольцо: «На Каляды ставілі стакан з вадой на зеркала, кідалі ў ваду абручальнае кальцо і ў 12 гадзін глядзелі ў стакан,
чакалі ўбачыць жаніха» (записано в д. Полесье от Башкевич Татьяны Николаевны, 1930
г.р.) [3: 164]. Кольцо, которое также соотносится с идеей круга, не имеет ни начала, ни
конца и этим символизирует бесконечность счастливой семейной жизни.
Как и кольцо, венок напоминает бесконечный круг, поэтому и предсказывает счастливый брак, особенно, если он сплетён из купальских трав: «У купальскую ноч таксама
варожылі. Пускалі вянок па рацэ. Тая дзяўчына, чый вянок паплыве, выйдзе замуж у гэтым годзе» (записано в д. Якимова Слобода от Подшибякиной Анны Платоновны, 1929
г.р.) [3: 168]. Сохранялось значение венка и при гаданиях с использованием топлёного
воска, олова и др.: «Трэба растапіць воск. У місачку з вадой трэба яго выліць. Калі к дароге – дарога выльецца, к жаніху – чалавек, а к жаніцьбе – вянок складзецца» (записано
в д. Полесье от Дайнеко Екатерины Андреевны, 1920 г.р.) [3: 166].
Закрытый замок обеспечивает обязательное воплощение задуманной цели, а также
показывает на неразрывность будущей семейной жизни: «У святыя вечары пад вакном
сеялі авёс. Загадвалі на замкнуты замок, з кім будзеш збіраць авёс… Замыкалі калодзезь:
абнесці з незамкнутым замком тры разы калодзезь. Потым замок замкнуць, ключ пакласць пад падушку і 3 разы сказаць: “Сужаны-ражаны, прыдзі каня паіці, прыдзі ключа
прасіці”» (записано в д. Полесье от Башкевич Татьяны Николаевны, 1930 г.р.) [3: 164].
Следует, однако, отметить, что, по сравнению с другими названными выше предметами,
замок в гаданиях используется значительно реже.
Приведённые примеры дают основания утверждать, что круг выступает в роли средства, которое гарантирует осуществление желаемого и позволяет каким-то образом повлиять на судьбу. Исходя из народных представлений, параллельное использование в гаданиях
хлеба, огня, ритуальных действий (они достаточно разнообразны и используются для достижения различных результатов, но всегда «закрепляются» в виде круга) обеспечивало
эффект желаемого. Действия же, которые символизируют круг, имеют целью ещё и стать
своеобразной границей для чего-нибудь, сконцентрировать это в обозначенном пространстве (В. Василевич, например, приводит способ ворожбы, когда девушки обносили вокруг
села кусок старого сала, чтобы тем самым приманить женихов [1: 35]). Часто в процессе
ворожбы совмещаются и круглые предметы, и ритуальные действия, что символизируют
круг, чтобы ускорить результат. Распространённым видом гадания является следующее:
когда чертится круг, туда насыпается зерно и ложится кольцо, а после запускают кур. Если
они вытолкнут кольцо из круга, то девушка в этом году должна ждать сватов. В данном
случае можно увидеть взаимодействие очерченного круга – символа своеобразной границы, зерна – воплощения жизни и кольца, которое гарантирует благополучный брак.
Таким образом, круг очень распространён в народном мировоззрении и выступает
не только в виде реальных предметов круглой формы, но и в виде символического магического круга.
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(НА МАТЕРІАЛІ СВЄТЛОГОРСЬКОГО РАЙОНУ
ГОМЕЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ)
У статті на фольклорно-етнографічному матеріалі, записаному в Свєтлогорському
районі Гомельської області, розглядається символіка магічного кола у ворожіннях
білорусів. Виявлена семантика основних наочних складових мантіки (хліб, кільце, замок,
вінок і ін.), а також вказується їх функція.
Ключові слова: ворожіння, символіка кола, магія, вінок, кільце, ритуал.
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MAGIC CIRCLE IN LOVE DIVINATION OF BELARUSIANS
(BASED ON THE FOLKLORE TEXTS FROM THE SVETLAHORSK DISTRICT,
HOMEL REGION)
In the article on the folk-lore-ethnographic material, written in the Svetlogorsk district of
the Gomel region, symbolism of magic circle is examined in fortune tellings of Belorussia. The
meanings of their basic constituents, such as – bread, ring, lock, chaplet and etc., are exposed,
and also their function is specified.
Keywords: fortune tellings, symbolism of magic circle, chaplet, ring, ritual.
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ПРАЗДНИКИ ВЕСЕННЕГО КАЛЕНДАРНО-ОБРЯДОВОГО ЦИКЛА
НА РОГАЧЕВЩИНЕ
В статье рассматриваются праздники весеннего календарно-обрядового цикла,
зафиксированные на территории Рогачевского района Гомельской области. Внимание
акцентируется на значении праздников и характерных для них обрядовых действиях.
Ключевые слова: весенний календарно-обрядовый цикл, праздник, обрядовое действие, символическая и ритуальная функции.
Современные этнолингвистические исследования рассматривают язык в тесной связи
с культурными, социально-психологическими и мифологическими представлениями
народа. Основное внимание в таких исследованиях отведено обрядовой лексике,
отражающей важные события общественной и семейной жизни народа. Объектом нашего
исследования стали праздники весеннего календарно-обрядового цикла и характерные
для них обрядовые действия, зафиксированные на территории Рогачевского района
Гомельской области во время фольклорных экспедиций студентов и преподавателей
кафедры белорусской культуры и фольклористики УО “ГГУ имени Ф. Скорины”.
Соракі, Сарокі – отмечаются 22 марта, в день весеннего равноденствия. В этом
празднике сконцентрированы мотивы начала года, культа предков, очистительные и
продуцирующие действия: Празнік еты так называўся, таму што счыталі, што на
Соракі прылятае сорак выраяў пцічак розных. Празнаваліся Соракі двацціць втарога
апрэля. Ета празнік вясны. Счыталі, што вясна ўжо надыходзя. Пяклі сорак розных
пцічак, ці проста сорак галачак (шарычкаў). На вальных дзярэўях вешалі качэлі і
маладзёж калыхаліся на іх (д. Городец); Чалавек які радзіўся ў гэты дзень, ішоў у лес,
шчытаў праталінкі і “гукаў вясну”. У гэты дзень пеклі птушак 40 штук, таму, што
далжны былі ляцець птушкі з выраю. Гэтымі птушкамі частавалі гасцей, елі самі (д.
Гадиловичи); Мы ляпілі птушачак, баранкі, лісапеткі, хто што ўмеў. А зляпіць нада
было сорак ніадзінакавых птушак, каб прыляцелі сорак птушачак і вісну прыняслі на
крылках (д. Довск); На Сарокі ў нашым сяле пяклі балабушак. У адну з балабушак клалі
капейку, і хто тую манетку з’есці, дык таму шчасця будзе багата і ўвесь год з ім рука
аб руку будзе ісці фартуна (д. Поболова).
Обрядовые действия этого дня связаны с переосмыслением цифры сорок средствами
народной этимологии. Орнитоморфный код обрядности праздника основан на идее
принесения птицами весны и на представлении о птицах как посредниках между землей
и раем (выраем). Прилет птиц в этот день знаменовал возвращение на землю умерших
предков, которым и была посвящена обрядовая выпечка.
Благавешчанне – праздник наступления весны. С ним связаны различные поверья
и запреты: У гэты дзень прылятае бусел, на чыім двары паселіцца, там будзе дабро і
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багацце. Калі чалавек убача ў гэты дзень, як ляціць бусел, то ён увесь год будзе “лёгкі
на ногі”. Да Благавешчання нельзя капаць зямлю, убіваць кол (гарадзіць) у зямлю, бо
зямля-“маці” можа ўгневацца, і будзе засуха. Калі кура на Благавешчанне знясе яечка,
яго не кладуць пад квактуху, бо вырасце кураня-калека. Нельзя расчасываць валасы,
каб куры не разграбалі грады. Нельзя выносіць смецця із хаты, каб куры ні губілі яечкі
(д. Гадиловичи). Как и на Сороки, на Благовещение звали весну: 25 сакавіка, на Благавешчанне, моладзь збіралася на ўзгорках за сялом і спявалі песні, так званыя вяснянкі.
Песні выконваліся пераважна дзяўчатамі, але і хлопцы добра спявалі. Выпякалі з цеста
фігурак птушак, а калі спявалі, падкідвалі ўверх фігуркі птушак, тым самым нібыта
заклікалі іх да хутчэйшага прылёту (д. Стовпня).
Накануне описанных праздников проводили своеобразное обрядовое действие –
“спальвалі зіму”: Перад тым, як клікаць вясну сначала “спальвалі зіму”. На высокіх
горках за дзярэўняй маладыя хлопцы і дзеўкі разводзілі агні, на якіх “палілі зіму”: палілі
паношаную адзёжу, обуў, льняныя вешчы, якія ўжэ не нада дома. Пераскоквалі цераз
агонь, вадзілі вакруг яго хараводы (д. Городец).
Вербная нядзеля – народный праздник, который отмечается за неделю до Пасхи
(Великодня) и связан с наступлением весны, культом зелени, и конкретно вербы,
обладающей свойствами оберега: У еты дзень свяцілі ў царкве галіначкі з вярбы. Веткамі
етымі, калі варочаліся з царквы, хлясталі адзін аднаго, дзяцей хлясталі (п. Белицк).
Самым большим календарным весенним праздником считался Великдень (Пасха):
Вялікдзень у нас называюць Паска (д. Стовпня), к празднованию которого тщательно
готовились. Процесс подготовки был расписан по дням, которые имели свои названия:
Пасля Вербніцы пачыналася предпасхальная нядзеля. Чыстый панядзелак трэба было
ня піць і ня есці. Чыстый чацверг – мылі хаты, мыліся у бані на расвеце, каб быць
здаровымі. Вялікая пятніца – нада хлеб пасеяць, каб добры вырас. Вялікая субота,
а тады і Пасха. (д. Старая Алешня); У Чысты чацверг да сонца выграбалі хату,
вымяталі, памылі ўсе куточкі (д. Хомичи); Красная субота: каб чысценька было, печ
топіш, булкі пячэш, яйкі красіш (д. Янков Лог).
К Великодню готовили обрядовые блюда, которые освящали в пасхальную ночь в
храме: Яйкі вымалёўваюць у розныя колеры. Пякуць пасхальныя кулічы. Яйкі і кулічы
пасля свецяць у царкве з іншымі стравамі (д. Амельно); Пеклі булкі, калбасы делалі,
халадзец варылі, капусту тушылі. Яйкі красілі. Цыбулей красілі (д. Янков Лог). У царкву
хадзілі свяціць яйкі, хлеб, скаромну (д. Янков Лог).
Во время Пасхи “хрыстосуюцца, а не здароваюцца” (д. Амельно). Наиболее
распространённой была гульня ў біткі: Дзеці ў гэты дзень гуляюць у біткі, качаюць
па сталах яйкі. (д. Амельно); На Паску ўжо сабіраліся мужчыны, па 40-50 гадоў
сабіраюцца, і ў біткі гуляюць, а мы ў ямачку катаем (д. Хомичи). Отличительной чертой
белорусского Великодня является валачобніцтва – традиционный обход дворов: На
другі дзень хадзілі валачобнікі (д. Гадиловичи).
В комплекс пасхальных праздников входит и поминание умерших предков –
Радуніца, Мяртвы дзень: На Мяртвы дзень ходзяць на могілкі, у чацвер, вось. Пасха ў
нядзелю, а мы ходзім у чацвер. Ну носім туды яйцы, булку. Ну ўсё: і канфеты, і свежы
мятлік, рушнічок на крэст. Ну некаторыя ходзяць і на Радуніцу (д. Тихиничи); Убіраем
магілкі, ложым яйца, пакачаць па магіле нада крэсцікам (г. Рогачев); На Радуніцу хадзілі
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на могілкі. Па могілцы яечка каталі тры разы крэсцікам, лажылі яго цэлым, паску
пасвяцоную лажылі, кветкі ставілі, паміналі памерлых (д. Щибрин).
Один из древнейших праздников народного календаря – Юр’е, с которым связано
большое количество обрядов, направленных на защиту домашних животных, получение
высокого урожая, обеспечение здоровья и благополучия в семье: У гэты дзень ранняй
ранічкай выганялі першы раз кароў на поле. Выганялі кароўку са двара абязацельна
галінкай вярбы, якая была асвечана ў цэркві ў Вербную нядзелю. У варотах, на выхадзе
на вуліцу, клалі замок, каб зберагчы жывёліну ад урагоў, хлеб, соль і велікоднае яйка, каб
кароўка была, як яйка, круглая і здаровая. Цераз ета ўсё і выганялі яе на поле. Пасля чаго
ўсёй сям’ёй ішлі агледзіць сваю ніўку. Неслі з сабой хлеб-соль, гарэлку і іншыя прысмакі.
Абыходзілі, аглядалі поле і тут жа, каля жыта, садзіліся снедаць. Яшчэ святой лічылася
юраўская раса. Паэтаму бегалі босымі па траве каля жыта, качаліся па расе (д.
Высокое); Кождая гаспадыня старалася ў гэтае свята абараніць сваю жывёлу ад злых
чарадзеяў. Паэтаму перад парогам на двары клалі крапіву і пасыпалі пасвяцоны мак.
Абходзілі тры разы кароўку са свечкай, хлебам-соллю і яйкам, асвечаным на Вялікдзень
(д. Довск); Яйкамі качалі карове па баках, штоб яна наядалася травы і давала малако.
Да ўзыхода сонца з пасхальнай ядой гаспадар абходзіў поле і на вуглах яго закопваў косці
ад Вялікоднага стала, прыгаварваючы: “Святы божа і святы Ягорый, захавайце ніўку
ад граду” (д. Гадиловичи). Юрий был и праздником пастухов: Пастухам з кожнага двара давалі хлеб, сала, яечкі – гэта называлася “выганшчына” (д. Гадиловичи).
22 мая отмечали весеннего Міколу: Дзень еты называлі ішчэ Мікольшчына. Ета
ж было пасля Юр’я (д. Довск). В этот день в некоторых деревнях Рогачевского района
пераносілі сьвячу: Святая свяча складалася з іконы, ці там іх некалькі было, свечкі
ставіліся ля ікон. Усе іконкі былі прыбраныя рушнікамі вышыванымі, самымі красівымі.
А насілі свячу так: сёння к нам на Міколу няслі яе людзі ўсёй дзярэўні. А мы ўжо ў еты
дзень у хаці прыбіралі, на куту места гатовілі і сталы ж гатовілі. Варылі, пяклі розныя
пачастункі. Дагаварываліся, калі будуць несці свячу, а няслі да абеда. Заходзілі людзі ў
хату з песняй святой і ставілі свячу на покуці і свечкі запалівалі. Садзіліся за стол, а хто
і стаяў, і на дварэ людзі былі. За сталом людзі гаварылі пра ўсё: і пра Міколу святога,
і пра Бога, і пра вясну, і пра скацінку, і пра дзяцей сваіх. Усе былі прыбраныя. Гулялі да
вечара і вісяліліся. Так свіча ў нас тады на цэлы год аставалася ў хаці і стаяла на куце.
Ціраз год перад Міколам, мы ўжо пірамывалі на свячэ ўсе рушнікі, ды там і хвартушкі
былі падпіразаны. Усё пірамывалі, гладзілі етыя вышыўкі і вешалі на свячу апяць. Толькі
нада было і нешта сваё вышываная павесіць на яе – ці рушнік, ці хвартушок. Гаварылі
старыя, што чым красівейшая вышывання павесіш на свячу, тым цяплейшая вісна будзя
і багацейшая лета і восінь. Людзі верылі, што ета праўда, і насілі сьвячу з хаты ў хату.
А сьвячу сьвятую насілі з двара ў двор, каб скацінку ад хваробы і відзьмакоў убярэгці, і ў
хаці каб парадак быў і вязення (д. Довск).
Еще один большой весенний праздник – Тройца (Сёмуха): Тройцу святкавалі
на сёмай нядзеле ад Пасхі. На Тройцу ўпрыгожвалі хаты і калодзежы ліпай, калінай,
вярбой. Тое, што вешалі для ўпрыгожэння, называлась “май” (д. Амельно); Усе хаты
ўсцілаліся травой яварам. З леса прыносілі галлё клёну і дуба, ставілі іх у куты хаты,
пад абразы. Таксама ўкрашалі хаты зелянінай і вуліцы. Лічылася, што яна аберагае
хату і гаспадароў ад злых духаў і нядобрых людзей (п. Белицк).
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Накануне Троицы отмечали Траецкія дзяды – день поминания покойных: Варылі
квас, кісель, крупы (суп з квасам). У суботу для нябожчыкаў клалі на вакно першы блінец
(д. Амельно); У пятніцу – посныя, у суботу – багатыя дзяды. Гатуюць к дзядам. У цэркаў
адпраўляюцца… У пятніцу – поснае вараць, у суботу – скаромнае мясное. Обязательное
поснае блюдо – квас. Квас – боршч такі, луку туды, сывараткі, ці квас з бураком. На
багатых дзядах сабіраецца сям’я бальшушчая, помінаюць сваіх усіх, свечачку запаляць,
абязательна кашу. Можна грэчневаю, пшонаю, рысавую – любую кашу. І не прыбіраюць
са стала. Астаўляюць на стале ўсё, што не доядзяць (д. Пирчанская Слобода).
С празднованием Троицы связано несколько обрядовых действий: Яшчэ вадзілі
куст. Дзеўка залазіла ў звязаны “куст”, як у мяшок, і ў такім уборы ішла на чале
грамады дзяўчат па вёсцы з песнямі. Пранесшы куст некалькі раз, яго разрывалі на
вуліцы і спяшылі падабраць лісты. Казалі, што етыя лісты памагаюць ад нарываў
(п. Белицк); На Тройцу вадзілі русалку – адну самую прыгожую і статную дзяўчыну.
Упрыгожвалі яе кветкамі. Увечары, як толькі ўсходзіла луна, дзяўчаты ў белых
сарафанах, з распушчанымі валасамі, з вянкамі на галовах станавіліся ў рад і браліся
за рукі. “Русалка” ішла першай. Яны спявалі песні і длінным ланцужком ішлі за вёску ў
поле. Прайшоўшы некалькі кіламетраў ад вёскі, яны спыняліся, тут іх даганялі хлопцы.
Хлопцы раскладвалі кастры і скакалі цераз іх. Дзяўчаты кідалі ў агонь вянкі і разбягаліся.
“Русалка” іх лавіла, і каго злавіла, тую казытала. Потым пачыналі розныя гульні, у якіх
прымалі ўдзел і хлопцы (д. Заречье); Быў абрад завіванне вянкоў на бярозе – кумаўство.
Выбіралі маладое дзерава бярозы, якая стаяла на палянке. Канцы галлём спляталі адну
з другой, каб палучаліся вянкі, і дзеўкі цалаваліся цераз вянок з бярозы, счыталіся потым
кумаўямі, неразлучнымі падругамі на ўсю жызнь ці толькі на еты празнік (д. Кашара).
Представленный материал позволяет сделать вывод, что праздники весеннего
календарно-обрядового цикла, зафиксированные на территории Рогачевского района
Гомельской области, знаменуют собой начало весны и наполнены разнообразными
обрядовыми действиями и поверьями, направленными на предвидение будущего
семейно-хозяйственного года, продолжение жизни рода, защиту семьи и хозяйства от
неблагоприятного воздействия нечистой силы, увеличение плодных сил земли.
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МУЖСКИЕ ОБРАЗЫ В МИФОЛОГИЧЕСКИХ БАЛЛАДАХ БЕЛОРУСОВ
В статье на богатом фактическом материале рассматриваются мифологические баллады белорусов, основное внимание уделено мужским образам (брат, муж, отец, вдовец).
Ключевые слова: баллады, мифологические баллады, мужские образы.
Тексты мифологических баллад широко представлены в песенном репертуаре жителей Беларуси. Особый интерес в сюжетах этих баллад вызывают сюжетообразующие
женские и мужские образы.
Мужские образы, которые имеют место в текстах баллад, можно разделить, учитывая такие критерии, как социальный статус и семейные взаимоотношения: брат, муж,
отец, вдовец.
Образы брата и сестры в рамках сюжета «братки» необходимо рассматривать неделимо, поскольку через эти образы (брата и сестры) отражена линия судьбы одной семьи
и показана искренняя борьба за лучшее будущее. Страдания и испытания, которые необходимо было пройти родным людям, в поисках личного счастья, ведь отец прогнал
их по внушению мачехи, благополучно повлияли на их моральные качества. Встреча,
которая состоялась через несколько лет, привела к взаимоотношениям, которые складываются в счастливую свадьбу, но выясняется их родственная связь. Один из способов,
избавиться от стыда, с которым им пришлось столкнуться, метаморфоза в траву («скинуться травою»): «– Шынкарачка малада, / Скажы ж праўду, адкуль ты. // – А я з места
мешчано, / А назвіска Вайтоўна. // – Ты, галубчык, душа мая, / Скажы ж праўду, адкуль
ты. // – А я з места мешчано, / А з неўзвіска Вайтоў сын. // Яшчэ ж мяне бог сцярог, /
Што з сястрыцай спаць не лёг. // Яшчэ ж мяне бог жалеў, / Што з сястрыцай грэх не
меў. // – Прыйдзём, сястра, ў цёмны лес, / Няхай нас звяр’ё із’есць. // – Не, браточак,
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баюся, / Пайду лепей ўтаплюся. // Сонца кажыць, высушу, / Вецер кажыць, выхаплю. //
А бог кажа, долю дам, / Несумысля шлюб узяў. // Пойдзем, браток, гарою, / Абернемся
травою. // Будуць красачкі шчыпаць, / Брата і сястру спамінаць» (записано в д. Мильча
Минскай обл.) [1: 260-261].
В некоторых текстах мифологических баллад встречается образ брата, который способен либо донести на свою родную сестру, либо выгнать её из дома за потерю «злота»:
«Ніхто таго дзіва не бачыў, / Толькі забачыў старшы брат, / На ганачку стоячы, / На
тое дзіва гледзячы. // Прыйшоў дадому і кажа: / – Мамачка ж мая старая. // Што наша
Ціхоня ўчыніла, / Злоты баяры згубіла» [1: 383]; «Да за ёю брацейка слядзіці, / Што
будзе Ціхоня рабіці. // Да што будзе Ціхоня рабіці, / Да прышоў дадому, гаворыць. // Да
прышоў дадому, гаворыць: / – Да мамачка мая родная, / Да мамачка мая родная, / Што
наша Ціхоня зрабіла! // Да што наша Ціхоня зрабіла, / Усю сваю красату згубіла» (записано в д. Губина Минскай обл.) [1: 389].
В текстах баллад с сюжетом «детюк стал тернем, девка – калинаю» выступает собирательный образ братьев, которые невзначай лишают жизни свою сестру, и за свое
преступление, которое было совершено по неосторожности, они раскаиваются и готовы
понести наказание: «Да калышучы ўранілі, / Насмерць сястру забілі. // Да прышоў да яе
старшы брат: / – Ці не трэба сястрэ карэнне? // – Мне не трэба, братка, карэнне, / Да
толькі душы збавенне. // Да сячы, братка, сыры дуб, / Да зрабі мне вечны дом, / Пахавай, братка, у касцёле / Пры левым боцы, пры сцяне, / Пасей, братка, руту-мяту, / Да
пасадзь, братка, стрэлкаю» [1: 402].
Существует в текстах и собирательный образ братьев-разбойников, который отражен
в сюжете «сестра и братья-разбойники». Они убили своего родственника по незнанию и
взяли в плен родную сестру, и об этом узнали только после преступления, а единственный выход для себя за своё злодеяние они видят в метаморфозе: «– Адкуль, купчоўна,
якога роду? / – А я роду небальшога: / Жыла ўдава на Падоле, / Й мела ўдава дзевяць
сыноў, / Дзесятую дачку – Насценьку. // Сыны ўзраслі – у разбой пашлі, / Дачка ўзрасла –
замуж пашла. // – Уставайце ж, братцы, / А што ж мы зрабілі! // Свайго швагра да й
убілі, / Пляменнічка загубілі! // Пойдзем жа мы ў чыста поле, / Рассыпемся мы каменнейкам: / Пускай людзі сабіраюць, / А ў жаркіх печах распаляюць, / Пускай з нас грахі
знімаюць» [1: 423-424].
По утверждению А. Киркора, «еще в XIX в. в Беларуси почти каждый камень больших размеров или необычной формы фактически был культовым и возвеличивался
здешним населением» [2: 221-222], поэтому желание превратиться в камни для героев
считается символичным.
С течением времени мужчина меняет свой семейный статус и становится мужем,
о чём свидетельствуют сюжеты мифологических баллад. Мужчина, состоящий с женщиной в официальном браке, по отношению к ней является супругом. Однако, в мифологических балладах, записанных на территории Беларуси, образ мужа представлен
амбивалентно, с одной стороны, муж, который совершенно недоволен выбором супруги
и единственный выход для себя видит в метаморфозе, а с другой стороны, муж, который
скорбит по ушедшей жене и страдает от того, что его дети остались сиротами.
В балладе «Зажурыла маці сына» сюжетообразующим является образ мужа, который решил «скинуться Дунаем», и причина тому неудачная женитьба, а единственный
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способ стать свободным от уз брака – это метаморфоза: «Зажурыла маці сына, / Зажурыла маладога / За коніка варанога, / За няўдалую жаніцьбу. // – Судзі, божа, вясны
даждаць, / Я паеду разжанюся, / Дунайчыкам абярнуся» [1: 442–443].
В иных сюжетах мифологических баллад не происходит метаморфоза с героями-мужчинами (мужем), и в тексте раскрывается образ мужа, который по-настоящему страдает от
потери своей жены, и не желает мириться с горем, которое произошло в его семье: «А ў
хату ўхаджу – калыска вісіць, / За калыскай жонка ляжыць. // – Галоўка мая буйнюсенькая, / Чаго раненька склапацілася? // Ручкі мае бялюсенькія, / Чаму раненька сашчапіліся?
// Ножкі мае драбнюсенькі, / Чаго раненька падламіліся? // Дзеткі мае драбнюсенькі, /
Чаму раненька засіраціліся?» [1: 573]; «Уехаў я ў двор – цяслі цяслююць, / Там маёй жонцы
хатку будуюць. // Заехаў я ў дом – ложа ўслана, / Там мая жонка ляжыць убрана. // У галованьцы свечкі гараць, / А ў ножаньках дзеткі плачуць» [1: 570-571].
Вышеуказанные мужские образы характеризуются своей амбивалентностью (они наделены положительными и отрицательными чертами), но только образ отца в пределах
текста баллад, имеет отрицательную характеристику, он может прогнать или проклясть
своих родных детей. Отрицательное отношение отца к своим родным детям приводит к
одиночеству, раскаянию и их поиску, чтобы вернуть домой, но всё это не даёт положительных результатов: «Хто там у лесе гукае? // Бацька дзеці шукае: / – Ідзіце, дзеткі,
дадому, / Дрэнна жыці адному. // – Жыві, бацька, як бог даў, / Бо харошу жонку ўзяў. // А
мы будзем служыці, / Чужым людзям гадзіці» [1: 282].
Показан в текстах баллад и образ отца, который способен проклясть своего единственного сына, поскольку тот отказался слушать его советы, и не получил родительского благословения: «Быў у бацькі адзін сын, / І той бацькі не слухаў. // І той бацькі не слухаў, / Сеў
на каня, паехаў. // Сеў на каня паехаў, / Яго бацька моцна скляў. // Яго бацька моцна скляў, /
Яго конік гарой стаў. // А сядзельца – каменем, / Ён малады – яварам» [1: 350].
Однако, состояние человека после смерти одного из членов семьи меняется, поэтому
в мифологических балладах с сюжетом «братки» отражён образ вдовца, который потерял
свою первую жену и опрометчиво поступил по отношению к своим родным детям. Послушав свою новую жену, он равнодушно отнесся к их судьбе, оказался под влиянием
собственных желаний на лучшую судьбу и счастье: «– Лепей жонка першая, / Чымся
тая другая. // Я з першаю дзеткі меў, / А з другою гадаваў. // А з трэцяю, нягодніцай, /
Сваіх дзетак разагнаў. // – Йдзеце, дзеткі, служыці, / Чым мачысе гадзіці. // Чым мачысе
гадзіці, / Рызы-латы насіці» [1: 254].
Таким образом, в текстах мифологических баллад, записанных на территории Беларуси, продемонстрированы положительные и отрицательные черты характера, а также раскрыты моральные качества мужчин, которые можно наблюдать через следующие
мужские образы: брата, мужа, отца, вдовца.
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МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ В ПОСЛОВИЦАХ
И ПОГОВОРКАХ БЕЛОРУСОВ
В данной статье рассматриваются пословицы и поговорки белорусов, в текстах
которых отражаются морально-этические принципы нашего народа. В проанализированных паремиях описаны такие важные качества человека, как доброта, добропорядочность, искренность, честность, правдивость, а также выражено отношение белорусов к дружбе, гостеприимству.
Ключевые слова: пословицы и поговорки белорусов, морально-этические нормы.
В пословицах и поговорках нашли отражение все аспекты жизни и деятельности
человека, в том числе и морально-этические нормы.
Фундаментальными морально-этическими категориями являются «добро» и «зло».
В зависимости от содержания приведенных норм каждый конкретный человек и строит
линию своего поведения. В Толковом словаре белорусского языка «дабро – 1) «усё добрае, станоўчае»; 2) «добрыя справы, учынкі» [1: 107]. Белорусы считают, что добро и
зло – это, что Бог даёт человеку в зависимости от его поступков. В большом количестве
белорусских пословиц и поговорок описание добра как моральной категории связано с
лексемой Бог, что нашло свое отражение в текстах следующих пословиц и поговорок:
«Справядлівага чалавека бог любіць, да яму шчасця не дае» [2: 254], «Добры і богу трэба, а благога і чорт не бярэ» [2: 254].
© Коренькова Т.В., 2016
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Отметим, что отношение к добрым людям во все времена было неодинаковым. Однако не стоит забывать, что таких людей всегда уважали, обращались к ним в трудные
времена за советом и помощью: «Шчыраму сэрцу і чужая болька колка» [2: 254], «Добры
чалавек і сабакі дражніць не будзе» [2: 254], «Благі абразіць, а добры разважыць ды
яшчэ і парадзіць» [2: 255].
Употребление в паремиологических единицах лексемы «сердце» также является свидетельством доброты человека: «Свайго сэрца ўкалупнуў бы добраму чалавеку, каб мог»
[2: 255], «І ў вераб’я ёсць сэрца» («Птушка маленькая, а і тая сэрца мае») [2: 255].
Добро для белорусов – важная морально-этическая категория, основной показатель
благополучия. В текстах некоторых пословиц и поговорок отмеченная особенность выявляется с помощью существительного «собака»: «Добры сабака лепш за ліхога чалавека» [2: 262]. Многие народы мира, в том числе и белорусы наделяли собаку свойством
отличать добрых людей от злых. Считалось, что на хорошего человека собака никогда
не будет лаять.
Понятие «добро» в менталитете белорусского народа можно проследить через противопоставление таких морально-этических категорий, как «доброта» и «искренность».
Доброта – отзывчивость и душевная привязанность к людям, стремление делать все хорошее для других. Считается, что доброте нельзя научить, она должна идти непосредственно от сердца. Искренность – это, своего рода, открытость человека, способность
принимать чужую боль и сопереживать другим людям. Люди верили, что Бог помогает
искренним и честным людям, которые являют собой образец светлости, несут в своей
душе только чистые чувства: «Шчыраму і бог дапамагае» [2: 254].
Искренние люди, как правило, имеют «большое сердце», они переживают в первую
очередь не за себя, а за чужих людей: «Шчыраму сэрцу і чужая болька колка» [2: 254].
Искренний человек всегда поможет ближнему в любых жизненных ситуациях. Искренность, как моральное качество человека, определяется еще и правдивостью: «Слова
давай, дык яго і трымай» [2: 312], «Будзь свайму слову гаспадзін» [2: 312], «Што сказаў,
то й святое» [2: 312].
Еще одним положительным моральным качеством белорусов является щедрость и
гостеприимство. Это те качества, без которых сложно говорить о белорусах как нации.
Они и являются определяющими при описании портрета белорусского человека: «Госць
у дом, бог у дом» [2: 388].
Основополагающим понятием для белорусов является дружба. Оно представляет собой сложную систему морально-этических норм, свойственных национальной картине
мире того или иного народа. Являясь важной морально-этической категорией, дружба
всегда высоко ценилась белорусами. Отличительным признаком белорусского менталитета является способность и умение дружить, уважение других людей и поддержание с
ними доброжелательных отношений. Друг – это тот человек, который выслушает, поддержит в трудную минуту в любой жизненной ситуации. В своей жизни человек сталкивается с большим количеством препятствий. Очень важно, чтобы в этих ситуациях, на
помощь пришел надежный и верный человек. Народная мудрость учит: «Дружба мацней
каменных сцен» [2: 381], «Чалавек без друга, што яда без солі» [2: 381].
Независимо от возраста, каждый из нас ищет близкого по духу человека, с общими
идеалами и ценностями, одинаковыми взглядами на жизнь. Отметим, что чаще всего в
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друзья выбирают тех людей, которые близки по характеру, психологическим качествам,
социальному статусу, что нашло свое отражение в следующих пословицах и поговорках:
«Мы з табою, як рыбка з вадою; ты ў ваду, а я над табою» [2: 385], «Скажы, хто твой
таварыш, я скажу, хто ты» [2: 385].
Определяющим является и тот факт, что не всегда дружба налаживается между похожими людьми, что выражено в текстах следующих паремий: «Гара з гарою не сыйдзецца, а чалавек з чалавекам зыйдзецца» («Гара з гарою не сходзіцца, а чалавек з чалавекам
трапляецца», «Гара з гарою не сходзяцца, а чалавек з чалавекам заўсягды») [2: 383].
В народном сознании установилось мнение, что надёжные дружеские отношения
должны строиться только на взаимном уважении и доверии, искренности и бескорыстии.
Именно поэтому каждый из нас ищет такого человека, который сможет быть рядом не
только в моменты радости и счастья, но и способен разделить и поддержать в тяжелые
жизненные периоды: «У няшчасці прыяцеля пазнаць» («Прыяцеля пазнаеш у няшчасцю»,
«У бядзе друга пазнаюць») [2: 381], «Не тагды, калі салодка, но тагды, калі горка, прыяцель патрэбен» [2: 381], «І службу служы, і сябру дапамажы» [2: 382].
В некоторых вариантах пословиц и поговорок говорится о том, что люди, которые
стремятся к личной выгоде и преследуют материальные корыстные цели, не смогут обрести настоящего друга: «Прыяцеля за грошы не купіш» [2: 381].
Понятие «дружба» как важное морально-этическое качество не потеряло своей актуальности и сегодня. О том, что настоящих друзей не должно быть много, свидетельствует следующая поговорка: «Усе другі да пары» [2: 384].
Белорусы всегда очень трепетно относятся к дружбе. Каждый человек понимает, что
это непросто – дружить, это тяжелый труд и большая ответственность: «Ой, дружба,
дружба, цяжкая твая служба» [2: 382].
Дружба и умение дружить даются не каждому человеку, считается, что это Божий дар,
ценность, которую нужно беречь. Можно сказать, что настоящие друзья имеют одну душу
на двоих, потому что слаженно и одинаково думают и поступают. Отметим, что встречаются тексты пословиц и поговорок, которые предостерегают от тотального доверия: «Той не
можа быць другам, хто абыйдзе ў бядзе кругам» [2: 384], «Дружыць – дружы, да камень
за пазухаю дзяржы» («Таварыша вадзі – камень за пазухаю насі») [2: 386].
Таким образом, приведенные примеры пословиц и поговорок описывают не только
качества менталитета белорусского народа, но и являются сводом правил поведения в
разных жизненных ситуациях.
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описані такі важливі якості людини, як доброта, добропорядність, щирість, чесність,
правдивість, а також висловлено ставлення білорусів до дружби, гостинності.
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This article discusses the proverbs and sayings of the Belarusians, in texts which reflect
the moral and ethical principles of our nation. In the analyzed proverbs such important human
qualities as kindness, integrity, sincerity, honesty, truthfulness are described, and also the attitude of the Belarusians to friendship, hospitality is expressed.
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КУПАЛЬСКИЕ ОБРЯДЫ И ОБЫЧАИ БЕЛОРУСОВ В КОНТЕКСТЕ ЛЕТНЕЙ
КАЛЕНДАРНОЙ ОБРЯДНОСТИ НАРОДОВ ЗАРУБЕЖНОЙ ЕВРОПЫ
В статье на богатом фактическом материале, записанном в полевых экспедициях
на территории одного из регионов Беларуси – Гомельской области, рассматриваются
местные особенности купальской обрядности белорусов в контексте летней обрядности народов зарубежной Европы.
Ключевые слова: купальская обрядность, мифологические представления, народные
верования, культ, ритуал.
В купальской обрядности белорусов нашли отражение народные верования,
связанные с культами огня, воды, предков, растительности, нечистой силы. В данной
статье обозначенный аспект проблемы изучения купальской обрядности рассмотрим
на аутентичном фольклорно-этнографическом материале, записанном в населённых
пунктах одного из регионов Беларуси – Гомельской области, в сравнении с купальскими
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обрядами и обычаями в отдельных странах зарубежной Европы. В системе структурных
компонентов купальской обрядности (сбор трав и растений и их освящение, разжигание
костра, купание в реке, обычай наблюдать за восходом солнца, коллективные поиски
«папараці-кветкі», вождение хороводов вокруг купальского костра, перепрыгивание
молодёжи через костёр и др.) важное место отводится приметам и поверьям и связанным
с ними мифологическим представлениям. Сосредоточим вначале внимание на семантике
огня в купальской обрядности, с магией которого, как верили жители, были связаны
очищение, защита от сверхъестественного воздействия нечистой силы, влияние на
урожайность. Подготовка и разжигание костра – центральный элемент празднования
Купалья. На территории Мозырского района, по воспоминаниям местных жителей, «на
Купайло касцёр лажылі. Гаварылі, што ведзьмы вочы павыпальваюць, калі цераз касцёр
прыгаць будуць» (записано в г. Мозырь (Телепуны) от Барановской Анны Даниловны,
1928 г.р.). С одной стороны, с перепрыгиванием через купальский костёр молодые люди
связывали надежды вступить в брак, с другой стороны, исходя из вышеприведённых
этнографических сведений, этот ритуал мог спровоцировать вредоносное воздействие
ведьмы. Обязательным было перепрыгивание через костёр в день Сен-Жана (так называли
в народе Купалье) в традиционной культуре французов. Как и в белорусской купальской
традиции, во многих областях Франции девушки и парни прыгали через костёр попарно,
надеясь на успешный брак в будущем. Отличительным моментом данного ритуала у
французов являлось перепрыгивание через костёр кумовьёв: «Взявшись за руки, прыгали
через костёр и кумовья, отныне ничто не должно их разъединить: кумовство Сен-Жана –
синоним тесных родственных уз» [1: 22].
Отметим, что аграрно-магическое значение купальского костра выявилось в
действиях, которые были связаны с факелами, при помощи которых его разжигали: «На
Купалу набяром саломы, пойдзем к озеру, рабілі факелы, станавіліся ў круг і падымалі
іх уверх, хто вышэ падніме, і казалі: «От такі наш лён расце» (записано в г. Мозырь
(Пхов) ад Куган Анны Кузьминичны, 1930 г.р.). Жители Буда-Кошелёвского района были
уверены, что разжигание купальского костра и перепрыгивание через него содействуют
очищению человека, особенно его души от всего нежелательного: «Это очищение
от всего, от грязи за зимний период. Очищалась душа» (записано в г. Буда-Кошелёво
от Мильяченко Анатолия Николаевича, 1941 г.р.), «Самі тожа скакалі праз агонь. Так
ачышчаліся» (записано в д. Губичи от Тюлюновой Тамары Константиновны, 1925 г.р.),
«Прыгалі чэраз кастры…, каб ачысціцца ад усяго, за зімні перыяд загразняецца душа»
(записано в д. Глазовка). Магическое значение придавали прыжкам через купальский
костёр и в деревнях Хойникского района: «Скакалі для таго, каб ачысціцца ад злых духаў,
дрэнных спраў» (записано в д. Великий Бор от Науменко Анны Николаевны, 1937 г.р.);
«Увечары зажыгалі кастры, прыгалі праз вогнішча, каб ачысціць сябе ад цёмнай сілы,
нагавора» (записано в д. Вить от Суденко Ольги Васильевны, 1952 г.р.). В немецкой
купальской традиции было принято по высоте прыжков судить «также о том, хороший
или плохой будет урожай» [1: 125]. По народным представлениям немцев, «прыгание
через костёр и прогон скота через него способстовали защите людей и животных от
болезней, оберегали их от колдовства» [1: 125].
Обычно на купальском костре сжигали старое колесо, которое символизировало
солнце: «Гарашчае калясо абазначала сонейка» (запісана в д. Великий Бор от Саченко
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Марии Петровны, 1935 г.р.). Сам факт зажигания костра на Купалье местные жители
связывали с надеждой получить хороший урожай зерновых культур, овощей: «На
Купалу ў нашай дзярэўне жглі вялікія кастры на ўзвышынах, каб добры быў ураджай»
(записано в д. Стреличево от Сацуро Александры Устиновны, 1914 г.р.). Приведённые
сведения свидетельствуют о том, что, по народным верованиям белорусов, в огне
купальского костра были заложены возможности аграрно-продуцирующей магии: его
плодотворящие силы могли содействовать урожайности полей. Например, у чехов и
словаков «перепрыгивание огня означало очищение, будущее здоровье; иногда старались
подпрыгнуть как можно выше «на длинный лён» … – это предвещало хороший урожай
его» [1: 185]. Отметим, что если у белорусов праздник Купалье продолжался в течение
одного дня и ночи, то в традиционной культуре народов Бельгии и Нидерландов, как
отмечает исследователь М.И. Решина, на празднование дня святого Яна отводилось 13
дней, «и поэтому многие обычаи, приуроченные ко дню святого Яна, накладывались на
другой праздник этого месяца – день св. Питера и св. Пауля 29 июня» [1: 59].
Исходя из воспоминаний Веры Ивановны Кудинович, 1918 г.н., из д. Лясань
Жлобинского района, отказ от участия в коллективных прыжках через огонь в их
местности свидетельствовал о связи с нечистой силой: «А хто ні хацеў прыгаць, дак тога
ўжэ і падазраваць пачыналі ў сувязі з нячыстымі». В некоторых местностях верили в
сверхъестественную силу огня и считали, что именно прыжки через купальский костёр
обеспечат в будущем здоровье. Как отметила Зинаида Николаевна Мурашкина, 1924
г.р., «з дроў касцёр палілі, прыгалі патом праз яго, штоб здароўе было» (записано в. г.
Жлобин). Жители Чечерщины прыгали через костёр на Купалье с целью защититься
от болезней, быть на протяжении всего года здоровыми: «Для таго каб не балелі ногі,
пераскокваюць праз агонь» (записано в д. Меркуловичи), «раскладалі вогнішча, прыгалі
праз яго, каб засцярэгчыся ад хваробы» (записано в д. Покоть). Близкий смысл имеют
народные поверья, связанные с днём летнего солнцестояния (Сан-Хуаном), у испанцев и
португальцев. Как отмечают исследователи, дым сан-хуанских костров «очищает от всех
напастей, особенно надёжен он против кожных болезней» [1: 47].
Распространёнными у белорусов были представления о том, что прыжки молодёжи
через купальский костёр – важное условие заключения в будущем брака между молодыми
людьми: «Прыгалі парамі через косцёр – значіт, будут оні вмесце» (записано в д.
Короватичи Речицкого района от Ярец Зинаиды Ивановны, 1970 г.р.); «Каля купальскага
кастра хлопцы і дзяўчаты гулялі ўсю ноч, вадзілі карагоды, спявалі, танцавалі, прыгалі
цераз касцёр. Прыгалі ж парамі. Калі іх рукі не разыдуцца, вяселле адбудзецца ў гэтым
годзе. Калі разыдуцца, разам ім не бываць ніколі» (запісано в д. Лубеники Брагинского
района от Гайдук Анны Севастьяновны, 1922 г.р.). Прыгали через костёр молодые люди
и в разных местностях Венгрии в день святого Иоанна, при этом «в некоторых селениях
прыгали через костёр только девушки, а парни наблюдали, насколько ловко они это
делали» [1: 166]. Традиция перепрыгивания через купальский костёр была известна в
южной и северной Албании: «Полагали, что такие прыжки исцеляют от недугов, поэтому
даже пожилые люди отваживались прыгать» [1: 261].
Как правило, для сжигания на купальском костре обязательно собирали накануне
какие-нибудь старые вещи, что имело косвеннную связь с культом предков. По
мнению Л.Н. Виноградовой и С.Н. Толстой, «все заранее подготовленные предметы
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(в большинстве своем старые вещи, которые уже не используются, особенно веники
и обувь), которые сжигались на костре, символизировали зло, которое нужно было
уничтожить» [2: 367 ].
Сжигание чучела – важный обрядовый момент Купалья, хотя он имел место не во
всех регионах Беларуси, в том числе и не во всех районах Гомельской области: «Купалле
гуляюць на лугу. Чучала зжыгаюць» (записано в д. Глыбов Речицкого района от Филипушко
Валентины Дмитриевны, 1930 г.р.); «Рабілі чучала, вакруг якога тожа праводзілі розныя
вясельныя гульні. Потым гэтая чучала запальвалі» (записано в д. Пиревичи Жлобинского
района от Каляденко Софьи Васильевны, 1935 г.р.); «Робяць жэншчыну са снапоў, потым
паляць» (записано в д. Кирова Жлобинского района от переселенки из д. Погонное
Хойникского района Грищенко Надежды Филипповны, 1938 г.р.). По воспоминаниям
жителей д. Короватичи, в их местности сжигали «чучала бабы Мары. І этот огонь очішчал
і снімал негоців» (записано от Ярец Зинаиды Ивановны, 1970 г.р.).
В системе купальской обрядности европейских народов важное место отводилось
собиранию трав и цветов, которые, по народным представлениям, обладали магической
силой воздействия. В ряде областей Югославии местные жители «верили, что
наибольшей силой обладают растения, сплетенные в венки. Возможно, что в какойто мере, это было связано с солярным культом» [1: 208–209]. Согласно народным
представлениям французов, свойства растений могли усиливаться, если предварительно
их окурить огнём: «Поэтому особенно часто прибегали к окуриванию трав и цветов,
чтобы снять вредоносную силу с одних и усилить защитные и целебные свойства
других» [1: 23]. Собирание купальских трав, как подтверждают фактические материалы,
сопровождалось исполнением песен, ибо только в этом случае, верили, что им
придавалась чудодейственная сила. Устойчивыми в белорусской купальской традиции
были мифологические представления, связанные с тем, что именно в период сбора трав,
который непосредственно сопровождался исполнением песен, повышались целебные
магические свойства собранных на Купалье растений: «Дзевачкі вяночкі спляталі, хто
болей дарослы, жанчыны хадзілі збіраць розныя расцення, ну, шаптухі рабілі з этых
расценняў лячэбныя травы. Шчыталася, што ў гэты дзень расценне набірае ў сябе
валшэбную сілу» (записано в д. Коренёвка Хойникского района от Вергейчик-Павленко
Анастасии Трофимовны, 1925 г.р.). В некоторых деревнях Хойникского района сбор
купальской растительности, по народным верованиям, был напрямую связан с гаданиями
девушек о замужестве и определёнными действиями, направленными на благополучное
разрешение этой цели в будущем, как, например, в д. Великий Бор: «стараліся збіраць
кветкі ля іншай вёскі, каб сваты прыязджалі» (записано от Науменко Анны Николаевны,
1937 г.р.). Иногда девушки гадали о своей судьбе и по состоянию цветов, которые
собирали на Купалье и за которыми потом наблюдали (распустились ли они): «І этымі
цвецікамі варажылі на сужанага. Прынясе ўжэ, паставіць на акно. Як етыя цвецікі
расцвітуцца ўжо – то ўжэ харашо» (записано в г.п. Лоев от Ницко Нины Петровны,
1921 г.р.). По народным верованиям жителей Чечерского района, цветки, собранные на
Купалье, забрасывали на крыши домов «незамужніх і нежанатых, шчоб хутчэй адгулялі
вяселле» (записано в. Бабичи Чечерского района).
Таким образом, представленные в статье материалы по купальской обрядности и
мифологическим представлениям, связанным с культами огня, воды, растительности,
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свидетельствуют о типологическом сходстве купальских обрядов в традиционной
культуре белорусов и других европейских народов.
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КУПАЛЬСЬКІ ОБРЯДИ І ЗВИЧАЇ БІЛОРУСІВ В КОНТЕКСТІ ЛІТНЬОЇ
КАЛЕНДАРНОЇ ОБРЯДОВОСТІ НАРОДІВ ЗАРУБІЖНОЇ ЄВРОПИ
В статті на багатому фактичному матеріалі, записаному в польових експедиціях
на території одного з регіонів Білорусі – Гомельської області, – розглядаються місцеві
особливості купальської обрядовості білорусів, в контексті літньої обрядовості народів
зарубіжної Європи.
Ключові слова: купальська обрядовість, міфологічні вистави, народні вірування,
культ, ритуал.
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BATHING CEREMONIES AND RITES OF BELORUSSIAN PEOPLE
IN THE CONTEXT OF FOREIGN EUROPEAN SUMMER CALENDAR RITES
In the article on the rich actual material, gathered in the field expeditions on the territory
of Gomel region the local features of bathing rites of Byelorussia are examined and revealed.
Keywords: the rite of bathing, mythological presentations, folk beliefs, cult, ritual.
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ОСОБЕННОСТИ МИРОВОЗЗРЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ РОГАЧЕВСКОГО РАЙОНА
В ПОСЛОВИЦАХ И ПОГОВОРКАХ
В статье анализируются пословицы и поговорки, записанные на территории Рогачевского района Гомельской области с позиции выявления в них особенностей мировоззрения жителей данного региона. Внимание акцентируется на паремиях, в текстах
которых нашли отражение отношения народа к жизни, семье, природе, достоинствам
и недостаткам человеческой натуры.
Ключевые слова: паремия, пословица, поговорка, нравственные поучения, мировоззрение, менталитет.
Каждый регион Беларуси имеет свой неповторимый колорит и притягательность. Это
проявляется в своеобразной уникальности природы, говоре жителей края, менталитете,
особенностях мироощущения, духовных настроениях и образе жизни. Особенно выразительно эти категории проступают в записанных во время фольклорных экспедиций
текстах пословиц и поговорок, ведь именно они «являются хранителями и выразителями
многовекового хозяйственного и жизненного опыта народа, его наблюдений и знаний о
природе, его философии и морали, педагогических взглядов и правил поведения, оценке
исторических событий, сбором практических советов и рекомендаций» [1: 5].
Возникновение этих выражений связано со стремлением людей обобщить жизненные наблюдения, которые передавались из поколения в поколение, а также знания, которые касаются окружающей среды, гармоничных отношений человека с природой и
другими людьми.
Нами были проанализированы пословицы и поговорки, записанные на территории
Рогачевского района. Следует отметить, что в памяти людей этого региона не сохранились выражения, которые были актуальны в определенную историческую эпоху, например, связанные с временами народного угнетения или советской эпохой. Остались и
передаются потомкам только те паремии, которые не утратили своей значимости и не изменятся с переменой политической или экономической ситуации. Это в первую очередь
пословицы и поговорки, связанные с пониманием судьбы (доли) человека, которая, по
мнению жителей этого региона, даётся Богом: «Калі не даў Бог долі раніцай, то вечарам
не дасць» (г. Рогачев), «Бог, кажуць, не цяля, бача круцяля» (д. Тихиничи).
Глубокий философский смысл имеет выражение «Нада выпалняць, а не будзеш выпалняць – будзеш падбіраць» (д. Тихиничи), которое выразительно иллюстрирует отношение жителей Рогачевского района к жизни. Текст пословицы утверждает, что нужно
ответственно относиться к тому, что и как человек делает, жить по заповедям Божьим,
работать без устали («Чалавек без працы, што птушка без крылаў» (д. Замокровье), а
иначе придется расплачиваться за лень и безверие.
© Панкова Н.М., Коренькова Т.В., 2016
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Всегда актуальной в народе будет тема Родины и родимой стороны, поэтому значительная часть пословиц и поговорок, записанных на территории Рогачевского района, посвящена именно этому аспекту: «Дзе радзіўся, там і прыгадзіўся» (д. Тихиничи),
«Родная зямелька, як зморанаму пасцелька» (д. Тихиничи), «Чужая старонка без ветру
сушыць» (д. Тихиничи), «У родным лесе і куст родны» (д. Тихиничи), «У сваёй хаце і вуглы дапамагаюць» (г. Рогачев), «Дарагая тая хатка, дзе радзіла матка» (д. Тихиничи).
Среди пословиц и поговорок, записанных во время экспедиции по Рогачевскому району, есть тексты, в которых нашли отражение отношения людей к приметам и поверьям,
связанным с определенными порами года: «Март – з вадой, апрель – з травой» (д. Старое Село), «Усё зімой згодзіцца, што ў летку ўродзіцца» (д. Замокровье), «Вясну хваляць
за дажджы і сонца, а лета – за снапы і вазы» (г. Рогачев), «Вясна кажа: «Ураджу», а
восень кажа: «Яшчэ пагляджу» (д. Замокровье), «Беражы зярнятка: пабагацее і колас,
і твая хатка» (д. Замокровье), «Вясну хваляць за дажджы і сонца, а лета – за снапы і
вазы» (д. Замокровье), «Вясной частуюць малачком, а восенню – мядком» (д. Тихиничи).
Определенная часть этих выражений фиксирует отношение животного и растительного мира на изменения в природе: «Па кветках яблыкі лічы» (д. Старое Село), «У марце
курачка пад парогам нап’ецца» (д. Старое Село).
В центре внимания народа всегда был и остается человек с его чувствами, положительными и отрицательными чертами характера, а также внутрисемейные отношения. В
записанных текстах паремий отражены верования жителей Рогачевщины, связанные с
такой нравственно-этической категорией как «дружба». Отметим, что умение дружить и
уважать людей, поддерживать с ними добропорядочные отношения является определяющей чертой менталитета белорусского этноса, что метко описывается в следующих выражениях: «Сябра за грошы не купіш» (д. Заречье), «Дружба мацней каменных сцен» (д.
Заречье), «У бядзе сябра пазнаюць» (д. Старое Село), «Не той сябар, хто мёдам мажа,
а той, хто праўду ў вочы кажа» (д. Старое Село), «Новых сяброў паважай, але старых
не забывай» (д. Старое Село), «Лепш дзесяць прыяцеляў, чым адзін вораг» (д. Старое
Село), «Лепш мерці каля сябра, чым жыць у ворага» (д. Старое Село), «Вада сябра лепш
варожага мёду» (д. Старое Село), «Дружны табун і ваўкоў не баіцца» (д. Заречье).
Высоко оцениваются в местных пословицах и поговорках умственные способности
человека. Оппозиция «ум-глупость» нашла яркое воплощение в следующих текстах:
«Адно вока бачыць далёка, а два – яшчэ далей» (д. Заречье), «Разумны воран лепш дурнога друга» (д. Старое Село).
Тексты пословиц и поговорок «Адзін дуб у полі – то не лес» (д. Заречье), «Адным
колам плота не падапрэш» (д. Заречье), «Адна пчала мёду не наносіць» (д. Заречье), «Аднаму і ў кашы няспорна» (г. Рогачев) метафоричны и символичны. Смысл приведенных
примеров заключается в том, что когда человек действует в одиночку, без поддержки
других людей, скорее всего ему будет очень трудно добиться успеха, выйти победителем
в сложных жизненных ситуациях, если же заручиться поддержкой и иметь крепкую и
надежную опору, то все трудности и испытания судьбы можно с легкостью преодолеть.
Вызывает интерес полемическая направленность пословицы «З якім пазнаешся,
такім сам станеш» (д. Старое Село), сущность которой заключается в следующем: человек способен изменить не только свои взгляды на жизнь, но даже некоторые черты своего характера, когда попадает под влияние определенных людей, с которыми начинает
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дружить. Это очень распространенное мнение, потому что от круга людей, в который
попадает человек, зависит его дальнейшее поведение и взгляды на жизнь.
Записанные тексты пословиц и поговорок свидетельствуют о том, что жители Рогачевского района осуждают такие пороки человеческой натуры, как безделие: «Гультай
ды злодзей – два родных браты» (г. Рагачоў), «Не хочацца, дак і не можацца» (д. Тихиничи), «Гультай тры вешчы знае: уранні росна, у абед млосна, а ўвечары камары» (г.
Рогачев), «Да работанькі няма ахвотанькі» (д. Заречье), «Гультай кажа: хоць няўежна,
але ўлежна» (д. Заречье), «Лянівы і санлівы – два браткі» (г. Рогачев), «Пад ляжачы
камень вада не цячэ» (в. Старое Село), «Адна звычка гультаёў: рабіць чужымі бакамі, а
ляжаць на сваіх» (г. Рогачев); мошенничество: «Крадзеным сыты не будзеш» (д. Замокровье), «І злодзей да пары крадзе» (г. Рогачев); болтливость: «Скажы адной курыцы, а
яна ўсёй вуліцы» (д. Старое Село), «Ніхто цябе за язык не цягнуў» (д. Тихиничи).
Тяжело переоценить роль семьи в жизни каждого человека. Семья дает поддержку,
тепло, первые навыки отношений с другими людьми, учит преодолевать трудности и
помогает сформировать характер будущего члена общества. Поэтому пословицы и поговорки Рогачевского района не могли обойти своим вниманием этот аспект жизни человека. Поговорка «Лыса карова лыса цяля прывядзе» (г. Рогачев) утверждает, что дети по
наследству получают от родителей определенные черты характера, способности, навыки
трудовой деятельности и даже болезни.
Естественной и безусловной категорией является любовь матери к своим детям.
Именно мать принимает детей такими, какие они есть и любит их уже за то, что они
живут в этом мире, что часто приводит к самопожертвованию с ее стороны. Недаром
среди записанных выражений встретился и такой текст: «Дзеткі за шчэпкі, а маткі за
дзеткі»(д. Тихиничи).
Значительное место среди проанализированных пословиц и поговорок занимают
тексты, в которых описаны нравственные поучения и жизненные наблюдения: «Не чапай
нічого, не бойся нікога» (г. Рогачев), «Сам жыві і другім давай жыць» (г. Рогачев), «Еш
пірог з грыбамі, ды дзяржы язык за зубамі» (д. Замокровье), «Добры пабаіцца і ківа, а
паганы не баіцца і кія» (г. Рогачев), «Не кажа хворы, хто стогне» (г. Рогачев).
В рассмотренных пословицах и поговорках нашли отражение богатый трудовой опыт
жителей Рогачевщины, народная мудрость, психология и мировосприятие, нравственноэтические и эстетические идеалы. Эти сокровища народной мудрости воплощают истину, проверенную многовековой историей многих поколений и помогают глубже постичь
жизнь наших далеких предков, особенности этнического мировоззрения. В наше время
метко и к месту использованные пословицы и поговорки придают речи неповторимую
красоту и особенную выразительность.
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Изучение регионально-локальных парадигм мифологической прозы Гомельщины
позволяет выделить основные мотивы, объясняющие происхождение волколака,
амбивалентный характер функциональности данного персонажа. В отличие от сведений
по другим персонажам, записанным на территории Гомельской области, аутентичные
материалы, связанные с образом волколака, зафиксированы в небольшом количестве
вариантов. В ряде текстов конкретно обозначены основные мотивы превращения в
волколака: колдуна («Старыя людзі ў нас заўсёды казалі, што чараўнік мог ператварыцца
ў ваўкалака …» – записано в д. Старые Громыки Ветковского р-на от Громыко Анны
Ивановны, 1933 г.р.) [1: 44]; обыкновенного человека («Ваўкалак – ета такі чалавек,
які апынаецца ваўком» – записано в д. Кошелёв Буда-Кошелёвского р-на от Гавриленко
Нины Михайловны, 1934 г.р.) [1: 48], нечистой силы («Ваўкалак – нячыстая сіла, якая
можа ператварыцца ў чалавека і назад» – запісано в д. Победитель Лоевского р-на от
Морозовой Ольги Петровны, 1929 г.р.) [1: 49],
Что касается мотива, выраженного в способах превращения в волколака и
возвращения прежнего облика, то зафиксированы разные варианты быличек, в которых
упоминаются важные в этой ситуации предметные атрибуты и связанные с ними действия:
ножи и перескакивание через них («Гэтыя чараўнікі ўтыкалі нажы ў зямлю, а потым
скакалі праз іх тры разы, пасля чаго ператвараліся ў ваўкалакаў» – д. Старые Громыки
Ветковского р-на) [1: 44]; хомут и пролезание сквозь его («І стала мне на сэрцы так нудна
і моташна, смутна, і захацелася праз хамут абавязкова пралезці. Як я пралез, так і стаў
ваўком і пабег» – д. Вильча Житковичского р-на) [1: 50]; волчья шкура, наброшенная
на человека («У гэтага гада прыўрашчаюцца тады, калі надзяваюць воўчую шкуру» – д.
Струмень Кормянского р-на) [2: 51]; лента белого цвета, связывающая два дерева, и
перескакивание через неё («Трэба тое месца, дзе часта бывае ваўкалак, пасвяціць вадой
з царквы і паміж дрэвамі завязаць ленту белага колеру. Дык вось, ваўкалак будзе бегчы і
калі пераскочыць гэтую ленту, то на некалькі хвілін прыме чалавечы выгляд, а тая лентачка
адразу стане чырвонай» – д. Шейка Ветковского р-на) [1: 45]; пояс, который нужно было
потянуть по земле («Калі сустрэнеш ваўкалака, трэба працягнуць па зямлі пояс, і калі
ваўкалакі пераскочылі б праз яго, то й сталі б ізноў людзьмі» – д. Вильча Житковичского
р-на) [1: 51]. Исследователь народной демонологии Полесья Е.Е. Левкиевская, исходя
из проанализированных фактических материалов, отметила два способа превращения
человека в волколака, когда это происходит добровольно и насильно: «Первый мотив
связан с общими представлениями о способности колдуна или ведьмы к оборотничеству –
подобные поверья широко известны в славянских и неславянских культурах … Второй
круг мотивов связан с насильственным превращением человека в волколака ведьмой или
колдуном» [3: 478–479]. Вышеназванные мотивы находят подтверждение в быличке, записанной в д. Бывальки Лоевского р-на: «Ваўкалакам можна быць, калі сам ператварыўся,
а могуць любога чалавека злыдні ператварыць» [1: 46].
О том, что обычно колдун или ведьма играли важную роль в превращении человека
в волколака, свидетельствуют и записи сведений информантов, жителей Гомельщины:
«Ваўкалак – гэта чараўнік, калдун, які ў поўнач прыходзіць у лес і ператвараецца ў
ваўка» (д. Паричи Светлогорского р-на) [1: 51], «Ваўкалакі былі такія ж людзі, толькі
іх нейкі чараўнік абавярнуў у ваўкоў» (д. Вильча Житковичского р-на). В текстах
некоторых быличек констатируется факт о том, что волколак – это и знахарь, и человек,
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превращённый в волколака: «Ваўкалакі – есць знахары, а есць людзі ператвораныя.
Знахараў такіх вельмі баяцца, а тыя, што ператвораныя, мо хто ператварыў, ці самі па
глупасці, то іх шкадавалі» (п. Мядкоў Светлагорскага р-на) [1: 44]. Как свидетельствуют
фактические материалы, именно особенности процесса «происхождения» волколака
иногда предопределяют амбивалентный характер природы этого персонажа. В связи с
этим можно высказать следующее предположение: если в мифологических рассказах
идет речь о человеке, который по своей воле приобретал облик волколака, то, по
народным представлениям, можно говорить о вредоносном характере его действий. Если
в мифологических рассказах имеют место мотивы, связанные с превращением человека
в волколака колдуном или с наказанием за грехи, то, считалось, что этих волколаков
отличает добро: «Ёсць людзі, якія могуць самі ператварацца ў ваўкоў, то яны прыносяць
людзям шкоду. Гэта калдуны. Ператвараюцца яны ў жывёл толькі ў поўнач. Ёсць яшчэ
і ваўкалакі добрыя па натуры. Гэта людзі, якіх за грахі пакараў Бог ці паздзекваўся
калдун. Такія ваўкалакі ўсё жыццё пакутуюць, церпяць пакаранне за свае грахі» [2:
48–49]. Мотив амбивалентности функций волколака находит подтверждение во многих
текстах мифологических рассказов, причём в одних вариантах акцентируется внимание
на том, что существуют «добрыя і злыя ваўкалакі. Адны ваўкалакі губяць людзей,
здзекваюцца над імі. Другія вельмі добрыя» (д. Кошелёв Буда-Кошелёвского р-на), в
других вариантах констатируется, что «ваўкалак вельмі злы» (д. Паричи Светлогорского
р-на). Как отметила исследователь Е.Е. Левкиевская, «в полесских текстах хорошо
прослеживаются представления об амбивалентной природе волколака, совмещающей в
себе человеческие и потусторонние черты. В волчьем облике он сохраняет основные
человеческие качества (разум и способность понимать человеческую речь, хотя в
большинстве случаев сам теряет способность говорить по-человечески), а также
физическую природу (человеческие запах и тень)» [3: 480].
Таким образом, тексты проанализированных мифологических рассказов о волколаках сохраняют архаические представления предков и демонстрируют регионально-локальное богатство мотивов.
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КУЛИНАРНАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ
УКРАИНСКОЙ И РУССКОЙ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУХОНЬ
Языковой материал статьи (наименования первых блюд, изделий из теста, национальных продуктов и технологий их обработки в украинском и русском языках) исследован сравнительно-сопоставительным методом с учётом результатов этимологического анализа опорных слов.
Ключевые слова: украинский язык, кулинарная терминология, поликультурная личность человека, сравнительно-смысловая характеристика, русский язык, этимологический анализ.
В современном этнически многообразном мире актуальной становится задача создания условий для развития поликультурной личности человека, способного при наличии позитивной этнической самоидентификации проявлять адекватное
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эмоционально-ценностное отношение к поликультурной среде и активно взаимодействовать с представителями различных национальностей. Поликультурная личность –
это и полиязыковая личность: переход к поликультурному сотрудничеству предполагает
не только наличие желания понять своего соседа по общему планетарному дому, но и
наличие желания овладеть его языком, культурой, в том числе и кулинарной, ведь один
из самых приятных способов лучше понять душу народа – знакомство с национальной
кухней. Целью работы является сравнительная характеристика наименований первых
блюд и изделий из теста, а также национальных продуктов и технологий их обработки в
кулинарных традициях украинского и русского народов, представители которых связаны исторически и территориально. Языковой материал, взятый из словаря-справочника
кулинарных понятий и терминов [4], а также полученный путём опроса жителей Черниговской и Брянской областей, был исследован сравнительно-сопоставительным методом
с учётом результатов этимологического анализа опорных слов.
Подобно закономерностям восточнославянского языкового развития, в IХ – ХVI вв.
существовала единая древнерусская кухня, традиции которой в разной степени сохранились в кулинарии современных жителей Украины и России. Так, приготовление национального украинского блюда куліша (русск. кулеш, бел. кулёш) – полупервого-полувторого на основе пшена и картофеля – дань древнерусской кулинарной традиции. Этимология
данного слова неясна: сравн. с русск./укр. кулага «каша из ржаной муки и солода» (заимств.
из венг.). Названия блюд и продуктов древнерусской кухни можно разделить на 2 группы:
1) древнейшие наименования, происхождение которых забыто на современном этапе развития языка: напр., укр. борщ; русск. сайка, уха, щи; русск. икра/ укр. їкра; русск. оладья/
укр.оладок; русск./укр./бел. мёд; русск./бел. хлеб/ укр. хліб; русск. баранка/ укр. обарінок/
бел. абаранак; 2) названия с актуальными («живыми») словообразовательными связями:
их происхождение можно соотнести с составом, формой, способом приготовления блюд,
их назначением в застолье, а также посудой, в которой они готовятся (напр., русск. /
укр. / бел. квас < квасить; русск. кисель / укр. кисіль/ бел. кісель<кислый; русск. пирог/ укр. пиріг/ бел. пірог<пир, русск. пряник/укр. попряник/ бел. пернік<пряный<«перец»;
русск./ укр. сметана / бел. смятана<сметать «снимать»; русск./ укр. блин < молоть;
русск. греча (гречих )< грек (сравн. лат. «языческое, сарацинское, турецкое зерно, хлеб»),
окрошка<крошить, пышка<пыхать, пышный; русск. сочень/ бел. сачэнь<сок).
Украинская национальная кухня сложилась к началу – середине ХVIII века, т.е. в
период формирования самостоятельных восточнославянских национальных языков.
Взаимосвязь этих исторически обусловленных фактов, несомненно, повлияла на особенности украинской кулинарной терминологии: среди названий блюд (напр., изделий
из теста) отмечается ряд специфических наименований, не имеющих точных аналогов в
близкородственных русском и белорусском языках: вареники < варити, вергуни (возможно, от веречи, вергу, вергнути «бросить»), галушки (сравн. русск. диал. галка II «стеклянный шар», бел. галлы «глаза; ягодицы»), лемішки (вероятно, от русск. ломить), ставбиці
(этимология неясна), шулики (может быть связано с шуліка «коршун»<шулькати «бросаться»; считается табуистическим названием). Тот факт, что в национальную украинскую кухню (в отличие от русской и белорусской) не вошли традиции древнерусской
кухни, связь с которой была утрачена после монголо-татарского нашествия, во многом
объясняет этимологию кулинарных процессов (в сравнении с хронологией деривации
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кулинарных терминов): если сущность понятий заимствована из кухонь тех народов, которые в разные исторические периоды контактировали с украинцами, то наименования
понятий – лексемы исконно славянского происхождения, демонстрирующие самобытность восточнославянского лингворазвития. Одним из основных кулинарных технологических приёмов в Украине является смаження < смажити (праслав., сравн. укр./ бел.
смага «сухость на губах; жажда») «жарка, пассерование овощей» (тюркская кулинарная
традиция). Из трёх восточнославянских кухонь лишь украинской свойственны такие технологические приёмы приготовления пищи, как дробление, измельчение, шинкование
продуктов (немецкая кулинарная традиция), отсюда и соответствующие названия блюд:
завиванці<вити (сравн. русск. рулеты<руля «связка, свёрток» – заимств. из голл.), за
піканки<піч,крученики<крутити, січеники<сеченный<січ (праслав.) «котлетообразные
блюда из фаршей».
Наименования ведущих продуктов украинской национальной кухни являются
либо наследием праиндоевропейского и праславянского фонда лексических номинаций, либо древними заимствованиями (в первую очередь) из классических языков:
буряк<бурый (тюрк.) – русск. свёкла (греч.); укр. олія/ бел. алей (лат.) – русск. растительное масло<мазать (и.-е.); пшениця русск. пшеница<пшено (праслав.); риж «рис»
(заимств. через польск. из ср.-в.-н. от ит.); укр. сало/ бел. сала(праслав.); свинина<свинья
(и.-е.); шкварки (шкварка)<сквар(а) «выжарки, вытопки сала; жар, зной» (праслав.);
яйця(праслав.). Результаты этимологического анализа слов объясняют тот факт, что указанное пищевое сырьё (с разной степенью интенсивности) используется почти всеми
современными кухнями Восточной и Западной Европы. Предпочитаемыми в Украине
овощными и растительными культурами являются бобби (русск. бобы, бел. бабы) –
праслав.;гарбуз (тюрк. заимств.), тиква (русск. тыква) – вероятно, праслав.; картопля, французька (русск. картофель) – заимств. из ит. через нем. «трюфель»; кв(ф)асоля (русск. фасоль) – заимств. из греч. через польск., кукурудза (русск. кукуруза) – вероятно, праслав.; укр./бел. морква, морквина (русск. морковь) – праслав.; помідори (русск. помидоры) – ит. заимств. «золотое яблоко», сочевиця (русск. чечевица – результат слоговой
ассимиляции)<сочиво «сок, молоко из семян; кушанье из семян»<сок (праслав.; сравн.
н.-луж. «чечевица»). В отличие от Беларуси, где картофель (бел. бульба – нем. заимств.
«клубень, луковица») приобрёл статус основного овоща, из которого готовится множество самостоятельных блюд, на украинских землях с ХVIII в. картопля стала использоваться прежде всего как одна из приправ (гарниров) ко вторым блюдам. Любопытно
второе название этого овоща – французька, – которое указывает на его «иноземное» происхождение и не встречается ни в русском, ни в белорусском языках.
Уже в ранний период развития русской кухни обозначилось разделение стола на постный «растительно-рыбно-грибной»<пост (этимология неясна) и скоромный «молочнояично-мясной»<скором «жирная пища; масло» (праслав.). Т.к. постных дней в году
было от 192 до 216, то естественным было стремление расширить ассортимент постного
стола. Отсюда отличительная черта традиционной русской кухни – обилие грибных и
рыбных блюд, склонность к использованию различного растительного сырья (зерна, грибов, трав, овощей): греча<др.-русск. грек (гречиха попала к русским через посредство
греков), овёс (греч.), пшеница, рожь; белые, грузди<груда («растущий на груде, куче»;
сравн. лит. «дымить, тлеть» по причине наличия у гриба горького, терпкого привкуса),
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опята (этимология неясна), печерицы<печура «гриб шампиньон»<печь, пеку (шампиньоны – франц.), рыжики<рыжий, сморчки (праслав., сравн. сморкать); крапива (праслав., сравн. кропить, русск. диал. окроп «кипяток»: крапива применяется как корм скоту
и её предварительно обваривают кипятком; сравн. коприна «шёлк»: крапива – растение,
идущее на пряжу), лебеда (праслав.), сныть (этимология неясна); горох (праслав.; вероятно, родств. лит. «сорная трава сныть»), капуста (лат.), огурцы (греч. «незрелый»),
редька (нем.<лат.), репа («вероятно, древний странствующий культурный термин неизвестного происхождения» [7: 3: 471]). Овощи(заимств. из цслав.) использовались и для
приготовления варений: морковь с мёдом и имбирём, редька в патоке(конструкции с Тв.
и П.п.). Примечательно, что указанные выше лексемы – либо праслав. наследие, либо
давние заимств.: блюда, приготовляемые из них, составляют своеобразие русской национальной кухни. Скоромные продукты (и.-е. мясо имолоко) восточные славяне до ХVI
в. употребляли значительно реже. Обработка их не была сложна: мясо варили, молоко
пили сырое, томлёное или скисшее. Делали такие молочные продукты, как творог (праслав., сравн. русск. диал. утвор«закваска») и сметана, а производство сливок<лить (букв.
«то, что сливается») и сливочного масла до ХV в. оставалось почти неизвестным.
Хлеб (укр. хліб; заимств. из герм.) – главное блюдо на украинском и русском столе – в Украине пёкся из пшеничной (укр. пшениця/ русск. пшеница<пшено – праслав.), а в России – из ржаной (русск. рожь<родить – праслав.) муки. Традиционными для русской кухни приёмами тепловой обработки продуктов являются варка
(отваривание) и выпекание в печи, нагрев которой мог быть 3-х степеней: до хлебов,
после хлебов и на вольном духу. Названия степеней нагрева русской печи – результат
метафорического переноса (одушевления) – свидетельствуют о сакральном значении
понятия хлеб для восточных славян. Слово хлеб родственно лексеме хлёбово «жидкое
горячее блюдо» (др.-русск.)<хлебати «черпать, глотать» (сравн. русск. похлёбка «лёгкий суп из воды и овощей»), которой в восточнославянских языках с ХVIІI в. соответствует слово суп (франц.): для славян характерна традиция употребления первых блюд
с хлебом. В Украине и России готовят заправні<заправити / заправочные<заправить
(укр. борщ; русск. рассольник, солянка<солить; щи – сравн. др.-русск. съто «пропитание») супы. Мучные/ыя<мука (русск. затируха<тереть, завариха<заваривать,
болтушка<болтать «перемешивать»; бел. жур «гушча, аўсяны кісель») и холодные/
халодныя<холод/ холад (русск.ботвиньи (др.-русск.) «холодная похлёбка из ботвы (верхняя часть огородных растений)», окрошка<крошить; свекольник<свекольный<свёкл
а (греч.), тюри (балт.) «похлёбка на воде с крошеным чёрным хлебом и солью, часто
на квасе с луком»; бел. хладнік (халаднік), грыбны квас, бурачнік) первые блюда принадлежат русской и белорусской национальным кухням. Рыбные (русск. калья (араб.)
«похлёбка из огурцов, свёклы, мяса, икры и рыбы», уха<праслав. *juха, сравн. русск.
разг. юшка «жидкость супа») супы являются национальным достоянием русской кухни.
Украинский борщ, русские уха и щи прославили свои национальные кухни на весь мир.
Практически в каждой области Украины борщ (вероятно, праслав., «похлёбка из красной свёклы» – метонимический перенос на основе значения «растение борщевник», из
которого готовили блюдо) готовят по особому рецепту, отсюда и его разные наименования (конструкция «сущ. борщ + относ. прилаг. + кач. прилаг./ отглаг. прилаг.»): борщ
український простий (русск. простой), борщ український збірний(русск. сборный), борщ
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київський, борщ полтавський, борщ чернігівський, борщ львівський. «Щи да каша – пища
наша», – говорили предки современных россиян. Известно более десятка разновидностей щей, откуда и приводимые наименования («сущ.+кач./относ.прилаг.»): щи богатые
(полные); щи сборные, щи постные, щи простые мясные, щи суточные; щи ленивые
(рахманные); щи кислые из свежей капусты, щи серые (рассадные), щи зелёные, щи
крапивные, щи репяные. Смысловая структура сочетаний щи богатые и щи ленивые
(рахманные) – результат олицетворения. Утраченное современным русским языком др.русск. слово рахманный «ленивый; тщедушный; неуклюжий; тихий, смирный, простодушный; чудной» (<греч. «брахманы») функционирует в современных литературных
украинском и белорусском языках: укр. рахман, рахманин «житель сказочной страны,
праведный христианин; нищий», рахманний «тихий, смирный», на рахманський великдень «в долгий ящик»; бел. рахманы «памяркоўны ў адносінах да іншых, згаворлівы,
дабрадушны, лагодны».
Выводы. Главной предпосылкой успешного развития поликультурной личности является усвоение того, что человек – это высшая ценность независимо от национальной
принадлежности, вероисповедания, культурных предпочтений. В пограничных областях восточнославянские культурные (в том числе и кулинарные) традиции находятся
в постоянном взаимодействии: так, украинские вареники и белорусские галки готовятся жителями Полесья по схожей технологии; белорусы очень любят бульбяную яешню,
бульбяную запяканку, таркованыя бліны и бульбяныя аладкі, а драчена – мучное блюдо
белорусской кухни, распространённое также среди населения России. Особая роль в
процессе развития поликультурной личности отведена семье, ведь именно она – хранительница национальных (в том числе и самобытных кулинарных) традиций. Если изначально ребёнок был включён не только в мир национальной культуры, то в более зрелом
возрасте он наверняка будет стремиться стать частью мировой цивилизации.

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

282

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
Большой толковый словарь современного украинского языка. – Киев: Перун, 2005. –
1728 с.
Глебов, А.А. Воспитание патриотизма, толерантности и культуры межнационального общения / А.А. Глебов. – Волгоград: Перемена, 2004. – 102 с.
Жайворонок, В.В. Русско-украинский словарь / В.В. Жайворонок. – Киев: Абрис,
2003. – 1403 с.
Похлёбкин, В.В. Национальные кухни наших народов / В.В. Похлёбкин. – Москва:
Пищевая промышленность, 1978. – 303 с.
Похлёбкин, В.В. О кулинарии от А до Я: Словарь-справочник / В.В. Похлёбкин. –
Минск: Полымя, 1988. – 224 с.
Словарь современного русского литературного языка: В 17 т. / АН СССР. – М. – Л.,
1950 – 1965. – Т. 1 – 17.
Фасмер, М. Этимологический словарь русского языка: В 4-х т. / М. Фасмер. – Москва: Прогресс, 1986 – 1987. – Т. 1 – 4.

Портнова-Шаховська А. В., кандидат філологічних наук
Гомельський державний медичний ун-т, Гомель, Білорусь
Кастриця О. А., кандидат філологічних наук, доцент
Гомельський державний університет імені Франциска Скорини, Гомель, Білорусь
КУЛІНАРНА ТЕРМІНОЛОГІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ТА РОСІЙСЬКОЇ
НАЦІОНАЛЬНИХ КУХОНЬ
Мовний матеріал статті (найменування перших страв, виробів з тіста,
національних продуктів і технологій їх обробки в українській і російській мовах)
досліджено порівняльно-зіставним методом з урахуванням результатів етимологічного
аналізу опорних слів.
Ключові слова: українська мова, кулінарна термінологія, полікультурна особистість
людини, порівняльно-змістова характеристика, російська мова, етимологічний аналіз.
Portnovа-Shahovskaya A., PhD
Gomel state medical university, Gomel, Belarus
Kastrytsa E., PhD, docent
Francisk Skorina state university, Gomel, Belarus
CULINARY TERMINOLOGY OF UKRAINIAN AND RUSSIAN
NATIONAL CUISINE
The language material of the article – names of first courses, dough products, national
products and their processing technologies in the Ukrainian and Russian languages, is under
consideration. The author applies the comparative method based on the results of etymological
analysis of the supporting words.
Key words: the Ukrainian language, culinary terminology, multicultural personality, comparative-semantic characteristics, Russian language, etymological analysis.
УДК 392.3:398.8[476.2]:7.045
Станкевич А., докт. фил. наук, профессор
Гомельск. гос. ун-т, Гомель, Беларусь
СИМВОЛИКО-АЛЛЕГОРИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ
В СВАДЕБНЫХ ПЕСНЯХ ГОМЕЛЬЩИНЫ
Статья посвящена описанию символов и аллегорий в свадебных песнях, бытующих
на территории Гомельской области. В статье рассматривается содержание
понятий “символ” и “аллегория”, их функциональные типы, дается денотативная
характеристика, определяется стилистическая и экспрессивная роль символикоаллегорического компонента свадебной песни.
Ключевые слова: свадебно-обрядовая песня, иносказание, символ, аллегория,
параллелизм, флористические символы, фаунистические символы, космогонические
символы, социально-бытовая символика.
© Станкевич А., 2016

283

Народно-песенное творчество, отражая объективную действительность в словеснообразной форме, обладает высоким эмоционально-оценочным и изобразительновыразительным
потенциалом.
Особой
образностью,
выразительностью
и
эмоциональностью отличаются свадебные песни, приуроченные к наиболее волнующему
событию в жизни человека – его вступлению в брак.
Основой создания словесной образности народно-поэтической речи считается анимистическое миросозерцание первобытного человека, наблюдавшего за окружающей
его действительностью и переносившего на природу свое самоощущение жизни, выражавшееся в движении, силе, энергии. Сопоставление человеком себя с окружающей
природой, как утверждает А.Н. Веселовский, приводит к параллелизму. Объектами сопоставления являлись прежде всего животные, растения, небесные тела и другие явления [1: 101]. Когда параллели становились устойчивыми, прочно входили в вербальное
оформление обряда, они превращались в символ, приобретая нарицательность. [1: 116].
В поэтике символ определяется как многозначный предметный или словесный образ, который объединяет в себе различные планы изображенной художником действительности на основе их чувственной общности [2].
Под символом в научной литературе понимается “многозначный предметный образ,
объединяющий (связующий) собой разные планы воспроизводимой художником действительности на основе их существенной общности, родственности” [3: 263]. Исследователи подчеркивают иносказательный характер символа, рассматривают его как условное обозначение сущности какого-либо явления, понятия определенным предметом или
словообразным знаком [4: c. 51].
Как отмечает А.Н. Веселовский, “ближайшим источником символов были короткие
одночленные формулы” [1: 116]. В свадебно-песенной традиции Гомельщины довольно
редко встречаются такие одночленные формулы параллелизма: Ці не заляцела наша
чырачка ўчора к вам ? [ВнГ: 180], чырачка – ‘невеста’ ; Не бій, орлічка, дзевачка, Прымі
да сябе ў госці яго [ВТГ: 72], орлічак – ‘жених’.
В исключительном большинстве в песнях употребляется двучленный параллелизм,
когда действия персонажей свадебной обрядности, их отношения, чувства, переживания,
сопоставляемые со свойствами предметов, взятых из природного мира или социальнобытовой сферы. Такая народно-поэтическая формула параллелизма квалифицируется
как символическая ситуация [5: 306].
Художественная поэтика свадебно-обрядовой песни Гомельщины, образуя при
характеристике главных действующих персонажей брачной церемонии, их действий,
используемых предметов своеобразное символическое поле, включает символы,
взятые из объективной действительности. Чаще всего в свадебных песнях встречаются
флористические символы. В их числе многочисленные женские символы, используемые
при характеристике невесты – образы калины, яблони, вишни, березы, руты-мяты, розы,
чернобривцев, конопельки и др., единичные мужские – дуб, явор, барвинок. В числе
фаунистических по происхождению символов преобладают образы птиц, описывающих
невесту – ласточка, голубка, чирочка, соколка, уточка, редко – других животных – рыбка,
щука, пчелка; жениха – сокол, орел, горностай, соловей.
Женские символы помогают охарактеризовать внешность невесты, ее чувства,
переживания, поведение. Получая дополнительную коннотацию, они описывают
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молодость невесты: Ой, ты, ёлачка, ты, сасоначка, Зелена, зелена .. А ты, Ніначка, ты,
малодзенька, Молада, молада [ВТГ: 462]; ее зрелость: А ў садочку ружа расьцвітала, А
маладая Волька хлопца покахала [ВнГ: 343]; Чырвона каліначка Блізка к саду стаяла, Там
дзевачка расу брала,..Да шлюбу сабіралася [ВнГ: 15]; настроение: Елачка зіму, лецячка
зялёна, Наша Юлечка ў чацвер была вясёла [ВнГ: 101]; тревожное ожидание перемен:
А каля новага двара Ці не пчолачка гула? А там дзевачка плакала, Ад вянца прыехаўшы
[ВнГ: 11]; прощание с девичьей вольницей: Гарэла сасна, пылала. Пад ёй дзяўчына
стаяла, .. Гарэла сасна, як траска, Цяпер я ваша нявестка [ВнГ: 452]; Скакала сарока
па страсе, Плакала Ніначка й па касе [ВнГ: 275]; тоску по родному дому: Закукавала
зязюлечка, Ой, борам лятучы. Заплакала Верачка, Ой, ад маткі ідучы [ВнГ: 126].
Мужские символы в свадебных песнях встречаются значительно реже, они
выполняют в основном номинативную функцию: Да й зялёны барвіночку Па дарозе
паслаўся. Да малады Васілька ў дарожку сабраўся [ВнГ: 228]; Прыляцеў салавей пад
аконца, Сеў-паў на аконца, шчабеча: – Адчыні, дзевачка, акенца [ВнГ: 7].
Природный мир явился также источником таких символов, как вода, речка, море,
выражающих различные чувства и явления: любовные переживания: Я касіла ля
пруда, Не дае касіць вада, Хусткай беленькай махала, Падзі, мілёначак, сюда! [В.:
251]; быстротечность бытия: Там сіняе мора іграла, Там дзевачка ваду брала [ВнГ:
454]; разлуку с милым: Часты дожджык палівае, Мяне мілы ўспамінае [ВнГ: 143]. У
природы заимствованы также поэтические образы крутые берега, высокие (каменные,
крутые) горы, тёмный бор, тёмный лес, тёмная туча, тёмная ночь, символизирующие
неприветливую, чужую сторону: Прыедзе Васечка, яе ўкрадзе, За ціхі Дунай завязе, ..
За тыя рэчачкі быстрыя, .. За тыя берагі крутыя, За тыя мужыкі ліхія [ВТГ: 471];
А з горкі, горкі крутыя, Беглі конікі вараныя [ВнГ: 464]; Ай, вязуць міне барамі, А , як
цёмны бор, цёмны бор,, Каб не відзела таткін двор [ВнГ: 322]; Ой, цёмна-цёмна асенняя
ноч. Збіраецца да Надзячка ад татачкі ўпроч [ВнГ: 52]; Каля цесцевага двара, .. Там
каменная гара, Да й шчэ цёмная хмара [ВнГ: 55].
Космогонические символы месяц, солнце, зорька в свадебных песнях усиливают
идеализацию главных образов – жениха и невесты: Ці ясен месяц на зары, Ці харошы
Алёша на кане [ВнГ: 84]; Бо я к свету да дамоў прыеду І з светавою зарою Да і з
молодою жаною [ВнГ: 239]; Да каціса, соўнейко, . .Да па небу нізенько, Да кланейса,
Мар’ечко .. Свойму бацьку нізенько [ВнГ: 296]. Христианская символика Бог, Спас,
Пречистая, Христос, ангелы, пророки, Троица подчеркивают важность и значение
свадебного обряда в жизни молодых: Сам Бог коровай месіць, а Прэчыстая свеціць.
Ангелы воду носяць, а пророкі Бога просяць. Хрыстос подлівае, хусткою накрывае [ВТГ:
201]; Тройца па цэркві хадзіла, Спасу за ручку вадзіла, Спася, мой Спася, Дай жа нам,
Божа, долю, А маладым добрую гадзіну [ВТГ: 461].
Социально-бытовая символика свадебной песни связана с вещественным кодом
брачной церемонии, ее составляют названия предметов, используемых в свадебном
обряде: венок (символ девственности невесты), свеча (символически освещает будущую
жизнь молодых), кольцо (символ единения молодых), лента, полотенце (символизируют
дальнейщий жизненный путь), белый платок (символ приветствия), мост (символ
перехода в новую жизнь): Не доўга вяночку на ступне вісець, Не доўга Галінке ў дзеўках
сядзець [ВТГ: 107]; Выдзь-ка, мамачка, з свячамі, Мы тваю дочаньку вянчалі [ВнГ:
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109]; Сядзьма, матка, павячэрайма, .. Павячэраўшы, падзелімся, .. Табе, матка, ніт і
бердзечка, А мне, мамка, палаценейка [ВнГ: 30]; Хусткай беленькай махала, Падзі,
мілёначак, сюда! [ВнГ: 143]; Цераз сіняе мора ляжыць кладачка ялова .. Цераз тую
кладачку ніхто не праходзіў, .. Перайшоў, перайшоў малады Лявончык, Перавёў, перавёў
Настусю за ручку [ВТГ: 75].
Как отмечают многие исследователи, символ, в отличие от аллегории, может иметь
несколько значений, так как “он с равным основанием может быть приложен к различным аспектам бытия» [3: 263].
В свадебных песнях Гомельщины встречаются следующие многозначные символы: зеленый ‘молодой, цветущий’: Ой, ты, ёлачка, ты, сасоначка, Зелена, зелена .. А
ты, Ніначка, ты, малодзенька, Молада, молада [ВТГ: 462]; ‘жизнерадостный’: Елачка
зіму, лецячка зялёна, Наша Юлечка ў чацвер была вясёла [ВнГ: 101]; ‘несвоевременный’:
Татачка пайшоў, весь лес сышоў, Без каліначкі прыйшоў: – Стаіць, донячка, каліна
Зялёна, недазрэла [ВнГ: 53].
Калина во многих песнях символизирует невесту: ‘Чырвона, чырвона да калiна ў
лузе, А Алесечка ў бацькi найпрыгажэйшая [ВнГ: 151]; в отдельных случаях обозначает
дружину: Стаяла каліна радамі, Прыехаў Васечка з братамі [ВнГ: 284]; а иногда –
переход в иной семейный статус: Да пайшоў Васечка ў цёмны лес, Наламаў каліны, колькі
змог, Да прынёс Манечцы на прыпол – Гэта табе каліна з расою – Разлука, Манечка, з
касою. Гэта табе каліна з кветкамі – Разлука, Манечка, з дзеўкамі [ВнГ: 17].
Неоднозначный в свадебных песнях и образ кукушки. В одних песнях она – символ
известия о чем-то: Да прыляцела шэрая зязюля з ялаўца, Да прыехала маладая Ганначка
з-пад вянца [ВнГ: 228]; в других – выражает тоску, печаль: Закукала зязюлечка, Ой,
борам летучы, Заплакала Верачка, Ой, ад мамкі ідучы [В.: 275] или дает недобрый знак:
То там салаўі гнёзды вілі, Серыя зязюлі кукавалі, Да мне долечку праклялі [ВнГ: 151], а
также осуществляет связь с потусторонним миром: Пашлю сокала На Украіначку, На
сваю радзіначку, А зязюлечку, а зязюлечку, На той свет па мамачку [В.: 237].
Иносказательных характер описания в свадебно-песенной традиции дополняет
аллегорическое словоупотребление. Аллегория – одна из форм иносказания, заключающаяся в передаче отвлеченного понятия или мысли через конкретный образ. В отличие от символа, аллегория однозначна. Однозначность аллегории объясняется тем, что
соотношение понятия с конкретным образом по каким-то сопоставимым качествам или
функциям закрепляется традицией, что придает ему “узнаваемость” [5: 7].
Во многих свадебных песнях Гомельщины приводится аллегорическое действие заламывания верхушки деревца невестой при отъезде из родного дома как знак изменения
ее семейного статуса и прощания с девичьей жизнью: Мар’ечка на возік седала, Вершок
вішэнькі зломала [ВнГ: 299]; З’язджала дзевачка са двара, Верьху бярёзы адламала,
Стой, мая бярёза, без верьху, Жыві, мая мамачка, без міне [ВнГ: 147].
Аллегорическими являются также следующие действия в свадебных песнях: Жыта
ў полі людзі засявалі. Ну, а маці з сваім сынам Ціха размаўлялі [ВнГ: 261] (засяваць
жыта – ‘выбирать невесту, готовиться к свадьбе’); Жыта ў полі, жыта ў полі, Жыта
ўсе пажалі, А ў нашым у сяле Вяселле гулялі [ВТГ: 216] – (пажаць жыта – ‘завершить
свадьбу’); Сейся, авёс ранні, Прыбывай, родзе слаўны [ВнГ: 88] (сяўба аўсу – ‘увеличение
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семьи, продолжение рода’); Наш хлеб – ваша вадзіца, Наш хлопец – ваша дзявіца [ВнГ:
265] (хлеб ды вада – ‘союз, соединение’).
Аллегория как “выражение отвлеченного понятия или идеи в конкретном художественном образе” [6: 38] используется в песне, где хвалят мать невесты: Ой, спасіба,
мамачка, за тваю чэсць, Што ты насіла сваю дачку ў хвартучку, Нікому не дала, свайму
Мішачку саблюла [ВнГ: 117] (насіць дачку ў хвартучку – ‘сберечь девственность дочери’).
В свадебных песнях, посвященных невесте-сироте, присутствует аллегорический
образ могилы ее родителей: Дубовы доскі сціснулі ножкі, .. Маць сыра зямля дзверы
Затварыла, Вакенцы засланіла [ВнГ: 149]; Зямліца сырая, сырая, За што маю мамачку
забрала? [ВТГ: 25].
Таким образом, символы и аллегория, широко используемые в свадебных песнях
Гомельщины, усиливают характеристику образов, способствуют большей конкретности
и наглядности изображения главных действующих лиц брачной церемонии, более
полному отражению их внутреннего состояния, чувств и переживаний.
Аллегорическое описание, как и песенная символика, активно сопровождается
образным параллелизмом, который подчеркивает, а в некоторых случаях и объясняет
иносказательный смысл описываемых действий или состояний, усиливая изобразительновыразительные возможности символов и аллегории в свадебно-песенном дискурсе.
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СИМВОЛІКО-АЛЕГОРИЧНИЙ КОМПОНЕНТ У ВЕСІЛЬНИХ ПІСНЯХ
ГОМЕЛЬЩИНИ
Стаття присвячена опису символів та алегорій у весільних піснях, що побутують на території Гомельської області. У статті розглядається зміст понять «символ» і «алегорія», їх функціональні типи, подається денотативна характеристика,
визначається стилістична й експресивна роль символіко-алегоричного компонента
весільної пісні.
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SYMBOLIC-ALLEGORICAL COMPONENT IN WEDDING SONGS
OF THE GOMEL REGION
The article is devoted to the description of symbols and allegories in wedding songs, existing
on the territory of Gomel region. The article discusses the content of the concepts “symbol” and
“allegory”, their functional types, gives the denotative characteristics, determined by the stylistic
and expressive role of the symbolic-allegorical component of wedding songs.
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«ТИГР» ВІЛЬЯМА БЛЕЙКА В УКРАЇНСЬКОМУ
ТА РОСІЙСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДАХ
(ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВІРШОВИХ ПЕРЕКЛАДІВ В. КОПТІЛОВА
ТА С. МАРШАКА)
У статті проаналізовані український та російський віршові переклади вірша «Тигра» Вільяма Блейка, виконаних В. Коптіловим та С. Маршаком на структурному, контекстному, лінгвостилістичному та фоносемантичному рівнях. З’ясовані особливості
відтворення поетики першотвору.
Ключові слова: поетичний переклад, інтерпретація структура, поезія, метафора,
образ.
ХХІ століття позначилось пожвавленим інтересом до творчості відомого англійського поета-філософа Вільяма Блейка. Після тривалого мовчання, а то й свідомого ігнорування, постать Вільяма Блейка виринула через сторіччя на підтвердження його ж таки
слів: «Мої твори написані для людей майбутнього». І, як результат, його цитують герої
фільмів («Dead Man», реж. Джим Джармуш), а сучасна письменниця запрошує зустріти
ХХІ сторіччя у товаристві Вільяма Блейка: «він являється щоразу, коли світ охоплює
шаленство й виникає загроза гуманності та красі. Хитає головою і каже тихо: «Тільки
розум може породити потвор – серце на це не здатне» [1].
Для українського читача лірика знаного англійського поета Віляма Блейка залишалася лакуною з різних причин, серед яких – і міцно закріплена слава так званого «неперекладного» поета (наче на підтвердження слів Роберта Фроста: «Поезія – це те, що не піддається перекладу»: замислуваті візерунки блейківських віршів важко відтворити іншою
мовою і версії перекладів вважаються радше переспівом, а ніж повноцінним викладом
поетичної думки), що, проте, не стримує прагнення багатьох перекладачів братися до інтерпретації його віршів, і як результат – поява нових та нових версій у всесвітній мережі
як українських (Д. Дроздовський, В.Кейс, Т.Кисільова, В. Марач та ін. ), так і російських
перекладів (О.Донских, Г.Токарєва, та ін.).
Коли сучасника Блейка, іншого англійського поета Самюеля Кольріджа запитали,
що, на його думку є поезія , він відповів: «Poetry is the best words in their best order» (поезія – це найкращі слова у їх найкращому розташуванні), то ж і перед інтерпретаторами
© Бєлінська І., 2016
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постає нелегке завдання щодо «розташування» і віднаходження еквівалентних «найкращих слів».
В російському мовно-літературному просторі поява Вільяма Блейка датується 1834
роком, коли у журналі «Телескоп» з’явилася стаття, передрукована із англійського видання. Перші переклади в 1900 році були зроблені К.Бальмонтом, а з 10х років минулого
століття С. Маршак почав активно перекладати В.Блейка, і,на думку багатьох дослідників, його переклади є якщо не найкращими, то найбільш відомими і майже канонізовані. В українській трансляториці Блейк появився завдяки перекладацькій діяльності
В.Коптілова, відтак об’єктом нашого дослідження постає вірш В.Блейка «Тигр» та його
переклади, виконані С.Маршаком та В.Коптіловим, а завданням – порівняльний аналіз та
визначення особливостей відтворення поетики першотвору російського та українського варіантів як «певний діалог перекладачів, що увиразнюють об’єктивну багатогранність романтичної поезії» [2:5]. Втілення свого прочитання та бачення кожен перекладач
втрактував по своєму.
Кількість перекладів знаменитого «Тигра» обчислюється не одним десятком радше
спроб перекладів, та всі вони «страждають від одного недоліку – відсутністю єдиної
та цілісної концепції тексту, що перекладаються, без якої переклад перетворюється в
якийсь майже вирішений кросворд з де-не-де заповненими клітиночками» [3].
Сама вже історія цього вірша істотно відрізняється від інших поетичних надбань
поета – це, чи не єдиний вірш, який сучасники Блейка «знали, заучували на пам’ять,
передавали з уст в уста» [4:12 ], а у ХХ сторіччі англійські школярі наспівували його як
якийсь світський гімн, хоча сам поет не був визнаним за життя і його вірші не були відомими, тим більше належно оціненими.
Пітер Акройд, відомий біограф поета, аналізуючи чернетки у записних книгах Блейка та відслідковуючи процес написання вірша, стверджує, що поет декілька раз переписував та переставляв строфи та слова, а деякі рядки так і не побачили читачі. Блейк
власноруч вигравіював вірш разом із зображенням тигра.
Ні один вірш не вивчався так прискіпливо і так часто як «Тигр», і «критики до того
вже заплутались у власних роз’ясненнях, що усміхнений тигр, відображений у гравюрі,
усміхається вже на їхню адресу» [5:239 ] Образ, створений Блейком, вражає уяву, зворушує, викликає і страх, і захоплення: «Зірки з небес і слова із Біблії, руйнівний інстинкт
природного творення і гнів Божий, сили соціальної революції і відголоски древніх культів, – все це перемішується і опиняється поруч із ковальським молотом» [5:239], осяяли
серцевину духовного світу поета і надихнули багатьох перекладачів передати цю велич
іншою мовою.
Вірш є конденсацією духовного пошуку поета: він тут скоріше намагається віднайти
відповідь на традиційне запитання гностиків: чи ж справді добрий Бог створив цей світ?
Велична і жахаюча хижість природи, в якій усе базується на взаємопоїданні, викликає
естетичне захоплення Блейкау цьому «плотському», суто матеріальному, позбавленому
милосердя й справедливості світі, володарем якого виступає груба й безтільна сила, втілена в Тигрі. У вірші спроектоване й одвічне прагнення Блейка – об’єднання земного та
божественного [6: 145]. Образ самого тигра («справжнього згустка несамовитої енергії»
[7]) та його творця є головними у вірші. Складовою характеристикою тигра є суміш жаху
та захоплення, з якою ліричний герой говорить про процес народження тигра, фізичну та
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духовну міць творця, а, звідси, і тигра. Метафоричність образу тигра полягає у тому, що
у ньому примхливо сполучається позитивне та негативне: тигр – це могутність, краса,
грація і дикість, жорстокість, кровожерливість, він своєрідне вираження діалектичного
начала світу та людської природи зокрема [8: 271].
Хоча у дослідників є звичка відмічати зв’язок між циклами «Пісні невинності» з
їхнім ключовим символом – ягнятком, що співвідноситься з образом тигра в «Піснях
досвіду» [див., напр.: 9:148; 7; 10: 11], проте, на нашу думку, цей вірш може бути і частиною продуманого диптиху, який утворюють вірші «The Angel» і «The Tyger», на що
зазвичай не звертається достатньо пильної уваги дослідниками, не кажучи вже про перекладачів. Але нам хочеться звернути увагу на те, що прийом антитези та контрасту
працює у Блейка навіть в межах одного циклу. Це тим більш виразно виступає, якщо
порівняти цей вірш («The Angel») з розташованим поруч віршем «The Tyger» («Тигр»), в
якому цей житель лісу є дійсно символом «природи», пекучої й нищівної жаги буття, і є
в цьому сенсі повним антиподом Янголу як суцільна, сповнена вітальної сили й агресії,
плоть. Е.Сєдих називає подібні, антагоністичні у певному контексті, образи контекстуальними антонімами [11: 20], відмічаючи їхню органічну притаманність поетиці Блейка,
що, на жаль, не завжди враховується перекладачами.
Текст вірша «The Tyger» складається із шести строф, що в сумі дають 24 рядки. Вірш
написаний чотиристопним хореєм із схемою римування аабб. Зачинаючи з питального
речення What immortal hand or eye,/ Could frame thy fearful symmetry? [12: 172] перша
строфа вводить тему вірша та опис процесу створення тигра будується на риторичних
питаннях з використанням синекдохи та анафори.
Лише В.Коптілов зберіг у своєму тексті композиційну будову і відтворив схему римування, проте С.Маршак повністю не притримався схеми римування й у передостанній
строфі змінив аабб на абаб. Окрім того, Маршак, який невтомно шукав підвищену точність, зважився додати у своєму перекладі цілий чотиривірш і п’яту строфу перетворює у
дві для загострення самої сутності вірша, гранично лапідарно сформульованій Блейком в
роковому запитанні: When the stars threw down their spears, / And water’d heaven with their
tears, / Did he smile his work to see? / Did he who made the Lamb make thee?
А у Маршака: Неужели та же сила, / Та же мощная ладонь / И ягненка сотворила,
/ И тебя, ночной огонь? [12: 522]
І поставлене питання, в якому логічний наголос падає на «силу» і «мощную» зразу
ж і дає стверджувальну відповідь. У Коптілова спостерігаємо чітке притримання до першотвору: Впав на землю темний страх, / Небо скупане в сльозах. / Чи всміхнувся твій
творець, / Що ягняткові кінець? [8: 270]. І обидва перекладачі залишають відкритими
ключові питання про походження ягняти, що дозволяє реципієнту на власний розсуд
трактувати окремі суперечності біблійного характеру із символічним підтекстом.
Перший рядок вірша починається з імперативної форми (одним із поширених засобів автора, який чітко простежується у його «Піснях»): Tyger, Tyger, burning bright, /
In the forests of the night; / What immortal hand or eye, / Could frame thy fearful symmetry?
[12: 172], що збережено у обох перекладачів, проте В.Коптілов не вдається до повтору лексеми тигр, обрамивши її в окличне речення, не оминувши підкреслення різних
аспектів сили творця: Тигре! Твій вогненний гнів / В чорній пущі забринів / Хто із сонця
і з ночей / Креше жах твоїх очей? [8: 270]; у С.Маршака є інтенція до максимального
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зближення з оригіналом навіть на рівні звукопису: Тигр, о тигр, светло горящий / В
глубине полночной чащи, / Кем задуман огневой /Соразмерный образ твой? [12: 522]
Обидва перекладачі передають не лише семантику лексем, а й звуконаслідування. Звукокольорові співвідношення голосних у поезії Блейка вказують на переважання звуків, які
асоціюються із «зеленими», «жовтими», «коричневими» та сірими кольорами [13: 48].
Коптілов тяжіє до «зелено-жовтих» «е» «є», «синіх та сірих» «у», «і» та «и», натомість
переклад Маршака видається темнішим завдяки превалюванні темних «у» та «о» та частому вживанню «жорстких» «ж», «з» та «гр». І українське, і російське слово «тигр»
завдяки звукосполученню гр, яке носить звуконаслідувальний характер, наче імітація
ревіння цього хижака звучить само по собі грізно і є ключовим словом – назвою твору.
Лексичне наповнення у Коптілова проявляється завдяки такими лексемами як «грізний»
(тричі), «гнівний», «жар», «тужавих жил», «дужих», «жарких», а у Маршака «горящий», «гневный», «звездный», «огонь», «тугие жилы».
Привнесення «неприємних», жахаючих відчуттів відбувається завдяки алітерації d
i t в оригіналі. Відтворення звукового образу хижого звіра сприяє неодноразове повторення лексеми «dread» (жахаючий): What dread hand? and what dread feet?... what dread
grasp / Dare its deadly terrors clasp? Початкова фонестема dr є проявом асоціації із таким
семантичним компонентом як «сильний, швидкий, неприємний» [14: 175]. Звукове відтворення постає допоміжним елементом образотворення.
Експресивність вірша та його перекладів посилюється різними тропами: «immortal
hand or eye», «fearful symmetry», «distant deeps or skies», «the fire of your eyes», «the stars
threw down their spears / and water’d heaven with their tears» ( у Блейка ), «вогненний
гнів», «креше жах», «вогонь очей-жарин», «серце вирізьбив», «темний страх», «небо
скупане в сльозах», «гнів забринів» ( у Коптілова ), «огневой образ», «очей звериных»,
«тугие жилы», «гневный мозг», «купол звездный», «мощная ладонь», «бессмертною рукой» (у Маршака) і т.д.
Емоціональні почуття автора передаються завдяки вживанню відповідних епітетів,
що виражені прикметниками та дієприкметниками: в українському перекладі «вогненний», «прадавній», «чорний», «хижий», «нещадний», «темний», «скупане», а в російському: «полночной», «звериных», «тяжкий», «звездный», «слезной», «горящий», «метавший» і т.д.
Світло, яке тигр несе в собі, виражене у перекладах лексемами вогненний
(В.Коптілов) та огневой ( С.Маршака) не є світлом, яким оточені янголи – це аура хижості: What the hand, dare sieze the fire?
Навряд чи В.Коптілов прагнув за всяких обставин притриматись точного наслідування на синтаксичному рівні: у третій строфі замість питального речення оригіналу
And when thy heart began to beat, What dread hand? & what dread feet? читаємо: Серце
грізно в груди б’є, /Людям страху завдає., що підкреслює ненавмисність, дисгармонійність всієї композиції. Питання в кожній строфі у українському варіанті якби зависає у
повітрі і набуває вимушеної перерваності. Максимально метафоризована інтерпретація
у українському перекладі, на думку українського дослідника, робить тигра страшнішим
ніж у першотворі, такого що перетворюється «на лиховісного месника» [2: 9]. Схожі асоціації виникають й при прочитанні маршаківського перекладу: можна припустити, що В.
Коптілов був знайомий з відомим та й популярним на той час перекладом російського
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поета, а деякі рядки можуть видатися радше перекладом з російського варіанту – у Блейка:
In what distant deeps or skies /Burnt the fire of thine eyes?, у Маршака: В небесах или глубинах
Тлел огонь очей звериных?, а у Коптілова: Із глибин чи з верховин / Той вогонь очей жарин?
У Блейка перша і остання строфи відрізняються єдиним словом: замість could (зумів) поставлено dare(осмілився), і цього достатньо Маршаку, щоб обновити і підняти
первинне значення (зачарованість блискучим звершенням) на ступінь вище. У першій
строфі: Кем задуман огневой/ Соразмерный образ твой? а в кінці: ...Чьей бессмертною
рукой /Создан грозный образ твой? Тигр у Маршака на початку «нежный», а у фіналі
«грозный». Такий прийом протиріч є характерним для творчості Маршака. «Огневой
соразмерный образ» лиш під завершення вірша стає «грозным», надаючи дисонансний
мотив в оптимістичний , майже тріумфальний гімн творінню. В саме цьому вірші і проявивися «мудрый, смелый мыслитель» [15:496], – так відгукувався про Блейка перекладач, постав перед читачем у всій своїй величі.
Натомість український перекладач залишає першу й останню строфи однаковими,
що, проте, ніяк не зменшує значущості чи робить меншовартісним його варіант.
Чітко вирізняються дві відмінності: по-перше «соразмерный образ»,а в оригіналі –
symmetry – ось характеристика тигра, що у В.Коптілова не відтворена дослівно, а передана через насичений рух метафор, що є невід’ємною умовою адекватного відтворення образу. Зазначені метафори в українському та російському перекладах максимально
відтворюють семантику та емоційне забарвлення оригіналу; збережено персоніфікації
першотвору та загальні принципи милозвучності; метафори відтворено адекватними метафоричними відповідниками.
Вникаючи у переклади обох перекладачів, читач сам стає свідком створення задуманого образу: «відчуваєш себе свідком послідовних операцій по втіленню народженого
замислу… З наростаючою жадністю відслідкувавши таїну приборкання непокірної матерії, з видихом полегшення відчуваєш сердца первый тяжкий стук» [3].
Вірш «Тигр», як і більшість ліричних та філософських творів В.Блейка став непростим завданням навіть для визнаних метрів перекладу. Авторські стилістичні прийоми на рівні синтаксису, звукопису, складна життєва філософія та її проекція у віршовану тканину створили для інтерпретаторів низку труднощів. Проте і В.Коптілов,
і С.Маршак, використавши сою майстерність та фаховість зуміли в цілому відтворити поетику блейківського твору на образно-тематичному, лексичному, фоностилістичному, синтаксичному рівнях, врахувавши книжну емблематику, яка оточує поезію Вільяма Блейка, чим збагатили скарбницю літератури. Переклади С.Маршака
та В.Коптілова вирізняється ретельною вивіреністю деталей, бездоганною збалансованістю звучання і неслабнучим, поступовим наростанням емоційного напруження.
Неможливо однозначно стверджувати про абсолютну преференцію будь-якого з наведених перекладів – кожен поет-перекладач виразив те, що відчував та розумів. Хоча
«стовідсотковий Блейк … існує тільки в англійській мові, і кожен новий переклад –
лише безкінечне наближення до оригіналу» [3]. Однак спроби по своєму перекласти
«Тигра » не припиняються і сьогодні, все більше полемічних версій представляються
на розсуд читача і котра з них стане більш правомірною та живучою покаже час.
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«ТИГР» УИЛЬЯМА БЛЕЙКА В УКРАИНСКОМ И РУССКОМ ПЕРЕВОДАХ
В статье проанализированы украинский и русский переводы стихотворения «Тигр»
Уильяма Блейка в исполнении В. Коптилова и С.Маршака на структурном, контекстном, лингвостилистическом, фоносемантическом уровнях. Определены особенности
передачи поэтики оригинала.
Ключевые слова: поэтический перевод, интерпретация, структура, поэзия, метафора, образ.
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«THE TIGER» BY WILLIAM BLAKE IN UKRAINIAN AND RUSSIAN
TRANSLATIONS
The proposed article analyses Ukrainian and Russian versions of «The Tiger» by William
Blake translated by V. Koptilov and S. Marshak from the structural, contextual, linguostylistic,
phonosemantic point of view. The peculiarities of original poetic manner interpretations are
identified.
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ПЕРЕКЛАД ПАТЕНТНИХ ОПИСІВ США І ВЕЛИКОБРИТАНІЇ
Статтю присвячено розгляду особливостей перекладу патентних описів, зокрема,
увага акцентується на культурних, правових та мовних особливостях перекладу. Особливу увагу приділено лінгвістичному аналізу та порівнянню перекладів, враховуючи макроструктуру, вираження мовного акту, відмінності у використанні граматичних форм
в описах винаходів України, Великобританії і США.
Ключові слова: патентний опис, лінгвістичні, правові та культурні особливості,
переклад патентів.
Останнім часом у більшості країн світу спрощується процедура закордонного патентування та уніфікується патентне законодавство шляхом укладання відповідних
регіональних (напр., “Європейський патент”) та міжнародних (PCT ( Договір
міжнародної патентної кооперації)) угод. Це викликало цілу низку відповідних змін у
патентній документаціїї, зокрема в її структурі та лексиці. Видані в останні роки словники та довідники з перекладу патентної документації недостатньо або не повною мірою
відображають вищезазначені зміни. Отже, актуальність теми, насамперед, пов’язана
з необхідністю створення нової словниково-довідникової бази патентних термінів,
здебільшого для відповідного перекладу опису винаходів, які видаються патентними
відомствами закордонних країн.
Мета дослідження полягає у вивченні та аналізі перекладу патентних описів США і
Великобританії українською мовою.
Найбільшу увагу вивченню патентного перекладу приділяли такі вчені, як: Блінніков
В.І. [2002], Клімзо Б.Н. [2003], Глядков С.В. [2003], Царьова О.С. [2007], Мальонова Є.Д.
[2008], Мартін Кросс [Martin Cross 2010], Брюс Гамбург [Bruce Hamburg 2010], Баянкіна
Є. Г. [2010] та ін.
© Григоренко О.В., 2016
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Виклад основного матеріалу статті. Патент – це охоронний документ, який надає
своєму власнику певні права на використання винаходу. Патент має територіальний характер, тобто діє лише на території держави патентним відомством якої його було видано.
Згідно із Законом про патенти Великобританії (1977 р.) кожна заявка на патент повинна містити: а) саму заявку щодо видачі патенту; б) опис патенту, який містить опис
винаходу, формулу винаходу і креслення, на яке є посилання в описі; в) анотацію (Abridgment) або реферат (Abstract) [1: 20].
Опис винаходу є складовою заявки на патент, техніко-правовим документом, який
містить як “технічний опис винаходу”, так і визначення обсягу прав, на які претендує заявник. Подвійна природа цього документу є причиною того, що в ньому мова технічної
літератури тісно переплітається з мовою юридичною.
Опис винаходів до заявок на видачу патентів і до патентів є основним різновидом
перекладної документації. Велика кільсть патентів надходить до нашої країни
англійською мовою, а саме, описи до заявок і патентів Великобританії, США, Канади,
Австралії, описи до міжнародних заявок на основі Договору міжнародної патентної
кооперації (PCT – Patent Cooperation Treaty). Специфіка мови патентних описів інколи
викликає серйозні складнощі у перекладі та призводить до неточностей і помилок [2: 5].
Перед перекладачем описів винаходів постає завдання точної передачі змісту
оригіналу, враховуючи при цьому культурні особливості мови оригіналу. Для цього,
окрім знання мови і техніки, перекладачеві слід бути обізнаним щодо стилю, структури
і термінології описів винаходів.
Комунікація на фаховому рівні не можлива без використання спеціальної (фахової)
термінології, яка розподіляється на загальнонаукову, загальнотехнічну, галузеву і
вузькоспеціальну. У зв’язку з розвитком інноваційних технологій та відкриттям нових
явищ виникають значні труднощі щодо визначення загальнонаукової, загальнотехнічної,
галузевої та вузькоспеціальної термінології. Загальнонаукові і загальнотехнічні терміни –
це терміни, які вживаються в декількох галузях науки і техніки; галузеві терміни вживаються лише в одній галузі знань; вузькоспеціальні терміни характерні для спеціальності
даної галузі. В умовах, коли потрібно давати назви новим явищам та поняттям, багато
загальновживаних слів набувають визначеної специфіки. Відбувається спеціалізація їх
значення при передачі іншою мовою і уніфікація перекладених еквівалентів. Враховуючи особливості патентної документації та її подвійну природу і галузеве розмежування
(медицина, біологія, генна інженерія, аграрний сектор, тощо), в ній зустрічаються слова
і словосполучення, які належать до різних функціональних систем, тобто різних галузей.
Слід зважати також на те, що одні й ті самі терміни в різних частинах патентної
документації можуть перекладатися по-різному. Наприклад, дієслова to comprise, to
consist in, to provide, to relate to у технічній галузі опису винаходу перекладаються як
“відноситься до”, “стосується”:
The present invention relates to fuels for transportation which are liquid at ambient conditions and typically derived from natural petroleum (PCT/US2005/047173).
Даний винахід стосується моторних палив, які є рідкими у навколишніх умовах і отримуються, як правило, із природної нафти.
The invention relates to a novel formulation of Prasugrel (PCT/US2006/021860).
Цей винахід стосується нової лікарської форми прасугрелю (Prasugrel)
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А коли мова йде про сутність винаходу, вони здебільшого перекладаються як
«включає», «містить»:
The process of claim 1, wherein the improvement further comprises use of a solution of
hydrobromic acid in acetic acid that comprises less than 1000 ppm of metal ion impurities.
(PCT/US2005/032395)
Спосіб за п. 1, де удосконалення включає застосування розчину бромоводневої
кислоти в оцтовій кислоті, що містить менш ніж 1000 ppm домішок іонів металів.
... the improvement comprising use of a solution of hydrobromic acid in acetic acid, which
solution comprises less than 0.5% of free bromine... (PCT/US2005/032395)
... причому удосконалення включає застосування розчину бромоводневої кислоти в
оцтовій кислоті, що містить менше ніж 0,5 % вільного брому...
Cлово disclosure також може мати два значення: опис та винахід [4: 43]. Розглянемо
це на прикладах:
In order that the disclosure will be more fully understood the following detailed description is given with reference to the accompanying drawings. (PCT/US2006/021860)
Для більш повного розуміння винаходу надається детальний опис з посиланням на
додані креслення.
The features and advantages of this invention are apparent in light of the disclosure provided herein. Based on this disclosure, modifications and adaptations to various conditions
and usages can be made, thus generating embodiments within the scope of this invention (PCT/
GB2005/050184).
Технічні ознаки й переваги даного винаходу виражені в представленому да – ному
описі. На основі зазначеного опису можуть бути зроблені модифікації й адаптації до
різних умов і застосувань, таким чином, утворюючи варіант.
Класичним прикладом подібних слів є й іменник claim, який перекладається як:
1) вимога, 2) позов, претензія, 3) ствердження, заява. В описі винаходу слово claim
перекладається як формула винаходу або пункт формули, термін може також використовуватись і у множині (claims). Розглянемо це на прикладах:
CLAIMS (GB2005/050184)
2. A composition according to claim 1, wherein the ecteinascidin comprises ET-743.
3. A composition according to claim 1 or 2, wherein said disaccharide is selected from the
group consisting of lactose, trehalose, sucrose, and mixtures thereof.
2. Композиція за п. 1, де ектинесайдин містить ЕТ – 743.
3. Композиція за п. 1 або 2, де зазначений дисахарид вибраний із групи, яка
складається з лактози, трегалози, сахарози і їхніх сумішей.
Переклад патентних описів, як і всіх інших текстів, неможливий без врахування
культурних особливостей мов. До елементів культурних особливостей можна віднести
макроструктуру, вираження моленнєного акту, відмінність у використанні граматичних
форм [3: 204]. Розглянемо кожний із них окремо:
I.
Макроструктура – це послідовність основних складових тексту, яка може бути
подібною або відрізнятись у різних культурах. Порядок складових описів винаходів в
Україні, США та Великобританії має схожу структуру.
В Україні вона повинна містити: назву винаходу та клас його міжнародної
класифікації; галузь техніки до якої відноситься винахід, зокрема, галузь його
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використання; характеристику аналогів винаходу; характеристику прототипу, обраного
заявником; критику прототипу; мету винаходу; сутність винаходу і його особливі (від
прототипу) ознаки; перелік фігур графічних зображень (якщо вони необхідні); приклади
певного виконання; техніко-економічну або іншу ефективність; формулу винаходу.
У США та Великобританії прийнята така структура опису винаходів: title of the invention (бібліографічний опис); abstract of the disclosure (реферат); cross-references to related applications (if any; (посилання на подібні заявки, якщо вони є); background of the
invention (передумова винаходу); field of the invention (галузь винаходу); description of
the prior art (опис відомого рівня техніки); summary of the invention (сутність винаходу)
(резюме); brief description of the drawing (стислийопискреслення); description of the preferred embodiment(s) (опиc найкращого варіанту(ов) втілення винаходу); claims (формула
винаходу) [2: 27].
Отже, бачимо, що макроструктура опису винаходу є подібною у США, Великобританії
та Україні. Але не завжди в описі винаходу присутні всі розділи: деякі з них можуть
бути відсутні або бути об’єднаними з іншими розділами чи можуть наводитись в іншому
порядку. Наприклад, реферати патентів США і Великобританії не завжди починаються
фразами This invention relates to/This invention concerns/The present invention resides in/
The invention provides:
Abstract:
The subject invention provides an improved process for obtaining a mixture of polypeptides having nonuniform amino acid sequences, where each polypeptide consists essentially of
alanine, glutamic acid, tyrosine and lysine where the resulting mixture of polypeptides comprises less than 0.3% brominated tyrosine and less than 1000 ppm metal ion impurities (PCT/
US2005/032395).
Реферат:
Даний винахід належить до удосконаленого способу отримання суміші поліпептидів,
що мають неоднорідні амінокислотні послідовності, де кожний поліпептид містить
переважно аланін, глутамінову кислоту, тирозин та лізин, причому утворена суміш
поліпептидів містить менш ніж 0,3 % бромованого тирозину та менш ніж 1000 ррm
домішок іонів металів.
Інколи реферати починаються безпосередньо з опису винаходу, наприклад:
Abstract:
A formulation of a compound of formula (I) , prasugrel, packaged in an air and moisture
impervious gas-inerted blister pack (PCT/US2006/021860).
Але українською мовою вони перекладаються, враховуючи правила оформлення
рефератів до патентних описів в Україні:
Реферат:
Винахід стосується нової лікарської форми сполуки формули (І) – прасугрелю,
вмішену у повітро – та вологонепроникну блістерну упаковку з інертним газом, способу
її виготовлення та застосування.
Зазвичай в англомовних патентних описах окремий розділ “Патентна формула”
відсутній і формула винаходу може починатись різними виразами: What is claimed as
new is, as follows… Having thus described my invention, I claim… The invention is claimed
as follows… I claim as my invention: It is therefore, particularly pointed out distinctly claimed
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as the invention… Фрази, з яких починається патентна формула дуже різноманітні: 1. I
claim; We claim. 2. What I claim is; What we claim is. 3. What is claimed is. 4. Claims. Всі ці
вирази перекладаються як “формула винаходу”, “патентна формула”, інколи ці вирази
при перекладі опускаються і не перекладаються []. У якості прикладу можна навести
патентну формулу опису винаходу до патента США PCT/US2006/021860:
WE CLAM:
1. A formulation comprising a therapeutically effective amount of the compound of formula
I packaged in an air and moisture impervious gas-inerted blister pack.
1. Лікарська форма, яка містить терапевтично ефективну кількість сполуки формули І вміщену у повітро – та вологонепроникну блістерну упаковку з інертним газом.
І Великобританії (PCT/GB2005/050184):
CLAIMS:
1. A composition that comprises an ecteinascidin and a disaccharide.
1. Композиція, яка містить ектинесайдин і дисахарид.
II. Вираження мовленнєвого акту. До 1920-х років у описах винаходів США і
Великобританії вживались особові речення, здебільшого із займенниками першої особи
(I, we) :
We, Power Jets (Research and Development) Limited, a British Company, of Green Street,
London, W. I, do hereby declare the invention, for which we рray that … (GB)
Be it known that I, James S. Anthony, a citizen of the United States, residing at New York,
have invented certain new and useful improvements in Governing Internal-Combustion Engines, of which the following is a specification (US)[2:12].
Зазвичай речення такого змісту не перекладались, враховуючи той факт, що ця
інформація містилась у бібліографічних даних патентних описів. Пізніше ці речення почали замінювати особовими реченнями у третій особі однини:
This invention relates to/This invention concerns/The present invention resides in/ This
invention is directed to
Винахід стосується/Винахід належить до.
Речення першої особи однини використовуються і в сучасних зарубіжних патентах:
I aim to provide an engine …
I do not intend to limit myself to this exact form …
В україномовних патентах займенник “я” не використовується:
Мета винаходу – створити двигун...
Винахід не обмежується цим конкретним варіантом…
Інколи у патентах США можуть використовуватись присвійні займенники:
My invention concerns/ My invention provides
В українських описах присвійні займенники у такому контексті не використовуються, отже у перекладі займенник ‘my’ вилучається чи замінюється займенником “цей”:
Винахід стосується/Цей винахід спрямовано на
III. Відмінності у використанні граматичних форм часу здебільшого стосуються
умовних речень та узгодження часів в англійській мові. Вищезазначені конструкції в
описах винаходів майже не використовуються, а, отже, граматичні форми в англомовних та україномовних патентах зазвичай ідентичні. Але інколи у певних випадках
прослідковується розбіжність при перекладі граматичних форм, наприклад:
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Objects of the invention have been to provide a simple, practical, rugged, efficient form of
construction to carry out this new; cycle of operation (PCT/US2006/021860).
Метою винаходу є створення простої, практичної та ефективної конструкції для
виконання цього нового циклу роботи.
Отже, бачимо, що дієслово у даному прикладі патентного опису стоїть у Present
Perfect, а в українській мові при перекладі приймає форму теперішнього часу. Але у
більшості британських та американських описів винаходів у даному розділі дієслово
здебільшого стоїть у Present Indefinite Tense, і перекладається відповідно діесловом
теперішнього часу:
The principal object of this invention lies in the provision of... (PCT/US1999/010077)
Метою даного винаходу є створення...
Як видно з вищенаведених прикладів, опис патенту є юридичним документом,
його переклад має бути точним і зрозумілим. Формула винаходу повинна повністю
відповідати оригіналу при перекладі. Ніякі перестановки елементів речення, синтаксичні
або стилістичні зміни не допускаються. Чітка регламентація викладу матеріалу зазвичай
визначається патентним законодавством і відповідними документами країни, вимагає
використання готових кліше при перекладі. Кліше, які є ситуативно обумовленими, полегшують спеціалістам розуміння сутності винаходу. Використання певних кліше при
перекладі кожного комунікативного блоку забезпечує необхідну для юридичного документа формалізованість і стандартизованість.
Висновки. Переклад патентних описів стосується як технічних, так і правових
питань. Завданням перекладача описів винаходів є точна передача змісту оригіналу,
враховуючи при цьому культурні особливості текстів оригіналів. Для цього, окрім мови,
права і техніки, перекладач має знати також стиль, структуру і термінологію описів
винаходів. Лінгвістичний аналіз текстів описів винаходів, в якому порівнювалась макроструктура, вираження мовленнєвого акту та граматичні форми показав, що найбільше
відмінностей у перекладі британських та американських описів існує у вираженні
мовленнєвого акту в англійській та українській мовах.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Антологія опублікована в Україні в 2002 , 2004 та 2006 роках у трьох книжках.
Остання книжка називається “Збірка старих і нових японських пісень. Поетична антологія (905-913 рр. )”. Вона починається віршем ТАНКА, написаним японським поетом
Мібу-но Тадаміне майже 1000 років тому . Він був надрукований тоді у японській поетичній антології КOKIН-ВАКА-СЮ і визначив головну думку усієї збірки:
Якби не ці пісні,
Яким би чином
Дізнались ми про справжні почуття
Тих, хто давно
Цей грішний світ покинув ( 1, с.5 )
У звязку з тим, що в трьох книжках “Антології” перекладено і рецензовано кілька
тисяч віршів з японських антологій МАН-ЙО-СЮ , КОКІН-СЮ та ішших, а також через
те, що в українському перекладознавстві їх видання виявилося небуденною, і, можна
сказати, винятковою подією, нам здалося необхідним спробувати бодай би коротко проаналізувати та оцінити згадані три книжки. Це тим більше, що, за нашими даними, інших
варіантів зробити огляд цих унікальних книжок ще не було.
Правда в дуже глибоких та змістовних статтях Ю.Осадчої (2) та У. Витичака (3 )
детально розглядається історія виникнення і розвитку японських антологій, а також робиться аналіз строфічної структури вірша танка згідно з його розумінням російським дослідником М. Конралом, проте згаданої “Антології” вони не торкаються. Тому наш опис
цієї “Антології” нам видається і своєчасним і вкрай потрібним.
Нагадаймо, що японську поезію на українську мову перекладали М.Лукаш, Г.
Турков,О. Кремень, І.Шанковський, В. Горлов, М. Федоришин та інші. Виходили
невеликі збірки японської поезії ( 4, сс.10-13 ). Але узагальненого зібрання різних видів
японської класичної поезії українською мовою до появи “Антології” Івана Бондаренка
ще не було. Виконана ним робота і важлива і до того ж надзвичайно об’ємна.
Адже тільки одна японська поетична збірка (антологія) МАН-ЙО-СЮ (“ Збірка міріад листків”), яка увійшла в перекладену українську “Антологію японської класичної
поезії. Танка. Ренга ”, нараховувала 4516 віршів.
Що стосується другої японської поетичної збірки (теж антології), то під назвою
КОКІН-СЮ (“Збірка старих і нових пісень”) , вона в поетичному відношенні була до
певної міри продовженням попередньої і складалася з 20 книг (сувоїв) та містила 1100
віршів. Вона теж частково увійшла до вищезгаданої української “Антології” і стала її
другим розділом ( 5, сс.162 – 428 сс.). Разом з тим японська антологія КОКІН-СЮ майже
у повному обсязі включена до вже згаданої книжки під назвою «Збірка старих і нових
японських пісень. Поетична антологія (905-913 рр.)”. В цій збірці на сторінках 76 –
1234 надруковані переклади віршів з усіх 12 сувоїв японської антології. Дуже важливо,
що в передмові до неї її укладач Кі-но Цураякі розробив настільки докладні правила
складання поетичних творів, що вони не втратили свойого значення і сьогодні через тисячу років, допомагають не лише створювати вірші усталеної поетичної форми, але й
розуміти та передавати читачам сутність японської поезії.
Наводимо одну з безлічі думок цієї збірки, яка виражена в наступномуї вірші:
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Мій рідний край!,
Одвічна таємничість
Людських сердець
І вишень аромат
Одвічно щирий! (Кі-но Цураюкі ) 1, с.118).
Крім того поетична збірка МАН-ЙО-СЮ, укладена поетом Отомо-но Якамоті (717785 рр.), яку називають скарбницею японського фольклору, а також збірка КОКІН-СЮ,
якраз і започаткували цілу серію офіційних поетичних антологій, з яких остання 21-а
відноситься до 1438 року. А одна з них була складена в 1235 році відомим знавцем поезії і поетом Фудзіварою Тейка (1162 – 1241 рр.) і називалася “ХЯКУ-НІН ІС-СЮ” (“По
одному віршу 100 поетів”). Ця антологія, як пише Іван Бондаренко , “почала розходитись
по країні тисячами списків, перетворившись на справжню народну книгу – своєрідний
японський Кобзар” ( 5, с. 643).
Слід зауважити, що складання поетичних антологій ще з тих далеких часів вважалося у японців вищою формою літературної діяльності.
Книжка “Антологія японської класичної поезії .Танка. Ренга. VIII –XV ст.”, перекладена Іваном Бонларенком, складалася з таких розділів. Перший розділ називається
КОДЗІКІ (“Записи давніх діянь”). Другий – це НІХОН-СЬОКІ (“Анали Японії “). Далі йде
розділ МАН-ЙО-СЮ, а за ним КОКІН-СЮ, який включає весняні, літні, осінні, зимові,
подорожні пісні, а також пісні вітання, розлуки, кохання, скорботи, пісні різних форм.
Наступні розділи СІНСЕН-ВАКА-СЮ (“Заново складена збірка пісень”) і СІНКОКІНСЮ (“Нова збірка старих і нових пісень”) містять пісні майже тієї самої тематики, що й
розділ КОКІН-СЮ.
В другій вже згаданій книжці “Збірка старих і нових пісень. Поетична антологія
(905 – 913 рр.)”, 18 її сувоїв – це знову ж таки весняні, літні, осінні, зимові, подорожні,
різні пісні, а ще пісні кохання, розлуки, скорботи. Лише два останніх сувої мають дещо
іншу тематику.
Необхідно зазначити, що вірші, які увійшли в обидві згадані вище книжки японської
класичної поезії українською мовою, були написані переважно в жанрі ТАНКА (або
вака) , тобто короткими п’ятирядковими віршами, кожний з яких складався з двох строф.
У трьох рядках першої строфи склади мають таку послідовність 5 – 7 –5, а в двох рядках
другої строфи 7 – 7. Кожний вірш ТАНКА має 31 склад. З точки зору змісту, у першій
строфі описується картина природи, створюється певний її образ, в другій змальовується
почуття людини, яке відповідає створеному образу. Тобто про людські переживання
розказується на фоні природи, або ж вони якимсь чином співвідносяться з нею. До того
ж головна лексика цих віршів у досвіченого читача викликає низку асоціацій, яких немає
в тексті і які приховані від іноземних читачів, але добре зрозумілі японцям. Ось яскравий
приклад вірша ТАНКА:
У день весняний,
Вибілений сонцем,
Коли зринає жайворон увись,
Від самоти
На серці в мене смуток! ( 5, с.156).
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Що торкається послідовності змісту, то іноді вона може бути зворотньою: у першій
строфі – людські емоції чи роздуми, у другій строфі – образок з реальної природи, як
наприклад:
Все марилось мені:
Весна настане –
Прикрашу цвітом сакури себе…
Опав той цвіт,
І сліду не лишилось! ( 5, с.148)
Встановлено, що витонченість цієї поетичної форми і мистецтво віршів ТАНКА
досягнули найбільшого розквіту під час епохи Хейан (794).
Тепер подивімось на другий жанр японської поезії, яким був жанр РЕНГА. Він був
фактично одним з варіантів віршів ТАНКА, тільки створювався він двома або й кількома поетами. Один автор писав, або вимовляв перші три рядки, в яких визначалася тема
і настрій всього вірша, а другий додавав ще два рядки і отже доповнював його, враховуючи та підсумовуючи думку першого автора, узгоджував з нею свої міркування. Ось
приклад РЕНГА на філософську тему:
Не варто нині думати про те,
Які самотні ми
На цьому світі! (Сьохаку)
Тим паче, що людини почуття –
Такі мінливі, як усім відомо! (Сотьо) ( 5, с.753).
Ще один вірш РЕНГА на ту саму тему:
Серпанок в полі все ще береже
Роси ранкової
Такий тендітний спокій. (Согі)
Та все одно з огидою в душі
На білий світ щоразу я дивлюся! (Сьохаку) ( 5, с. 820).
Або наступний: Щороку в грудні холод до кісток
Проймає тіло
Крізь тоненький одяг (Сотьо)
У розпачі від марного життя
Збираю хмиз приречено у горах. (Сьохаку)
( 5, с. 763).
Той же середньовічний поет Іio Cori (1421 – 1502), залишив у спадок любителям
поезії наступні філософські рядки:
В моїх думках при цьому лиш одне:
Чи вартий світ того,
Щоб жити в ньому?
А його сучасник Сотьо (1448-1532) доповнив вірш такими словами:
Але куди подітися мені
Від розпачу свого і безнадії! ( 5, с.764) /
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Таким чином РЕНГА – це щось подібне до поетичгого діалогу двох чи кількох
авторів. При цьому складніший цикл віршів РЕНГА міг містити сто і більше рядків, і у їх
створенні могли приймати багато авторів.
І нарешті третій дуже популярний жанр японської класичної поезії ХАЙКУ (або
хокку), який відноситься до періоду чи епохи Едо (XVII-XX cт). Згадана нами книжка
(“ Антологія японської поезії. Хайку (XVII –XX ст.”) містить велике число цих віршів
ХАЙКУ у перекладі Івана Бондаренка. Вони складаються лише з 17 складів, розташованих у трьох рядках. Основна вимога до них – створити образ, який може викликати
емоційно небайдужий відгук . “Кожний вірш ХАЙКУ – це своєрідна вербальна замальовка – відчуття, закріплене (закарбоване) в невеликому словесному малюнку.
Виникнення ХАЙКУ як жанру пов’язують з іменем Мацуо Басьо . Тому не дивно,
що в збірці “Классическая поэзия Японии”( російською мовою) 82 сторінки з 279 – це
хайку Мацуо Басьо (6, сс. 71-153 ).
Наведемо, як приклади, два вірша ХАЙКУ іншого японського поета Йоса Бусона
(1716 – 1783 рр.), перекладені Іваном Бондаренком:
На серці смуток.
Вудки волосінь дугою натягнув
Осінній вітер ( 7 ,с.4)
Або:

Минуле проплива
Перед очима.
Осіння мряка. ( 7, с. 4).

А ще два вірша ХАЙКУ японського поета Кобаясі Ісса (1763-1827 рр.)
Повен страждань цей світ!
Навіть коли цвіте сакура,
Навіть коли цвіте! ( 7, с. 8)
Або:

Не плач, цвіркунчику!
Навіть у зірок
Кохання без розлуки не буває! ( 7, с.8).

Як бачимо, у віршах ХАЙКУ, незважаючи на їх невеликий розмір, також завдяки
небагатослів’ю, умовчанню, недомовкам та натякам японський поет ніби запрошує читача до співавторства, пропонуючи йому додати, уявити, домислити те, що поетові невідомо, але відомо читачеві, оскільки бентежить, хвилює, тривожить, чи навпаки заспокоює,
втішає саме його душу” ( 8, с. 200). При цьому японський поет намагається пробудити у
читача певні емоції і настрої лише за допомогою делікатних натяків або шляхом опису
власного душевного стану.
Тут нам спадає на думку, що деякі українські народні пісні дещо подібні до віршів
ТАНКА та ХАЙКУ за своєю тематикою, бо в них теж дуже часто співається про природу
і про пов’язані з нею людські почуття або вчинки (дії), Переживання і настрої людей
відбуваються і співпадають зі змінами природних явищ , погоди, дня і ночі, оточуючих
предметів і т.д. Наприклад:
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Летіла зозуля
Сіла на загаті,
Чи ви раді, мамо,
Що я в вашій хаті
Або:

А вже з тої криниченьки
Орли воду п’ють,
А вже мою дівчиноньку
До шлюбу ведуть

Або:

Човен хитаеться серед води,
Плеще о хвилю веслом,
Люба дівчино, прийди, о прийди,
Забудь все деннеє зло.
( 9 ,сс.254, 36,58 ).

Разом з тим, зважаючи на деякі ознаки, ще більш подібні до віршів ТАНКА українські коломийки.
Як відомо, коломийка – це улюблена форма ліричної пісні на західноукраїнських теренах України, особливо на Покутті, яка має “… вільне сполучення строф, спільний або
споріднений зміст, іноді на підставі тільки ближчої або дальшої асоціації думок і поетичних образів…”( 10). Коломийка має заданий розмір, дише два рядка, в яких слова повинні
розміститися так, щоб у кожному рядку було по 14 складів, а всього 28 складів. Крім того
коломийка має двопланову будову: образ природи першого рядка за аналогією або контрастом підсилює смислове й емоційне значення думки, висловленої в другому рядку ( 10 ).
Ой дощ іде, роса паде на білу березу,
А я свому миленькому сорочку мережу.
Або:

Ой кувала зозуленька та й на конюшині,
В тебе, милий, очка сиві, а у мене сині.

Або:

Ом місяцю – перекрою, не світи нікому,
Тільки мому миленькому, як іде додому ( 10 ).

Подібна побудова коломийок сприяє вживанню художніх тропів, сталих поетичних
форм, а це гарантує лаконізм висловлювань і глибокий зміст. Різноманітність коломийок
забезпечується багатством внутрішнього римування, яке для них є обов’язковим. Наводимо ще кілька прикладів:
З того боку на тамтой бік комар воду носить,
Там дівчина козаченька на вечерю просить. ( 10).
Або:
Ой по горі, по долині, засіяно маком,
Тамто моє серце болить за тим єдинаком (10).
Або:
Чорна хмара наступає, гори не видати,
Будеш мене, моє серце, нераз споминати ( 11, с. 15).
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Таким чином смислова і структурна подібність коломийок і віршів ТАНКА та ХАЙКУ майже не викликає сумніву. Разом з тим вони суттєво відрізняються один від одного і
тим, що коломийки є співанки, які виконуються під час танцю, що вони мають внутрішню риму, що вони, повторюємо, складаються з двох рядків по 14 складів з обов’язковою
цезурою (паузою) після восьмого складу)., що вони є двурядковими народними піснями,
вірші ж ТАНКУ і ХАЙКУ охоплюють більшу кількість приватних і суспільних тем , вони
є п’ятирядковими та трирядковими , переважно авторськими віршами, крім того вони не
супроводжуються танцями, вони не мають рими. Як нам здається, тема певної подібності
української і японської поезії ще чекає свого дослідника.
З усього, що було сказано вище, випливає, що японська поезія відображає головну притаманну японцям ознаку світосприймання, яка полягає в тому, що кожна річ
є прекрасна, а тому чудовим є і навколишній світ. Краса, з їхньої точки зору, не має
логічного обгрунтування, вона є категорією відчуття, яке і настроює читача до глибоких
філософських роздумів.
Що стосується поетичної форми , то японська поезія (як ми переконались)
відрізняється невеликим розміром віршів, а також їх простотою, хоча ця простота є надзвичайно оманлива. Вона є дуже нелегка для їх авторів і вимагає від них високого рівня
творчої майстерності.
Разом з тим як і українська та європейська, японська поезія є багатою на різні
стилістичні засоби, такі як епітети, метафори, порівняння, повтори, описи природи, гру
слів, образність. До того ж вона повна запозичених у природи символів з переносним
значенням. От наприклад, білий пролісок означає тугу, розчарування, плач або клич
оленя – осінь, зозуля – літо і нерозділене кохання, сосна – дівочу тугу та довге життя,
червоні листки клену – осінь, квіти слив – весну, початок чогось і т.д.
Ще одна особливість японської поезії – це відсутність рими. В українській поезії
такі вірші називаються білими віршами. Але ця прикмета японських віршів, яка, як правило, зберігається перекладачами на українську мову, компенсується за рахунок чергування точно визначеної кількості складів.
Безперечно описані тут особливості японської поезії сприяють її поширенню серед звичайних людей. Передачі поетичних конкурсів по японському телебаченню ,
організація різних поетичних турнірів, популяризація поезії у різних збірниках та часописах, у школах та аматорських гуртках – все це виховує у японців любов до поетичного
слова, замилування красою поезії. Серед японців важко зустріти людей, які не знали
б напам’ять кілька віршів ТАНКА або ХАЙКУ, Поетичні шедеври багатьох поколінь
можна побачити біля мальовничих та історичних місць країни, численних водограїв, на
стародавніх дорогах, на могильних памятниках. “Японія – єдина країна в світі, в історії
якої існувало міністерство поезії”, підкреслюється ще в одній праці ( 12, с.12).
Подібному захопленню японців поезією допомагає (ми це вже відмітили) і їхня
вроджена любов до прекрасного, до всього чарівного у природі і навколишньому
світі. Це тим більше, що, як відзначає перекладач в Антологі..Танка. Ренгу “японська
поезія вражає читача не лише сталістю та мініатюрністю своїх строфічних форм, блискучою майстерністю поетів давно минулих часів, глибоким ліризмом і стилістичною
вишуканістю мови їх поетичних творів, але й незвичним.. дуже дбайливим ставленням
японців до своєї поетичної спадщини “ ( 5, с.643 ).
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Крім усього вище сказаного, додамо , що всі три книжки японської класичної
поезії, перекладені українською мовою Іваном Бондаренком, відзначаються не
лише високоякісною передачею поетичної форми і змісту віршів ТАНКА, РЕНГА і
ХАЙКУ, але й грунтовними коментарями, які пояснюють приховані значення багатьох словесних одиниць та історичних реалій і разом з тим відтворюють ту поетичну ауру, в якій працював той або інший поет. Позатим вони є двомовними, тобто
включають і японський оригінальний текст разом з фуріганою і український переклад, що значно полегшує сприймання.
Не відщначити видання “Антології японської класичної поезії” українською мовою
неможливо!
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КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИКЛАДАННЯ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ

УДК 377.6:168.522:81/83
Омелянчик Т., викладач
Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж, Вінниця
ФОРМУВАННЯ ЛІТЕРАТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ
У статті розглянуто основні напрямки культурологічного підходу до вивчення літератури, названо фактори, що викликають посилений інтерес до вивчення цього предмету в школі, підкреслено важливість культурологічної освіти у процесі навчання та
виховання зростаючого покоління.
Ключові слова: культура, культурологія, культурологічний підхід, літературна компетентність.
Гострий дефіцит культури, звуження сфери її впливу в сучасному суспільстві, традиційна освіта, головною метою якої є засвоєння знань, умінь і навичок, загострили проблему розвитку особистості учнів та їх творчих можливостей. Орієнтація на врахування
інтересів та потреб особистості вимагає створення відповідних умов з метою оволодіння
культурними цінностями. Останнім часом виникла необхідність оновлення національної
системи освіти, і тому не випадково культурологічна лінія є однією з чотирьох основних
ліній Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (2011 р.).
Не дивно, що цю проблему досліджували ще з другої половини ХХ ст. вітчизняні
педагоги та літературознавці. Так, окремі її аспекти, що стосуються перспектив, ролі та
місця педагогічної діяльності у становленні та розвитку культури особистості, опрацьовували у своїх роботах Є. Більченко, О. Бондаревська; системно-культурологічні основи
вивчення гуманітарних предметів у школі та секрети майстерності вчителя-словесника
висвітлювали у своїх працях М. Боровик та Т. Бугайко; суть та зміст культурологічного
аспекту викладання літератури у школі чітко визначені у навчальних посібниках В. Доманського та Л. Крилової.
Метою нашої наукової розвідки є бажання звернути увагу на те, щокультурологічний
підхід до вивчення гуманітарних предметів у школі стосується будь-якого вияву навчання й виховання, бо він розглядає кожного учня як неповторну особистість із власним внутрішнім світом, потребами й захопленнями. З огляду на це, викладання української літератури сьогодні виконує особливі завдання, серед яких важливе місце посідають такі:
– усвідомлення кожним учнем себе як носія культури певного народу;
– формування цілісного бачення світу й себе у ньому;
– розуміння того, що через залучення до скарбів вітчизняної культури старшокласник стає спочатку громадянином своєї держави, а потім – громадянином світу, бо його
культура – частина світової;
© Омелянчик Т., 2016

309

– переконання у тому, що вивчення рідної мови й літератури – необхідна умова
формування себе як національно свідомої, громадянськи активної, духовно багатої особистості, яка творчо переосмислює художні доробки минулого, має власну думку щодо
сучасного й особисте бачення перспектив розвитку української культури в майбутньому.
На нашу думку, якщо сучасний урок української літератури будуватимуться з урахуванням цих аспектів та вимог, то вони будуть здатні повною мірою задовольнити інтелектуальні, духовні, емоційні, естетичні потреби учня.
В основу сучасних культуровідповідних освітніх концепцій і культурологічних підходів до викладання навчальних предметів покладено усвідомлення єдності літератури,
культури й суспільства, новий погляд на роль соціуму в становленні гармонійної особистості. Посилений інтерес до навчання української літератури в культурологічному
контексті можна пояснити різними факторами, серед яких варто виділити такі:
– українська література складає традицію, без якої неможливе розуміння дійсності,
її вивчення є важливою сходинкою культурного й духовного становлення особистості;
– художня література і українська зокрема дає можливість формування цілісної картини світу, зміцнює духовність. Таким чином здійснюється процес становлення культури особистості, що забезпечує реалізацію головних принципів оновлення національної
системи освіти, і тому не випадково культурологічна лінія є однією з чотирьох основних
ліній Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (2011 р.).
Навчання й виховання учня з установкою на особистісно орієнтоване навчання, на
думку Є. Бондаревської, можуть бути реалізовані лише за допомогою культурологічної
освіти, в якій слова й думки про культуру втілюються в науково організовану систему й
забезпечують умови для становлення культури як суб’єкта діяльності [4, с. 61]. З вищеназваного можна робити висновок, що:
– освіта – це духовне обличчя людини, яке формується у процесі освоєння моральних та духовних цінностей культури;
– об’єктом і метою освіти є культурна людина;
– розвиток освіти у контексті світової і національної культури передбачає
гуманітаризацію технологій навчання і виховання, створення в освітніх закладах середовища, яке формувало б особистість, здатну до творчої самореалізації в сучасній
соціокультурній ситуації;
– творчість – основа розвитку культури, тому основним принципом освіти у контексті
культури є принцип креативності, який передбачає створення атмосфери співпраці й
співтворчості;
– освіта повинна наповнюватись культурними, тобто загальнолюдськими цінностями.
Дотримання та реалізація таких вимог забезпечує культурологічний підхід – основний метод проектування особистісно орієнтованої освіти, компонентами якої є: ставлення до учня (студента) як до суб’єкта, здатного до культурного саморозвитку; ставлення
до педагога як посередника між учнями і культурою, здатного надати їм підтримку в
самовизначенні й розвитку; ставлення до освіти як до культурного процесу, рушійними
силами якого є особистісні смисли, діалог і співробітництво його учасників; ставлення до навчального закладу як до цілісного культурноосвітнього простору, в якому
відтворюються культурні зразки життя, здійснюється виховання людини культури. Саме
на уроках (заняттях) літератури є всі умови для розвитку такої діяльності та роботи над
виробленням та розвитком літературної компетенції.
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Компетенція – загальна здатність, що базується на знаннях, досвіді, цінностях, здібностях, набутих завдяки навчанню. Отже, поняття компетентності не зводиться тільки
до засвоєння знань і здобуття навичок, а належить до сфери складних умінь і якостей
особистості. Варто підкреслити, що літературна компетенція – інтегрований результат
навчальної діяльності студентів, який базується на сумі знань, отриманих у процесі літературної освіти, і виявляється у вміннях, необхідних для сучасного життя, а саме:
– здатність активно приймати рішення;
– готовність брати на себе відповідальність;
– врегулювання конфліктів ненасильницьким шляхом;
– опанування важливим у суспільному житті усним і писемним спілкуванням;
– оволодіння інформаційними технологіями;
– уміння здобувати, критично осмислювати й використовувати різноманітну
інформацію;
– потреба і уміння самореалізовуватися й самоорганізовуватися;
– здатність до раціональної, продуктивної, творчої діяльності.
За визначенням Н. Щуркової, ідивідуальне сходження учня до культури відбувається
завдяки трьом взаємопов’язаним процесам:
1) накопичення знань про людину й навколишній світ;
2) оволодіння учнем (студентом) набором культурних умінь і навичок, необхідних
для життя в сучасному світі;
3) присвоєння цінностей культури людства [11, с. 83].
Шкільна практика засвідчує, що ефективною є та методична система, яка передбачає
практичну реалізацію діалогічної діяльності учнів. Діалогічність – це показник якості
культурного існування людини: «Бути означає спілкуватися діалогічно» [1, с. 294].
У результаті діалогу людина замислюється над своїм місцем у суспільстві, над
вибором життєвого шляху, зможе нести відповідальність за свій вибір, свою особисту долю. Такий вибір є творчістю. Зважаючи на це, визначимо такі основні цінності
культурологічної особистісно орієнтованої освіти: людина як суб’єкт культури, особистого життя та індивідуального розвитку; освіта як культурно-розвивальне середовище;
творчість і діалог як способи існування й саморозвитку людини в культурноосвітньому
просторі. Діалогічний метод навчання дає розуміння того, що художній текст – це не
відображення реальної дійсності, а окремий світ, який живе й розвивається за своїми
власними законами. Діалог читача з літературним твором відбувається під час прочитання твору й проектується в широку панораму культурно-історичного процесу як
діалог культур, суб’єктами-учасниками якого виступають, як зазначає Є. Більченко,
«традиція, носієм якої є читач», і «традиція, яку репрезентує автор» [3, с. 10]. Під час
аналізу літературного твору читач має відновити діалог тексту з його епохою, а задля
цього потрібно актуалізувати знання з курсу історії України або всесвітньої історії про
суспільні процеси та історичні події певної доби. Художні твори, передбачені навчальною програмою з української літератури для учнів основної школи, та вдало підібраний
учителем методичний апарат дає змогу збагатити знання історико-культурного змісту за
такими напрямами:
1) місце літературного твору в історії національної та світової культури;
2) зображення в художньому творі культурних традицій народу;
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3) змалювання в літературному творі культури різних епох.
Діалог літературного твору зі світовим мистецтвом передбачає використання певних
засобів навчання, зокрема репродукцій картин, фото архітектурних пам’яток, відео – або
аудіозаписів музичних творів, перегляд театральних постановок і кінофільмів. Тому, враховуючи вікові особливості учнів (студентів), інтереси яких передусім зосереджені на
сюжеті і героях літературних творів, доцільно увиразнювати для кожного конкретного
літературного твору актуальні для нього культурологічно-контекстні зв’язки.
Аналіз науково-педагогічної літератури, педагогічного досвіду вчителів-словесників
надав нам можливість виокремити основні напрями культурологічного підходу до вивчення літератури в основній школі:
– залучення історичного та культурного контексту під час вивчення літературного
твору на уроках української літератури;
– організація діалогової діяльності учнів (діалог читача з художнім текстом, діалог
учителя та учня, діалог між учнями, діалог тексту з його епохою, діалог літературного
твору і світового мистецтва тощо);
– формування в учнів основної школи культурологічної компетентності.
Культурологічна компетентність у педагогічній теорії визначається як здатність
особистості орієнтуватись у питаннях культури як феномена, сформованість уміння вписувати явища в її контекст, визначати взаємозв’язок між різними галузями культури й
відтворювати зразки тієї чи іншої епохи безпосередньо в творчій діяльності [5, с. 9]. Це
вже якість особистості учнів (студентів) у яких з’являється потреба сприймати культуру,
знаходити у творах моральну оcнову, і, що важливо, у них формуються особистісні риси,
які дають змогу:
– відчувати себе об’єктом і суб’єктом культурно-історичного процесу;
– розуміти закономірності розвитку культури як процесу створення, збереження й
передавання цінностей;
– збагачувати знання в галузі мистецтва;
– поглибити уявлення про традиції, звичаї, духовні цінності свого народу та інших
народів світу;
– вміти спілкуватися в сучасному світі, оперуючи культурними компонентами.
У сучасній школі особливе значення має моральна, психологічна й безпосередня
підготовка учнів на уроках і в позакласній роботі з літератури до продуктивної праці в
суспільстві. Єдність навчального і виховного процесу в сучасній школі вимагає тісніше
зв’язувати вивчення літератури з суспільним життям трудівника демократичної держави,
гідного спадкоємця минулого українського народу.
Отже, можна зробити висновок, що культурологічний підхід сприяє літературному й
загальнокультурному розвитку учнів. Сподіваємося, що курс літератури, який покликаний вирішувати важливі цілі нашого суспільства:
– готувати юнаків та дівчат до життєдіяльності в полікультурному просторі;
– виховувати у них повагу до інших національних культур;
– формувати вміння бачити світовий контекст і через нього на новому рівні
усвідомлювати національну своєрідність української літератури, її здобутки та внесок
у розвиток світової культури – буде сприяти формуванню компетентного читача. Саме
завдяки такій роботі, на новому етапі розвитку нашого суспільства престиж української
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культури, мови, літератури піднесеться як на загальносвітовому тлі, так і в сучасному
національному культурологічному напрямку. Згадаймо слова Івана Огієнка: « Ціле громадянство мусить добре пам’ятати, що тільки рідна школа виховує національно сильні
одиниці й морально міцні характери» [12, с. 297].
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РЕЦЕНЗІЯ
на монографію
ВОЛОДІНОЇ Тетяни Святославівни
«Метамова сучасної лінгвістики: принципи перекладу». –
Київ: Вид. центр КНЛУ, 2016. – 367 с.
Монографічна праця Володіної Тетяни Святославівни присвячена розробленню методологічних принципів перекладу термінології сучасної лінгвістики у науковому тексті
та поза його межами. Робота виконана в руслі міждисциплінарних наукових досліджень
та реалізує важливий академічний принцип спадковості наукового знання завдяки поєднанню положень новітньої антропоцентричної парадигми з положеннями традиційних
системно-структурного, функціонального та когнітивно-діяльнісного підходів.
Актуальність досліджуваної теми не викликає сумнівів, адже значущість вивчення
поданих принципів перекладу сучасної лінгвістичної термінології як для мовознавства,
так і для теорії термінологічного перекладознавства важко переоцінити. Перед нами,
поза сумнівом, тематично насичена монографія, не лише за обсягом і поданням теоретичного та практичного матеріалу, але й за широтою застосованих методів дослідження.
Наукову достовірність цієї праці забезпечує, зокрема, її джерельна база. Адже матеріалом дослідження слугували численні спеціальні лінгвістичні словники та енциклопедії
сучасної англійської, німецької, російської, української мови, а також оригінали та переклади наукових текстів з лінгвістики Р. Келера, Д. Кристала, Н. Хомського, що є близькими тематично й змістовно.
Вибрана авторкою царина дослідження, для нас – лінгвістів, є цікавою темою, оскільки лінгвістична термінологія найбільш чутливо реагує на
будь-які зміни у соціолінгвістичному устрої, і тому активно поповнюється термінологічними новоутвореннями найчастіше у галузі генеративної граматики, когнітивного синтаксису або фоносемантики, не оминаючи й прикладної лінгвістики. Крім
того у процесі внутрішньо – та міжгалузевих лінгвістичних комунікацій відбувається
взаємне запозичення термінів відповідними терміносистемами. Такий процес авторка називає «міграцією» терміносистем під впливом глобалізації, що спричиняє появу меланжевих лінгвістичних досліджень, які стають підгрунттям для виникнення
«new»-метадіалектів (термін Володіної Т.С.), без знання термінології яких неможливо
засвоїти їх базові положення, вести наукові дискусії, читати наукові статті зарубіжних
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колег, або працювати над власними. Авторка намагається відобразити дух нашого наукового сьогодення, дух експансіонізму у природній мові в цілому, та у метамові сучасної лінгвістики зокрема. Т. С. Володіна показує як «метамовна екзоглосна революція»
ускладнює завдання перекладача – правильно «донести» до адресата значення терміноодиниці, авторка демонструє на прикладі оригіналів та транслятів наукових текстів з
лінгвістики реалізацію розробленої нею гіпотези «нової стратегії» перекладу, яка базується на принципі концептуалізації вихідного наукового знання, та, як наслідок, впливає
на якість тексту перекладу.
Застосування даного принципу у свою чергу не можливе без відтворення вихідної
авторської моделі знання, що складає основу наукового тексту з лінгвістики. Тому для
перекладача визначальним є розуміння авторського концепту, який вербалізується в науковому тексті за допомогою логічних відношень (родо-видових, причинно-наслідкових,
відношень частини-цілого та ін.), що встановлюються між базовими словами, експлікативами й асоціативами, які авторка маніфестує як «маркери розвитку наукової думки».
Якщо логічні відношення між концептами у тексті оригіналу, які виявлено перекладачем, відповідають логічним відношенням у тексті трансляту, то в цьому випадку можна
стверджувати, що перекладач зумів зрозуміти вихідний авторський концепт, а переклад
вважатиметься успішним. У разі нерозуміння перекладач модифікує або «спотворює»
вихідний сенс концепту у тексті перекладу. Поряд з адекватністю та еквівалентністю як
основними параметрами оцінки успішності перекладу сучасної лінгвотермінології, провідним критерієм оцінки успішності перекладу наукового тексту Володіна Т.С. пропонує
коефіцієнт зв’язності, що становить для наукового тексту 60–80 %.
Проте, як і будь-яке ґрунтовне дослідження, робота Т. С. Володіної викликає прагнення продовжити обговорення проблем, які не всі сприймаються однозначно: по-перше,
аналізуючи можливі принципи перекладу однослівних і багатослівних лінгвотермінів на
лексичному рівні – «поза контекстом» з метою пошуку знака-еквівалента варто було б
детальніше зупинитися на перекладі похідних лінгвотермінів, а також на передачі термінів-синонімів і полісемантів; по-друге, було б цікавим простежити реалізацію застосованого авторкою принципу перекладу (принцип концептуалізації наукового знання) на
перекладах українських наукових текстів, хоча це викликає певні труднощі через недостатню кількість трансльованих праць, які присвячено одній темі.
Тим не менш представлена монографія є цінним доробком для термінознавства, теорії перекладу, лексикографії та порівняльного вивчення мов, вона є завершеною й оригінальною працею, яка свідчить про творчий підхід авторки до розв′язання поставленої
проблеми.
Монографія Т. С. Володіної є сучасним поглядом на переклад в його теоретичному і
практичному вимірах, що фокусує увагу на питаннях, які в ХХI столітті можуть знайти
нове рішення.
Доктор філологічних наук, професор,
завідувач кафедри германського,
загального і порівняльного мовознавства В. І. Кушнерик
Чернівецького національного університету
ім. Юрія Федьковича
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ЛИРИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА МИХАИЛА МАТУСОВСКОГО
Вернулся я на родину. Шумят берёзки встречные.
Я много лет без отпуска служил в чужом краю.
И вот иду, как в юности, я улицей Заречною
И нашей тихой улицы совсем не узнаю.
Здесь вырос сад над берегом с тенистыми дорожками,
Окраины застроились, завода не узнать.
В своей домашней кофточке, в косыночке горошками,
Седая, долгожданная, меня встречает мать.
Михаил Матусовский, «Вернулся я на родину…»
Статья посвящена анализу лирического творчества известного писателя и журналиста второй половины ХХ столетия – Михаила Матусовского – в аспекте воплощения
в его лирике конструктивных особенностей «поэтики безыскусности», особого поэтического стиля, ориентированного в значительной степени на повседневность (как в тематическом, так и в художественно-эстетическом плане). Рассматриваются способы
и приёмы отбора и организации языкового материала, которые используются поэтомлириком для реализации избранной стилевой тональности.
Ключевые слова: лирика, «поэтика безыскусности», стилевая тональность, хоровая лирика, градация, парцелляция, анжамбеман.
Уже более полувека многие песни, написанные на слова Михаила Матусовского,
воспринимаются как народные – достаточно вспомнить «Подмосковные вечера», «Что
так сердце растревожено», «Берёзовый сок», «С чего начинается родина?», «Школьный
вальс», «Чёрное море моё», «На безымянной высоте» и другие, невероятно популярные
некогда, однако и до сегодня не утратившие популярности песни. Вероятно, словесной
ткани лирических стихотворений Михаила Матусовского, которые удивительно легко
и естественно ложатся на музыку, присуще нечто такое, что не только находит эмоционально-эстетический отклик у представителей разных поколений, но и придаёт этой
лирике своеобразную «вневременность», позволяя ей оставаться актуальной в разные
периоды развития русского национального, прежде всего его основной, ядерной, части –
литературного) языка – в том числе и сегодня, в начале ХХІ века, когда русский язык претерпел и продолжает претерпевать очень существенные трансформации, обусловленные
в первую очередь экстралингвистическими факторами.
Стилевую тональность, свойственную большинству лирических произведений М. Матусовского, литературоведы нередко определяют как «поэтику безыскусности» (Н. Л. Лейдерман и М. Н. Липовецкий), квалифицируя таким образом стиль
© Зайцева И. П., 2016
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произведений, где автор «открывает поэтический текст навстречу читателю, который
пришёл, что называется, из самых низов, говорит с ним на его языке, подчёркнуто демократическом, вроде бы самом что ни на есть обыденном» (выделено мною. – И. З.)
[4, с. 226]. На самом деле, «обыденность» стилевой тональности подобного рода лирических произведений, как правило, кажущаяся, создаваемая в результате искусной,
подчас филигранной работы художника со словом, базирующаяся на глубоком знании
родного языка во всех его ипостасях (т. е. не только его литературной разновидности,
но и других коммуникативно-речевых сфер) и на безукоризненном языковом вкусе,
тонком чувстве языка. Именно в ходе долгой и кропотливой работы с языковым материалом талантливому поэту удаётся придать словесной ткани своего произведения
ту самую лёгкость и непритязательность, которая позволяет неискушённому читателю
считать художественное произведение написанным «обычным» для него языком, созданным с помощью тех речевых средств, которые повсеместно употребляются всеми
носителями языка в обычном общении.
Исследователи утверждают, что «поэтика безыскусности» генетически связана
с многовековой традицией русской хоровой лирики; в ХIХ веке на основе последней
сформировалось и приобрело широкую популярность лирическое творчество таких известных поэтов, как Иван Никитин и Алексей Кольцов, а также поэтов, объединившихся
в 70-е годы ХIХ века в «Суриковский литературно-музыкальный кружок»: С. Д. Дрожжина, Ф. С. Шкулёва, Е. Е. Нечаева, П. В. Орешина, А. П. Чапыгина и даже молодого
С. А. Есенина (представителей этого объединения нередко называют поэтами-суриковцами). При этом «сам феномен хоровой лирики как генетической почвы авторской поэзии ещё ждёт своего изучения, однако очевидно, что происхождение и функциональная
роль хоровой лирики в жизни русского народа обусловили, с одной стороны, её связь с
глубинными архетипами народного сознания, с сакрально-мифологической антологией,
а с другой – с бытом народа, с живым эстетическим сознанием, её роль как одной из
основ массовой культуры» [4, с. 226].
В связи со сказанным весьма любопытным представляется замечание по поводу хорового пения, чрезвычайно тесно связанного с хоровой лирикой, популярной современной писательницы Виктории Токаревой: «И ещё я любила петь в хоре. Хоровое пение –
это молитва своего рода. Объединяются души и летят к Богу единым посылом. Как мы
пели… В репертуаре была вся хоровая литература.
Я и сейчас неравнодушна к хоровому пению и, когда слышу детский хор, начинаю
плакать. Почему? Не знаю. Наверное, потому, что безгрешные ангелы посылают мою
молитву и сотрясают мою душу» (выделено мною. – И. З.) [8, с. 12].
В ХIХ веке традиция «поэтики безыскусности» всё же не имела в русской литературе
широкого распространения; она носила скорее локальный характер, хотя и воплотилась
в ряде блестящих образцов поэтических произведений – как, например, ставших популярными романсами лирических стихотворений А. Кольцова («Люди добрые, скажите»,
«Ты не пой, соловей», «Не шуми ты, рожь» и другие).
В советское же время традиция «поэтики безыскусности» «стала одной из мощных
художественных тенденций – она питает творчество таких больших поэтов, как С. Есенин, П. Васильев, М. Исаковский, на неё опираются В. Боков, М. Матусовский, С. Алымов, Н. Тряпкин, на этой почве сложились такие художественные потоки, как творчество
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новокрестьянских поэтов (в 1910 – 1920-е годы) и «тихая лирика» (в 1960 – 1970-е)»
(выделено мною. – И. З.) [4, с. 226].
Представляется, что лирика Михаила Матусовского являет собой уникальный опыт
масштабного воплощения в поэтическом творчестве именно означенной традиции, истоки которой, с одной стороны, уходят в древнейший вид коллективного поэтического
творчества – хоровую лирику, а с другой – опираются на достижения ряда представителей лирического жанра ХIХ века – «золотого века» русской литературы. «Поэтика безыскусности», которую разрабатывают стихотворцы, опирающиеся на традицию хоровой
лирики, действительно находится на очень зыбкой грани между подлинным искусством
и «масскультом». Стихи, написанные в этой манере, порой кажутся «простенькими»
(так, кстати, И. Сельвинский и С. Кирсанов отзывались о стихах Твардовского), но
они по своему стилевому заданию и должны казаться «простенькими» (выделено
мною. – И. З.) [4, с. 226].
«Простота» словесного пространства лирики М. Матусовского, которая отмечается
практически всеми интерпретаторами его творчества, – на самом деле, лишь кажущаяся:
она воспринимается как характерное качество лирических произведений поэта только на
начальном уровне их постижения; при более внимательном восприятии (как читательском, так и, безусловно, исследовательском, аналитическом) лирическое пространство
стихотворений поэта оказывается многомерным семантическим образованием, со сложными ассоциативными и иного рода (внутритекстовыми, подтекстовыми, внетекстовыми и т. д.) связями. Лирические произведения М. Матусовского в полной мере иллюстрируют определение «поэтики безыскусности», предлагаемое Н. Л. Лейдерманом и
М. Н. Липовецкий, по мнению которых, поэт, при создании произведений в заявленном
ключе, говоря с читателем «на подчёркнуто демократическом, вроде бы самом что ни на
есть обыденном языке», в то же время таким образом организует лирический дискурс,
что «втягивает читателя в пространство поэзии, ведёт его за собою в глубины смыслов,
затаённых в знакомых словах и явлениях, ими означаемых» [4, с. 226].
Обратимся к конкретным лирическим стихотворениям М. Матусовского, которые,
на наш взгляд, более чем убедительно подтверждают сказанное выше. Написанное в
1974 году стихотворение «Сверчки в тени чертополоха…» [текст цитируется по: 7] при
первом знакомстве с ним производит исключительно «безыскусное» впечатление: оно
начинается с весьма незатейливой пейзажной зарисовки (это, вероятно, картина летней
ночи); отобранный автором языковой материал в самом деле предельно демократичен и
не отличается какими-либо заметными стилистическими и иными особенностями (вполне «обыденная» лексика: сверчки, чертополох, степи, холмы, косогор, полынь и т. д.):
Сверчки в тени чертополоха
Ведут беседу.
Когда мне станет очень плохо –
В Донбасс уеду.
Туда, где ястребы степные
Спят на кургане,
Где чуть дрожат огни ночные
В моей Лугани.
Где поезда в смятенье сами,
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Летя сквозь полночь,
Пронзительными голосами
Зовут на помощь.
Где в темноте стоит свеченье,
Как в небе дальнем.
Где все слова звучат в значенье
Первоначальном.
Где пролегла степей безмерность,
Холмами горбясь.
Где верность это значит – Верность,
А подлость – Подлость.
Где я собрал на косогоре
Букет полыни,
И на губах осталась горечь
Ещё поныне.
Сверчки в тени чертополоха
Ведут беседу.
Когда мне станет очень плохо –
В Донбасс уеду.
Искусство «втягивания» читателя в «глубины смысла», развёртывания перед ним
совсем иной, осложнённой множеством подтекстовых, ассоциативных и другого рода
связями содержательно-концептуальной картины проявляется прежде всего в организации привлечённого поэтом языкового материала, способах презентации его своему
адресату. К примеру, в приведённом стихотворении искусно использован такой стилистический приём, как парцелляция – «явление динамического аспекта, заключающееся
в разделении предложения на несколько самостоятельных фраз в экспрессивных целях»
[2, с. 481]: в небольшом по объёму лирическом тексте парцеллированными оказываются
7 (!) фрагментов сложноподчинённого предложения, причём все они представляют собой придаточные части, которые, как правило, в автономном виде не функционируют
(ср., в частности: Где пролегла степей безмерность,/ Холмами горбясь; Где верность
это значит – Верность,/ А подлость – Подлость т. п.).
В результате последовательного многократного обращения к приёму парцелляции на
достаточно ограниченном участке лирического текста в стихотворении закономерно актуализируется приём градации («стилистической фигуры, состоящей из ряда словесных
компонентов, расположенных в порядке их возрастающей или (реже) убывающей семантической и/или эмоциональной значимости, что порождает стилистический эффект» [10,
с. 139]); в данном случае восходящая градация использована для образно-речевой конкретизации богатства и разнообразия тех чувств и переживаний, которые охватывают
лирического героя при воспоминании о его малой родине и, словно «нанизываясь» друг
на друга, безусловно и расширяют семантический план изображаемого, и существенно
повышают его эмоциональность. Эти воспоминания (на первый взгляд, также весьма
«безыскусные», связанные с конкретными, очень незатейливыми событиями: Где пролегла степей безмерность, /Холмами горбясь; Где я собрал на косогоре/ Букет полыни…)
оказываются своего рода импульсом, толчком для очень важных мировоззренческих
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заключений, для своеобразной «проверки» лирическим героем собственной системы ценностей и окончательной убеждённости в их правильности: Где все слова звучат в значенье/
Первоначальном; Где верность это значит – Верность, /А подлость – Подлость.
По мере развёртывания лирического пространства поэт мастерски организует восприятие его читателем, ведя последнего от наблюдения за самыми обычными явлениями, от просто их созерцания – к философскому осмыслению, постижению ценностного
смысла этих фактов, т. е. от наиболее привычной, обыденной семантики хорошо знакомых слов – к более глобальному, духовно значимому их смыслу, расширяя и наращивая
при этом семантический объём привычных слов и выражений: за счёт углубления, разветвления их и контекстуальных, и ассоциативных связей; выстраивания между элементами лирического текста дополнительных парадигматических отношений и т. д.
Благодаря такой авторской организации используемого в лирическом тексте языкового материала значения многих слов существенно в нём трансформируются – бесспорно, в плане расширения семантического объёма, актуализации не только синхронных,
но и диахронических связей с другими элементами русского языка – т. е. в плане максимально возможного «углубления» семантики. Так, например, слово первоначальный (Где
все слова звучат в значенье/ Первоначальном), которое обычно используется в одном
из двух значений (‘предшествующий всему прочему, самый первый; начальный, исходный’: первоначальный план – либо ‘являющийся началом, первым этапом, первой ступенью чего-либо’: первоначальное воспитание), в приведённом контексте однозначно
расширяет свою семантику, объединяя в себе не только оба свойственных ему в литературном языке значения, но и присущие ему оттенки значений, в настоящее время ещё
не ставшие автономными: ‘бывший ранее, прежний’: первоначальная форма – и ‘самый
простой, элементарный’: первоначальные сведения по математике [толкование значений слова приводится по: 1, с. 792].
В результате авторской «подачи» слова в лирической структуре выражение «первоначальное значение» воспринимается не только как указание на основное, первичное
значение слова, но и как отсылка к его истокам, первооснове смысла, акцент на тех связях и процессах, благодаря которым слово, собственно, и сформировало свой нынешний
облик (в частности, на этимологических корнях; на более древних, возможно, уже утраченных значениях и т. п.). Актуализации глубинной семантики опять таки способствуют
привлечённые автором стилистические фигуры: во-первых, достаточно редкая для поэзии ХХ века, всегда существенно повышающая экспрессию поэтического текста, фигура анжамбеман (enjambement), которая состоит в переносе – в первую очередь, конечно,
с версификационными целями, но не только – части фразы из одной строки в другую
[подробнее см. об этом: 9]; во-вторых, расположения эпитета первоначальный (с учётом
всего сказанного, это, несомненно, эпитет, а не обычное определение) в постпозиции:
в значенье первоначальном. Принимая во внимание то, что анализируемое выражение
уже является включённым в парцеллированную конструкцию, и его семантико-ассоциативная многоплановость и экспрессивная полифоничность, как представляется, не вызывают сомнений.
Следует отметить ещё один – грамматико-стилистический – штрих, которым поэт
изящно завершает создаваемый образ (значенье первоначальное): из двух сосуществующих лексико-грамматических вариантов определяемого эпитетом слова (значение и
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значенье) избирается второй, с точки зрения стилистической окраски – несколько более
книжный; это также способствует подчёркиванию особой значимости созданного образа, являясь, по нашему мнению, своеобразным акцентом на его важности для автора,
стремящегося передать своё отношение и адресату-читателю (о расстановке акцентов на
стилистическом уровне как о весьма характерной особенности идиостиля М. Матусовского нам уже приходилось писать ранее [см.: 3]).
На наш взгляд, невозможно обойти исследовательским вниманием ещё один авторский
приём вовлечения читателя «в глубины смыслов, затаённых в знакомых словах и явлениях,
ими означаемых», реализованный в рассматриваемом стихотворении в одной из парцеллированных конструкций: Где верность это значит – Верность, /А подлость – Подлость.
При поверхностном восприятии приведённого фрагмента читатель заметит лишь
разницу в написании двух повторяемых в тексте слов – абстрактных существительных
верность и подлость: верность и Верность, подлость и Подлость. Однако даже при
чуть более внимательном взгляде становится очевидным, насколько глубокий смысл
вкладывается автором в означенные понятия избранной трансформацией привлечённого
языкового материала. Во-первых, в лирическом тексте появляются два окказиональных
образования – два имени собственных (Верность и Подлость), образованных от аналогичных имён нарицательных лексико-семантическим способом; в результате отвлечённые понятия переосмысливаются метафорически – олицетворяется, участвуя тем самым
в создании тропа (олицетворяющей метафоры) – во-вторых. В итоге образно-речевая
конкретизация изображаемого принимает отчётливо индивидуально-авторский характер
с однозначным углублением вложенного в лирический фрагмент смысла: проекция вроде бы отвлечённых человеческих качеств на взаимоотношения людей становится более
явственной, зримой и, безусловно, подчёркнуто экспрессивной.
Рамки настоящей публикации позволяют ограничить анализ лишь некоторыми примерами «углубления смысла» в лирических произведениях М. Матусовского, хотя аналогичные рассмотренным и подобного рода семантико-эстетические трансформации обнаруживаются практически во всех лирических опытах поэта. Особо интересными для
исследования видятся такие лирические стихотворения, как «Понимал ли, с каким мы
встречаемся злом…», «Счастье», «Вернулся я на родину…», «Завещание», «Пароходы»,
«Старый клён», «Сиреневый туман» и многие другие, тщательное рассмотрение которых
в означенном аспекте, вне всякого сомнения, позволит глубже постичь феномен «поэтики безыскусности» в принципе.
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УНІКАЛЬНІСТЬ «ПОЕТИКИ ПРИРОДНОСТІ» ЛІРИЧНОЇ ТВОРЧОСТІ
МИХАЙЛА МАТУСОВСЬКОГО
Статтю присвячено аналізу ліричної творчості відомого письменника та журналіста другої половини ХХ-го сторіччя – Михайла Матусовського – в аспекті втілення у
його ліриці конструктивних особливостей «поетики природності», особливого поетичного стилю, що орієнтований значною мірою на повсякденність (як у тематичному,
так й у художньо-естетичному плані). Розглядаються засоби і прийоми відбору та організації мовного матеріалу, які використовуються поетом-ліриком для реалізації обраної стильової тональності.
Ключові слова: лірика, «поетика природності», стильова тональність, хорова лірика, градація, парцеляція, анжамбеман.
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UNIQUENESS “THE POETICS OF ARTLESSNESS” OF LYRICAL WORKS
OF MICHAEL MATUSOVSKIY
This article analyzes the lyrical works of the famous writer and journalist of the second half
of the twentieth century – Michael Matusovsky – in the aspect of the embodiment its design features the lyrics “the poetics artlessness”, special poetic style, based largely on the daily (both in
theme and in the artistic aesthetically). The methods and techniques of selection and organization
of linguistic material used poet-lyricist for the implementation of the chosen style tone.
Key words: lyrics, “the poetics of artlessness” stylistic tone, choral lyric, graduation, parcelling, enjambment.
322

УДК: 801 731
Бондаренко І. П., доктор філол. наук
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ
САМОГУБСТВО ТРИВАЛІСТЮ В ЖИТТЯ
(ФЕНОМЕН ТАНЕДИ САНТОКИ /1882-1940/)
У статті розглядаються головні етапи життя та творчий шлях одного з найвідоміших японських поетів XX ст., дзен-буддиста Танеди Сантоки (1882-1940),
з’ясовуються причини постійного прагнення поета до самогубства, а його безпробудне
пияцтво трактується як один із способів цього самогубства.
Ключові слова: Танеда Сантока, дзен-буддизм, самогубство японських письменників, хайку.
Навряд чи багато українців чули раніше ім’я цього видатного японського поета
XX ст., тоді як у Європі й Америці Танеда Сантока сьогодні є таким же, чи навіть більш
відомим поетом, ніж Мацуо Башьо, Йоса Бусон або Кобаяші Ісса. Збірки його віршів
перекладені на десятки мов світу і друкуються величезними, як для поезії, накладами, не
залежуючись при цьому на полицях книгарень Парижа, Лондона, Берліна чи Нью-Йорка.
Його називають «поетом-генієм XX ст.», «поетом-класиком Нового часу», «останнім японським мандрівним поетом дзен-буддистом», «поетом-бродягою», «поетомп’яницею» тощо – і всі ці, без винятку, найменування й означення є цілком слушними та
справедливими. Хто ж він такий цей Танеда Сантока? І чим саме його поезія так приваблює сучасного західного читача, якого, здавалось би, вже неможливо з огляду на широку й різноманітну палітру власної поезії чимось здивувати, а тим паче вразити?
Для того, щоб дати об’єктивну відповідь на це запитання, слід розглядати творчість
Танеди Сантоки на тлі загальної ситуації, що поступово склалась, починаючи приблизно з другої половини XX ст. і до його кінця, у сучасній європейській культурі в цілому
і в художній літературі (у тому числі й поезії) зокрема. А оскільки це потребує значно
більших обсягів, ніж обсяги наукової доповіді чи статті, обмежимося досить ємною і
вдалою, як на наш погляд, характеристикою нинішньої ситуації в західній культурі, яку
наводить в одній зі своїх праць, присвячених цій проблематиці, наш сучасник, відомий
американ-ський сходознавець російського походження Олександр Геніс. У своїй статті
«Фотографія душі: Східні стратегії в сьогоднішній словесності», надрукованій 2001
р. в одній із наукових збірок Центру слов’янських досліджень університету Хоккайдо
(Японія), він пише:
«Коли велике мистецтво Заходу, удосконалюючись і поглиблюючись, сягнуло межі
пізнання, воно зупинилося в трагічній німотності перед тим, що не піддається висловлюванню. Обминаючи цю перепону, усе по-справжньому нове в сьогоднішньому мистецтві
або цілком свідомо звертається до досвіду Сходу, або ж підсвідомо наслідує його... На
Сході поет не говорить про невимовне, а тільки вказує на нього, залишаючи невисловленим те, що не піддається висловлюванню. Вірші лише створюють умови для стрибка
вглиб – і замовкають, провівши нас до входу туди, куди можна проникнути лише самому.
© Бондаренко І. П., доктор філол. наук 2016
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Кожна річ у вірші підштовхує нас у потрібному напрямку, однак вона позбавлена одномірності дорожнього знака. Указуючи шлях, річ не перестає існувати в усій повноті свого
невичерпного й невимовного буття. Саме цей метафізичний залишок дозволяє поетові
висловити мудрість світу не зрозумілою і йому самому мовою... Це і є та естетична вершина, до якої (з іншого боку) прагнула також наша естетика...
Сучасний художник не описує, а вказує на невимовне, він прагне передати те, що неможливо зрозуміти, він розповідає про речі їхньою мовою, він вчиться не малювати світ,
а зливатися з ним, забуваючи про себе. Адже тільки відмовившись від “надприродного
статусу”, дарованого їй західною традицією, людина знову здатна стати не “господарем
сущого, а пастухом буття”. Витвір мистецтва на Сході виявляє резонанс внутрішньої природи художника з природою, що його оточує. Це – досвід взаємодії зі світом, в якому панує
дружня солідарність суб’єкта з об’єктом. Поєднуючи їх, вірші роблять світ безкомпро-місно єдиним: кожний витвір мистецтва – маніфестація цілісності буття...» [1: 268-269].
Саме такою є поезія Танеди Сантоки.
Ніби перегукуючись з останніми словами західного літературознавця, сам поет у
своєму «Щоденнику з хижки самотньої стеблинки» так визначає сутність жанру хайку і
роль поета, який пише вірші цього жанру. При цьому Сантока тлумачить основні філософські й естетичні засади, на яких, на його переконання, ґрунтується ця поезія, застосовуючи ключові поняття і терміни, характерні саме для дзен-буддизму, оскільки щиро вважав вірші-хайку одним із проявів і способів дзен-буддійського сприйняття світу і життя:
«Словесність олюднюється. Хайку стають душею. Проте, якщо душа не очищена до
блиску, то чому твої хайку мають сяяти? Сяяння хайку – це просвітління душі, це сяйво,
породжене людиною... Що мене наштовхує на подібні міркування? Нині я не маю жодних статків, не маю впевненості в собі. І нехай я лише жебрак, але навіть у такій своїй
іпостасі я все ж таки допущений до царства хайку, втрачаючи таким чином власну цінність в якості негативного полюса суспільства...» [2:194].
«Постійно готуюсь до смерті. Намагаюсь закріпити в душі тезу про те, що життя і
смерть поєднані між собою. Один із великих постулатів причинно-наслідкової системи
буддизму. Сфери, в яких перевершуєш і життя, і смерть: безособовість, відчуженість,
любов, вільні мандри. Саме так: підхопився й вирушив...
Розмірковую, що саме закладено в природу хайку?
– Простота – усвідомлення сутності простоти.
– Істинність власної натури – єдність душі і тіла.
– Ритм життя – свій внутрішній ритм, ритм природи...
– Єднання з усім, що нас оточує – нероздільність головного й буденного.
Течія природи й пульсація життя утворюють ритм. Усе суще й одне-єдине – вічність
віддзеркалюється в тлінному, а проявляється в усьому і в одному-єдиному. Через щось одне
виразити все. Символічна експресія неможлива, якщо не переходиш до царини символів...
Через одне-єдине дерево, одну-єдину травинку якомога виразніше й повніше осягати
розумом життя всесвіту (Як тут не згадати відоме китайське прислів’я «Один листок
упав – увесь світ дізнався про осінь». – І.Б.), жити життям; будучи переповненим вдячності, сприймати життя як Благодать...
Справжні хайку – не ті, що зовні схожі на хайку, а ті, що є хайку зсередини...
З приводу сутності хайку:
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Символіка вражень – вічність скороминучої миті, усе суще й одне-єдине.
Кристал – спресована простота.
Чистота тіла і душі – ясність і прозорість.
Концентрація серця в ядро; фокусування; духовний пошук...
Що таке хайку?
Дух, природа, експресія.
Аромат Японії, аромат пір року, аромат часу.
Істинність, чистота самотності, динаміка.
Могутність.
У кожному вірші – завершеність.
У письменнику – незавершеність» [2: 129-130].
А щоб завершити наше опосередковане пояснення, чому саме творчість Танеди Сантоки і єдиний поетичний жанр – жанр хайку, яким обмежується жанрова палітра його
творчого спадку так приваблюють і чарують сучасних західних шанувальників японської
поезії, процитуємо слова відомого японського вченого Судзукі Дайсецу Тейтаро з його
фундаментальної праці «Дзен і японська культура»:
«Хайку, як і дзен, не сприймає егоїзму в будь-якій формі. Твір мистецтва має бути
абсолютно невигадливим, позбавленим будь-яких прихованих мотивів. Між натхненням
поета і його свідомістю не повинно існувати жодної посередньої ланки. Автор стає цілковито пасивним інструментом вираження натхнення... Хайку, як плід поетичної творчості, має бути вираженням внутрішнього стану людини, повністю позбавленої відчуття
власного “я”...» [3: 255]. «Можна стверджувати, що багато в чому хайку віддзеркалює
особливості японського характеру. Передусім, японці не схильні до багатослів’я: вони не
люблять сперечатись, уникають інтелектуальних абстракцій. Їхнє кредо – “Камі наґарано мічі”, що означає “Полишити все на розсуд богів”, не заважати людськими вигадками
їхнім діянням. Це повністю відповідає буддійському вченню про “незмінність” (санскр.:
“татхата”; яп.: その儘 “сономама”). Сономама або кономама – це справжня вища реальність; ми, люди, не здатні перевершити її, як би завзято й відчайдушно не намагалися це
зробити. Усе, на що ми здатні, – це писати хайку, визнаючи саме такий стан справ і не
запитуючи, чому та як. Це можна вважати певною покірністю. Але японці не ремствують, не проклинають долю, як більшість людей Заходу; вони з бадьорим духом і гумором
просто погоджуються з цим... Замість того, щоб говорити про великі ідеали або високі
абстрактні ідеї, вони вирощують хризантеми чи квіти повійки, а коли приходить час,
радіють їх чудовому і жаданому цвітінню...» [3: 261-262].
Саме таким був Танеда Сантока. А якщо додати до цього ще й неабияку захопленість
мешканців Заходу у другій половині XX ст. ідеями дзен-буддизму, то інтерес читачів до
творчості саме цього японського поета в країнах Європи, США та Канаді стає цілком
логічним і зрозумілим.
Народився майбутній поет 1882 р. у місті Хофу (преф. Ямаґучі) в родині заможного землевласника. Його справжнє ім’я було – Шьоічі, а псевдонім «Сантока» (досл. з
яп.: «Вогонь на вершині гори») він отримав пізніше від свого друга і вчителя Оґівари
Сейсенсуя (1884-1976). Мати поета покінчила життя самогубством, коли Шьоічі ледь
виповнилося десять років. Ця подія справила на маленького хлопчика настільки приголомшливе враження, що він не зміг забути пережитого жаху протягом усього свого
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життя. Найдостовірнішою причиною її вчинку біографи поета вважають розпутне життя
чоловіка – батька Шьоічі. Після смерті матері вихованням дітей у сім’ї займалася бабуся.
Після закінчення школи Танеда Сантока в 1902 р. вступив на літературний факультет
університету Васеда – одного з найстаріших і найпрестижніших університетів країни.
Проте згодом його відраховують зі складу студентів за постійні прогули, пов’язані з безпробудним п’янством, а також незадовільні оцінки.
У 1909 р. поет одружився на Сакіно Сато, і через рік у молодого подружжя народився
син Кен. Однак Сантока, який так і не навчився відповідальності і не припинив пити,
зрештою розлучається з дружиною і залишає родину.
Поступово він починає займатися літературною діяльністю: перекладає твори Тургенєва і Мопассана, пише вірші-хайку, займається редакторською діяльністю. Проте низка сімейних трагедій (банкрутство батька, самогубство молодшого брата Джіро, смерть
бабусі, а згодом і батька поета) доводять Танеду Сантоку до нервового зриву і лікарні.
Після одужання поет повертається з Токіо, де він мешкав до Великого кантоського
землетрусу (1923 р.), до м. Кумамото, що на півдні о. Шікоку, де допомагає своїй дружині, з якою він розлучився ще в 1920 р., тримати лавку.
Звичайно, що така діяльність аж ніяк не входила в життєві плани поета. Він знову починає безпробудно пити і зрештою після низки чергових негараздів і краху всіх
юнацьких надій вирішує покінчити життя самогубством, кинувшись під потяг. На щастя,
спроба самогубства не вдалась. Сантоку підібрали ченці сусіднього монастиря і привели
до дзен-буддійського храму Хоонджі. Головний настоятель цього храму Мічідзукі Ошьо
люб’язно дозволив поетові залишитися тут на невизначений термін.
Сантока, який завжди цікавився буддизмом, через рік наполегливого навчання медитації, вивчення сутр і щоденної тяжкої праці в храмі у віці сорока двох років отримує
сан священика дзен-буддизму. Відповідно до покликання дзен-буддиста його домівкою
на тривалий час стає дорога. Перша подорож Сантоки розпочалась у квітні 1926 р., коли
він протягом чотирьох років ходив від села до села і просив милостиню. Під час цієї
подорожі Сантока відвідав майже 90 буддійських храмів, пов’язаних з просвітницькою
та релігійною діяльністю Кукая (Кобо Дайші), і молився за свою померлу матір. Підраховано, що протягом своїх подорожей Танеда Сантока подолав пішки понад 35 тисяч
кілометрів. Кожного ранку він вирушав у дорогу, навіть не знаючи, де проведе наступну
ніч, без грошей та їжі.
***
Один-однісінький
Бозна-куди плетусь
Під снігопадом.
***
До кроків прислуховуючись власних,
Тиняюсь білим світом
Цілий день.
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***
Для подаяння –
Жодної оселі,
Лиш хмари, що встелили схили гір.
***
У чаші подаянь –
Лише весня́ний вітер.
***
Лише вода
Сьогодні на обід.
***
Зоря вечірня,
Вранішня зоря.
А ось із їжі в ме́не – анічого!
***
Ну що!
Куди тепер?
Повсюди вітер!
***
Чудовий шлях
До гарної будівлі –
До крематорію!
***
В бурхливе море ноги простягну –
Кінець мандрівки
І початок мандрів.
***
Чи довго ще
По світу мандрувати
Та підстригати нігті на ногах?
Це були досить тяжкі, виснажливі мандри, які дарували поетові сонце і дощ, щедрість
і ворожість, їжу і голод, здоров’я і хвороби, цілковиту самотність і дружні компанії.
***
І знов зима!
І знову випадають
Прокляті зуби!
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***
Під вухо – камінь:
Хмари проводжаю!
***
З’їдають заживо
Голодні комари
Мене, самотнього.
***
Б’ю мух,
Б’ю комарів,
І б’ю самого се́бе.
***
Тут,
Як завжди́,
Лиш я й цикад сюрчання!
***
Цикади!
Ох, як близько
Ці цикади!
***
Знімаю капелюха,
Все одно –
Промок до нитки.
***
Смакую рис
І синє-синє
Небо!
***
За мною,
Голим,
Сонце підглядає.
***
Крук каркає, літає...
Бо тако́ж
Ніяк не зна́йде місця для притулку.
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Відлуння його думок та почуттів, як і міріад звуків довколишньої природи, вражень
від численних мальовничих пейзажів рідної країни відчуваються в його поезії.
***
Як видно гори – горами милуюсь,
А як дощить –
Вслуховуюсь у дощ.
***
То сплю,
То прокидаюсь,
А навколо бушує листопад!
***
Весняний снігопад!
Удвох
Крокуємо.
***
Сьогодні
На шляху
Кульбаби розцвіли!
***
Ця подорож!
Ці мандри нескінченні!
Це нескінченне цвіркання цикад!
***
Вмостившись на краю мого бриля,
Разо́м зі мною
Бабка теж мандрує,
***
За кроком крок,
За кроком крок – крізь хащі...
Зелені гори!
Активний прихильник дзен-буддизму, Сантока ніколи не вважав суттєвими будь-які
матеріальні атрибути людського існування і звик у своєму житті завжди задовольнятися
мінімумом, необхідним лише для фізичного виживання. На жаль, у цей мінімум з роками
все частіше і у все більшій кількості входило також саке, від якого поет і помер у своїй
самітницькій хижці, зведеній ним власноруч у горах поблизу м. Мацуяма на о. Шікоку,
коли йому виповнилося лише 57 років.
329

***
Цвіте камелія
І випивки удосталь!
***
Що може бути краще, ніж нічліг
Посеред гір
Та ще з корчмою поруч!
***
Доп’ю саке
І буду вітер слухать.
***
Саке потягую
З сльозами на очах...
Безглуздість осені!
***
Трава росте, дерева у брунька́х
А головне –
Саке ще не допито.
***
Вечірнє небо в полум’ї багрянім…
Так випити кортить!
***
Чумацький Шлях!
Сп’янівши від саке,
Опівночі танцюю наодинці.
***
Хмільний
В колючки
Спати завалився.
***
Посеред спокою гірського –
Лиш моє
Смердюче дихання!
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***
Уранці
На землі себе знаходжу!
***
Радіючи,
Що й досі ще живий,
Черпаю воду!
У своїх поетичних творах Танеда Сантока був таким же бунтарем, самітником і циніком, як і в житті. І хоча Сантока в молодості писав хайку традиційної форми (5-7-5
складів, відповідно, у кожному рядку тривірша), більшість його віршів, і зокрема ті, що
принесли поетові всесвітню славу, написані у так званому вільному стилі. Він відмовився від традиційних сімнадцяти складів, сезонних слів-символів (кіґо) тощо. Проте
і нетрадиційні хайку, створені Танедою Сантокою, все одно залишалися хайку – лаконічними, оригінальними, багатими на образи та асоціації віршами, що спонукають читача до глибоких роздумів і переживань. Збереглися уривки зі щоденника Сантоки під
назвою «Щоденник з хижки самотньої стеблинки» («Іссоан-ніккі»), у якому він описує
обставини, за яких був створений той чи інший його вірш, наводить свої думки стосовно
поезії хайку, згадує ті чи інші перипетії власного життя. Що ж стосується змісту його
поетичних творів, то головним мотивом його поезії була самотність, яку Сантока іноді
проклинав, але яку він ніколи не проміняв би на щось інше, оскільки найбільше в житті
цінував абсолютну свободу.
***
Один-однісінький
У полудневу спеку
І плачу, і сміюсь на самоті.
***
За цілий день
Ні слова, ні півслова –
Лиш шурхіт хвиль.
***
Плететься спереду
Мій вигляд зі спини.
Осіння мряка!
***
Для мене,
Схимника,
Холодний дощ іде.
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***
Звук крапель дощових
Також постарів.
За життя поет видав кілька збірок своїх віршів-хайку “Дитина чаші для подаяння”
(“Хачі-но ко”, 1932), “Чагарникова пагода” (“Сомоку-то”, 1933), “Подорож горами та водами” (“Сан-ко суй-ко”, 1935), “Бур’яновий пейзаж” (“Дзассо фукей”, 1936), “Листя хурми” (“Какі-но ха”, 1938) та ін. Але справжня слава й популярність прийшли до Сантоки
вже після його смерті.
Складається враження, що поет, як істинний дзен-буддист, не боявся смерті і навіть
прагнув її. Проте це зовсім не так. Самогубство рідної матері, а потім брата дуже налякали його, а невдала спроба власного самогубства підштовхнули до думки про можливість
«повільного» самогубства шляхом безперервного отруєння організму алкоголем. Не
страшно, і навіть приємно… Залишалося лише переконати себе в тому, що і смерть така
ж приємна чи, принаймні, звична річ, як і сп’яніння. І Сантока, ніби готуючиь померти,
переконує себе в цьому у своїх віршах:
***
Що таке смерть?
В холоднім небі хмара,
Що обрієм далеким проплива!
***
Цвірчи, цвіркунчику!
Цвірчи,
Поки живий!
***
Ще й досі не помер!
Осіння мряка.
***
Поміж життям і смертю –
Тільки сніг,
Що падає і падає на землю!
***
Трава, в якій
Спокійно вмерти можна,
Засохла.
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***
Трава, в якій
Спокійно вмерти можна,
Пробилась.
***
Напередодні смерті –
Свіжий вітер!
***
Яка смачна вода
Напередодні смерті!
Із часом тема смерті все частіше й частіше лунає в його віршах і, зрештою, поет досягає мети – поступово отруюючи себе все більшими дозами алкоголю, фактично кінчає
життя самогубством, самогубством тривалістю в життя, коротке, як для японця, життя –
лише 57 років.1
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У XX ст. шляхом самогубства покінчили з життям такі відомі японські літератори, як:
Акутаґава Рюноске (1892-1927) – письменник; помер, прийнявши смертельну дозу вероналу.
Арішіма Такео (1878-1923) – письменник; повісився разом зі своєю коханкою.
Дадзай Осаму (1909-1948) – письменник; утопився в морі.
Ікута Шюнґецу (1892-1930) – поет, прозаїк, критик, перекладач; утопився.
Кавабата, Ясунарі (1899-1972) – письменник, лауреат Нобелівської премії; отруївся газом.
Канакамі Бідзан (1869-1908) – поет, прозаїк; перерізав собі горло лезом для гоління.
Кано Ашіхей Капо (1906-1960) – письменник; отруївся.
Като Мічіо (1918-1953) – драматург; повісився.
Кітамура Тококу (1868-1894) – поет-романтик, критик; повісився.
Кобаяші Мійоко (1917-1973) – письменниця; отруїлась снодійним.
Кубо Сакае (1901-1958) – драматург, письменник; повісився.
Кусака Йоко (1931-1952) – письменниця; кинулась під потяг.
Мішіма Юкіо (1925-1970) – письменник, драматург; зробив собі харакірі (сеппуку).
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В статье рассматриваются основные этапы жизни и творческий путь одного из
самых известных японских поэтов XX в., дзэн-буддиста Танеды Сантоки (1882-1940),
выясняются причины постоянного стремления поэта к самоубийству, а его беспробудное пьянство трактуется как один из способов этого самоубийства.
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SUICIDE LIFELONG (PHENOMENON OF TANEDA SANTOKA /1882-1940/)
The article deals with the main stages of the life and career of one of the most famous
Japanese poets of the XX century Zen-Buddhist Taneda Santoka (1882-1940), to investigate
the cause of the poet’s ongoing commitment to suicide, and his drunkenness is treated as one of
the ways of committing suicide.
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МОРФОЛОГІЧНІ, ФУНКЦІОНАЛЬНІ ТА ЗВУКОСИМВОЛІЧНІ
ОСОБЛИВОСТІ ОНОМАТОПЕЇЧНОЇ ЛЕКСИКИ
В ЯПОНСЬКОМУ ПОЕТИЧНОМУ ТЕКСТІ
У статті узагальнено й окреслено головні морфологічні, функціональні та звукосимволічні особливості ономатопеїчної лексики в японській класичній поезії жанрів танка
та хайку.
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У світовій і вітчизняній лінгвістиці, мабуть, немає більш привабливої і дослідженої,
а з іншого боку – більш складної та суперечливої проблеми, ніж проблема звуконаслідування в мові. Їй присвячені тисячі статей і десятки монографій лінгвістів у багатьох країнах світу. Питань звуконаслідування торкалися такі корифеї світового мовознавства, як
Вільгельм фон Гумбольдт, Фердинанд де Соссюр, О. Єсперсен, О.І. Бодуен де Куртене,
© Кобелянська О., 2016

334

М.С. Трубецькой, Л. Блумфілд, Е. Бенвеніст, О.М. Пєшковський, О.О. Потебня, Л.В.
Щерба, Р. Якобсон та ін., що яскраво свідчить про їх вагомість як для лінгвістики в цілому, так і для вирішення цілої низки концептуальних мовознавчих проблем, пов’язаних із
походженням мов, розвитком їх фонетичних систем, наявністю взаємозв’язку між фонемами та семантикою тощо.
Явище ономатопеї досліджувалося на матеріалі багатьох мов світу. Існує чимало досліджень також на матеріалі мов алтайської мовноїсім”ї, зокрема тюркських мов: турецької, чуваської, киргизької, узбецької, башкирської, туркменської та ін. Враховуючи
гіпотезу про можливу історичну спорідненість японської мови з мовами, що входять до
складу алтайської мовної сім’ї, праці саме цих та інших фахівців цікавили нас у першу
чергу, і саме вони тією чи іншою мірою послужили теоретичною базою нашого наукового дослідження. А загальний комплексний аналіз явища ономатопеї в алтайських мовах
уперше був здійснений Г.Й.Рамстедтом[1].
Явище ономатопеї в японській мові не залишили поза своєю увагою російські
японісти. Існує ціла низка наукових статей з цієї проблематики[19; 23-37; 39; 40], невеликий за обсягом навчальний посібник[22], адресований студентам-японістам (А.А.
Подшиб’якіна, 2003 р.), а також дві кандидатські дисертації, захищені, відповідно, у
2004 і 2007 рр.:
а) С.В. Чиронов «Ономатопоетические слова в современномяпонскомязыке
(проблемы функционирования)»[41];
б) Н.Г. Румак «Теоретические и практические проблемы межъязыковых соответствий (на примере перевода ономатопоетической лексики в японском языке.)»[36].
Японські лінгвісти почали досліджувати ономатопею лише з другої половини ХХ
ст.[50-52; 54-56; 58-65]. Це пов’язано з тим, що японська лінгвістична традиція до кінця
ХІХ ст. не виходила за рамки текстологічних досліджень, фактично займаючись лише
мовно-стилістичною інтерпретацією класичних літературних текстів.
В українській японістиці окремих питань, пов’язаних з ономатопеїчною лексикою
японської мови, окрім автора цієї статті [5-18], торкалися також проф. Ю.Л. Мосенкіс
[20; 21]і львівська японістка Л. Богдан [2].
Семасіологічна проблема наявності особливого взаємозв’язку між фонемами та семантикою (тобто між позначенням та позначеним) в окремих мовах вивчалась досить
ретельно. Не є винятком у цьому плані також українська і японська мови. Проте компаративних досліджень, як і досліджень у межах суто прагматичного семасіологічного
напряму, де на перше місце виходить аналіз значень у реальній конкретній комунікації, тексті, дискурсі тощо з урахуванням різноманітних побіжних чинників, майже не
проводилось.А тому саме ця проблематика і стала тим загальним фоном, на якому ми
спробували експериментально дослідити проблему евристичного сприйняття семантики
іншомовних звуконаслідувань носіями двох неспоріднених мов – української та японської. Був проведений лінгвістичний експеримент, мета якого полягала у виявленні можливості адекватного евристичного сприйняття семантики японської ОЛ (ономатопеїчної
лексики) українцями і, навпаки, українських ОС (ономатопеїчних слів) японцями. Отже,
йшлося про спроможність індивіда розпізнати значення іншомовних звуконаслідувань,
фонетичне оформлення яких в іноземній мові часто кардинально відрізняється від звукового оформлення аналогічних за своєю семантикою слів у рідній мові.
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Результати експерименту, які були узагальнені і наведені нами у доповіді наIII-х
сходознавчих читаннях А.Ю. Кримського (Київ, Інститут сходознавства НАН України,
1999) [5], а також у відповідній статті під назвою «Евристичне сприйняття семантики
іншомовних звуконаслідувань (на матеріалі української та японської мов)» [7], дають всі
підстави зробити два важливі висновки, а саме:
1. Той факт, що індивід, абсолютно не знайомий з тією чи іншою іноземною мовою
(а для участі в нашому експерименті були відбрані саме такі), здатний адекватно семантизувати специфічні іншомовні лексичні одиниці, свідчить не лише про об’єктивну
фонетичну вмотивованість більшості звуконаслідувань у будь-якій мові, а й про певну
звукову та семантичну універсальність цих слів.
2. Те, що українські мовці загалом дали 45% правильних відповідей, тоді як японці
розпізнали семантику понад 65% ономатопоетом невідомої їм мови, підтверджує гіпотезу, що мовці багатої на ЗНЛ мови більш здібні до сприйняття звуків та адекватного
евристичного розпізнання семантики іншомовних слів порівняно з носіями тієї мови, де
ОЛ є менш поширеною[7: 60-61].
В діахронічному плані еволюційний шлях становлення ономатопеїчної системи сучасної японської мови, за нашими спостереженнями, був такий:
перший етап – існування єдиної первісної узагальненої форми звуконаслідування;
другий етап – поява (не обов’язкова/!/) кількох фонетичних семантично тотожних
варіантів первісної звукової форми, диференційні ознаки в яких фіксуються переважно
на рівні приголосних;
третій етап – поступова звукова диференціація одного з фонетичних варіантів (або
безпосередньо первісної форми) на рівні голосних звуків (а саме тональність голосних в
японській мові є семантично значимою) з одночасним семантичним розмежуванням, що
сприяє появі в мові, хоч усе ще близьких за значенням, проте вже не абсолютно синонімічних ономатопоетом [докл. про це див.: 15].
Ми схильні розглядати використання ОС у японській класичній поезії як один із
видів звукопису. Проте палітра художньо-стилістичних функцій ономатопоетом у поетичному тексті в цілому значно багатша. Перелік художньо-стилістичних функцій ОЛ
містить:
звукозображальну,
дескриптивну,
ідентифікаційну,
визначальну,
симпліфікативну,
естетичну,
експресивну функції,
а також функцію інтенсифікації емоційного впливу та функцію економії мовних засобів.
Широке залучення звуконаслідувальної і дієзображальної лексики, семантиці якої
властиві яскрава образність, експресивність та емоційність, давало змогу японським
поетам мінімальними мовними засобами створювати оригінальні поетичні образи,
уміщувати в лаконічні строфічні форми хайку чи танка значний за своїм обсягом і глибиною зміст,здатний на підсвідомому рівні пробуджувати в серцях читачів відповідні
асоціації й викликати аналогічні авторським почуття-реакції. Такого роду компресія
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поетичного тексту робила його не тільки максимально лаконічним, але водночас і цілком завершеним.
Окрім посилення образності та компресії поетичного твору, ОЛ виконує в поетичному тексті цілу низку допоміжних, але не менш важливих у художньо-стилістичному
плані функцій. Серед них передусім слід назвати такі:
а) конкретизацію емоційного сприйняття того чи іншого об’єкта дійсності, явища
природи, ситуації, дії тощо;
б) паралелізацію чи поєднання (зіставлення, уподібнення) вражень, емоцій, почуттів, породжених як візуальним, так і слуховим сприйняттям;
в) контрастивне протиставлення вражень, емоцій та почуттів, породжених сприйняттям того чи іншого об’єкта, явища тощо [докл. про це див.: 13; 16].
За нашими спостереженнями, у своїх творах японські поети надають перевагу двоскладовим редуплікованим ономатопоетомам із суфіксом (часто квазісуфіксом) と [tо]
або ж постфіксамиは [wa], の [no], に [ni]:
うかうかと [uka-uka-to],
りんりんと [rin-rin-to],
さらさらと [sara-sara-to],
ひやひやと [hiya-hiya-to],
よろよろは [yoro-yoro-wa],
さまざまの [sama-zama-no].
Трискладові редупліковані ОО в класичній поезії вживаються значно рідше, проте і в
цьому випадку вони зазвичай «ускладнюються» відповідними суфіксами чи постфіксами:
ちらりちらりや [chirari-chirari-ya],
ところどころに [tokoro-dokoro-ni] тощо.
Окрім усього іншого, це зумовлено ще й тим, що ономатопеїчні лексеми, які в результаті мають п’ятискладову (2+2+1) чи семискладову (3+3+1) морфологічну структуру,
органічно «вписуються» у строфічні форми хайку і танка, зокрема в перший чи третій
рядки у першому випадку (5-7-5) або в другий, четвертий та п’ятий – в іншому (5-7-5-77), де вони зазвичай і розташовані.
Явище звукосимволізму в поетичних творах, як правило, досліджується на основі
всієї лексики, але завдання, яке ми ставили перед собою в цьому випадку, полягало в
тому, щоб переконатися, наскільки повно загальномовні звукосимволічні характеристики віддзеркалюються безпосередньо в японській ОЛ, насамперед у тій, що найчастіше
трапляється в поетичних текстах.
Лінгвостатистичними експериментами японських дослідників С. Дадзаї та С. Уемурою було доведено, що для більшості носіїв японської мови відповідні голосні звуки
асоціюються:
「あ」[А] – з високим, великим;
「い」[І] – тонким, гострим;
「う」[У] – темним, тупим;
「え」[Е] – світлим, веселим;
「お」[О] – круглим, важким.
Тоді як за даними вітчизняних фахівців у свідомості українців ці голосні передусім
пов’язуються:
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[А] – з уважністю, інформативністю;
[О] – тривогою, хвилюванням;
[У] – загрозою, небезпекою;
[І] – ніжністю, смішливістю;
[Е] – ліричністю.
Перелік семантичних асоціацій японців, пов’язаних із голосними звуками, можна
доповнити стійкими асоціативними образами «минуле», «сучасне», «майбутнє», сформованими у свідомості японців завдяки певним фонетико-граматичним особливостям
темпоральної системи японської мови, яка є досить чіткою і сталою.
Оскільки минулий час японських дієслів і прикметників утворюється за допомогою граматичних формантів, у складі яких міститься голосний [А] (-та, – тта, – нда, –
йта, – йда, – катта), це сприяло формуванню у свідомості мовців стійкого асоціативного зв’язку цього голосного з «минулим», тобто дією чи ознакою (для японських прикметників категорія часу теж властива), наявною в минулому.
Голосні звуки [І], [У], [Е] або залишаються «нейтральними», або ж асоціюються з
«нинішнім», «сучасним», «актуальним», оскільки часто фігурують у складі відповідних
формантів японських дієслів (-те/-де/ іру/імасу/; – те/-де/ ару /арімасу/).
Голосний [О] входить до складу формантів, за допомогою яких утворюються розмовні наказові форми дієслів (-о, – йо), а тому він і викликає відповідні асоціації, пов’язані
з діями в «майбутньому».
Приголосні ж звуки у японців, зазвичай, викликають:
[K]– відчуття сухості;
[S] – відчуття приємності, вологості;
[T] – відчуття сили, чоловічого начала;
[N] – відчуття липкості;
[H] – відчуття легкості, відсутності опору (спротиву);
[M] – відчуття круглості, жіночого начала;
[Y] – відчуття м’якості, слабкості, податливості;
[W] – відчуття крихкості, невпевності.
Асоціативна палітра українців у цьому випадку інша. Відповідні приголосні
пов’язуються в нашій свідомості:
[Р] – із загрозою і небезпекою;
[Л] – лагідністю, ніжністю;
[Ш] – тишею;
[Б] – раптовістю;
[В] – м’якістю, в’ялістю;
[Ж, З] – енергійністю, жвавістю;
[М, Н] – дієвістю;
[К, П, С, Т, Ф] – нейтральністю.
Результати аналізу звукосимволізму на базі японської ОЛ, по-перше, свідчать про
те, що палітра звукосимволічних значень, притаманних голоснимі приголосним у складі
одного з найдавніших шарів питомої японської лексики, яким, безумовно, є ОС, значно ширша, ніж звукосимволіка, властива окремим звукам у складі звичайної лексики.
По-друге, цей факт, а також повна відповідність звукосимволічної семантики голосних
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та приголосних у складі ОС асоціативним символічним значенням звуків у складі звичайної японської лексики, які виокремлються японськими фахівцями, дало підстави
висунути гіпотезу про те, що саме на основі звукосимволіки звуконаслідувальних слів
значною мірою формувалася система звукосимволічних значень, притаманних сучасній
японській мові в цілому.
Узагальнюючи, зазначимо, що в ході тривалого і всебічного дослідження нами
японської ономатопеїчної лексики був підтверджений факт наявності в японській мові
значно більшої порівняно з іншими мовами світу кількості звуконаслідувальних слів,
їх активне використання не лише в літературній мові, зокрема поезії, драматургії, окремих фольклорних жанрах, але ів сучасній розмовній мові, у мові дуже популярних нині
коміксів-манґа, рекламних текстах тощо. Природу такого багатства японської мови на
звуконаслідувальну лексикуми пояснюємо як певними внутрішньомовними чинниками
(особливостями фонетичної та морфологічної систем цієї мови, способів словотворення
тощо), так і деякими позамовними факторами, найсуттєвішим серед яких, на нашу думку, є геофізично зумовлена й історично підтверджена залежність японців від цілої низки
постійних природних катаклізмів, які регулярно з покоління в покоління повторюються
у природі – землетрусів, тайфунів, цунамі, зсувів ґрунту). Будь-яку безпосередню взаємозумовленість або прямий зв’язок між історичним етапом розвитку тієї чи іншої мови,
її досконалістю, довершеністю тощо і кількістю в ній звуконаслідувальних слів ми категорично відкидаємо. Адже попри значну кількість звуконаслідувань у японській мові за
багатством лексичного складу, рівнем досконалості граматичної системи, стилістичним
розмаїттям тощо, як і за досягненнями в галузі художньої літератури, японська мова, безперечно, належить до числа найрозвиненіших мов світу.
ОЛ, що міститься в літературно-художніх текстах, зокрема в японській поезії, покликана посилити образність, експресивність, емоційність поетичних творів або надати
мові героїв живого розмовного звучання, якщо йдеться про прозу чи драматургію. При
цьому ми схильні розглядати також використання ономатопоетичних слів у японській
класичній поезії як один із видів звукопису. Структурно-семантичні особливості японської ономатопеїчної лексики дали змогу японським поетам не лише створювати яскраві
поетичні образи, але й сприяли компресії поетичного тексту, робили його лаконічним і
водночас цілком завершеним. Окрім значного посилення образності та сприяння компресії поетичного твору, ономатопеїчна лексика виконує в поетичному тексті ще цілу
низку допоміжних функцій, зокрема конкретизує емоційне сприйняття того чи іншого
об’єкта дійсності, явища природи, ситуації, дії тощо, поєднує їх візуальні й акустичні
характеристики чи іноді, навпаки, сприяє контрастивному протиставленню відповідних
вражень, емоцій і почуттів, породжених сприйняттям того чи іншого образу.
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ПРОБЛЕМА РОЗДВОЄННЯ ДУШІ В ПОВІСТЯХ Є. АНДЖЕЄВСЬКОГО
«ŁAD SERCA» Й І. БУНІНА «ЖИЗНЬ АРСЕНЬЕВА»
У статті через поетику охарактеризовано способи зображення Є. Анджеєвським й
І. Буніним роздвоєння душі головних героїв у повістях «Ład serca» і «Жизнь Арсеньева»;
у компаративному аспекті проаналізовано типологічні й специфічні особливості розкриття проблеми роздвоєння душі в обох творах.
Ключові слова: роздвоєння душі, роздвоєння свідомості, внутрішній розлад, гармонія, порядок, життя, смерть, психологія, конвергенція, типологічні особливості, специфічні особливості.
Проблема роздвоєння свідомості є однією з найважливіших у психології, але оскільки питання є цікавим не лише для психологів і медиків, а й для літераторів, визначення
терміна, крім спеціалізованих довідників, подається також у тлумачних та літературознавчих словниках.
Так, словник української мови поняття роздвоєння визначає як «втрату цілісності
(почуття, ставлення, погляду); стан внутрішнього розладу; розкол» [3 (4: 157)].
Польський тлумачний словник вказує на те, що «rozdwojenie jaźni, osobowości» (роздвоєння свідомості, особистості) – є медичним терміном і означає «zaburzenie psychiczne polegające na występowaniu u tego samego człowieka dwóch różniących się od siebie
osobowości» (психічний розлад, що полягає у виявленні в одній людині двох різних особистостей) [7: 855].
У літературознавчій енциклопедії, крім окреслення самого терміна роздвоєння свідомості, подається примітка, що «роздвоєння свідомості притаманне творчості романтиків, декадентів, модерністів та ін.» [2 (3: 337)].
Проблема роздвоєння душі є наскрізною проблемою повістей Є. Анджеєвського «Ład
serca» й І. Буніна «Жизнь Арсеньева», тому й цікавить багатьох дослідників, але в компаративному вимірі тема майже не розглядалася, через що є актуальною.
Мета статті полягає в тому, щоб через компаративістичні засади і поетику охарактеризувати способи зображення роздвоєння душі героїв Є. Анджеєвського й І. Буніна.
Маючи в основі спільну тему, повісті «Ład serca» й «Жизнь Арсеньева» вступають між собою в діалогічні відносини. Така смислова взаємодія між текстами називається конвергенцією. Вперше про це заговорив М. Бахтін, він встановив, що «два
сопоставленных чужих высказывания, не знающих ничего друг о друге, если только они
хоть краешком касаются одной и той же темы (мысли), неизбежно вступают друг с другом в диалогические отношения. Они соприкасаются друг с другом на территории общей
темы, общей мысли» [1: 310].
Спільні точки дотику між повістями «Ład serca» й «Жизнь Арсеньева» виявляються
вже в їхніх заголовках.
© Остапчук В., 2016
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Є. Анджеєвський, розкриваючи проблему роздвоєння душі свого героя, ксьондза Сехеня, виходив з поняття ład (лад), що означає «harmonijny układ czegoś, porządek» [7:
417] (гармонійний уклад чогось, порядок). Власне, лад серця (ład serca) – це той стан
душевного спокою, до якого прагне, але не має в житті герой Є. Анджеєвського, тому
неодноразово з жалем розмірковує: «Ale cóż kruchszego nad spokój serca, które raz dotknięte zostało szaleństwem niepokoju!» [6: 32]1. Ксьондз Сехень глибоко страждає, відчуваючи,
що неспокій його душі викликаний існуванням у ній двох протилежних істот: «Działały
w nim teraz obok siebie dwie istoty, jedna złorzecząca drugiej... Były to niby dwa ciała, każde
pozornie całkowite, lecz tak z sobą nawzajem sczepione, iż ruch jednego wywoływał natychmiastowy odruch drugiego» [6: 165]2.
Ключовим поняттям повісті І. Буніна є життя (жизнь) людини. Бунінський герой
Алєксєй Арсеньєв переживає внутрішню роздвоєність власної душі через гостре відчуття подвійності самого життя: «После похорон я пробыл в Васильевском еще с полмесяца,
продолжая находиться все в том же обостренном и двойственном ощущении той самой
жизни, непостижимый и ужасный конец которой я только что видел воочию» [2: 296].
А. Саакянц, розмірковуючи над правдивістю подій у повісті І. Буніна, вказує на те,
що «“Жизнь Арсеньєва” писалась в тот период жизни Бунина, когда… обострённое, радостное и волнующее чувство жизни, ее “тайн и бездн”, каждого ее мгновения имело
обратной стороной столь же повышенное и тревожное ощущение конца, такой же неразгаданности его, как и начала всякого существования» [2: 190].
Свої хвилювання відносно двобічності людського існування російський письменник передає головному героєві, котрий навіть у подиху смерті відчуває пульсацію всепереможного життя. Алєксєй Арсеньєв, усвідомлюючи природний порядок речей, при
якому народження змінюється смертю, бунтує проти такого порядку. Так, дивлячись на
мертвого Писарєва, він згадує його живим: «Он лежал, являя обычную картину покойника, только что положенного на стол, – картину, поражавшую ещё только своей странностью, – в том самом зале, где две недели тому назад он стоял и улыбался на пороге,
щурясь от вечернего солнца и своей папиросы…» [2: 287]. Настрій бунінського героя постійно змінюється: то здається, що він примирився зі звичним ходом подій, піддавшись
загальному настрою згасання, то знов, вдихнувши на повні груди весняного повітря, потрапляє під владу нових життєдайних сил. Для передачі похмурого стану душі Алєксєя
Арсеньєва І. Бунін спеціально використовує повтор прикметника темний: «В окна зала
ещё алел над дальними полями темный весенний закат, но сумерки, поднимавшиеся с
темной речной долины, с темных сырых полей, со всей темной холодеющей земли,
снизу затопляли его все гуще, в тёмном зале, полном народу, было мутно от ладана, и
сквозь эту темноту и муть у всех в руках золотисто горели восковые свечки… И я пристально смотрел то вперёд, туда, где в дымном блеске и сумраке тускло и уже страшно
мерцал как-то скорбно-поникший, потемневший за день лик покойника, то с горячей
нежностью, с чувством единственного спасительного прибежища находил в толпе личико тихо и скромно стоявшей Анхен, тепло и невинно озаренное огоньком свечи снизу…»
[2: 288]. Навіть у цій невеселій картині погляд героя знаходить спокій і відраду, виділяючи крізь темноту и муть, при золотистому світлі свічок, обличчя коханої.
Ще чіткіше виявляється контраст між вічним, милим, безсенсовним життям та смертю в наступній картині, де в яскравий і ніжно-зелений опис природи вривається образ
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нової темно-фіолетової кришки гроба. Пейзаж складений із протилежних звуків і тонів, сприймається суперечливо: алеї у ньому – світлі і темні, в тиші кричать граки,
на душі – солодко і боляче: «Утро было тихое, теплое, ясное. Солнце пригревало сухое крыльцо, ярко и нежно зеленеющий двор и еще низкий, сквозной, однако уже повесеннему сереющий в мягком блеске сад. Но я вдруг взглянул вокруг – и с ужасом увидал
совсем рядом с собой длинную, стоймя прислоненную к стене, новую темно-фиолетовую крышку гроба. Я сбежал с крыльца, ушел в сад, долго ходил по его нагим, светлым и
темным аллеям… сладко и больно умилял душу запах земли, молодой травы, однообразно, важно и торжествующе, не нарушая кроткой тишины сада, орали грачи… И во всем
была смерть, смерть, смешанная с вечной, милой и бесцельной жизнью!» [2: 288 – 289].
Подібні відчуття, а саме – вічності і плинності життя, тісного зв’язку життя зі смертю – має герой Є. Анджеєвського: «Gdy patrzę na jakiegoś człowieka lub myślę o nim,
prześladują mnie nieraz dwa obrazy. Jeden ukazuje mi tego człowieka jako dziecko, a drugi
zmienia żyjące rysy w umarłe» [6: 99]3.
Такі думки часто переслідують ксьондза Сехеня, в розмові з самим собою він розмірковує: «Od chwili narodzin żyjemy zawsze ze swoją śmiercią... W każdą radość, w każde uniesienie wplątany jest ten posępny cień. Żyjemy, powoli umierając. Może się nam wydawać, iż
jesteśmy po brzegi wypełnieni życiem, a tymczasem jest w nas sama już tylko śmierć» [6: 99]4.
Герой І. Буніна хоча й усвідомлює, що «все человеческие радости бедны» [2: 207],
але, на відміну від ксьондза Сехеня, вміє і в печалі відшукати радість: «Но была в этой
грусти и большая тайная радость, счастье наконец-то осуществившейся мечты, какойто свободы и воли, деятельности, движения…» [2: 341].
Незважаючи на те, що герої обох повістей мають подібні переживання, відчуваючи
роздвоєння власної душі, все ж таки причини внутрішньої дисгармонії є різними. Так,
герой Є. Анджеєвського, на що вказував також В. Назарець, «не може навести “лад” у
своєму серці, повсякчас розриваючись між потребою і бажанням вірити та сумнівами в
існуванні Бога» [4: 42]. Роздвоєння душі свого героя Є. Анджеєвський передає як rozdarcie wewnętrznе, якому протиставляється spokój serca, uciszenie, ład.
Герой І. Буніна – «весь из каких-то удивительных противоположностей» [2: 394], відчуває «вечный раздор между мечтой и существенностью», вечную неосуществимость
полноты и цельности любви. Алєксєй Арсеньєв, будучи натурою поетичною, живе у вигаданому світі і бореться з прагматичністю реального життя. Роздвоєння душі герой переживає як раздор, борьбу с “неосуществимостью”, поиски неуловимого счастья, неосуществимость полноты и цельности, двойственность ощущения той самой жизни:
«И вот моя жизнь стала все больше и больше превращаться в эту новую борьбу с
«неосуществимостью», в поиски и уловление этого другого, тоже неуловимого счастья,
в преследование его, в непрестанное думанье о нем» [2: 403].
Герой «Жизни Арсеньева» перебуває в постійному пошуку, в гонінні за мрією; усвідомлюючи марність своєї боротьби, страждає сам і робить нещасними тих, хто його
любить: «Так начались мои отроческие годы, когда особенно напряженно жил я не той
подлинной жизнью, что окружала меня, а той, в которую она для меня преображалась,
больше же всего вымышленной. Подлинная жизнь была бедна» 2: [229].
Якщо Алєксєй Арсеньєв активно бореться, незважаючи на власне розуміння примарності життя, то герой «Ładu serca» придушуючи будь-який бунт своєї душі, не знаходить
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в ній рівноваги: «Czemu dławił w sobie i deptał bunt, który w nim rósł? Dlaczego rozgrzeszał
zamiast przekląć, upokorzyć, siłą rzucić na kolana? Dłoń, która kreśliła znak krzyża, powinna
by raczej pięścią zaciśniętą wznieść się w górę i zapłonąć gniewem sprawiedliwej pomsty. A
on tymczasem błogosławił odchodzących drogą, której ciemny, kręty szlak znał i nienawidził.
Cóż za męka, jakie upodlenie» [6: 29]5.
Ксьондз Сехень, перемагаючи зло в своїй душі, хоч і не здобуває для себе спокою,
але зате пробуджує найкращі почуття, добрі порухи в серцях проститутки і злочинця.
Таким чином, Є. Анджеєвський і І. Бунін по-різному розкривають проблему роздвоєння душі своїх персонажів. Так, польський письменник у повісті «Ład serca» протиставляє стан внутрішнього розладу головного героя стану душевного спокою і гармонії. Найчастіше проблема роздвоєння свідомості розкривається Є. Анджеєвським за допомогою
внутрішнього монологу, що являє собою бесіду двох співрозмовників з протилежними
поглядами. У повісті І. Буніна розповідь ведеться від першої особи, тому нагадує сповідь
головного героя, котрий перебуває в постійній напруженій боротьбі.
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ПРИМІТКИ
«Що є більш крихким, ніж спокій серця, якого хоч раз торкнулося божевілля неспокою!» (тут і далі переклад – мій – В. О.).
«Діяли в ньому зараз поруч дві істоти, одна лаяла іншу. Були це ніби два тіла,
кожне, на вигляд, неподільне, але так між собою взаємно з’єднані, що рух одного
відразу ж викликав відрух іншого»
«Коли дивлюся на якусь людину або думаю про неї, переслідують мене часто два образи. Один показує мені цю людину дитиною, а інший змінює живі риси на мертві».
«З моменту нашого народження живемо завжди зі своєю смертю… У кожну радість, у кожне захоплення вплетена ця похмура тінь. Живемо, поволі вмираючи.
Може нам видаватися, що ми наповнені життям по вінця, а тим часом є в нас одна
лише смерть».

5.

«Чому душив у собі й топтав бунт, котрий ріс у ньому? Чому відпускав гріхи замість проклясти, принизити, силою кинути на коліна? Рука, що креслила знак хреста, швидше повинна була б затиснутим кулаком піднятися вгору і запалати гнівом
справедливої помсти. А він тим часом благословляв тих, котрі відходили дорогою,
темний, звивистий шлях якої він знав і ненавидів. Що за мука, яка підлість».
Остапчук В., канд. филолог. наук, асист.
Восточноевропейский нац. ун-т имени Леси Украинки, Луцк

ПРОБЛЕМА РАЗДВОЕНИЯ ДУШИ В ПОВЕСТЯХ Е.АНДЖЕЕВСКОГО
«ŁAD SERCA» И И.БУНИНА «ЖИЗНЬ АРСЕНЬЕВА»
В статье сквозь призму проблемы поэтики охарактеризованы способы изображения
Е. Анджеевским и И. Буниным раздвоения души главных героев повестей «Ład serca» и
«Жизнь Арсеньева»; в компаративном аспекте проанализированы типологические и специфические особенности раскрытия проблемы раздвоения души в обоих произведениях.
Ключевые слова: раздвоение души, раздвоение сознания, внутренний разлад, гармония, порядок, жизнь, смерть, психология, конвергенция, типологические особенности,
специфические особенности.
Ostapchuk V., PhD, Assistant
Lesya Ukrainka Eastern European National University, Lutsk
THE PROBLEM OF SPLIT SOUL IN THE STORIES BY ANDZHEYEVSKY «ŁAD
SERCA» (HARMONY OF THE HEART) AND BY BUNIN
«THE LIFE OF ARSENYEV»
The ways of description of split soul of the main characters by Andzheyevsky and by Bunin
in the stories «Harmony of the heart» and «The life of Arsenyev» are characterized in the article through the poetry; typological and specific features of disclosure of split soul problems in
both works are analyzed in the comparative aspect.
Key words: split soul, split consciousness, internal discord, harmony, order, life, death,
psychology, convergence, typological and specific features.
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ВЖИВАННЯ ЕВФЕМІЗМІВ У АНГЛОМОВНОМУ ПОЛІТИЧНОМУ
ТА ДИПЛОМАТИЧНОМУ ДИСКУРСІ ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ
У статті розглянуто вживання евфемізмів у сучасному англомовному політичному
та дипломатичному дискурсі. З’ясовано їх переважне вживання при реферуванні до питань військово-політичного характеру.
Ключові слова: евфемізм, англійська мова, політичний дискурс, дипломатичний дискурс, військова тематика.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Потреба вживання евфемізмів у сучасному політичному та дипломатичному дискурсі викликана та обумовлена збільшенням і урізноманітненням використання на початку ХХІ століття мовленнєвих технологій
упливу на реципієнтів (слухачів, співрозмовників тощо). Політика та дипломатія є однією з традиційних сфер уживання евфемістичних засобів вираження думки. Адже ті комунікативні завдання, які стоять перед політиками, діячами внутрішньої та міжнародної
арени, неможливо вирішити суто мовними чи мовленнєвими засобами, використовуючи
лише прямі номінації. Основна мета, що переслідується мовцем при вживанні евфемізмів у соціально-політичних відносинах – це прагнення уникати комунікативних конфліктів і не викликати у співрозмовника відчуття комунікативного дискомфорту.
Аналіз останніх джерел і публікацій. Явищу евфемії в цілому, та у галузевих
дискурсах зокрема, присвячено чимало робіт вітчизняних і зарубіжних мовознавців, а
саме: цією проблемою опікувались О.С.Ахманова [1], К.Аллен [14], Н.Ц.Босчаєва [3],
О.Ф.Іванова [4], Г.О.Пауль [9], В.П.Москвін [8], О.В.Пономаренко [10], P.Холдер [15]
та інші. Зважаючи на пріоритети сучасної лінгвістики, нагальною потребою є розвідка
та дослідження явищ, які реалізуються в процесі комунікації [2]. Існує необхідність у
поясненні цих явищ, установленні їх алгоритмів і закономірностей для досягнення ефективної комунікації [10]. Одним із таких мовленнєвих феноменів є евфемізми, а саме, їх
вживання у політичному та дипломатичному дискурсі [11] початку ХХІ століття.
Формулювання цілей статті. Зважаючи на те, що на сучасному етапі лінгвістичних
студій дискурс є об’єктом міждисциплінарних досліджень [10], існує потреба дослідити вживання евфемізмів у сьогоденному англомовному політичному та дипломатичному дискурсі.
Виклад основного матеріалу. В сучасному світі спостерігається прагнення уникати
номінативних одиниць, що суперечать вимогам етикету, такту чи заважають досягненню позитивного прагматичного ефекту. Це зумовлює підвищений інтерес науковців до вивчення
евфемізмів, які використовуються у різноманітних сферах людської комунікації [4, с.27].
Політичний і дипломатичний дискурс є однією зі сфер людської комунікації, де
простежується вживання багатьох фігур замовчування та перефразування, зокрема
© Кошарний К.А., Пономаренко О.В., 2016
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евфемізмів, які застосовуються для того, щоб пом’якшити неприємні повідомлення, задати потрібні параметри інтерпретації політичних подій, а також уникнути дискримінації [6, с. 56].
У лінгвістичній літературі присутні різні формулювання поняття «евфемізм». У більшості з них у якості основної ознаки евфемізму розглядається його здатність замінити, «завуалювати» неприємні (небажані) слова чи вирази [13, с.453]. Наприклад, О.С.Ахманова
пропонує таке визначення: «Евфемізм – це троп, який полягає в непрямому, прикритому,
ввічливому, пом’якшувальному позначенні будь-якого предмета чи явища» [1, с. 178 ].
І.В. Решетарова досліджує явище евфемізмів як альтернативні непрямі найменування жахливого, недоречного, ганебного, підозрілого та небажаного, що використовуються
для приховування правди про негативні сторони (характеристики) денотата, сприяють
ефекту пом’якшення, унаслідок чого виступають однією з суттєвих умов успішної комунікації, вираженню замаскованої суб’єктивної оцінки явищ і ситуацій тощо. Під непрямими найменуваннями розуміємо використані автором стилістично марковані мовні
засоби [12, с. 8].
Наразі найуживанішим є формулювання Л.П.Крисіна, який визначає евфемізм як
спосіб непрямого, перифрастичного впливу й при цьому пом’якшує позначення предмета, властивості чи дії [7, с. 198].
Зарубіжні лінгвістики-дослідники К. Аллан і Р. Холдер наголошують, що в сучасній
англійській мові поняття «евфемізм» – це нейтральне за змістом та емоційним забарвленням слово чи описовий вираз, до якого зазвичай вдаються у текстах і публічних висловлюваннях з метою замінити інші, які вважаються неприйнятними словами і виразами, адже
лексема «евфемізм» походить із грецької мови та означає «милозвучність» [14; 15].
Сучасна англійська мова є загальновизнаним засобом міжнародного спілкування та
міжкультурної взаємодії різних народів і рас. Тому, зокрема у політичному та дипломатичному дискурсі, є необхідна вимога дотримуватися коректності, етичності спілкування. Політична коректність вимагає усунути з мови всі ті мовні одиниці, котрі позначають
почуття, гідність індивіда. Іншими словами, існує нагальна потреба вживання відповідних нейтральних або позитивних евфемізмів.
Політичний дискурс є вираженням усього комплексу взаємовідносин між людиною та
суспільством, і, таким чином, це явище, по суті своїй, функціонально спрямоване на формування у реципієнтів деякого фрагмента світосприйняття чи картини світу в цілому [9].
Спочатку розглянемо приклади класичних англомовного евфемізмів. Так, не завжди
коректним є вживання «a pregnant woman» («вагітна жінка»). Тому, наприклад, президент США Б.Обама у своїх промовах зазвичай вживає вирази «expecting a baby», «in a
delicate condition», «in a certain position» [16].
Взагалі, промови Б.Обами – це класичні зразки вживання евфемізмів [6, c. 27]. Назвімо деякі з них: замість слова «invalid» («інвалід») – «disabled, handicapped» («непрацездатний, з обмеженими можливостями»); «old» («старий за віком») – «mature / advanced
in years» («в роках») [18]. Щоб не образити бідних за статком людей, політик постійно
вживає лексичну одиницю «low-income» («малозабезпечений») замість «poor» («бідний»)
[18]. Сучасна проблема американців – надмірна вага. Щоб коректно поставити завдання
для вирішення цієї проблеми, вжито слово «overweight» («з надмірною вагою») замість
«fat» («товстий») [19]. Всі ці евфемізми в англійській мові значно пом’якшують сутність
слів, які сприймаються слухачем як некоректні.
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На думку В.П.Москвіна, евфемізмам у політичному дискурсі притаманна поліфункціональність. У залежності від сфери застосування, особливостей комунікативної ситуації, мотиваційних чинників і прагматичних цілей мовця евфемізм може виконувати одну
чи декілька функцій одночасно [8, с. 65].
Наприклад, К.Максвел, відома британська лінгвіст-теоретик, наводить приклади вживання іменника «rendition» («передача кольору») [16] у політичному дискурсі, а саме: In the
wake of the 9/11 terrorist attacks, in November 2001 President Bush issued a military order including the right, in defiance of national and international law, to indefinitely detain any non-US
citizen anywhere in the world using rendition. К.Максвел пояснює, що «rendition» – це термін,
адаптований та прийнятий урядом США, який позначає процес захоплення підозрюваних
осіб у тероризмі та видачі іншій країні. Подекуди цей термін вживають у ситуаціях, коли підозрюваного у скоєнні терористичних дій видають країні, де в правовому полі дозволено застосовувати надзвичайні форми допиту підозрюваних [16]. Отже, «rendition» – це процедура,
яка дозволяє вислати особу, підозрювану в скоєнні злочину, в іншу країну, в якій діють менш
строгі закони щодо правил проведення допиту [14 с. 57]. Таким чином, виникнення «extreme
rendition» чи «extraordinary rendition» – це евфемізм на позначення тортури [16].
На початку ХХІ століття у мовленні президента США Дж.Буша з’являється новий
евфемізм «regime change» («зміна правлячого режиму уряду задля покращення життя
громадян країни») стосовно Іраку [16]. Насправді цей термін завуальовував реальну політичну ситуацію. Згадаймо, що то був військовий конфлікт в Іраку, який розпочався 20
березня 2003 року із вторгнення збройних сил міжнародної коаліції під керівництвом
США та Великої Британії з метою повалення режиму С.Хусейна. Оскільки вторгнення
розпочалось без офіційної резолюції Ради Безпеки ООН, деякі правознавці та дипломати
вважають його порушенням Статуту ООН і норм міжнародного права.
Отже, насправді вираз «regime change» означає «надзвичайний стан у країні, військове втручання та силовий метод зміни влади у цій країні». Згодом вживання цього
терміну вийшло за рамки політики та почало втрачати своє приховане значення, тобто
відбулася часткова десимантизація. Його почали вживати у сфері бізнесу, спорту тощо.
Наприклад, у президентських перегонах 2004 року сенатор Дж.Керрі неодноразово проголошував: «We call for regime change in the United States», але цей термін уже означав
«зміна влади шляхом демократичного вибору громадян» [16].
Провідний лінгвіст-дослідник, австралієць за походженням, К.Аллен, наводячи
окремі приклади вживання евфемізмів у політичному дискурсі: «liquidation» («ліквідація») замість «killing» («вбивство»); «protective manoeuvres» («захисні маневри») замість
«bombing» («бомбардування»); «separate development» («окремий розвиток») замість
«racial apartheid» («расовий апартеїд») тощо, вказує, що приховування справжніх цілей
непопулярної політики є мотивами евфемізації політичного дискурсу [14].
Вище вказані приклади евфемізмів широко вживаються в сучасному англомовному політичному дискурсі. Однак, світова геополітична ситуація початку ХХІ століття
розвивається досить швидко, що призводить до організації серйозної системи безпеки
провідних країн світу. Тому в англомовному політичному дискурсі можна зустріти досі
неописані евфемізми, що загалом стосуються військової тематики.
Наприклад, після завершення війни в Іраку в англійському політичному дискурсі
з’являється новий евфемізм «blue to blue» (дослівно «блакитний на блакитному»), що
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означає «випадкове вбивство союзницькими військовими силами своїх побратимів» або,
іншими словами, «дружній вогонь» [16].
Крім того, започатковано вживання ще одного евфемізму військової тематики. Наприклад, президентові США Б. Обами є таке висловлювання: «There will also be no US
troops in Syria or involved in securing port operations outside of the United States, according
to the official. We think this is a relatively low-risk operation» [16]. Зміст, який вкладено у
термін «low-risk operation» («операція з найменшим ризиком»), означає насправді, що
«США не мають наміру ризикувати своїми збройними силами, тому що цей ризик невиправданий. Тобто, не буде жодного зиску для країни в цій військовій операції » [17].
Дослідивши вживання окремих евфемізмів у сучасному англомовному політичному
та дипломатичному дискурсі, які, наразі, набули статусу класичних прикладів, продемонструємо результати власних розвідок.
Аналізуючи промови прем’єр-міністра Великобританії Девіда [20; 21; 22], видається
логічним зробити висновок про те, що політик і дипломат не є прихильником вживання
евфемізмів. Однак, за нашими спостереженнями, у питаннях, пов’язаних із безпекою
країни та її громадян, державний функціонер намагається дотримуватися певної політичної та дипломатичної коректності. Наприклад, різко висловлюючись щодо загрози
мусульманського тероризму на теренах Європи, зокрема у Великій Британії, Д.Кемерон
дещо пом’якшує свою промову, вживаючи евфемізм «backlash» (технічний дискурс –
«люфт / мертвий хід), який приховує значення «жортка / непримеренна реація на події, пов’язані з терористами-мусульманами»: «…And ideas also based on conspiracy: that
Jews exercise malevolent power; or that Western powers, in concert with Israel, are deliberately humiliating Muslims, because they aim to destroy Islam. In this warped worldview… they
wanted to provoke an anti-Muslim backlash…» [20].
Крім того, ми звернули увагу на частотність уживання Д. Кемероном слова «wrong»
(«неправильний»): «…When they say that these are wronged Muslims getting revenge on their
Western wrong doers, let’s remind them: from Kosovo to Somalia, countries like Britain have
stepped in to save Muslim people from massacres – it’s groups like ISIL, Al Qaeda and Boko
Haram that are the ones murdering Muslims..» [20]. У словосполученні wronged Muslims –
«wrong», аби не викликати негативну реакцію добропорядних мусульман – щирих громадян Великої Британії, прем’єр-міністр завуальовує приховане значення «розбещені та
ображені», а у словосполученні wrong doers – «wrong» коректно передає грубе відношення промовця до «голів західноєвропейських держав і відповідальних осіб, які несуть
пряму відповідальність за регулювання проблеми мусульман у Європі, та які не виконують свої функціональні обов’язки».
Варто принагідно відзначити, що окремі евфемізми Д.Кемерона могли б збагатити
сучасний політичний та дипломатичний дискурс. Наприклад, з метою об’єднати всі політичні сили в країні для боротьби з тероризмом, мовець звертається до їх представників
у парламенті Великобританії: «I respect that governments of all political colours in this country have had to fight terrorism and have had to take the people with them as they do so» [21].
За евфемізмом «political colours» («колір») стоїть приховане значення: «політичні сили з
різними уподобаннями та проявами лицемірства».
Аби показати могутність Великобританії та, в той же час, не створювати паніки серед
громадян країни, декілька разів автор повідомлення наголошує на слові «forces» («сили»)
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[21], яке, з одного боку, втілює могутність Великобританії, а з іншого боку, вжито для
пом’якшення напруженої військово-політичної ситуації, в умовах якої необхідне втручання військових. Відтак, ця лексична одиниця означає «збройні сили країни»: «…On
Monday I spoke to the President of Iraq in Paris and he expressed his gratitude for the vital
work our forces are doing. або Fourth, will there really be the ground forces needed to make
this operation a success?» [21].
Отже, зародження нового поліцентричного світу спричиняє хаотичність і непередбачуваність у відносинах між країнами та окремими регіонами. Саме для коригування такого балансу в політичному та дипломатичному дискурсі необхідно застосовувати
евфемізми.
Висновки. Евфемізми англомовного політичного та дипломатичного дискурсу початку ХХІ століття характеризуються переважно дотичністю до військово-політичної та
військово-дипломатичної тематики. Їх вживання вимагає дотримання певних правил і
норм спілкування. Власне тому діячі внутрішньої та міжнародної політики мусять переконливо й аргументовано викладати свою точку зору аудиторії, використовуючи необхідні для цього мовні та мовленнєві засоби; а також зобов’язані не порушувати норми
публічної комунікації, що існують у кожному суспільстві у відповідний період.
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МОВНА ОСОБИСТІСТЬ ПЕРСОНАЖА ДРАМАТИЧНОГО ТЕКСТУ
(НА МАТЕРІАЛІ П’ЄСИ В. ГЕРАСИМЧУКА
«ТРАГЕДІЯ НОБЕЛЯ І ДРАМА ХЕМІНГУЕЯ»)
У статті розглядаються мовні особистості персонажів А. Нобеля та Е. Хемінгуея.
Аналіз міжособистісної інтеракції здійснюється з урахуванням адресата комунікації.
Досліджуються моральні принципи, ціннісні орієнтири, інтелектуальні та емоційні
риси мовних особистостей дійових осіб через характеристику використання мовленнєвих жанрів, синтаксичних конструкцій, семантичних типів предикатів.
Ключові слова: мовна особистість, персонаж драматичного тексту, мовленнєві
жанри.
Наукові міркування про необхідність вивчення не лише системних фактів мови, а
й тенденцій їх використання певними носіями мови в окремих суспільствах, як відомо,
неодноразово порушувались в історії лінгвістики, зокрема в працях В. фон Гумбольдта,
О. Потебні, Г. Пауля, Ф. де Соссюра, Е. Бенвеніста та інших дослідників. Виокремлення
наукової галузі, яка вивчає «людину, що говорить», зумовило новий принцип аналізу
функціонування мови. Праці К. Ажежа [1], Г. Й Богіна [3], О. Залевської [4], Ю. М. Караулова [6], О. Леонтьєва [7] та інших науковців започаткували основні засади вивчення
мовної особистості. Об’єктами досліджень ставали мовні характеристики різних особистостей, зокрема політиків [9], науковців [8] у розмаїтті дискурсів [5]. Системному
вивченню сприяло також виокремлення спеціальної галузі «лінгвоперсонологія».
Запропонована стаття є частиною наскрізного вивчення моделювання дійової особи
драматичного тексту через аналіз конструювання його мовної особистості.
Персонажі драматичного твору ще не розглядалися в контексті презентації їх як мовних особистостей, в чому вбачаємо новизну дослідження.
У статті розглядаються способи вербальної презентації персонажів як варіанти мовленнєвої поведінки певних типів мовних особистостей. Оскільки матеріалом для цієї
статті слугував твір В. Герасимчука з циклу «П’єси про великих», у дослідженні акцентується увага на способах відтворення непересічних постатей, що уособлюють особливу
концентрацію інтелектуальних, моральних, емоційних та інших людських рис.
Метою статті є багатовимірне вивчення мовних особистостей персонажів драматичних творів через декодування їх мовленнєвої поведінки.
Завданнями є (1) аналіз мовних (лексичних, синтаксичних, прагматичних) та жанрово-стилістичних ознак мовлення персонажів; (2) декодування моральних принципів, ціннісних орієнтирів, інтелектуальних та емоційних рис мовних особистостей дійових осіб;
(3) вияв особливостей комунікативної інтеракції персонажів з урахуванням адресата.
Матеріалом, як зазначалося, слугувала п’єса В. Герасимчука «Трагедія Нобеля і драма Хемінгуея».
© Сахарова О.В., 2016
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Актуалізація соціальних проблем – мислитель і світ / мислитель і мир – у п’єсі «Трагедія Нобеля і драма Хемінгуея» зумовила конструювання подій таким чином, щоб герої
могли висловити найважливіші свої думки. Цьому завданню сприяють різні адресати. Характер комунікативного процесу зумовлюють, як відомо, і адресати, які, за влучним визначенням Н. Д. Арутюнової, «певним чином визначені, до того ж комунікативний намір
автора мовлення повинен бути узгодженим із цією характеристикою» [2; 358]. Ціннісні
орієнтири та моральні принципи Нобеля відтворюються у діалогах із пастором, помічником, письменницею, кореспондентом, а Хемінгуея – священиком і кореспондентами.
1. Найістотнішим способом презентації глибинних рис особистостей виявляється їх
діалоги з представниками церкви (пастором і священиком). У такій комунікативній моделі виступає переважно жанр ‘сповідь’, проте специфіка спілкування зумовлює перехід
діалогів до жанрів ‘відверта розмова’, або ‘дружня розмова’.
Образ, а втім – і мовна особистість Альфреда Нобеля ґрунтується на фатальному
протиріччі між його науковим винаходом (динаміту) та подальшим застосуванням цього відкриття. Цей факт приносить вченому, пацифісту, гуманісту неймовірні моральні
страждання:
Пастор. Ви робите дуже багато, пане Нобель. На ваші великі пожертви ми годуємо
і одягаємо сиріт, допомагаємо бідним, підтримуємо нашу молодь, яка опинилася на
чужині... Господь бачить ваші добрі діла...
Нобель (сумно). Господь бачить і те, що моїм динамітом убивають людей... Що
мені робити з цим, отче? Що мені робити зі своїм життям? Я винайшов динаміт, щоб
прокладати тунелі і дороги, а ним убивають людей!
Стан відчаю фокусується в питальних та окличних реченнях, стан розгубленості –
в узагальненні особистої проблеми «Що мені робити зі своїм життям?», у зверненні
до Бога.
Цікава також і постать пастора, який мудро розставляє світоглядні акценти, встановлює причинно-наслідкові відношення:
Пастор. Тоді скажіть мені чесно – ви придумали динаміт для війни?
Нобель. Я придумав його на заміну небезпечного нітрогліцерину, щоб прокладати
дороги й тунелі!
Пастор. Тоді який же це гріх?
Нобель. Але ж тепер з його допомогою убивають людей!
Пастор. Людину можна вбити навіть лопатою. Винен той, хто убиває, а не той,
хто придумав лопату. <…>
Нобель. Отче, я не боюся постати перед Божим судом... Але ж є ще і суд людський... Я не хочу залишитися в пам’яті людства винахідником тільки смертоносного
динаміту!
Пастор. Я знаю, що ви винайшли багато інших корисних речей...
Нобель. Так, але те все блідне у порівнянні з тим проклятим динамітом! А я вже
старий, щоб придумати щось нове.
Ціннісний зміст особистості Нобеля виявляється не лише в осмисленні відповідності свого життя до Божих заповідей, а й у відповідальності перед людством (Але ж є ще і
суд людський). Емоційний стан науковця передають окличні речення та фігури умовчання, відтворені через пунктуаційний знак крапки.
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Іншим чином побудований діалог Хемінгуея із священиком. Перед від’їздом на війну
письменник веде розмову скоріше філософську, в якій також виявляється багатовимірна
особистість у пошуках моральних домінант:
Хемінгуей. Я ніколи не боявся смерті, отче. <…> Отче, самогубство – це гріх?
Дон Андрес. Кажуть, що гріх... <…>
Хемінгуей. Але ви не осудили б таку людину?
Дон Андрес. Я б її зрозумів. <…>
Хемінгуей. Але яка ж тоді роль церкви?
Дон Андрес. Така ж, як і ваша. Ви письменник, і ви хочете своїми творами
Дон Андрес. Така ж, як і ваша. Ви письменник, і ви хочете своїми творами робити
людей кращими. Те ж саме стараються робити священики своїми проповідями і молитвами.
Хемінгуей. У письменників щось не дуже виходить робити людей кращими...
Дон Андрес. У священиків теж...
Хемінгуей. То що ж нам робити, отче?
Дон Андрес. Вам – писати, а нам – проповідувати. Інакше буде ще гірше...
Розгубленість перед світом зумовлює виникнення питань, чітко сформульованих
письменником (Отче, самогубство – це гріх?; То що ж нам робити, отче?). Він не
має, на перший погляд, такого глобального морального протиріччя, як А. Нобель, проте
відчуває безпомічність літератури «врятувати світ» (У письменників щось не дуже виходить робити людей кращими...).
У зазначених ситуаціях інтеракції герої апелюють до найболючіших та найважливіших проблем сучасності.
2. Іншою комунікативною моделлю, спрямованою на розкриття ціннісної структури
особистостей, є спілкування з пресою. Традиційно такий різновид відносять до жанру
‘інтерв’ю’, бо герої в них відповідають на поставлені питання. Проте у контексті п’єси
відповіді мовних особистостей тяжіють скоріше до жанру ‘роздуми’.
У відповідях на питання кореспондента, Альфред Нобель багатогранно розкриває
власний світогляд, наголошує на важливих соціальних питаннях взаємодії матеріального
та духовного:
Кореспондент. Ви жалкуєте, що заробили багато грошей?
Нобель. Я жалкую, що зробив дуже багато матеріального, але мало зробив для
душі...
Кореспондент. Ви дуже невибагливий у житті, навіть аскетичний...
Нобель. От тому мені і треба було іти у літературу – там я був би набагато
щасливіший.
Вічна та складна тема зв’язку гуманізму та бізнесу цікаво представлені у міркуванні
видатного науковця:
Кореспондент. Ви дуже багата людина, пане Нобель. Але ви відомі і як людина щедра, яка підтримує різні фонди, церкву, окремих громадян... Що змушує вас це робити,
адже так чинять не всі?..
Нобель. Спочатку я відповім вам як бізнесмен. <…> Людина повинна дбати про
інших з почуття милосердя. <…> Але навіть з чисто прагматичної точки зору наші
підприємці повинні розуміти, що добре забезпечений і духовно збагачений робітник
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працюватиме краще і продуктивніше. Тому я завжди дбав про своїх працівників. <…>
Я даю пожертви на церкву, бо вона робить людей кращими. А кращі люди і працюють
краще. <…> Тому мої великі пожертви церкві даремно дехто розцінює як моє намагання купити собі таким чином душевний спокій – ми живемо не у середньовіччі, щоб у
такий спосіб купувати в церкви індульгенцію на відпущення гріхів.
Мовній особистості Нобеля притаманні чіткий та послідовний виклад думок, встановлення причинно-наслідкових відношень, моделювання перспектив, про що свідчить
вживання складнопідрядних речень з підрядними причини, з підрядними мети. Переконаність у власних поглядах зумовлює також вживання модальних і ментальних предикатів (повинні розуміти, повинна дбати), ментальних предикатів (важливо підкреслити), предикатів активної дії (Робітник працюватиме. Я допомагаю. Я даю), мовлення
(говоритиму) тощо.
Комунікативна ситуація багатовимірного інтерв’ю Хемінгуея різним кореспондентам відтворює його ціннісні пріоритети як письменника:
1-й кореспондент. Пане Хемінгуей, ви щасливі, що вам присудили Нобелівську премію
за 1954 рік?
Хемінгуей. Колись я висловив таку думку: “Єдина нагорода для письменника в тому,
щоб добре робити свою справу, і це достатня нагорода для кожного”. Я завжди так
вважав. Письменник повинен відстоювати правду, а не добиватися звань і чекати нагород. То не боєць, який іде у бій заради медалей. Але медалі і ордени повинні вручатися
найсміливішим. І літературні премії повинні вручатись найкращим також. Тому я гордий сьогодні, що до мене прийшло таке високе визнання після довгих років їдкої критики
і нерозуміння.
Митець формулює свою позицію за допомогою модальних предикатів (письменник
повинен), образних паралелей та порівнянь.
Міркування Хемінгуея щодо сутності творчості ґрунтуються на побудові пояснювальних конструкцій:
Хемінгуей. <…> Воно (завдання письменника) полягає в тому, щоб писати правдиво
і, зрозумівши, в чому правда, виразити її так, щоб вона увійшла у свідомість читача
частиною його власного досвіду.
3-й кореспондент. Але спочатку цим досвідом письменник повинен збагатитися
сам...
Хемінгуей. Усе моє життя і було присвячене пошукам цього досвіду. <…>
3. Особлива реальність твору – це стосунки Нобеля та Хемінгуея з жінками.
Особистий біль у спілкуванні з коханою жінкою не отримує вербалізації, залишається імплікатурою (Нобель. Ви можете залишити собі все – за гарні квіти треба гарно
платити... (Одвернувся, щоб вона не бачила його болю). Науковець практично блокує
розгортання жанру ‘з’ясування стосунків’.
В іншій комунікативнй ситуації, де науковець спілкується із письменницею, Нобель
поводить себе вільніше:
Нобель (іде їй назустріч з розкритими обіймами). Я вітаю вас, баронесо!
Берта (жартома). Обережно, пане Нобель, я жінка заміжня...
Нобель (зітхнув). Та я ж по-дружньому обнімаю вас, пані Берто, – як пацифіст
пацифістку!
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Берта. Не іронізуйте над собою, Альфреде. Ви справді великий противник воєн.
У розмові з Бертою фон Зутнер виявляється яскрава схильність науковця до мовної
гри. Наведений далі фрагмент п’єси ілюструє жанр ‘дружня розмова’ між однодумцями.
Берта. Так, у вас до літератури великий інтерес: Вольтер, Шекспір, Гюго, Бальзак, Мопассан, Тургенєв, Ібсен... Я нікого не забула?
Нобель. Серед моїх любимих письменників ви забули назвати себе...
Берта. Серед любимих чи серед письменників? (Лукаво подивилась на нього).
Нобель (тепер уже він помахав їй пальчиком). Берто... Ви жінка заміжня...
Берта. Я пам’ятаю. Спасибі вам, Альфреде, за все. І за вашу моральну підтримку
у першу чергу. Я вже не кажу про гроші – без вашої допомоги я не змогла б видавати
свій журнал.
Особисте життя Хемінгуея було більш насиченим, що яскраво відображено у п’єсі у
стосунках з трьома (з чотирьох) дружинами. Комунікативні ситуації відтворюють схильність письменника до певних буттєвих та гендерних узагальнень:
Поліна. Мене хвилює Марта Гельхорн і твій роман з нею!
Хемінгуей. Полін, ти мене теж у Хедлі відбила. І тоді тебе не хвилював її душевний
стан...
Поліна. Я думала про нас!
Хемінгуей. Ні, ти думала про себе...
Поліна. Але я не думала, що ти мене покинеш!
Хемінгуей. Жінка, яка відбиває чоловіка у його першої дружини, повинна бути готова до того, що згодом її місце може зайняти третя...
Поліна. Своїй третій дружині ти скажеш те саме?!
Хемінгуей. Треті дружини це самі добре розуміють. А от до других це чомусь дуже
важко доходить.
У діалозі, що ілюструє жанр ‘з’ясування стосунків’, письменник використовує однозначні повчальні відповіді, модальні предикати (повинна бути готова), образливі репліки (дуже важко доходить).
Зміна адресата-дружини в чомусь і коригує мовленнєву поведінку письменника,
чому, можливо, і сприяє мовна особистість Мері (четвертої дружини): «Ерні, я знаю, що
я в тебе четверта дружина... Тому якщо вранці ти мене назвеш Хедлі, в обід Поліною,
а ввечері Мартою – я не здивуюсь і не ображусь. Мені вистачить і того, що ти назвеш
мене Мері вночі...».
Комунікативна ситуація відтворює кооперативне сімейне спілкування в період висування Хемінгуея на Нобелівську премію:
Мері. <…> Я тобі зачитаю дещо про Альфреда Нобеля. Якщо тебе вже висунули
на Нобелівську премію, то ти повинен чим побільше про нього знати. <…> Ви з Нобелем – повна протилежність один одному! Він ніколи не вживав спиртного, а ти п’єш
усе підряд...
Хемінгуей. Неправда! Я п’ю тільки все найкраще! (Наливає собі вина).
Мері. Він ніколи не був одружений, а ти – чотири рази!
Хемінгуей. Чого сп’яну не зробиш...
Мері. Він уникав карт і інших азартних ігор, а ти граєш у карти, в кості, в рулетку,
робиш ставки на скачках!
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Хемінгуей. Так, на це я потратив багато часу... Краще б я замість цього усього та
ще разів два одружився...
Мері. Він не мав дітей, а в тебе є аж три сини!
Хемінгуей. Може, й більше – хто його знає...
Мері. Але у вас є одна спільна риса – він для своїх досліджень весь час замикався у
лабораторії, а ти для свого писання – у робочому кабінеті. Хемінгуей. Мері! Та це ж
головне! (По якійсь паузі). А рибалку він любив?
У жанрі ‘сімейна розмова’ спостерігається не лише сюжетна кульмінація, в якій Мері
проводить порівняльну характеристику між особистостями Нобеля та Хемінгуея, але й
смислова домінанта, за якою віддзеркалюються провідні риси визначних діячів науки
та літератури. Саме в цій сцені найяскравіше виявляється ігрова мовна особистість Хемінгуея, його іронічне ставлення до власного життя та певних соціальних стереотипів.
Композиція драматичного твору передбачає презентацію постатей Нобеля та Хемінгуея у логічній (хронологічній) послідовності. Мовні особистості видатних діячів науки
та літератури моделюються через комунікативні ситуації, де вони опиняються з різними
адресатами, що зумовлює жанрові пріоритети та вибір ними мовних засобів.
Концептуальні, світоглядні, ціннісні уявлення про світ та себе у світі найповніше
розкриваються у розмовах із представниками церкви. Генологічною специфікою виступає певний синкретизм традиційного для такого дискурсу жанру ‘сповідь’ із жанрами
‘відверта розмова’, ‘дружня розмова’. Емоційний стан відчаю, розгубленості, які в різних контекстах виявляються в обох героях, відтворюють питальні, окличні речення, фігури умовчання.
Комунікативна модель, в якій Нобель та Хемінгуей, спілкуються з кореспондентами, являють собою перехід від жанру ‘інтерв’ю’ до жанру ‘роздуми’, які значно доповнюють уявлення про концептуальні домінанти героїв. Науковець послідовно викладає
свої думки, долучаючи причинно-наслідкові відношення, використовуючи, відповідно,
складні речення. Показовим є пропозиційний аналіз мовлення: Нобель вживає предикати
модельні, ментальні, активної дії. Дискурс інтерв’ю в частині, присвяченій Хемінгуею,
відзначається більшою афористичністю, апеляцією до концептів «художня правда», «досвід» тощо. Мовна особистість письменника у цьому фрагменті моделюється переважно
через вживання модальних предикатів.
Якщо декодування моральних принципів, ціннісних орієнтирів, інтелектуальних рис
героїв реалізується у дискурсі взаємодії з церквою та суспільством, то більш глибокі особистісні ознаки виявляються у неформальних комунікативних ситуаціях, зокрема, із жінками. Найпоширеніший жанр міжособистісного спілкування ‘з’ясування стосунків’ має
розвиток в інтеракції Хемінгуея та редукується у Нобеля. Нейтральні стосунки науковця
породжують невимушене спілкування, що наближається до жанру ‘дружня розмова’.
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ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ ПЕРСОНАЖА ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕКСТА
(НА МАТЕРИАЛЕ ПЬЕСЫ В. ГЕРАСИМЧУКА
«ТРАГЕДИЯ НОБЕЛЯ И ДРАМА ХЕМИНГУЭЯ»)
В статье рассматриваются языковые личности А. Нобеля та Э. Хемингуэя. Анализ межличностной интеракции осуществляется с учетом адресата коммуникации.
Исследуются нравственные принципы, ценностные ориентиры, интеллектуальные и
эмоциональные черты языковых личностей действующих лиц через характеристику
использования речевых жанров, синтаксических конструкцій, семантических типов
предикатов.
Ключевые слова: языковая личность, персонаж драматического текста, речевые
жанры.
Sakharova O.V., PhD, assistant professor
Ukrainian national Tchaikovsky academy of Music, Kyiv
LANGUAGE PERSONALITY OF THE CHARACTERS IN THE DRAMATIC
TEXT (BASED ON V. GERASIMCHUK’S PLAY “NOBEL’S TRAGEDY AND
HEMINGWAY’S DRAMA”)
The article deals with the language of such personalities as A. Nobel and
E. Hemingway. The analysis of interpersonal interaction is accomplished taking into
account the recipient of communicative message. The ethical principles, valuable reference
points, intellectual and emotional features of the linguistic personality of the character are
studied through the characterization of the use of speech genres, syntax constructions and
semantic types of predicates.
Key words: language personality, the character of dramatic text, speech genre.
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ОБ ОДНОМ ПАРОДИЙНОМ ОБРАЗЕ В ТРИЛОГИИ В.П. КРЫМОВА
«ЗА МИЛЛИОНАМИ»
В статье предпринимается попытка выявить особенности одного из пародийных
образов, созданных во втором романе трилогии В.П. Крымова «Хорошо жили в Петербурге». Писатель описывает быт и нравы в русском периодическом издании, в котором
угадывается газета «Новое время». Прототипами большинства образов этого тома
трилогии были ее сотрудники, в том числе, хозяин издания А.С. Суворин (Кащеев), Г.Н.
Снесарев (Грабельщиков) и др., которые показаны нелицеприятно, но в целом сочувственно. Однако в романе создан лишь один пародийный образ, прототипом которого
является В.В. Розанов. Автор укрупняет некоторые черты его внешности, а также
творчества, сводя его лишь к теме пола. Отдавая должное таланту писателя, В.П.
Крымов создает пародию на него, осмеивая приверженность В.В. Розанова культу женского тела, а также давая читателю намеки, позволяющие установить прототип Семена Семеновича Цветкова.
Ключевые слова: массовая литература, автобиографическая трилогия, газета
«Новое время», пародийный образ, прототип.
Трилогия В.П. Крымова «За миллионами», вышедшая в свет в Берлине начале 1930-х
гг., когда писатель жил в эмиграции, современному читателю практически не известна.
Она не переиздавалась на родине, и сегодня является библиографической редкостью. Изучение этого оригинального произведения, состоящего из трех романов («Сидорово ученье», «Хорошо жили в Петербурге» и «Дьяволенок под столом»), а также примыкающего
к нему романа «Фуга» ставит перед исследователем немало проблем. По мнению А.Б.
Устинова, оно является автобиографическим, К. Зайцев называл его романом-сплетней
[5, с. 185], и в обеих оценках есть своя доля истины.
Одним из плодотворных аспектов изучения трилогии является осмысление особенностей отражения реалий русской дореволюционной жизни, в том числе, и литературного быта. Главный герой трилогии, Арсений Аристархов, – успешный делец, миллионер,
который, однако, не лишен писательских и журналистских амбиций: «Арсения давно
тянуло в газетный мир. ”Там узел мозговой энергии. Там талантливые и остроумные
люди… Я интересуюсь наукой, искусством, тратя на это деловое время, а там, занимаясь
тем же, я буду делать самое дело. Быть в центре осведомленности. Дело журналиста и
заключается в том, чтобы всем интересоваться, все знать… Что может быть интереснее такой работы!? – Там связи…”» [3, с. 6]. Используя свои знакомства, он становится
внештатным сотрудником большого и популярного издания «Русская газета», в котором
угадывается известная русская газета «Новое время», хозяином и издателем которой был
А.С. Суворин.
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Цель данной статьи состоит в том, чтобы проанализировать особенности одного из
пародийных образов, созданных во втором романе трилогии «Хорошо жили в Петербурге». До сих пор это произведение в поле зрения исследователей, в сущности, не попадало. Оно лишь названо в справочной статье А.Б. Устинова в биографическом словаре
«Русские писатели. 1800 – 1917» [5].
В романе большое место отведено художественному осмыслению феномена популярного периодического издания, не только осуществлявшего обычную газетную деятельность, но и умело влиявшего на экономическую, в том числе, финансовую политику
государства. В.П. Крымов был сотрудником «Нового времени» с 1910 г., потому хорошо
знал не только его редакторскую политику, людей, которые сотрудничали в издании, но
и тех, кто общался в этом кругу. Он был коммерческим директором «Нового времени»,
был автором заметок о светской жизни не только в этой, но и других газетах – «Вечернее
время», «Русское слово», «Свет», т.е. был знатоком и светской, и газетной жизни. В образе хозяина «Русской газеты», Кащеева, угадывается А.С. Суворин («старик Суворин»);
Грабельщикова – Г.Н. Снесарев [5, с. 185], Войтинской – балерина М.Ф. Ксешинская,
Князя – вел. кн. Андрей Владимирович и т.д. Одним из тех, кто сотрудничал в «Новом
времени» с 1889 по 1917 г., был и Василий Васильевич Розанов, выдающийся русский
писатель, критик, мыслитель, активно печатавшийся в газете, опубликовавший в ней
сотни заметок, фельетонов, статей, рецензий. По нашему мнению, именно он был прототипом Семена Семеновича Цветкова, знакомого Арсения Аристархова.
В этом образе В.П. Крымов подчеркнул именно те стороны личности и ту тему, по
которой В.В. Розанов угадывается безошибочно. Так, его герой носит имя и отчество,
напоминающие имя и отчество писателя: Семен Семенович – Василий Васильевич. Его
фамилия – Цветков, вызывающая ассоциацию с фамилией Розанов. Описана и его характерная внешность: «Маленький, плюгавенький, с жиденькой бородкой и потными
руками, казалось, он должен быть для женщин отталкивающим. Уйдя от него, хотелось
первым делом вытереть руки от его потного прикосновения. Но женщины интересовались им…» [3, с. 203]. Как известно, об облике В.В. Розанова впечатлений сохранилось
не так много: о нем можно судить по фотографиям. Но Э. Голлербах запомнил его таким:
«Вскоре ко мне вышел мелкими шажками небольшого роста старичок, самой мирной и
ласковой наружности. Я почему-то ожидал увидеть полного, обрюзглого “Обломова”, с
рыжей шевелюрой и голубыми глазами. А увидел как раз противоположное: прямого,
бодрого, скорее худощавого, чем полного человека с седой головой, – изжелта седыми
усами и бородкой. На подвижном лице светились лукаво и умно черные (карие) глаза. Он
показался мне одновременно и тревожным, и сосредоточенным. <…> Внешность у него
была скромная, тусклая, тип старого чиновника или учителя; он мог бы сойти также за
дьячка или пономаря.» [2, с. 19]. В.П. Крымов подчеркивает в нем непрезентабельность
и тревожность.
Говоря о творчестве Цветкова, повествователь акцентирует только одну тему: «Читая
назавтра его статьи, хотелось видеть опять живого Цветкова. Цветкова называли порнографической натурой. Это было неверно. В Цветкове было столько обнаженности, что не
могло быть уже речи о пошлости или порнографии. Он шел до обнаженности мраморной
статуи. Неприлична полуприкрытая, хихикающая над намеками пошлость, а в Цветкове
был обнаженный белый мрамор мысли… Цветков больше всего писал по сексуальным
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вопросам: у него была религия полового акта» [3, с. 204]. Здесь В.П. Крымов оказывается не пародийно язвителен, а, скорее, справедлив к В.В. Розанову. Он, действительно,
не впадал в пошлость, но поднимал проблемы, до этого никогда с такой силой не звучавшие в русской литературе. Деятельный участник Религиозно-философских собраний,
он много писал о нерешенной в христианстве проблеме пола: известна его полемика об
этом с Д.С. Мережковским.
В «Русской идее» Н. Бердяев справедливо говорил о том, что главная тема В.В. Розанова как гениального писателя – «тема пола, взятая как религиозная. Розанов разделяет
религии на религии рождения и религии смерти. …Большая часть языческих религий –
религии рождения, апофеоз жизни; христианство же есть религия смерти. Тень Голгофы
легла на мир и отравила радость жизни. Иисус заворожил мир, и в сладости Иисуса мир
прогорк. Рождение связано с полом. Пол – источник жизни. Если благословлять и освящать жизнь и рождение, то должно благословлять и освящать пол. Христианство в этом
отношении остается двусмысленным. Оно не решается осудить жизнь и рождение. Оно
даже видит оправдание брака, соединение мужа и жены в рождении детей. Но пола оно
гнушается и закрывает глаза на него. Розанов считает это лицемерием и провоцирует
христиан на решительный ответ. Он, в конце концов, приходит к мысли, что христианство – враг жизни, что оно есть религия смерти» [1, с. 190]. Конечно, В.П. Крымов не
претендовал на такое глубокое исследование взглядов В.В. Розанова. В его Цветкове верность теме пола демонстрируется навязчиво и прямолинейно.
Так, за столом популярному писателю Цветкову предлагаются пирожные, он предпочитает им сушки, которые «взял с тарелки, наложил в стакан и стал размешивать.
Мешал, пока сушки сделались склизкими, размокли. вытаскивал их ложечкой, клал
пальцами в рот и обсасывал. Именно такие ему нравились: чтобы были мокрые, теплые,
осклизкие… И в этом время говорил об египтологии, рассказывал какую-то подробность
в ”ключе власти”, которую нашел в этом новом английском томе. Когда встали, Цветков
оказался в дверях рядом с Войтинской. Вдруг он покраснел, заблестели и замаслились
глазки, лоб стал еще потнее, и он взял тихонько Войтинскую за грудь: ”Грудочки какие!
миленькие… Позвольте потрогать. Я ведь так, эстетически, без всякой плохой мысли…
Священнодействуя” … шепелявил Цветков, брызгая слюной и задыхаясь, не обращая
внимания на Арсения и Мамона. Наконец, он зацепился за ковер, растянулся и разбил
нос. Сцена была глупая, смешная, безобразная» [3, с. 208]. В.П. Крымов подчеркивает
два аспекта: физиологический («чтобы были мокрые, теплые, осклизкие») и, так сказать,
философский («эстетически, без всякой плохой мысли… Священнодействуя»).
Возможно, предположение о том, что прообразом Цветкова был В.В. Розанов, способно вызвать сомнение: В.П. Крымов создал образ несимпатичного ему писателя, в котором не обязательно воплощены черты именно В.В. Розанова. Однако еще один фрагмент главы, по нашему мнению, это сходство подчеркивает, углубляет, утверждает.
Современникам было хорошо известно бросающееся в глаза несоответствие утонченной мысли В.В. Розанова о проблеме пола его семейной жизни, отвечавшей русской
патриархальной традиции. Поначалу он был неудачно женат на А.П. Сусловой, бывшей
возлюбленной Ф.М. Достоевского, с которой так и не сумел развестись. Его подлинная
семейная жизнь началась лишь после знакомства с В.Д. Бутягиной, с которой он тайно
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венчался. Это была многодетная и счастливая семья с женщиной «удивительного спокойствия и ясности души, соединенной с тихой и чисто русской экзальтацией»[4].
В.П. Крымов подчеркивает это обстоятельство в биографии писателя. «Цветков жил
в пятом этаже. На лестнице пахло котами. На звонок в переднюю высыпала орава детей
в шерстяных платках. Потом выплыла сама супруга, большая, пожилая, расплывчатая,
сдобная баба. Как живой парадокс – певец сексуальности и вдруг такая баба и такая орава детей!» [3, с. 204]. Отказываясь посетить великосветский салон Войтинской, Цветков
говорит, что должен «ехать на заседание религиозно-философского кружка, обещал быть
непременно. Доклад там читаю» [3, с. 205]. Рассматривая библиотеку Цветкова, в которой любовно были собраны все издания его произведений, Аристархов обнаруживает
книгу о Египте. «Раскрывши ее наугад, Арсений увидел забытый там листок, весь исчерченный пером. Много раз вдоль и поперек повторялись слова: “Изида, Озирис, Пречистая Дева”. А кругом все было все было зарисовано схематическими изображениями
половых органов – мужских и женских. Видимо, Цветков над чем-то думал и все время это рисовал» [3, с. 207]. Интересен комментарий героя к обнаруженному им листку:
«Поразительный документ… Со временем, когда умрет Цветков, будет музейной вещью,
материалом для его биографии… Один из ключей к раскрытию тайников души человеческой» [3, с. 207]. В.П. Крымов работал над трилогией уже после смерти В.В. Розанова.
В словах его героя ощутимо всеведение повествователя, которым Арсений Аристархов
обладать, конечно, не мог. Многодетная семья, несоответствующая идеалу В.В. Розанова-мыслителя женщина, сосредоточенность на древних египетских и христианских
представлениях о поле, а также заседание религиозно-философского кружка несомненно
указывают, по нашему мнению, на прообраз Цветкова.
Возникает вопрос о том, как В.П. Крымов относился к В.В. Розанову и с какой целью
создал пародию на него? В некоторой степени ответом на него является финал главы.
«Природа захотела подурачиться, – заключает повествователь, – взяла горсточку ярких
кристалликов гениальности и бросила их в самого неподходящего – по понятиям людей – человека. И получился Цветков…» [3, с. 208]. Вкладывая подобную оценку с уста
своего героя, писатель, думается, выразил и собственное отношение к В.В. Розанову,
талантливому, оригинальному мыслителю – и нелепому человеку.
Но если рассматривать этот фрагмент в контексте всего повествования о русской
прессе, то можно утверждать, что оценивая ее, как мощное средство манипуляции общественным мнением, автор все же не имел иллюзий на ее счет и на счет тех, кто ее
создавал. Во всяком случае, уважение к А.С. Суворину, которое писатель, вероятно,
все же испытывал, не мешало В.П. Крымову обнажить нелицеприятные стороны его
семейной жизни, описать «Кащеевский цех», т.е. группу содержанок сына Кащеева,
попутно пересказывая сплетни о бывших женах и отца, и сына, а также показать механизмы, с помощью которых сам Кащеев зарабатывал миллионы, играл на бирже,
увеличивал тираж издания и пр. О каждом, у кого был прототип, В.П. Крымов писал
довольно откровенно, преувеличивая отдельные, как правило, негативные стороны
личности, и не останавливаясь на положительных. Может быть, потому одни из критиков русской эмиграции и назвал его произведение «сплетней». Впрочем, эта тема
требует отдельного внимания.
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ПРО ОДИН ПАРОДІЙНИЙ ОБРАЗ В ТРИЛОГІЇ В.П. КРИМОВА
«ЗА МІЛЬЙОНАМИ»
У статті робиться спроба виявити особливості одного з пародійних образів, створених у другому романі трилогії В.П. Кримова «Добре жили в Петербурзі». Письменник
описує побут і звичаї в російському періодичному виданні, в якому згадується газета «Новий час». Прототипами більшості образів цього тому трилогії були її співробітники, в
тому числі, господар видання А.С. Суворін (Кащеєв), Г.М. Снесарев (Грабельщіков) та
ін., які показані безсторонньо, але в цілому співчутливо. Однак в романі створений лише
один пародійний образ, прототипом якого є В.В. Розанов. Автор увиразнює деякі риси
його зовнішності, а також творчості, зводячи його лише до теми статі. Віддаючи
належне таланту письменника, В.П. Кримов створює пародію на нього, висміюючи
прихильність В.В. Розанова культу жіночого тіла, а також даючи читачеві натяки, що
дозволяють встановити прототип Семена Семеновича Цвєткова.
Ключові слова: масова література, автобіографічна трилогія, газета «Новий час»,
пародійний образ, прототип.
Khinkiladze E. V., PhD, Assistant Professor
National Aerospace University “Kharkiv Aviation Institute”, Kharkiv
A PARODY OF THE TRILOGY IN THE FORM OF V.P. KRYMOV
«FOR THE MILLIONS»
The article attempts to identify characteristics of a parody images created in the second
novel of the trilogy V.P. Krymov «Well lived in St. Petersburg.» The writer describes the life
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and customs in the Russian periodicals in which guesses the newspaper «New time». Prototypes
of most images in this volume of the trilogy had its staff, including the owner of publishing A.S.
Suvorin (Kashcheev), GN Snesarev (Grabelshchikov) and etc., who shows without prejudice, but
in general sympathy. However, in the novel is only one way of parody created, the prototype of
which is V. Rozanov. Author enlarges some of the features of its appearance, as well as creativity,
reducing it merely to the subject of sex. Giving his due to the talent of the writer, V.P. Krymov creates a parody of him, making fun of V.V. Rozanov’s adherence cult of the female body, as well as
giving hints to the reader, allowing establish Semen Semenovich Tsvetkov’s prototype.
Keywords: mass literature, autobiographical trilogy, the newspaper “New time”, a parody
image, prototype.
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МОДИФИКАЦИИ СЕМАНТИКИ ТУРЕЦКИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ
В ПРОЦЕССЕ ИХ ОСВОЕНИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
В статье предложен обзор некоторых вопросов изменения семантики иноязычной
лексемы в процессе её адаптации в языке-реципиенте на примере турецких заимствований в современном русском языке. Рассмотрены различные типы модификаций смысловой структуры и семантического объёма турцизмов, затрагивается вопрос семантической корреляции заимствования и его иноязычного прототипа.
Ключевые слова: турцизм, модификации семантики, турецкий прототип, семантический объём, сужение семантики, расширение семантики, корреляция.
Семантический аспект процесса адаптации иноязычных слов в языке-реципиенте постоянно представляет интерес для лингвистов, так как он охватывает широкий
круг вопросов. Среди множества направлений семантического освоения заимствованного слова модификации значений его иноязычного прототипа заслуживают особого
внимания. В настоящей статье на материале турецких заимствований в русском языке
предполагается показать характерные особенности, а также установить определённые
закономерности семантических модификаций иноязычных лексем путём формального сопоставления семантики прототипа в языке-источнике и заимствованной единицы
в языке-реципиенте. Выявление роли иноязычного прототипа в процессе смысловой
адаптации турцизмов, а также факторов, влияющих на указанный процесс, обуславливают актуальность данной статьи.
Факторы, влияющие на процесс семантической адаптации, исследователи оценивают по-разному. С одной стороны, принимается во внимание роль языка-источника при
освоении иноязычного слова: считается, что только пока язык-источник и заимствующий язык контактируют между собой, возможно развитие семантики заимствования
© Таныш С., 2016
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(Е.Э. Биржакова [2]). С другой стороны, полагается, что влияние языка-источника имеет
место только в момент вхождения в заимствующий язык, а процесс освоения происходит
независимо от каких-либо прежних связей и ассоциаций. Данная позиция характерна для
работ многих современных лингвистов (Р.С. Кимягарова [7], З.Н. Козлова [8]). Например, З.Н. Козлова отмечает: «слово, <…> лишённое внутренней формы, <…> способно
подвергаться смысловым изменениям, удивительным с позиции языка, давшего это слово» [8: 93]. Наши наблюдения над семантикой турецких заимствований подтверждают
скорее вторую точку зрения: большинство турцизмов получает своё индивидуальное
развитие на новой почве, эксплицируя другой отрезок действительности, отличающийся
от прототипа в языке-источнике.
Типичным явлением для заимствования является сужение семантического объёма
лексемы, другими словами, заимствованное слово в языке-реципиенте отображает менее
широкий отрезок действительности и имеет меньше возможностей смысловой и контекстуальной интерпретации, чем его прототип в языке-источнике. В первую очередь
данное положение касается турцизмов, прототипы которых являются многозначными
лексемами. В лингвистической литературе существует достаточно обоснованное мнение
о том, что слово заимствуется из одной языковой системы в другую обычно в одном
значении (Т.Г. Амирова [1], О.В. Загоровская, [6]). Полагается, что единицей контакта
двух языков, даже в условиях полисемии, может быть только одно из значений, следовательно, только одно значение и реализуется в конкретном языковом воспроизведении.
Показательно также, что именно то из значений, которое наиболее чётко соотносится с
определённым предметом в реальной действительности, и является единицей контакта
в условиях полисемии.
Анализируемый нами материал последовательно подтверждает указанное положение. В первую очередь, следует отметить явление специализации понятия отдельных
турцизмов: турецкие прототипы таких лексем зачастую эксплицируют родовое понятие
в языке-источнике, реализация которого не представляется возможной при заимствовании. Например, семантический объём прототипа лексемы аскер включает в турецком
языке такие понятия как военнослужащий от рядового (солдата) до генерала; армия,
воинская повинность; дисциплинированный человек; герой, защищающий родину [11:
144]1. На почве заимствующего языка указанная единица эксплицирует более узкий отрезок действительности и реализуется в узкоспециальном значении «Турецкий солдат»
[5: 62]. Аналогично специализацией значения на почве языка-реципиента характеризуются наименования музыкальных инструментов дудук, саз и тулумбас, турецкие прототипы которых являются родовыми, обобщающими понятиями в языке-источнике. Отметим ещё несколько турцизмов, семантика которых характеризуется более узкой специализацией по сравнению с их турецкими прототипами: алача (аладжа): тур. «пёстрый»
> рус. «пёстрая ткань»; баштан: тур. «огород» > рус. «бахча»; долма: тур. «процесс
наполнения» > рус. «блюдо»;, изумруд: тур. «тёмно-зелёный цвет» > рус. «камень»; кир:
тур. «грязь» > рус. «земля, пропитанная нефтью»; кирка: тур. «лопата, весло» > рус.
«горный инструмент»; конак: тур. «большой дом» > рус. «государственное учреждение
у мусульман»; лал: тур. «алый цвет» > рус. «камень»; чикчиры: тур. «штаны» > рус.
1
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Перевод дефиниций из толкового словаря турецкого языка (Türkçe sözlük /Türk Dil Kurumu. –
Türk Tarih Kurumu Basim Evi – Ankara, 1998) с турецкого языка на русский наш (С.Т)

«униформа гусар», янычар: тур. «военное подразделение» > рус. «солдат». Данный ряд
могут продолжить турцизмы архалык (архалук), визирь, гювеч, казаскер, кафтан, мудир,
нефть, пай, палаш, пара, паша, пашалык, пече, санджак, ферязь, чадра, чоха, шептала,
эфенди. Турецкие прототипы данных лексем в языке-источнике имеют несколько значений, из которых только одно заимствовано в русский язык.
Некоторые лингвисты обращают внимание на тот факт, что хотя и довольно редко,
но всё же явление заимствования полисемии имеет место при языковых контактах (Е.Э.
Биржакова [2]). В анализируемом нами материале в этом отношении обращает на себя
внимание лексема фитиль. Оба значения данного слова (фитиль1 «Лента, жгут или
шнур, служащие для горения в осветительных и нагревательных приборах» и фитиль2
«Горючий шнур для воспламенения зарядов, для передачи огня на расстояние при производстве взрывов» [5: 619]) корреспондируют со значениями полисемичного прототипа fitil1 и fitil4, обладающего широким спектром значений в языке-источнике: 1. Как правило,
легко воспламеняемый материал изогнутой формы, сделанный из сплетённых волокон
хлопка, при поджигании обеспечивающий сгорание масла или жира в лампе, светильнике, лампаде и свече, а также способствующий воспламенению бензина в зажигалке; 2. Стерильный бинт, корпия, используемая для перевязки и лечения глубоких ран; 3.
Анальные свечи конической формы и застывшей маслянистой консистенции, вводимые
в задний проход; 4. Воспламеняющаяся субстанция, которой придаётся форма шнура,
ранее использовавшаяся для приведения в действие пушек, а в наши дни применяемая для
подрыва подземных стоков, запал; 5. Шнурок, оторочка по краю или шву одежды, кант;
6. Тесьма, используемая для того, чтобы скрыть швы и гвоздики на креслах, стульях и
прочей мебели для сидения; 7. Ткань, сшитая в виде дорожки; 8. Вид карточной игры, в
которой игрокам необходимо как можно быстрее избавиться от своих карт, которые
каждый из них получает в количестве восьми штук; 9. уст. Мера веса, равная 0,0125
г [11: 792]. С одной стороны, можно предположить, что в данном случае оба значения
могли одновременно быть единицей языкового контакта, поскольку они фактически отражают один и тот же отрезок действительности. С другой стороны, сложно утверждать
о заимствовании полисемии, руководствуясь исключительно частичным формальным
совпадением семантической структуры коррелирующих языковых единиц, без учёта,
например, описанных нами выше экстралингвистических обстоятельств заимствования.
Как показывают приведённые примеры, в новой языковой среде заимствованная единица является фактически звуковым комплексом, за которым закреплён определённый
смысл, не соотносящийся со смежными понятиями или другими языковыми единицами, корреспондирующими с прототипом. Подтверждением данного положения могут
служить также лексемы, турецкие прототипы которых, наряду с конкретным значением,
заимствованным в русский язык, обладают переносными значениями, реализация которых невозможна на русской почве. Например, переносные значения турецких прототипов лексем фундук «Имущество, приобретённое нечестным путём» [11: 778] и ясырь
«Человек, зациклившийся на определённой идее или человеке» [11: 726] не находят ни
смысловой, ни контекстуальной экспликации в принимающем языке. Тем не менее, обращает на себя внимание переносное просторечное значение прототипа турцизма арбуз
«Женская грудь» [11: 1223]. На русской почве данное значение находит контекстуальную реализацию, что можно подтвердить примерами из художественной литературы:
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«Родившись целиком в мать, она была <…> коротенькая, круглая, но рыхлая, с сильно
развитой, – как говорится: арбузовидной грудью…>» [Д. В. Григорович. Не по хорошу
мил, – по милу хорош (1889)]; «Тут было все: арбузные груди, краткий, но выразительный нос, расписные щеки, мощный затылок и необозримые зады». [И. Ильф, Е. Петров.
Двенадцать стульев (1927)]; «Другие же просто пялят глаза друг на друга, положив арбузные груди на перила». [Василий Катанян. Прикосновение к идолам (1998)] [10]. В связи с
этим возникает вопрос, действительно ли заимствованная единица теряет все ассоциативные связи, присущие её прототипу в языке-источнике, или же сохранение определённой
корреляции с иноязычным прототипом может иметь место? В данном конкретном случае
трудно доказать, что развитие переносного значения, реализованного исключительно на
контекстуальном уровне, происходило под влиянием семантики иноязычного прототипа.
Мы придерживаемся мнения, что семантическая деривация заимствованной лексемы происходит уже под влиянием новых условий, сложившихся в заимствующем языке. Рассмотрим подробнее явления расширения семантики турцизмов на русской почве.
Расширение семантического объёма заимствованной лексемы происходит, в основном, путём семантической деривации вследствие метафоризации, основанной на
внешнем или функциональном сходстве. Например, при заимствовании лексемы бугай
единицей контакта послужило конкретное значение турецкого прототипа boğa «Самец
крупного рогатого скота» [11: 320], а в результате метафорического переноса по внешнему сходству на русской почве развивается значение с неодобрительной коннотацией
бугай2 «О рослом, крепком и сильном мужчине» [3: 100]. Результатом метафоризации по
функции считаем семантические дериваты турцизмов мишень «Тот, кто является предметом нападок, насмешек» [5: 368], ярлык2 «Листок на чём-н. с наименованием, клеймом, какими-н. специальными сведениями», ярлык3 «Шаблонная, стандартная, обычно
неодобрительная краткая характеристика, оценка кого-чего-н.» [9: 846], колпак «Покрышка круглой или конусообразной формы над различными предметами» [5: 278]. В последнем примере наблюдаем явление генерализации значения: заимствованная единица
не соотносится с сугубо одним предметом номинации, а представляет собой единицу с
боле широкой семантикой – родовое понятие.
Различные пути расширения семантики на почве принимающего языка иллюстрируют следующие примеры. Вследствие метафоризации с актуализацией скрытой периферийной семы развивается переносное значение лексемы куркуль2 «Скупой, прижимистый человек» [9: 308]; результатом метонимии считаем появление значений буза2
«Возня, драка, шум, скандал» [5: 105], а также султан21 «Украшение на головных уборах,
преимущественно военных, в виде пучка перьев или стоячих конских волос, а также
на головах лошадей в торжественных церемониях» [5: 556]. Дальнейшая актуализация
семы «внешний признак» послужила основой для появления переносного значения султан22 «Расширяющийся кверху столб чего-н.» и узкоспециального значения султан23
«Соцветия у некоторых растений» [5: 556].
Предпринятый в статье краткий обзор модификаций смысловой структуры и семантического объёма турцизмов в процессе заимствования позволяет сделать следующие
выводы. Прослеживаются две противоположные тенденции в семантике заимствованных
лексем: сужение, специализация значения в момент вхождения слова в заимствующий
язык и расширение, генерализация значения, характерные для процесса семантической
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адаптации в языке-реципиенте. Ассоциативные связи прототипа в языке-источнике могут оказывать влияние на семантическую адаптацию заимствованной единицы в новой
языковой среде, что позволяет предполагать её семантическую корреляцию с прототипом. Последнее положение нуждается в дальнейшей разработке на более широком фактическом материале.
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Таниш С.
Стамбул, Туреччина
МОДИФІКАЦІЇ СЕМАНТИКИ ТУРЕЦЬКИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ У ПРОЦЕСІ ЇХ
ЗАСВОЄННЯ В РОСІЙСЬКІЙ МОВІ
У статті запропонований огляд деяких питань стосовно зміни семантики іншомовної лексики в процесі її адаптації в мові-реципієнті на прикладі турецьких запозичень
у сучасній російській мові. Розглянуто різні типи модифікацій смислової структури і
семантичного обсягу турцизмів, автор торкається питання семантичної кореляції запозичень і їх іншомовного прототипу.
Ключові слова: турцизм, модифікації семантики, турецький прототип, семантичний обсяг, звуження семантики, розширення семантики, кореляція.
373

Sinan Tanish
Istanbul, Turkey
MODIFICATION OF TURKISH LOANWORDS’ SEMANTICS IN THEIR
ASSIMILATION IN THE RUSSIAN LANGUAGE
In the article some questions of semantic change of lexeme are reviewed in the borrowing
process of Turkish loanwords taking the example of modern Russian. Different types of semantic structure and semantic volume modifications are considered on the language recipient site.
The question of semantic correlation of borrowing and its foreign prototype is dependent on the
functioning sphere of the lexeme and its correlative potential.
Key words: Turkish loanword, semantic modifications, Turkish prototype, semantic volume, semantic narrowing, semantic broadening, correlation.
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