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УДК 821.01:130.2
Вандышев В.Н., доктор философских наук, профессор
Сумский национальный аграрный университет, Сумы

ПРОБЛЕМА ТОЖДЕСТВА МЫШЛЕНИЯ И БЫТИЯ 
В СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Рассмотрена проблема тождества мышления и бытия как основа формирования 
идеологии советского общества. Показано своеобразие трансформации ожиданий в 
содержании художественных образов классической советской литературы. Акценти-
ровано внимание на особенностях славянского миросозерцания и философствования, 
существенно отличных от западноевропейской культурной традиции. В статье иссле-
дована семасиология и социология художественных образов советской эпохи на примере 
ряда произведений. 

Ключевые слова: мышление, художественный образ, предопределение, фатум, свобода.

Со многими знаковыми литературно-художественными и публицистическими произве-
дениями, написанными советскими и зарубежными авторами в 1920-1960-е гг., советский 
читатель смог ознакомиться лишь благодаря перестройке. Перестройка для советского об-
щества и зарубежья стала явлением, с одной стороны, непривычно шумным и интересным, 
а с другой, – тревожным и чреватым глубоким мировоззренческим противостоянием далеко 
не закончившимся и сегодня. Открытость и гласность позволили высказаться и дать свои 
оценки происходившего и происходящего многим литераторам и ученым, что до того вре-
мени было бы невозможно. Но перестройка осталась в прошлом, о ней сегодня практически 
не вспоминают, хотя отголоски и последствия ее очевидны. Ключевые вопросы и проблемы, 
поднимавшиеся в то время, и сегодня актуальны как в области экономики, так и в области 
идеологии, напоминая о себе в ряде постсоветских и постсоциалистических стран.

Практически все авторитетные авторы, которые активно участвовали в дискуссиях 
на страницах газет и журналов, на радио и телевидении, пытались разъяснить особенно-
сти текущей социально-экономической и культурно-нравственной ситуации, предпосыл-
ки ее возникновения и пути выхода из кризиса. Естественно, они были в разной степени 
подготовлены для таких оценок, но в большинстве своем преимущественно апеллирова-
ли к опыту передовых западных стран. 

В чем же убеждали себя и своих читателей публицисты и писатели второй половины 
1980-х годов, массово участвуя в просветительской работе на страницах периодической 
печати, а особенно в толстых журналах, выходивших миллионными тиражами? Есте-
ственно, подвергали жесткой и обоснованной критике нашу тяжелую и трагическую 
наследственность. Идейно и нравственно наследственность эта опиралась на иллюзии 

ФІЛОСОФІЯ МОВИ І КУЛЬТУРИ
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социалистов-утопистов ХIХ века и предреволюционных лет (1905-1917) и азарт и все-
дозволенность «военного коммунизма» (1918-1921). Правда, был краткий период от-
резвления – новая экономическая политика, НЭП (1921-1928), но за ним последовала 
огульная коллективизация, раскулачивание, концентрационные лагеря, массовые рас-
стрелы и сталинский произвол второй половины 1930-х гг. В конце концов, в заверше-
ние своего исторического пути советское общество впало в мертвящее оцепенение то ли 
эпохи «застоя», то ли «развитого социализма» (1964-1985), олицетворением которого на 
период 1964-1982 гг. стал Леонид Ильич Брежнев (1906-1982). Эпоха, названная «пере-
стройкой», продолжалась недолго (1987-1990)1. Но именно в это время происходили из-
вестные процессы и изменения в стране: всплеск свободы творчества, возвращение к 
читателям произведений многих забытых и репрессированных писателей, развитие ис-
кусства, авторские публицистические программы на телевидении, в журналах печатали 
многочисленные материалы, пропагандирующие идеи реформ. Боролись с пьянством 
и алкоголизмом, вводили кооперативное начало в хозяйственную жизнь, ограничивали 
роль коммунистической партии в экономике и культуре и т.п. Все это сопровождалось 
обострением политической борьбы и преобразованиями в сфере государственной вла-
сти. В этот период Советский Союз реально перестал поддерживать социалистические 
режимы на территории других государств, лагерь соцстран рушился, а апогеем стало 
падение Берлинской стены и объединение Германии.

Литература и многообразие идей перестройки позволили глубже понять, что фило-
софское восприятие действительности плюралистично по своей сути, выступая в устой-
чивых и повторяющихся формах. Явно прослеживается определённость устойчивого 
и повторяющегося в мировоззренческих предпочтениях того или иного сообщества в 
тех или иных исторических условиях. Ряд письменных свидетельств и многообразные 
события нашей истории, запечатлевшие особенности мировосприятия наших далёких 
предков, позволяют исследовать нашу историю и как историю становления и развития 
отечественной философской мысли. 

Между православно-славянским и западноевропейским христианским мировидени-
ем издавна было существенное различие. Мировоззрение народа меняется очень мед-
ленно, даже если внешне кажется, что новая жизнь сильно отдалилась от прежней. Для 
западного мировоззрения характерна вера в непреложный фатум, неотвратимый рок, 
отсюда и фаталистический облик античного язычества, и католичество, получившее от 
них в наследство представление о предопределении, особенно глубоко разработанное 
Аврелием Августином, а позже в эпоху Реформации протестантом Жаком Кальвином. 
Европейские мыслители XV-XVII вв. активно исследовали тему свободы воли, свободы 

1 В литературе можно встретить другие даты начала и конца, периодизацию перестройки. Ав-
тор, как современник этого явления, считает, что реально перестройка происходила со второй 
половины 1987 года и до распада СССР на протяжении 1990 года. Нарастание, пик и спад 
перестроечных настроений, ожиданий и разочарований вполне можно проследить по содер-
жанию «толстых» журналов, издававшихся тогда в СССР: «Нева», «Октябрь», «Новый мир», 
«Знамя», «Дружба народов», «Молодая гвардия», «Юность» и др. Феноменальный тираж, ко-
торый даже был зафиксирован в Книге рекордов Гиннеса, имел еженедельник «Аргументы и 
факты»: в 1990 году он выходил тиражом в 33,4 млн. экземпляров. Наиболее массовой была 
ежедневная газета «Труд» (около 22 млн. экз.). Даже газета «Правда», орган ЦК КПСС, и та 
выходила тиражом в 10 млн. экземпляров.
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и предопределения. Напротив, славяне, как заметил наблюдательный византийский мыс-
литель VI в. Прокопий Кесарийский, судьбы не знают. Славяне не знают судьбы-фатума, 
судьбы как неизбежного предопределения, судьбы как рока. Для славян есть судьба-фор-
туна, судьба, с которой можно договориться, судьба, которую можно уговорить.

В «Повести временных лет» на примере жизни и судьбы князя Олега, умершего в 912 
г., просматривается как раз это неприятие судьбы-рока, принципиальное отрицание воз-
можности волхвований и всяческих прорицаний. Волхвы предрекли ему, что умрёт он от 
своего коня. Олег повелел кормить коня, но сам на него больше не сел. Смерть же его в 
итоге наступила именно от его коня. Как раз в этой непоследовательности, в склонности 
к полумерам-полушагам и проявляется менталитет большинства украинского общества. 
Также в «Повести…» приводится ряд примеров предсказаний, волхвований-чудес. Но 
автор повествований уверен: «То всё попущением Божиим и творением бесовским быва-
ет, такими вещами искушается наша православная вера».

После крещения Руси князем Владимиром в 988 г., развитие духовной жизни в ней 
получило значительный толчок, вследствие приобщения к устоявшемуся к тому време-
ни в Европе христианскому мировоззрению. Несмотря на это, что-то в глубинах нашей 
жизни препятствовало приобщению, на что обратил внимание удивительный мыслитель 
наш Даниил Заточник (ХII-XIII вв.), проанализировав социально-нравственные идеи, ос-
новные проблемы и проклятых вопросы отечественной жизни в своём «Слове».

История Руси ХIV-XVI вв. – история исканий, проходивших в борьбе мнений, сомне-
ниях и шатаниях. В это время здесь в образованных кругах вращалась литература, много-
образная по своему содержанию. Происходила эта литература как из Византии, так и из 
Европы. Были книги библейские, каббалистика, переводы Маймонида, Аль Газали, книги 
астрологические. Именно из Киева прибыл некто Схария-жидовин, от которого пошла 
смута. Брожение умов, шатание в людях были очевидны. «Ныне и в домах, и на путях, и 
на торжищах, иноки и мирские все сомневаются, все о вере спрашивают», – писал пре-
подобный Иосиф Волоцкий (1439-1515). Так, новгородские еретики не нашли в Библии 
свидетельств о Пресвятой Троице. Жидовствующие занимались астрологией. В ходу был 
Шестикрыл – астрологические эфемериды. У Василия III (1479-1533), великого князя мо-
сковского, завершившего объединение Руси вокруг Москвы (1521), любимым лекарем был 
Николай Немчин, известный своей приверженностью к звёздозаконию. Возможно, это об-
стоятельство могло быть причиной успехов политики Василия III, чьё царствование было 
жестоким и единовластным. Но западная духовность явно не приживалась.

Отечественная история ХХ ст. также поучительна в этом плане. Для нас это столетие 
началось с напряжённого поиска путей дальнейшего социально-экономического разви-
тия. Преимущественно это было связано с умственной работой, с попытками или асси-
миляции на отечественной почве западноевропейских новаций, или же утверждения во 
всей их полноте идей исконно народной жизни. Начало ХХ ст. дало множество примеров 
и образцов таких учений, помимо того, что было известно уже со времени конкуренции 
идеологий славянофилов и западников.

Ведь и Н.В. Гоголь, много бывавший в Западной Европе, пытался внедрять здра-
вый смысл в отечественную духовность. Именно он сотворил образ Акакия Башмачкина 
как скверный образ действительности, и как назидание. Именно потому, что Башмач-
кин «служил ревностно» и «с любовью», он мог бы подняться по служебной лестнице. 
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Один единственный шаг в чиновной карьере радикально не изменил бы его судьбу, но 
позволил бы лучше исполнять предписанное ему. Об этом как раз и писал Пётр Могила: 
«Однако не лишаются вечной жизни и спасения те, которые приобретя имение и богат-
ство правильным образом, правильно и употребляют оное, именно, жертвуют на нужды 
церковные… Но все те, которые от расточительности и распутства приходят в крайнюю 
нищету, не могут надеяться получить никакой награды от Бога за нищету сию. Напротив, 
им надлежит принести раскаяние в расточении и неправильном употреблении своего 
имения». Поскольку Башмачкин неправильно употребил своё имение, т.е. свои способ-
ности, впав в сон, в некое подобие гипнотического состояния, то ему следовало понести 
наказание. А вывод: башмачкины не способны изменяться, а потому они деградируют во 
всех направлениях. 

Цель настоящей статьи – показать как проблема тождества мышления и бытия отобра-
зилась в художественной литературе советского периода. В связи с этим возникла задача 
исследовать семасиологию и социологию художественного образа той эпохи на приме-
ре ряда наиболее представительных (по мнению автора) произведений А.П. Платонова, 
М.А. Шолохова, М.А. Булгакова, О.М. Куваева и др. Естественно, автор статьи не мог из-
бежать ссылок на классическое образы отечественной литературы и публицистики ХIX ст.

Впечатляюще сильно и выразительно ряд материальных и лингвистических обстоя-
тельств вживания в новую жизнь показаны в произведениях А.П. Платонова. «Платонов 
не был индивидуалистом, – считал И. Бродский, – ровно наоборот: его сознание детер-
минировано массовостью и абсолютно имперсональным характером происходящего... 
Не эгоцентричные индивидуумы, которым сам Бог и литературная традиция обеспечива-
ет кризисное сознание, но представители традиционно неодушевленной массы являются 
у Платонова выразителями философии абсурда, благодаря чему философия становится 
куда более убедительной и совершенно нестерпимой по своему масштабу... Платонов 
говорит о нации, ставшей в некотором роде жертвой своего языка, а точнее – о самом 
языке, оказавшемся способным породить фиктивный мир и впавшим от него в грамма-
тическую зависимость» [1]. 

Объективно А.П. Платонов практически постиг диалектику слова-понятия и образа, 
полагая, что слово произнесенное – это и есть стоимость понятия, что слово соответ-
ствует наилучшему из понятий, стоящих за ним. В соответствии с этой методологией им 
осуществлялся и выбор художественных образов.

Можно сказать, что платоновский народ поверил в подлинность нового языка, кото-
рый становился заместителем привычного бытового, обыденного, широко усвоенного, и 
в который, казалось бы, и добавить больше нечего. Многие современники и участники 
процесса переустройства Российской империи понимали, что, может быть, в действи-
тельности пока есть только слова, но какие это были слова! Как они завораживали, и 
каким дурманящим духом светлого и безмятежного будущего веяло от них. Но если и не 
всем было это понятно, то опять-таки, скорее от скудоумия, от не-до-понятия, да и за-
думываться особенно хотя бы даже и «о плане общей жизни», как это попытался сделать 
т. Вощев из «Котлована», эпоха не давала. Завком, настойчиво вопрошая о причинах его 
смятения, весьма убедительно разъяснял суть текущего момента: «Если мы все сразу 
задумаемся, то кто действовать будет?»[8, 485]. И разумно ведь спрашивал-разъяснял, 
не подкопаешься. 
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Вполне возможно, что писатель А.П. Платонов ближе и глубже других современных 
ему писателей, желавших критически оценивать действительность второй половины 
1920-х годов, подошёл к феномену «социалистического вещества», «которое стремится 
из себя самого построить полный, абсолютный, материализованный идеал», – как заме-
тил А. Шиндель [10, 209]. Но, по-видимому, А. Шиндель неправ, утверждая, что «фило-
софия абсурдности этой задачи, вполне серьезно поставленной в общегосударственном 
масштабе, Платонову не видна» [Там же]. 

Как раз мучительные поиски жизненного пути порой приводят отечественных ис-
кателей правды жизни, а это показал именно Платонов, к большим социально-философ-
ским трудам. Один из подобных трудов до последнего часа своей жизни писал герой 
«Города Градова» т. Шмаков. И это был фундаментальный труд: «Принципы обезличе-
ния человека, с целью перерождения его в абсолютного гражданина с законно упорядо-
ченными поступками на каждый миг бытия». Поняв глобальность установки на «обезли-
чение человека» в созидаемом новом обществе, Платонов уже тогда понял существенное 
в нашем последующем бытии.

Ведь уже в то время мифологемы, оторванные от исторических традиций и образов, 
параллельно вытравливающие связь времен, начинали преобладать в общественном со-
знании. Вначале это были мифы о вожде и учителе, потом – об отце народов, позже – о 
ведущих нас в светлое будущее верных ленинцах, а потом уже весь период перестройки 
и ускорения в куда-то нас сопровождали, и к несчастью, продолжают вести «не поступа-
ющиеся принципами».

Докучливая заноза, что сидела в сердце демократически настроенных русских писа-
телей и художников, была не чем иным, как выяснением пределов отпущенной человеку 
свободы. Обличающее суровую правду жизни, обращение поэта «немытая Россия, стра-
на рабов, страна господ», как никакая другая причина взывало, молило хотя бы тайную 
свободу. Рассуждая по большому счету, надо прислушаться к пульсу тех тяжёлых, драма-
тических десятилетий, тянущихся с самой середины ХIX века, когда возможен был пере-
ход к свободе как к свободе личной, к свободе личности. Тот период не мог не сделать 
надломов в душе народа, отчасти удовлетворившего свою жажду, но оказавшегося во 
власти разочарования от результатов. Конечно, бурлак – это не всегда раб. Поэтому-то и 
одухотворены лица некоторых репинских бурлаков, поэтому и смутная надежда свободы 
не могла не отразится в художественном поиске А.К. Саврасова и других деятелей ис-
кусства. Но не то наблюдаем мы в послеоктябрьское время.

Действительность оказывалась сплошь саморазорванной, фрагментарной, а в дья-
вольском хороводе сплетались нравственное и животное, разумное и абсурдное, реаль-
ное и мистическое, упрямое стремление к благополучию и купеческая щедрость, упо-
вание на силу знания и бездумная исступлённая вера. Надо отдать должное высокой 
самодисциплине, характеризовавшей внутренний душевный настрой художников и пи-
сателей эпохи великих противоречий и великих перемен. 

Слов нет, талантом иных писателей многие противоречия свернулись во внешне при-
стойные, свободные от побуждений к неприемлемому для власти толкованию, образы. 
Но противоречие не может свободно, без остатка растворяться в образе. То там, то здесь 
оно непременно мелькнёт. Достаточно показателен в этом плане роман М.А. Шолохо-
ва «Поднятая целина» (1932). Это было время, когда после жестокого преследования 
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наиболее энергичной и обладавшей чувством собственного достоинства части крестьян-
ства, предпринимателей и интеллигентов «новояз» уже более или менее успешно функци-
онировал, когда новые значения привычного всем языка были привиты в сознание обще-
ства. Поэтому роман сразу и был воспринят как произведение о «правильных» устроителях 
«правильной» жизни. В атмосфере умолчаний и лицемерия иначе и не могло быть. Надо 
отдать должное Шолохову, умело владеющему словом-понятием, поскольку и в новых ус-
ловиях роман по-прежнему впечатляет и динамикой сюжета, и глубиной проникновения в 
сущность происходящих в то время в стране преобразований крестьянской жизни. 

А. Платонов занимает достойное место в плеяде философствующих писателей, кото-
рые мужественно избрали своим жизненным кредо: быть. Судя по всему написанному 
А. Платоновым, он достаточно хорошо знал о системе закреплённых в соответствую-
щих партийных и советских документах привилегий статусной элиты победившего про-
летариата. Детали метко схвачены им: функционер, получивший право осуществлять 
соответствующую функцию, не имеет права её не выполнить. Всякий порыв индивиду-
альности в той системе отношений подавлен силой «притирания» к другим элементам 
иерархизированной системы. Целесообразно заполнить соответствующую нишу иерар-
хии можно было лишь наращиванием недостающих элементов сцепления. Поскольку же 
функция задаётся в предельно упрощённом виде, то скорее приходится говорить о не-
обходимости содрать и обрезать то, что мешает удерживаться в номенклатурной обойме. 
Если незаменимых людей нет, то это означает, что выполнение всякой функции доступно 
многим, а функционер должен быть «прост, как правда».

Извне ни состояние, ни ощущение свободы прийти не может. Свобода должна стать 
внутренней сутью человека. А это возможно, когда состоится осмысление человеком 
своей индивидуальности на фоне гигантского многообразия других индивидуальностей. 
Должен быть осмыслен феномен индивидуализации как неотъемлемая компонента есте-
ственноисторического процесса. В живой материи две составляющие обусловливают 
специфику интенсивности проявления многообразия живого. Первая – это рост многооб-
разия видов, и она не является чем-то качественно новым по сравнению с предыдущими 
более примитивными формами бытия материи. Вторая составляющая – это индивиду-
ализация каждого живого организма, повышающаяся по мере усложнения организмов. 

Невозможно остановить стремление самой жизни к сохранению многообразия су-
ществующих форм, а культивируемое в обществе разнообразие форм человеческого по-
ведения и деятельности явится, в конечном счёте, гарантом того, что это станет управ-
ляемым и поощряемым. В силу острого дискуссионного противостояния сторонников 
нивелляторской линии и диверсификаторов не могут остаться безразличными к ним ни 
художники, ни писатели, ни политические деятели, ни естествоиспытатели. Тем более 
что и сегодня актуальна постановка принципиальных вопросов, связанных с оценкой 
перспектив общественного развития, перспектив развития самого человека. А пока надо 
существенно сузить ареал приложения человеческих способностей, нацеленных на ма-
териальное преобразование окружающего нас мира. Суть в том, чтобы способности во-
площать в интеллигибельные объекты и соответствующую им культуру.

Именно такой и виделась перспектива развития человечества А.П. Платонову. 
Для того, чтобы понять философско-нравственную подоплеку его главных произве-
дений «Чевенгур», «Город Градов», «Котлован», «Ювенильное море» и других, надо 
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вслушаться в голос, размышляющего над краеугольными проблемами бытия, молодого 
ещё Андрея Платонова. 

Так, чрезвычайно богата философско-мировоззренческими реминисценциями не-
большая его статья «О любви». «В прошлые времена да и теперь, в большинстве слу-
чаев, сначала является вещь, а потом вырастает потребность в ней», – писал Платонов 
[7, 213]. В известном смысле это созвучно с высказанной К. Марксом мыслью о том, что 
всякая удовлетворённая потребность порождает новую. 

Впрочем, то, что волнует писателя, скорее, не связано с миром вещей. Достаточно 
было бы добиться такого положения в обществе, когда не являлись бы доселе неизвест-
ные вещи, и всё стало бы в обществе на свои исконные места. Исчезла бы совершенно 
ненужная напряжённость в обществе, не растрачивались бы бессмысленно телесные и 
душевные силы людей. Вспомним «Котлован». Огромные усилия вкладываются в реа-
лизацию становящейся всё более абсурдной идеи-затеи. Вместо того чтобы для начала 
хотя бы немногим создать нормальные условия жизни, силы вкладываются во всё более 
и более разрастающийся котлован под будущий фундамент будущего жилища для очень 
многих. В итоге всё так и заканчивается котлованом.

К труду, не способствующему развитию и возвышению человека, Платонов относит-
ся скептически, поскольку любые физические усилия непременно должны довершаться 
работой мысли. Если нет мысли вначале, а лишь труд, то итог не сможет удовлетворить 
человека, подлинное назначение которого – искание истины. И поэтому Платонов пи-
шет: «Это неравновесие мысли и мира, т.е. отсутствие истины, произвело историю чело-
вечества, т.е. труд на протяжении веков.

Значит, религия и науки – это попытки слияния мысли с миром. Но мысль – чисто чело-
веческое свойство, и весь вопрос о так называемой истине наш, так сказать, местный вопрос. 
Этот вопрос и мешает нам жить, мешает воскреснуть для полной, настоящей всесильной 
жизни. Чтобы найти жизнь, надо решить этот вопрос, уравновесить истиной голодное че-
ловеческое сознание. Познанный же мир всё равно что покорённый. А раз мы покорим, мы 
освободимся от него и возвысимся над ним, создадим иную вселенную» [Там же, 651].

Здесь писатель определённо убеждён в возможности постижения вселенной-истины. 
Если же мы не выполним этого человеческого предназначения, то по-прежнему будем 
пребывать в мире иллюзий. Но послушаем ещё немного самого писателя, который уве-
рен в том, что «…до того момента, пока мысль не обнимет всю вселенную и не сознает 
её как истину, человечеству нужны будут разные религии, разные науки и всякие другие 
условные значки, дымные образы…» [Там же].

Естественно, что, руководствуясь таким видением истинно человеческого мира, пи-
сателю А.П. Платонову непросто было принимать идеологию общества, сплошь погру-
жённого в трясину трудового энтузиазма, и имеющего цели весьма далёкие от человече-
ского искания истины. Страшное это общество, в котором нельзя задумываться, а надо 
действовать, действовать, действовать. Страшное это общество, где господствует культ 
Дела, где поклоняются люди одному Божеству – Работе [4, 5]. Страшное это общество, 
в котором: «Жизнь ради идеи – закон социального обновления мира, реализованный в 
полную силу эпохой Великого Октября» [там же, 11].

И ведь усилия антиподов-«действователей» не пропали даром. Конечно, уже в пер-
вое десятилетие социалистического переустройства России нашлись силы у многих 
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прежних революционных романтиков, чтобы отойти от восторженного принятия таково-
го. Одни, как Сергей Есенин и Владимир Маяковский, возможно, сами ушли из жизни; 
других заставили покинуть страну; третьих заставили замолчать, как Андрея Платонова 
и Михаила Булгакова; четвёртых вскоре сослали или умертвили. 

Следует признать, что всё-таки усилия романтиков-лицемеров дали чуть позже буй-
ные всходы. Несправедливо было бы в осуждение поднимать тему войны 1941-45 гг. 
Хотя, если обратиться только к романам А.А. Бека «Волоколамское шоссе» и В.О. Бого-
молова «Момент истины», то, на мой взгляд, в них определённо и очень резко поставлена 
центральная идея: «Делай или умри», «Веруй в свою работу. Дальше не думай».

Романтика созидания нового общественного строя вдохновила молодую генерацию 
отечественных писателей и художников, далёких по своему воспитанию от знания веч-
ных законов. И я думаю, что галерея ярких образов в отечественной художественной 
литературе появилась как раз в то время, когда действительно была некая возможность 
проявить свою индивидуальность, когда в нашем обществе реализовывались масштаб-
ные проекты: строительство гигантских гидроэлектростанций, металлургических ком-
бинатов, транспортных магистралей, крупных производств, разведка залежей полезных 
ископаемых, угля, нефти, газа и т.д.

Теперь, в 1960-е годы, романтики коммунистического преобразования мира жажда-
ли Работы, поклонились Божеству-Работе. Иллюстрацию такого самозабвенного покло-
нения видим в великолепном романе «Территория», рано ушедшего из жизни О.М. Ку-
ваева (1934-1974). Здесь автор излагает жизненное кредо своих героев, которых давно 
уже не интересовали деньги, зарплата, а честолюбие их было уже преодолено жизнью. 
Сила, которая заставляла их рисковать и тревожиться и называется работой. «Но что 
такое работа? Кто может дать этому краткое и всеобъемлющее определение? Страсть? 
Способ самоутверждения? Необходимость? Способность выжить? Игра? Твоя функция 
в обществе? И так далее, до бесконечности» [3, 140]. Как мы можем увидеть из сказан-
ного, работа – это всё бытие человеческое. 

Но как ни странно, от осуждаемой любым мало-мальски идейно подготовленным 
ответственным работником, идеи предопределения (предназначения) не могли уйти 
даже самые отчаянные и рисковые романтики «Территории». Вот ведь и матёрый, ум-
ный и эрудированный главный инженер Чинков, прозванный Буддой, и тот хочет в 
предсмертный миг знать, «что выполнил почти всё, к чему был предназначен». Ко-
нечно, интеллигент-технократ не мог знать многих нюансов философско-религиозного 
миропонимания на том уровне, на каком это знал, например, Берлиоз («Мастер и Мар-
гарита»). Естественно, что Чинков допускает погрешности типа «почти всё». Но ведь и 
время уже не то: на дворе не 1930-е, когда ошибаться в определениях было смертельно 
опасно, а 1960-е. 

Времена изменились. Поутихли идейно изукрашенные страсти, идеологи стали по-
мельче, многие прежние понятия помнили, но не понимали, содержание вкладывали в 
них уже иное. Категоричность суждений не стёрлась, но заметнее стала в иных областях 
отношений. Мыслимое ли дело, чтобы в те же тридцатые кто-нибудь высказался в духе 
невыносимого для истинного большевика тезиса Эдуарда Бернштейна: «Движение всё, 
конечная цель – ничто»? А в шестидесятые-семидесятые это уже возможно. Вдумайтесь 
ещё раз в процитированное выше: «Жизнь ради идеи – закон социального обновления» 
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То, что ни в коем случае не позволил бы себе булгаковский Берлиоз, позволяет себе в 
1981 году, глубоко осведомлённый в содержании отечественной классики, Б.А. Леонов.

Для умудрённых опытом философского осмысления отечественной истории мысли-
телей, грядущее России ещё задолго до революции виделось в традиционно мрачных 
красках. Оснований для оптимизма не было. Вспоминая ужасное лето 1915 года, когда 
духовный климат России стал постепенно и очевидно ухудшаться, П.Д. Успенский за-
метил: «Всё зашаталось. Скрытая самоубийственная деятельность, которая столь многое 
предрешила в русской жизни, всё более и более выходила наружу» [9, 34]. В подобной же 
предреволюционной, исполненной непредсказуемых последствий, ситуации размышлял 
над судьбой отечества, над судьбой своего народа авторитетный русский советский пи-
сатель С. Залыгин. Он в начале 1991 года также подчеркнул: «Нужно вернуться к смыслу 
слов. Вернёмся – будем живы. Всё-таки не верится, что такое возвращение для нас уже 
утопия» [2]. Но беды России коренятся в особенностях русского характера, которые 
видятся С. Залыгину прежде всего в неумении жить, то есть в неумении совместить 
мысль о жизни с жизнью. 

Целесообразно продолжить развитие этого его предположения. Думаю, что всё-таки 
надо прислушаться здесь и к философу Г.С. Сковороде, много писавшему о «сродном 
труде», о труде, который по большому счёту отвечает способностям и наклонностям че-
ловека. Неумение русского человека выполнять дело в соответствии со своими способно-
стями – главная причина неустроенности его жизни. Общество не желает содействовать 
человеку в деле адекватного воплощения его индивидуальности. В тех же редких случа-
ях, когда русскому человеку удаётся крепко схватить свою судьбу за красную=красивую 
рубаху, всё у него удивительным образом ладится.

Таким образом, проблема тождества мышления и бытия в своём практическом во-
площении в истории социалистического преобразования российской действительности, 
обнаруживает множество образотворческих интерпретаций. Философы всегда обраща-
ли внимание на нюансы художественного творчества, которое представляет мир особо, 
образно. Часто художник, поэт, композитор и писатель не в состоянии объяснить моти-
вы выбора образа, но удивительным образом предчувствует будущее, на что обращает 
внимание Е.С. Переломова [5; 6]. Адекватному толкованию образа здесь способствует 
семасиология или семантика, изучающие значение единиц языка, прежде всего слов. 
Этот раздел важен постольку, поскольку язык народа весьма динамичен, подверга-
ясь изменениям под влиянием многих социально-исторических и культурных фак-
торов. Отсюда и представление об истоках происхождения художественного образа, об 
образо-творении в художественном творчестве, поскольку оно включает в себя многооб-
разные аспекты отображения окружающей нас реальности, личностно-психологический 
фактор и социально-нравственную компоненту, достаточно сложно. И весь этот процесс, 
будучи диалектическим по сути, оказывается, ко всему прочему, ещё и подверженным 
неотвратимому воздействию воображения не только писателя, но и читателя.
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ПРОБЛЕМА ТОТОЖНОСТІ МИСЛЕННЯ І БУТТЯ 
В РАДЯНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ 

Розглянуто проблему тотожності мислення і буття як основу формування ідеології 
радянського суспільства. Показано своєрідність трансформації очікувань у змісті 
художніх образів класичної радянської літератури. Акцентовано увагу на особливостях 
слов’янського світогляду і філософствування, істотно відмінних від західноєвропейської 
культурної традиції. У статті досліджено семасіологію і соціологію художніх образів 
радянської епохи на прикладі низки творів.

Ключові слова: мислення, художній образ, напередвизначеність, фатум, свобода.
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THE PROBLEM OF THINKING AND BEING IN THE SOVIET LITERATURE
Тhe problem of the identity of thinking and being, as a basis for the formation of the 

ideology of Soviet society. The author displays peculiar features of transforming expectations 
in artistic images of the classic Soviet literature. The attention is focused on the Slavic world 
view and philosophizing, which is substantially different from the Western European cultural 
tradition. 
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C. Б. БУРАГО ЯК ОБЕРІГ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТА ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКОЇ 
КУЛЬТУРИ

У статті доведено визначну роль С. Б. Бураго у захисті національної та загально-
людської культури. Діалог розглядається як відправний пункт не лише в його наукових 
пошуках шляхів до істині, а й підґрунтя всієї його життєдіяльності. Аналізуються кон-
цептуальні підходи з філософських позицій Т. Д. Суходуб та з позиції літературознав-
ства Н. В. Костенко до книги С. Б. Бураго «Мелодия стиха», визначається стрижнева 
проблема, що об’єднує їхні праці. Охарактеризовано типи бураговського діалогу.

Ключові слова: герменевтика, гуманізм, дискусія, діалог, істина, мова, пафос, по-
етика, текст.

Как мало осталось таких людей, несущих тепло в наш оскудевший мир.
 Лариса Грабовская. Не миф, а жестокая реальность.

Українське суспільство перебуває в стані розколості, продовжується й 
далі впроваджуватися політика його розмежування в регіональному, ідей-
но-політичному, мовному, соціально-економічному планах. Більш того, це 
розмежування провокативно підживлюється певними політичними сила-
ми, які аж ніяк не сприяють створенню належних умов для формування на-
ціональної солідарності, суспільної консолідації, врешті-решт, української 
нації як цілісного культурного організму. 

 Микола Жулинський. Ми мусимо навчитися чути себе українцями. 

Всемерно поддерживать диалог, давать сказать свое слово и 
инакомыслящему, уметь усваивать произносимое им – вот в чем душа гер-
меневтики.

 Ганс Георг Гадамер. К русским читателям.

Диалог вообще первичен как живой закон существования мира. 
  Cергей Бураго. Мелодия стиха.

Діалог для С. Б. Бураго – ключове поняття, відправний пункт не лише в його науко-
вих пошуках шляхів до істини, а й підґрунтя всієї його життєдіяльності: на принципах 
багаторівневого діалогу побудовані його праці, на принципах діалогу реалізовувався і 
продовжує вже традиційно здійснюватися щорічний цикл зустрічей філологів і філосо-
фів світу – Міжнародна наукова конференція «Мова і культура». Навіть те, що назва її 
представлена двома світовими мовами – англійською й російською – та однією націо-
нальною – українською, свідчить про те, що Україна, вступаючи рівноправно, в повний 
голос в діалог світу, водночас презентує Київ одним із провідних центрів такого діалогу. 

Діалогічними є журнал «COLLEGIUM» і жива, безпосередня розмова з людьми – 
«Журнал на сцені “COLLEGIUM”», діалогічна і структура книги «Мелодия стиха» 
(1984, 1986, 2015). 
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Шукаючи шляхи до істини, уміючи знаходити контакт із різними людьми [Див. 
детально: 1, с. 653], С. Б. Бураго постає в центрі організованих ним дискусій, про що 
свідчать спогади тих, хто стикався з ним, зокрема схвильовані розповіді Ю. Л. Булахов-
ської [1, с. 630–631] і П. А. Малофеєва [ 1, с. 635], котрі зберегли для наступних поколінь 
живі риси вченого, активного і багатобічного культуртрегера.

Глибокий аналіз філософських позицій С. Б. Бураго, виражених, перед усім, у книзі 
«Мелодия стиха» (1984), здійснено Т. Д. Суходуб, а розгляд вірша як діалектики, його 
поетики в діалогічному вимірі – Н. В. Костенко. І вже те, що «Мелодия стиха» постала в 
центр уваги філософа і літературознавця, є подією знаковою. У підґрунтя їхніх концеп-
туальних досліджень об’єднуючим стрижнем закладена проблема 

мир – людина – мова – поетика.
А відправною точкою для розмислів / діалогів обох вчених слугувало Слово.
При цьому у праці Т. Д. Суходуб треба привернути увагу на об’ємності значення само-

го поняття діалог, котрий, як доводить дослідниця, здатен реалізовуватися не тільки під час 
дискусії / розмови, а й в процесі мовчання / осмислення порушеної проблеми, не тільки на 
рівні раціо, а й на рівні почуттів. Іншими словами, діалог постає у зовнішньому стані та в 
не менш активному стані внутрішньому, котрий міг активізувати хист С. Б. Бураго. 

«Сергей Борисович обладал, – пише Т. Д. Суходуб, – удивительным, редким свой-
ством – помыслить о сложностях бытия в пространстве многочисленных присутству-
ющих, почувствовать или лучше – про-чувствовать вместе с Другим, представить в 
достаточно зримих, чувственно ощутимых образах (художественных, музыкальных, 
рационально-дискурсивных) проблемные ситуации человека конца тысячелетия, 
выразить их в Слове, показать мир неизведанно иным – в перспективе должного или 
возможного» [3, с. 583].

Таке глибинне осмислення самого Буття досягалося завдяки багатомірності бурагов-
ського тексту та його функціональної спрямованості, бо С. Б. Бураго було створено, за 
визначенням Т. Д. Суходуб, тексти особливого порядку: «текст-сообщение (со-общение), 
текст-размышление, текст-переживание, текст-чтение, текст-единство, текст-выбор, 
текст-решение, текст-жизнь» [3, с. 583]. Хочеться вірити, що цей фрагмент буде сприйма-
тися не лише як характеристика праць С. Б. Бураго, а й як урок для кожного гуманітарія, 
урок, який можна й потрібно засвоювати. 

Ось чому «Журнал на сцені “COLLEGIUM”» варто розглядати як певну школу, а 
його виступи за їхнім пафосом, побудовою, тональністю – прикладом. У зв’язку з цим, 
на нашу думку, доцільно виділити найважливіші риси бураговського стилю, котрому 
властиві насамперед довірливість і демократичність, що знайшло своє віддзеркалення 
в синтаксисі не лише наукових доповідей, виступів, а й всіх праць С. Б. Бураго. Його діа-
лог із реципієнтом (слухачем, учасником зустрічей «Журнал на сцені “COLLEGIUM”», 
читачем) завжди позначений яскраво вираженою задушевністю. У цьому відношенні по-
казові його публічні виступи в Домі актора, передусім про О. С. Пушкіна – «К 200-летию 
со дня рождения Александра Сергеевича Пушкіна» (Журнал на сцені “COLLEGIUM”» 
№ 48, Киев, 1999), «Поэт и чернь» (Журнал на сцені “COLLEGIUM”» № 49, Киев1999), 
«Пушкин и наше все» (Журнал на сцені “COLLEGIUM”» № 51, Киев, 1999). Неваж-
ко помітити, що виступи С. Б. Бураго на пушкінську тему не є відокремленими один 
від одного, вони пронизані стрижневою ідеєю і складають своєрідній триптих. Перший 
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виступ – підводить до висновку, що О. Пушкін – абсолютна і незаперечна цінність у 
світовій культурі; другий виступ присвячений пушкінському поняттю черні, яка сим-
волізую собою бездуховність і примушує служити зовнішньому світові, яка, говорячи 
словами Л. Толстого, є людиною тваринною; третій – протест проти того, щоб чернь ви-
користовувала О. Пушкіна для досягнення деяких цілей. Протистояти цьому може лише 
людина духовна, людина-поет. А тому С. Б. Бураго визначає в розмові з аудиторією ши-
роке поняття Поета,трактуючи його як стан духа: Поетом може бути й та людина, котра 
зовсім не пише віршів:

«Можно, – говорить С. Б. Бураго, – сопереживать поэтическому слову, и это значит 
быть поэтом. Можно понимать Пушкина, Блока, Шевченка, понимать поэта. И это зна-
чит тоже сопереживать, и это тоже сотворить, это значит тоже быть в том мире свободы 
и подлинности, которой всю свою жизнь был родным для Пушкина» [1, с. , 492]. 

Треба, на нашу думку, підкреслити найважливіше: особливість цих виступів полягає 
в тому, що, проголошені в дні ювілею поета, вони не мали суто ювілейного забарвлен-
ня. Ювілейна дата слугувала плацдармом для нових кроків на шляху пошуку істини. 
Питання, з яким звернувся С. Б. Бураго до Ю. Л. Булаховської, прослухавши її доповідь 
про «діалогічність» «Євгенія Онєгіна» на Пушкінській конференції у квітні 1999 р. в Ки-
ївському національному університеті ім. Т. Г. Шевченка: «…так ли именно думал Пуш-
кин?» [1, с. 632] за своєю спрямованістю виходить за межі пушкінської теми. Це питання 
трансформоване в узагальнену формулу: «…чи так само думав письменник?» – а для 
себе С. Б. Бураго не знімав його ніколи – виводить реципієнта, що замислюється над ме-
тодологією українського вченого, до діалогічно-полемічних відносин із концептуальни-
ми положеннями есе Р. Барта «Смерть автора» (1967) і лекції М. Фуко «Что такое автор?» 
(1969). Рядо-покладання праць С. Б. Бураго й Р. Барта при порушені проблеми автор / 
твір не є довільною й необґрунтованою вигадкою. Такий розгляд становить реципієнта 
перед вибором, яким шляхом піти. Немає сенсу перечити, що в залежності від хроно-
топічного ракусу й низки інших – індивідуального характеру – чинників сприйняття 
художнього твору, він набуває нових смислів або їхніх відтінків, проте ігнорувати автора 
і читача неможливо, бо це призведе до втрати духовних зв’язків із попередніми поколін-
нями. Тому питання: «…чи так само думав письменник?» – є актуальним, а шляхи до 
письменника, такі, що склали б ефект присутності автора, звучання його голосу і позиції, 
є складними. І С. Б. Бураго знаходить такий шлях – через Слово і мелодику вірша. 

Говорячи про специфіку діалогізму в працях С. Б. Бураго, не можна оминути деякі 
стильові способи його проЯвлення, які є формо – і смислотворчими чинниками. І тут 
привертають до себе увагу початки статей вченого, котрі складають ефект, з одного боку, 
його енергійне входження в дискусію, що вже точиться навколо нього, а з другого – не 
менш енергійного вводу в її сутність реципієнта. Слушність сказаного яскраво ілюструє 
майстерний початок статті «О смысле поэзии»: 

«Не старомодно ли сейчас, – як би сходу вступає в діалог С. Б. Бураго, – размышлять 
о смысле поэзии, когда не очень-то и понятно, каков смысл, и есть вообще смысл в жиз-
ни, которой мы живем, и жизни, которая нас окружает? Не старомодно ли и вообще рас-
суждать, когда навалилось нечто, бескомпромиссно разрушающее сложившийся уклад 
личной, семейной, общественной жизни, так что человек заметался, хватаясь за наибо-
лее, кажется, реальное – за принцип личной и даже сугубо материальной выгоды, и это 
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бросает его то ли в рынок, то ли в чужие страны. Впрочем и это все не ново <…> Между 
тем инстинкт выживания не может удовлетвориться принципом материальной выгоды, 
и нас, как это ни кажется парадоксальным, все больше и больше захлестывают волны 
стихов, короткой прозы, картин и прикладного промысла» [1, с. 143].

На перший погляд може здатися, що це звичайний риторичний прийом. Але, як ка-
жуть у народі, «це так, так, тільки тро-о-ошечки не так». Не так тому, що за словом 
сьогодні і виразом «… и это все не ново» стоїть величезний філософський контекст. І це 
слово, і цей вираз, які підкреслюють кризовий стан нашого часу, водночас активізують 
тезаурус реципієнта, змушуючи його мати на увазі величезний філософський контекст, 
починаючи від глибокої античності, представників олександрійської поетичної школи, 
зокрема, від Аристотеля (384–382 до н. е), астрономічної поеми «Небесні явища» Арата 
Солійського (біля 315–240 рр. до н. е.), творця нової олександрійської поезії Каллімаха 
з Кірени (бл. 305– бл. 240 до н. е), від Лукреція Кара (бл. 99-95–55 до н. е), від поглядів 
Г. Сковороди (1722–1794) на сенс життя і поезіі й до О. С. Пушкіна, М. Ю. Лермонтова1, 
І. Я. Франка, Т. Г. Шевченка, О. О. Блока, А. Белого, П. О. Флоренського, М. Хайдеґґе-
ра, Г.-Ґ. Ґадамера і його праці «Актуальність прекрасного» (1991) та ін. Актуалізований 
тезаурус дає реципієнтові під час інтенцій уявити, як у різні епохи поезія пробуджувала 
творчу енергію, тобто гармонічну потенцію душі. А саме в цьому, за думкою С. Б. Бура-
го, полягає смисл поезії [Див. детально: 1, с. 147–149].

Глибоку культуру діалогу С. Б. Бураго проЯвляє не лише в публічних виступах із 
читачем, а й у віртуальній дискусійності з попередниками. Гідно відстоюючи свою пози-
цію, С. Б. Бураго не забував підкреслити те цінне, що бачив у філософських концепціях 
своїх попередників. Такий високий градус культури діалогу проявляється в діалогічній 
структурі книги «Мелодия стиха» (1984).

На такому самому рівні точився і точиться – в тому числі завдяки зусиллям Д. С. Бу-
раго – діалог на конференціях «Мова і культура» і на сторінках однойменного часопису. 
Це свідчить про те, що живе і продовжує розвиватися продуктивна діалогічна традиція 
інтелектуального спілкування творчих людей, традиція, яку започаткував С. Б. Бураго, 
котрий «…стремился не о-без-различить каждое мгновение своей и чужой жизни, а это, 
прежде всего, означало стремление придать самоценность всякому, даже мимолетному, 
общению с другими» [3, c. 480].

На завершення варто наголосити на потребі систематичної роботи по впровадженню 
доробку С. Б. Бураго в науковий обіг.

У рік сімдесятиліття з дня народження С. Б. Бураго хотілося б особливо підкрес-
лити, що пам’ять про цю славетну людину має здійснюватись у багатьох напрямках. 
Ось деякі з них: 

– збирання матеріалів про його життєтворчість, публікація текстів і конспектів лек-
цій та виступів, листів, різного роду записів, випуск дисків із виступами тощо;

– активізація подальшого розвитку бураговської методології, у тому числі й діало-
гічному вимірі;

– уведення праць ученого до програм із нормативних курсів – «Теорія літератури» та 
«Історія російської літератури», а також спецкурсів і спецсемінарів;

– здійснити переклади книг С. Б. Бураго українською, польською англійською та ін-
шими мовами. 
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Примітки
1 Мимоволі згадуються рядки з «Героя нашого часу» М. Ю. Лермонтова: «Он (Вер-

нер. – Л. О.) скептик и материалист, как все почти медики, а вместе с этим поэт, и не 
на шутку, – поэт на деле всегда и часто на словах, хотя в жизнь свою не написал двух 
стихов. Он изучал все живые струны сердца человеческого, как изучают жилы трупа, 
но никогда не умел он воспользоваться своим знанием…» (Курсів мій. – Л. О.) [2, с. 68].
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The outstanding role of S.B. Burago in protection of national and universal culture is 

proved. The dialogue is considered as a starting point, not only in his scientifi c researches of 
the truth, but also as the basis for his life and works. The conceptual approaches according to 
the philosophical positions of T.D. Sukhodub and to the literary conception of N.V. Kostenko 
for Burago’s book “Melodiya stikha” ("Melody of the verse") are analysed, the main problem 
that unites their works is defi ned. The types of Burago’s dialogue are characterized.
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«МОЖЛИВІ СВІТИ» У ТЕОРІЇ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ

У статті проаналізовано техніки та форми конструювання фікціональних світів на 
макроструктурному та мікроструктурному рівнях художніх текстів. Особливу увагу в 
роботі приділено семантичним та модальним параметрам взаємодії між фікціональ-
ним світом та світом дійсності. 

Ключові слова: художній текст, можливий світ, фікціональний світ, текстуальний 
дійсний світ, відношення доступності.

Сьогодні при дослідженні семантики художнього тексту одну з провідних позицій 
займає проблема багатомірності подання навколишньої дійсності в художньому просто-
рі. Однією з найактуальніших теорій дослідження художнього тексту, що завжди репре-
зентує деякий світ, є теорія можливих світів.

Можливий світ як об’єкт мовознавчого дослідження розглядається як ментальний 
світ, матеріалізований у художній формі. Це уявний, фіктивний світ, який репрезентує 
альтернативу реального світу та може розходитися із уявленнями людини про світ.

Зацікавленість науковців у вияві процесів вербалізації людських уявлень про те, що 
реально існує лише в свідомості індивіда, про світ, який моделюється на основі нашого 
сприйняття реально існуючого, визначає один із напрямів сучасних теорій. Сьогодні по-
няття „конструювання світу“, „картування світу“ і розв’язання питань, які стосуються 
сприйняття світу органами чуття та свідомістю, складають один із найважливіших ас-
пектів сучасних мовознавчих досліджень.

Картина „іншого та інакшого світу“ доволі складна, тому що йдеться не про 
об’єктивну, а суб’єктивну реальність, яка містить міфологічні, релігійні, культурологічні 
та загальнолюдські уявлення про інший та інакший світоустрій, інші та інакші суб’єкти 
ірреального світу. Ірреальний світ – умоглядна конструкція, і формування картини ір-
реального світу відбувається через суб’єктивне розмаїття сприйняття реального світу.

Теорія можливих світів відома також як семантика можливих світів. Дана теорія ви-
никає в зв’язку з розвитком модальної логіки, котра використовується для встановлен-
ня істинності модальних висловів. У найзагальнішому вигляді теорія можливих світів 
зводиться до того, що постулює існування великої кількості „світів“; серед них є один 
реальний світ, у якому ми живемо, а всі інші – це „можливі світи“. 

З філософської точки зору реальний світ розглядається лише як один із можливих. 
Філософія можливих світів полягає в тому, що абсолютної істини немає, вона залежить 
від спостерігача та свідків подій. Для класичної логіки річ існує або не існує, і немає 
ніяких інших варіантів. Але в реальному житті та науці йдеться не лише про те, що 
насправді існує або відсутнє, але й про те, що може бути, повинно бути чи не повинно 
бути. Дійсний стан речей або хід подій можна розглядати як реалізацію однієї з багатьох 
можливостей, а реальний світ – лише як один із безлічі можливих світів [2:12]. 
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Вперше термін „можливі світи“ застосував у своїй найвидатнішій філософській 
праці „Теодицея“Г. В. Лейбніц, який зробив детальне філософське обґрунтування ідеї 
можливих світів, стверджуючи, що поняття можливого логічно передує поняттю існую-
чого, а дійсний світ – лише один із можливих світів [1:239]. 

Серед видатних іноземних філософів та логіків, які займалися дослідженням можли-
вих світів, слід відзначити С. Кріпке, Д. Льюїса, Н. Решера, Я. Хінтікку, У. Еко.

Першими спробами застосувати інструментарій модальної логіки у лінгвістичних 
студіях вважаються праці філософа Д. Льюїса („Про реальні умови для фікціонального 
дискурсу“), літературознавців Л. Долежела (Наративні світи“), Д. Метр („Література 
і можливі світи“), Т. Павела („Гетерокосміка: художня література і можливі світи“, 
„Фікціональні світи“), М.-Л. Раян („Можливі світи та відношення доступності“). 

Наприкінці 60-х та на початку 70-х років ХХ ст. Д. Льюїс, дотримуючись позиції 
модального реалізму, розробляє ідею можливих світів. Він наголошує на однаковому он-
тологічному статусі можливих світів та дійсного світу, тобто світу, у якому ми живемо. 
Проте ідеї Д. Льюїса критикували за надмірний реалізм.

Д. Льюїс зазначає, що істина у літературному творі (truthinfi ction) полягає не в тому, 
що зображені автором події дійсно відбувалися, а в тому, щоб вони структурно відповіда-
ли певним реальним подіям. 

Фундаментально така концепція художнього світу розроблена в працях У. Еко, який 
вважає, що вигадані світи – це лише „малі“ світи, копії дійсних світів, але онтологічно 
вони бідніші. Щоб осягнути організацію вигаданого (художнього) світу, читачеві необ-
хідно застосувати свій досвід та знання про реальну дійсніть. Іншими словами, ми пови-
нні використовувати реальний світ як фон [6:153]. 

Сучасне філософське тлумачення терміна „можливі світи“ пов’язане також з ім’ям 
американського логіка і філософа С. Кріпке. Якщо прихильники модального реалізму 
(Д. Льюїс) вбачають у теорії можливих світів пояснення проблеми можливості та необ-
хідності, то антиреалісти розглядають можливі світи як вигадку (С. Кріпке). Семантика 
С. Кріпке не передбачає модального реалізму. Дослідник пропонує розглядати поняття 
„можливий світ“ як інтерпретативну модель для визначення поля референції і семантич-
ної інтерпретації умовних, модальних та епістемічних тверджень. С. Кріпке, на відміну 
від Д. Льюїса, розглядає можливі світи швидше як формально-логічні, ніж реально іс-
нуючі або як набір пропозицій чи дескрипцій.

Засновниками семантики можливих світів вважаються Я. Хінтікка та У. Еко, які ви-
користали ідею Г. В. Лейбніца як засаду для своїх теоретичних досліджень. На думку 
Я. Хінтікки, поняття можливого світу становить „одне з найстаріших та найбільш корис-
них понять логічної та філософської теорії модальностей“ [9:228]. 

Поняття „можливий світ“ інтерпретується як можливий стан речей або як можливий 
напрямок подій. Я. Хінтікка, досліджуючи проблему знання з точки зору можливих світів, 
„ідеальних умоглядних світоглядних систем, індивідуума або суспільства“, дійшов висно-
вку щодо неможливості зведення знання та думки в одну опозицію. За словами вченого, 
знання істинне в одному з можливих світів, який збігається з реальністю, проте думка іс-
тинна в одному з можливих світів, що збігається або не збігається з реальним [9:215].

Складність аналізу казок літературного митця у термінах теорії можливих світів 
полягає у подвійному тлумаченні самого поняття „можливий світ“, оскільки будь-який 
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художній світ можливий відносно до „цього“ світу, тобто світу дійсності. Тут ми звер-
немося до наукової праці С. Н. Плотнікової, яка пропонує феноменологічний підхід до 
аналізу літературних творів. Дослідниця дає характеристику двом типам можливого 
художнього світу – світу творів реалістичної літератури та світу творів жанру фентезі. 
По-перше, реалістичний художній світ певною мірою тотожний до реального світу. Дій-
сність виступає фоном, на якому він конструюється. По-друге, ті ознаки реальності, ко-
трі не потребують змін, автоматично надаються вигаданому світу (скажімо, дискурсивні 
практики повсякденного мовлення). По-третє, реалістичний художній світ знаходиться 
у межах тих самих просторово-часових і географічних координат, що і реальний світ, у 
ньому функціонують ті самі соціальні відношення, і люди спілкуються в ньому так, як у 
реальному житті. В цілому, під поняттям „реалістичного художнього світу“ С. Н. Плот-
нікова розуміє можливий світ, що має схожу до реального світу структуру, характеризу-
ється прямою проективністю та відображеністю, тоді, як у той самий час у ньому здій-
снюється референція до вигаданих об’єктів [4:260–265].

Об’єктивізація аномального світу виявляється у тому, що межі між нормою та ано-
малією зникають – перехід із одного світу до іншого відбувається непомітно [4:266–270]. 
Відповідно під аномальним художнім світом розуміється такий можливий світ, який орга-
нізований на основі інших структурних принципів, ніж звичайний світ. Він не характери-
зується прямою проективністю та відображеністю. Аномальний світ може існувати винят-
ково на фоні звичайного світу, оскільки він є другорядним по відношенню до нього [4:265].

Семантика літературного тексту не може зводитися до певної нехай навіть дуже 
складної лінійної структури, а повинна розумітися як безкінечна (або необмежена) кіль-
кість комбінацій можливих співвідношень між різною кількістю можливих світів – саме 
як „лабіринт“ усіх можливих „сполук, сполучень, з’єднань“ (чи маршрутів міжсвітових 
„подорожей“).

Відповідно до основного принципу побудови семантики можливих світів, можливий 
світ завжди істинний з точки зору внутрішньої референції до художнього тексту, та не-
можливий з точки зору внутрішньої референції до дійсності. За П. Рікером, який розро-
бив поняття розщепленої референції, „непряма або внутрішня, вона будується на руїнах 
прямої референції або зовнішньої “. Це означає, що можливий світ художнього твору 
може повністю не відповідати дійсності, але може відображати чи імітувати її. 

Із точки зору внутрішньої референції художній світ автора розглядається як реаль-
ний світ, відносного якого актуалізується семантичний простір можливих світів у сенсі 
потенційності, нереальності та ірреальності, що визначають модальний зміст категорії 
можливості. З точки зору зовнішньої референції художнього світу автора до дійсності 
можливий світ розглядається як альтернатива останнього, як результат своєрідної транс-
формації онтології дійсності. 

Місце семантики можливих світів серед інших методів лінгвістичних досліджень 
визначається специфікою аналітичного інструментарію. Теорія розробляється на пере-
хресті наратології, семіотики та інтерпретативноїсемантики. Можливий світ у нашому 
дослідженні визначається як фікціональний світ (макроструктурно) та як ментальний 
конструкт персонажа в модальному семантичному полі тексту (мікроструктурно).

Семантика можливих світів трактує фікціональні світи як можливі світи в літературі. 
Л. Долежел постулює такі відмінності фікціональних світів від можливих світів логіки: 



23

1) фікціональні світи є неповними утвореннями; 2) фікціональні світи можуть бути се-
мантично гетерогенними; 3) фікціональні світи є конструкціями текстуальної поетики. 
Їхнє конструювання розглядається в площині існування двох систем модальності: дій-
сного та фікціонального світів [8]. 

Можливі світи художньої літератури дуже відрізняються від можливих світів логіки, 
де під „можливим світом“ розуміють обмежену, цілісну, абстрактну комбінацію ситуа-
цій, яка створюється з метою логічних розмірковувань. Світи художньої літератури від-
значаються такими характеристиками: 

1) вони створюються текстом, а тому найкраще описуються як семіотичні чи куль-
турні конструкти;

2) вони заповнені конкретними об’єктами та персонажами, які задіяні у певних по-
діях та ситуаціях;

3) вони не завершені, оскільки не надають істинних значень для різних будь-яких 
типів пропозицій, лише для сюжетно-релевантних;

4) вони другорядні по відношенню до реального світу і надбудовуються над ним, 
тобто у випадку, якщо не зазначено інакше, ситуація вигаданого світу відповідає реаль-
ному стану речей;

5) вони можуть бути семантично неоднорідними, тобто містити кілька областей, у 
яких діють різні сили та закони, наприклад, природні та надприродні;

6) вони можуть бути логічно протирічливими, тобто містити внутрішні протиріччя.
Ключовим моментом теорії можливих світів відносно художньої літератури для 

М.-Л. Райан полягає у тому, що вигаданий світ у межах цієї теорії розглядається як один 
із можливих світів, і в якому реальність, тобто наш реальний світ, також може бути од-
ним із можливих світів у всьому всесвіті можливих світів [14:553].

Стосовно літератури, теорія можливих світів займається встановленням меж вига-
даного світу та описом внутрішніх властивостей його. Теорія можливих світів усклад-
нює розуміння внутрішньої онтологічної структури художнього твору, а також розмиває 
зовнішні межі, які відділяють вигадку від реальності. Приймаємо думку У. Еко щодо 
необхідності функціонального використання теорії можливих світів по відношенню до 
літературних творів як єдину можливість адекватно пояснити, чим саме та настільки 
можливий світ відрізняється від реального.

Ключовим моментом теорії можливих світів відносно художньої літератури для 
М.-Л. Райан полягає у тому, що вигаданий світ у межах цієї теорії розглядається як один 
із можливих світів, і у якому реальність, тобто наш реальний світ, також може бути од-
ним із можливих світів у всьому всесвіті можливих світів [14:553].

М.-Л. Райан вводить поняття рецентрування (recentering). Воно передбачає, що мож-
ливий світ тимчасово стає реальним світом, як це відбувається уві сні чи галюцинаціях. 
У таких випадках відбувається тимчасове переміщення параметрів реального світу до 
альтернативного можливого світу. Звідси слідує, що, з точки зору мешканців цих світів, 
можливий світ – це завжди реальний світ.

Така модель рецентрування базується на розмежуванні трьох модальних систем: 
1) реальний світ; 2) система текстових світів, в центрі якої реальний текстовий світ; 
3) референтний текстовий світ. Далі М.-Л. Райан аналізує відношення між ними та сту-
пінь можливого відчуження кожного елемента один від одного. У художній літературі 
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основне відчуження відбувається із системою текстових світів. Вона взаємодіє не з ре-
альним світом, а з референтним текстовим світом.

Найбільший внесок теорія можливих світів внесла в розробку типології вигаданих 
світів на основі ступеня їх сумісності з реальністю. Найвичерпнішу типологію можли-
вих світів, побудовану на основі художніх текстів, запропонувала М.-Л. Райан. Розви-
ваючи логічне поняття доступності (accessibility) інших світів, Райан створює систему 
вигаданих світів [14:31]. У логіці доступність п рирівнюється до логічної можливості, і ті 
світи вважаються доступними, досяжними із реального світу, котрі не порушують зако-
нів логіки. Проте під час аналізу художніх текстів було виявлено велике розмаїття видів 
доступності чи, іншими словами, їх вивідність із реального світу. 

Класифікація М.-Л. Райан містить дев’ять типів відношень доступності між можли-
вим, вигаданим світом та реальністю: ідентичність властивостей, ідентичність пред-
метів, відповідність предметів, хронологічна відповідність, природнича та фізична 
відповідність, таксономічна відповідність, логічна відповідність, аналітична відповід-
ність, лінгвістична відповідність. Текст, який описує реальний стан справ (наприклад, 
мемуари, історичні хроніки), повинен досконало відповідати усім цим вимогам. Будь-які 
фантастичні твори порушують принципи просторово-часової відповідності (оскільки 
місце та час їх дії не відповідає дійсності), а також принципи фізичної та категорійної 
сумісності (оскільки у них існують класи персонажів та об’єктів, що відсутні в дійсності, 
або ж вони наділені магічними властивостями). Кореляція відношень подібності (їх ви-
користання або, навпаки, ігнорування) дозволяють встановити особливості семантичної 
сфери конструювання фікціональних світів. 
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«ВОЗМОЖНЫЕ МИРЫ» В ТЕОРИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
В статье проанализированы техники и формы конструирования фикциональных 

миров на макроструктурном и микроструктурном уровнях художественноготекста. 
Особое внимание в работе было уделено семантическим и модальным параметрам вза-
имодействия между фикциональным миром и миром действительным. 
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текстуальный действительный мир, отношения доступности.
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«POSSIBLE WORLDS» IN LITERARY THEORY 
The article analyses the techniques applied to construct the fi ctional worlds of literary 

texts. The fi ctional worlds are characterized by the types of semantic interrelations, where mi-
crostructures defi ne the macrostructural confi gurations. The literary texts are interpreted from 
the perspective of possible worlds’ semantics presenting an utterly new theoretical approach 
to literary texts in Ukrainian context. Moreover, macrostructural and microstructural textual 
levels were subject to the analysis. Macrostructurally, the writer’s fi ctional worlds are studied 
in the frame of their semantic reference to the actual world, with the interrelations between 
the worlds defi ned by the accessibility relations. The key accessibility relations for the world 
constructing have been defi ned.

Key words: literary text, possible world, fi ctional world, textual actual world, accessibility 
relations.
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МИР-СОЗНАНИЕ-ЯЗЫК В НОВЫХ УСЛОВИЯХ

 В статье рассматриваются новые явления в лексике и грамматике, детермини-
рованные изменениями во внешнем и внутреннем мире носителя языка. Прослежива-
ется взаимосвязь мозаичного сознания со способами и средствами словообразования в 
современном русском языке, со стремлением к независимости связей морфем в новых 
словах и слов в синтагме. Гибридизация бытия порождает новые смешанные понятия, 
активизируя в русском языке флективного типа агглютинативные явления и развитие 
аморфности.

 Ключевые слова: изменения, сознание, взаимосвязь, способы словообразования, аг-
глютинация, примыкание.

 На стыке веков, как показывает лента истории, происходят кардинальные измене-
ния в государственной, политической, социальной, психологической и духовной жизни 
общества и отдельного человека. Дестабилизация мира на переломе тысячелетий пре-
ломляется в сознании, влияя на жизнь языка [3;9;10;11 и др.]. По замечанию С.Г. Тер-
Минасовой «Язык – это зеркало, показывающее не мир вообще, а мир в восприятии 
человека. …Одновременно в зеркале языка отражается и сам человек, его образ жизни, 
его поведение, его взаимоотношения с другими людьми, система ценностей, культура» 
[12: 348]. Неустойчивое социальное состояние – столкновения, конфликты культурных 
ценностей, а также глобальные климатические изменения создают новые «вызовы» для 
осознания происходящего, порождая новые способы выражения для возникающих пред-
ставлений о меняющемся мире материального и идеального. Современная лингвисти-
ческая парадигма предполагает не только описание в режиме «что?» наблюдаем, но и 
выяснение причин возникновения новых явлений – «почему?».

 Цель статьи – показать отражение в русском языке последних десятилетий меняю-
щегося под влиянием действительности сознания современного носителя лингвистиче-
ской информации.

 Изменение когнитивного пространства современного человека происходит в ходе 
борьбы традиционного представления о мире и способах его презентации в языке и но-
выми подвижками в осознании меняющейся действительности. Всё новое появляется в 
сознании говорящего, а потом находит выражение в лингвальном мире, т.к. язык – одна 
из самых глубоких функций сознания. Характеризуя особенности мышления современ-
ного человека, отмечают формирование в нём доминанты бинарности и мозаичности 
[2]. Мироощущение человека всё чаще отражается как двухмерное в многомерном мире. 
Формируемое компьютером унифицированное и упрощённое представление о действи-
тельности с двумя крайними позициями лишено полутонов. Наличие беспорядочных 
и отрывочных знаний без выхода на уровень понятий, т.е. способности сформировать 
мыслительный образ сущности, объясняют также изменением геомагнитной ситуации 
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на планете. Нервная система человека, действующая на основе биоэлектромагнитных 
принципов, реагирует на магнитные сдвиги и изменения количества «размерностей», 
что создаёт трудности для линейных сетей нервной системы. Дестабилизация нервной 
системы приводит к потере центра. Упрочение подобных процессов может стать мен-
тальной бомбой замедленного действия. В настоящее время в русском языке наблюдают-
ся некоторые ростки меняющегося сознания современника. 

Ю.Н.Караулов отмечал, что ассоциативно-вербальная сеть носителя русского языка 
Х1Х века не могла воспринимать сокращений типа зарплата, профсоюз, соцсоревнова-
ние и под. [7]. Доминирование логического типа мышления было связано с более разме-
ренным (по сравнению с современным) укладом жизни, который формировал менталь-
ные структуры, требующие постепенного разворачивания в языковом пространстве с по-
мощью полных классических структур языковых единиц всех уровней. Революционные 
преобразования в жизни и сознании потребителя лингвистической информации начала 
ХХ столетия породили всплеск различных типов сокращений лексического и граммати-
ческого порядка (см., например, произведения Ильфа и Петрова).

Конец ХХ-начало ХХ1 веков ознаменовались гигантскими преобразованиями во всех 
областях человеческой деятельности на всех континентах. Масштабные количественные 
и качественные изменения обусловлены ростом населения планеты, увеличением потре-
бления материальных ресурсов, урбанизацией, научно-техническим прогрессом и проч. 
Ускоряющиеся темпы жизни повлияли на возрастание продуктивности различного рода 
сокращений: аббревиации (ГМО, ЕС, БЮТ и др.), усечения (чел, комп, «Фанта» и др.), 
телескопии (трудоголик, кучмагейт, минипроцессор, Рустория и др.) и проч. 

 Появление чересступенчатого словообразования демонстрирует скачок в абстракт-
ном мышлении современного человека, отражая изменения в его языковой картине мира. 
Наличие неполной словообразовательной цепи, вероятно, сопряжено с активизацией 
мозаичности сознания, допускающей отсутствие переходных этапов, которые являются 
логически обусловленными в цепи преобразований. Ср. неполные словообразователь-
ные цепи: купе – купированный, диссидент – диссидентство – диссидентствующий, 
интеллигент – интеллигентствующий, фашист – фашиствующий, глобальный – глоба-
лизация, дифтонг – дифтонгизация и проч.

Целенаправленное преобразование мира, осуществляемое человеком, приводит к вза-
имовлиянию различных сфер жизнедеятельности, возникновению смешанных, гибридных 
явлений. В современном научном обиходе понятие гибридизации становится трансдисци-
плинарным феноменом, означающим не только смешение свойств генетически разнород-
ных живых организмов (как это было первоначально в биологии), но и смешение любых 
сущностей – объектов неживой природы, социальных процессов, способов обработки ин-
формации, языковых единиц и проч. [6:27-28]. Активные интегративные процессы в про-
изводственной сфере, культуре, науке, технике, быте и проч. становятся экстралингвисти-
ческими факторами, детерминирующими необходимость в новых языковых знаках для их 
обозначения. Новые именования, возникшие при скрещивании подсистем общественного 
бытия, – это слова, созданные по известным языку словообразовательным моделям; заим-
ствования; словосочетания и гибридные образования нового типа. 

Способность осуществлять межкатегориальные переходы, смешивать категории, 
мыслить диффузными множествами является когнитивной способностью человека. 
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Основная «драма» гибридизации разворачивается на глубинном уровне – на уровне мен-
тальных структур (категорий, концептов). Интегративные процессы в современном мире 
приводят к смешению ментальных пространств в единое пространство [6:31]. 

Создание гибридных сущностей как результата творческого освоения мира приводит 
к формированию новых понятий, стимулируя образование новых номинаций в сфере 
науки (генетика, биоинформатика, юридическая антропология, человеко-машинное вза-
имодействие и др.); флоры (лемото, йошта, плумкот и др.); фауны (зубробизон, лигр, 
зеброид и проч.); техники (гибридомобиль, смартфон, магнитола, кухонный комбайн и 
др.); одежды (юбка-брюки, шазюбль, анорак, твинсет и др.); спорта (полокросс, слембол, 
кронум, корфбол, шахбокс и др.); профессий (фумелье, бартендер и др.); искусства (ко-
микс, ситком, цифровая живопись, боди-арт и др.) и проч.

Продуктивность гибридного скрещивания поддерживается наличием гетерозиса 
(«гибридной мощности») – превосходством гибридов над родительскими формами по 
ряду показателей. Преимуществами гибридизации являются удобство, простота, эффек-
тивность, практичность.

В результате языковой гибридизации наблюдается: неравномерность свойств «роди-
телей» у гибрида; появление у языкового нововведения новых качеств, не свойственных 
«родителям»; расширение дискурсивных функций гибрида; осознание носителями 
языка двойственного характера гибридов; многофокусность или расщепленность фокуса 
у новых единиц [6:33].

Обращает на себя внимание появление в дискурсивных практиках кодового смешения 
при графическом оформлении текста. Графические контаминированные новообразова-
ния, лингвисты называют визуальными неологизмами (Е.В.Маринова), гибридами, кен-
таврами (Л.П.Крысин), графическим словообразованием (В.П.Изотов), а также словами-
вкладышами и словами-матрёшками. К ним можно отнести: а) игру средствами двух алфа-
витов одновременно – латиницы и кириллицы: VIPендриваться, PRостота хуже воров-
ства; б) внедрение английской диакритики, главным образом апострофа: Bizon’чик, VIP’ы. 
Глюк’oza, весна-лето’2016;. в) не алфавитные символы: «#Всё исправить!?!», ди$конт, 
соб@ка.ру, Глюк:)za; г) цифровые фрагменты: по4та, про100р, по3, топ-10 и др.

Исследователи отмечают, что совмещение кодов – явление в русской графике и мор-
фологии новое, многоплановое и ждущее своего изучения [5].

Средства массовой информации, разговорная речь демонстрируют многочисленные 
случаи проникновения профессиональных именований с включением числительных в 
обиходную речь. Термины и номенклатурные наименования с числительными в началь-
ной форме получают в современных дискурсивных практиках широкое распростране-
ние. Причины такого явления кроются как в действии внешних, так и внутренних факто-
ров эволюции системы современного русского языка.

Среди экстралингвистических причин можно назвать бурное развитие техники; тра-
диции употребления числительных в сфере точных наук; влияние правил военной среды; 
всеобщую компьютеризацию; американизацию современного дискурса (ср., например, 
чтение составных числительных с расчленённым произнесением – фильм «1612», Евро-
2012 (шестнадцать двенадцать, двадцать двенадцать). 

 К интралингвистическим факторам, активизирующим функционирование аморфных 
числительных, можно отнести действие принципа экономии. Телеграфный стиль 
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современных текстов формируется и с помощью замены определения, выраженного 
порядковым прилагательным, собственно-количественным числительным: страни-
ца 5, дом 14/8, приказ 145/23 и проч. «В плане собственно синтаксическом, – отмеча-
ет Н.Ю.Шведова, – здесь существенно развитие таких сочетаемостей, при которых 
зависимый компонент, обладающий – как определённая грамматическая категория – 
формами словоизменения. в структуре словосочетания не реализует этих своих возмож-
ностей и примыкает к стержневому слову в своей исходной форме» [14:95]. Исследова-
тели всё чаще обращают внимание на исчезновение изменяемости слов в определённом 
синтагматическом ряду [8; 13 и др.]. Аморфность числительного в подобных случаях, 
думается, обусловлена тем, что зависимые слова, обладающие грамматическими кате-
гориями релятивного типа, обычно дублируют грамматические признаки субстантива, 
поэтому в частотных единицах языка в силу действия принципа экономии освобождают-
ся от выполнения избыточной функции. Такова судьба всех признаковых слов в языке, а 
также словоформ, попадающих в позицию определения. 

Активизация синтагматически неизменяемых числительных связана с тенден-
цией к точности высказывания прозрачность числовой семантики обеспечивается 
цифровым оформлением, которое в устном высказывании передаётся количественным 
числительным в именительном падеже: осень-зима`2014, «Мадагаскар-2», ЧМ-96 и др. 

Карнавализация современного узуса проявляется в смешении стилей. Взаимо-
проникновение публицистической, разговорной, профессиональной, научной речи 
активизирует маргинальные именования, помогающие сохранить лапидарность из-
ложения и не допустить двузначности толкования смысла высказывания. Требование 
особой точности в технической, информационной, военной, научной сферах приво-
дит к предпочтению изолированных числительных, проникающих в другие сферы и 
стили. Страницы средств массовой коммуникации пестрят единицами именования с 
примыкающими числительными: ЧМ-2015, Олимпиада-80, «Сваты-2», топ-20 музеев 
мира, 4D-технология, «Мисс Мира-2010» и т.п.

Особое внимание обращает на себя графическое оформление неизменяемых 
компонентов-числительных. В силу действия принципа экономии и тенденции к точ-
ности имена числительные передаются с помощью цифр. Возникает гибридная еди-
ница именования особого типа, промежуточная между словом и словосочетанием, 
на которую мало обращали внимание ономасиологи [4 ]. Числительное может иметь 
постпозитивное, препозитивное или интерпозитивное расположение по отношению 
к опорному компоненту (ЕВРО5, 3D Graphics, IPhone 3G), присоединяясь с помощь 
тире, апострофа, пробела или слитного написания: «Формула-1», весна-лето` 2011, 
Мисс Полтава2010, mp3 и т.п. 

Активизацию именительного-самостоятельного исследователи заметили ещё в сере-
дине ХХв. [1:33]. Сфера синтагматически закреплённой независимости постоянно рас-
ширяется: маршрут Полтава-Донецк, матч «Шахтёр»-«Реал», линия Киев-Миргород, 
автобус Одесса-Киев, отношения профессор-студент, история Тимошенко-Яценюк, 
сезон осень-зима и т.п.

 Современный корпус русского языка значительно пополняется композитными и 
юкстапозитными образованиями: интернет-провайдер, бизнес-план, экс-лидер, мини-
кризис, онлайн-конференция, рейтинг-лист, шоу-индустрия, поп-арт, рок-концерт, 
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VIP-зал, Web-страница, медиатрюк, политинвестор, инофирма, наркотранзит и мн.др. 
Показательна неизменяемость обоих компонентов значительного количества новых в рус-
ский языке сложных образований: рейв-пати, дайвинг-сафари, реалити-шоу, джип-сафари, 
слайд-шоу и т.п. Чистота деривационного шва манифестирует отступление от типичного 
явления фузии в обустройстве структуры слова в русском языке. Исследователи отмечают 
скрытую опасность для русского языка калькированных грамматических структур, подрыва-
ющих основы русского синтаксиса. «Двусоставные наименования, созданные по типу про-
стого сложения без свойственного русскому языку морфолого-синтаксического оформления, 
в которых оба элемента являются существительными, но один выполняет функцию опреде-
ления, а другой – определяемого слова, нетипичны для русского языка» [5].

Уход от фузии к агглютинативному обустройству слова, отражающему стремление 
к соблюдению чётких границ между морфемами можно видеть на примере новых об-
разований типа тинейджер-н-ый, тинейджер-ов-ский и тинейджер-ск-ий, донбас-ск-
ий и донбас-ов-ск-ий, интернат-ск-ий и интернат-ов-ск-ий и под. Активизировшаяся 
интерфиксация помогает избежать наложения и чередования звуков, возможной фузии, 
достичь прозрачности границ морфем: омон-ов-ский, интернет-ов-ский, пентагон-ов-
ский; яхтклуб-ов-ец, спартак-ов-ец, эсэнге-ш-ник-, эсбэу-ш-ник и под. 

Наблюдаемая нами экспансия форм именительного падежа в общем потоке речи, уход 
от фузии в ходе словообразовательных процессов подтверждают вывод об общей тенден-
ции ослабления синтаксической связи и одновременной формальной и семантической 
конденсации конструкций в русском языке нового времени. Сфера связей примыкания 
значительно расширяется за счёт ухода в пассив согласуемых и управляемых словоформ. 
Позиционно обусловленная неизменяемость сигнализирует об активизации во флектив-
ном русском языке черт языка изолирующего типа. Отголоски «мозаичного» сознания 
находят отражение в деривационных процессах, демонстрирующих рост «осколочного» 
объединения элементов, возрастающее число случаев агглютинации. Ассоциативно-вер-
бальная сеть носителя русского языка в глобализированном и технизированном мире 
претерпела серьёзные изменения. Как показывает материал, в настоящее время очевидна 
взаимная детерминированность членов триады мир-сознаний-язык, требующая всесто-
роннего изучения и описания на новом витке истории. 
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СВІТ – СВІДОМІСТЬ – МОВА В НОВИХ УМОВАХ
В статті розглядаються нові явища у лексиці та граматиці, детерміновані змінами 

у зовнішньому та внутрішньому світі носія мови. Прослідковується взаємозвязок 
мозаїчної свідомості зі способами та засобами словотвору у сучасній російській мові, 
з прагненням до незалежності звязків морфем в нових словах та слів у синтагмі. 
Гібридизація буття породжує нові змішані поняття, що активізують в російській мові 
флективногог типу аглютинативні явища та розвиток аморфності.

Ключові слова: зміни, свідомість, взаємозвязок, способи словотвору, аглютинація, 
прилягання.
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 WORLD – MIND – LANGUAGE IN NEW CONDITIONS
This article deals with new phenomena in vocabulary and grammar, which are determined 

by shifts in the external and the internal world of a native speaker. This study traces the rela-
tionship between mosaic consciousness and the ways and means of word formation in modern 
Russian language as well as the tendencies to the independence of morpheme relations in new 
words and words in syntagms. Hybridization of our being generates new concepts by activating 
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agglutinative phenomena and amorphism development in the Russian language, which belongs 
to infl ectional agglutinative type.

 Keywords: mind, shift, relationship, types of word formation, agglutination, parataxis.
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ВНУТРІШНЯ ФОРМА ЯК БАЗИСНА ЛІНГВОПОЕТИЧНА КАТЕГОРІЯ

У статті надається аналіз тієї еволюції, що його пройшло ключове поняття лінг-
вістичної поетики «внутрішня форма» з моменту свого виникнення у лоні філософії 
еллінізму до теперішнього часу.

Ключові слова: внутрішня форма, eйдос, естетично-філософське трактування, 
лінгвофілософське трактування, власне лінгвістичний вектор дослідження, лінгвопое-
тичний вектор дослідження. 

Внутрішня форма як принцип зв’язку форми та змісту у поетичному мовленні за-
вжди вважалася головною категорією лінгвопоетики, проте вона мала невеликі шанси 
на плідне вивчення в межах традиційного мовознавства внаслідок свого лінгвофілософ-
ського характеру. Адже докогнітивна лінгвістика досліджувала виключно тілесний, а 
не духовний аспект мови, зосередившись на ретельному розгляді складових її кістяка – 
граматичного, синтаксичного, семантичного, в той час як концептуальний аналіз надав 
можливість перейти до вивчення матеріалізованого у ній світогляду, системи цінностей, 
які безпосередньо пов’язують мову з внутрішнім світом мовця. Саме тоді й з’явилася 
можливість повернутися до тих здобутків філософського та лінгвопсихологофілософ-
ського вивчення внутрішньої форми, що стали результатом багатовікових досліджень.

Поняття внутрішньої форми сягає корінням наукових праць античної доби і 
пов’язано насамперед з таким центральним терміном давньогрецької філософії і літера-
тури в епоху еллінізму як «ейдос» (грец. éidos – вид, образ), котрий трактувався досить 
неоднозначно. Ейдос, котрий буквально означає «вид», по суті, є звичним вираженням 
для платонівського поняття ідеї, тому можна констатувати, що ейдос = «вид» та «ілея» 
(= те, що видно) являють собою основні терміни учення Платона про ідеї. Вони вира-
жають структурну особливість предметно-смислової цільності кожної речі, збагненну 
розумом сутність речі з власною, теж суто розумовою картинністю та структурою. Отже, 
платонівські «ейдос» та «ідея» як модельно-породжувальний та модельно-оформлюва-
ний принцип речі виявляються вершиною предметно-смислового оформлення дійснос-
ті [10: 536, 538]. Для Аристотеля éidos («вид») практично виступає синонімом morphe 
(“форми»), оскільки форма є тим, що зумовлює видову відмінність, якій можна надати 
словесне визначення (logos) [2: 563].
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У подальшому саме з поняття «ейдос» виникає термін «внутрішня форма», який 
вперше використовується засновником неоплатонізму, грецьким філософом Плотіном. 
За його доктриною, ейдос або внутрішня форма виступає у ролі того посередника, ко-
трий уможливлює пізнання первоначала. На позначення прообразотвірного принципу 
або внутрішньої змістотвірної величини використовує термін «внутрішня форма» і нео-
платонік п’ятнадцятого століття М.Фічино, переклавши вираз Плотіна «to enton eidos» 
як форма «intrinsicа» [1: 470].

Пізніше це поняття виникає у працях представника англійського платонізму ХVII 
століття Антоні Ешлі Купера Шефтсбері, який виокремлює три ступені порядку та кра-
си: 1) мертві форми, створені людиною або природою, які не мають формотворчої сили 
та активності; 2) формотворчі форми, які є подібними до життя, і лише вони здатні на-
діляти красою перший рід форм; 3) форми, що відтворюють формотворчі форми; саме 
вони, так звані «внутрішні форми» (the inward forms) і є вищою красою [16: 213]. 

Перехід від філософсько-естетичного трактування внутрішньої форми до лінгвофі-
лософського, а точніше, лінгвопсихофілософського її осмислення відбувся завдяки до-
робку німецького філософа і мовознавця Вільгельма фон Гумбольдта, який вперше у 
науковому вжитку пов’язав це поняття з мовою та мисленням людини. Хоча у працях 
Гумбольдта немає прямого визначення внутрішньої форми мови, дослідники правомірно 
вказують на три базові гумбольдтовські інтерпретації цього терміну [13: 112]. Це, по-
перше, розуміння внутрішньої форми мови як вираження «духу народу», певних домі-
нант культурно-смислового простору, що у сучасній термінології позначається як мовна 
картина світу. По-друге, внутрішня форма трактується як спосіб поєднання поняття і 
звука, певний зв’язок, що існує у вигляді узагальнено-абстрагуючої ознаки. По-третє, 
внутрішня форма мови є підсумком усіх основних мовних структур, сукупністю усіх 
елементів мови, що розглядаються у системі.

Важливо зауважити, що Вільгельм фон Гумбольдт використовував ідею внутрішньої 
форми мови в естетичному застосуванні. Визначаючи поезію як мистецтво мови (die 
Kunst der Sprache), він проводить аналогію між мовою та мистецтвом, основою якої є 
визнання наявності, з одного боку, внутрішньої мовної форми, а з другого, внутрішньої 
поетичної форми, котра являє собою специфічну мовну форму. При цьому,описуючи 
внутрішню форму як наскрізний структурізатор, породжувально-формувальне начало у 
мові, що містить у собі усі можливі для проявлення форми, Гумбольдт наголошує на 
ролі творчої особистості, яка може силою свого генія вкласти у стару оболонку інший 
смисл і тоді «під тією ж самою карбівкою виступає щось інше, за однаковими законами 
зв’язку намічається інакше градуйований хід ідеї. Таким є неодмінний плід літератури, 
а у ній – здебільшого поезії та філософії. Інші науки постачають мові матеріал більш ви-
падкового характеру або суворіше розмежовують та уточнюють наявний; поезія і філо-
софія ще й в якомусь зовсім іншому сенсі доторкаються до самих глибин душі людини, 
а тому сильніше і рішучіше впливають на мову, що з нею зрослася» [7:104]. Хоча досить 
багато наукових спостережень Гумбольдта, пов’язано з особливостями діяльності духу 
в поезії, поняття поетичної форми залишається в нього без чіткого визначення. Проте, 
як справедливо зауважує М.І. Голянич, важливим є те, що він спроектував внутрішню 
форму мови «в русло поетичних контекстів», тим самим відкривши в слові нову «вну-
трішньоформо-поетичну» перспективу [6: 20].
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Наступним етапом у розвитку теорій внутрішньої форми мови стала концепція 
О.О. Потебні, який вперше увів поняття внутрішньої форми слова. Погляд вченого на 
сутність поняття внутрішня форма, представленого у його науковій спадщині майже 50 
назвами еволюціонізував від ономасіологічного до семасіологічного підходу. Адже у 
ранніх роботах О. Потебні внутрішня форма трактується, по-перше,як відношення зміс-
ту думки до свідомості («образ образу», що корелює з «ейдосом ейдосів», «ідеєю ідей» 
Плотіна та «формою форми» Данте), по-друге, як уявлення, що вказує на чуттєвий образ, 
позначений словом, і є рушієм думки від пізнаного до пізнаваного [11: 147-148]. Пізніше 
вчений описує поняття «внутрішня форма» з семасіологічних позицій, стверджуючи, що 
слово має два значення – об’єктивне та суб’єктивне. При цьому об’єктивне або найближ-
че етимологічне значення розуміється як прихована пам’ять мовних номінацій, спосіб 
об’єктивації нового інтелектуально-емоційного змісту за допомогою слова, яке вже іс-
нує. Незважаючи на те, що у працях О.О. Потебні немає єдиного визначення поняття 
«внутрішня форма», саме воно постає тим домінантним елементом художнього мовлен-
ня, поза яким виявляється неможливим власне існування художнього тексту. Адже запро-
понована Потебнею концепція внутрішньої форми слова є застосовною і до художнього 
твору, де діють «ті ж стихії, що і у слові: зміст (або ідея), який відповідає чуттєвому об-
разу чи розвиненому з нього поняттю; внутрішня форма, образ, який вказує на цей зміст, 
відповідний уявленню (яке теж має значення тільки як символ, натяк на певну сукупність 
чуттєвих сприйнять, або на поняття), і, нарешті, зовнішня форма, в якій об’єктивується 
художній образ» [12: 128]. 

Майже одночасно з О.О. Потебнею поняття внутрішньої форми поетичного твору 
було розглянуто у більш загально гуманітарній, філософсько-естетичній перспективі 
Вільгельмом Ділтеєм, який першим пов’язав розкриття внутрішньої форми поетичного 
твору із головним завданням поетики, котре полягає у тлумаченні певного історико-ду-
ховного цілого. Останнє, за В. Ділтеєм, може бути дешифрованим з поетичної форми, 
яка у досить прозорий спосіб свідчить про закони створення художнього тексту [8: 140].

Таким чином, приблизно до початку минулого століття вивчення внутрішньої форми 
відбувалося у двох напрямах: філософсько-естетичному (Платон, Аристотель, Плотін, 
М. Фічино, А.Е.К. Шефтсбері, В. Ділтей) та лінгвофілософському, який, однак, біль-
шою мірою заслуговує на назву лінгвопсихологофілософського, зважаючи на ту доволі 
серйозну увагу яка надається в ньому саме психологічним аспектам (В. фон Гумбольдт,
К. Штейнталь, В. Вундт, О.О. Потебня). У філології це поняття перейшло з царини оцін-
ки мови у цілому до окремого слова. Надалі внутрішня форма як найближче етимологіч-
не значення слова стало об’єктом вивчення лексикологів, водночас розгляд внутрішньої 
форми як принципу зв’язку між формою та змістом незмінно перебував у центрі уваги 
дослідників художніх текстів. Відповідно сформувалися два вектори осмислення понят-
тя внутрішньої форми, один з них, лінгвопоетичний, спрямований на розкриття з позицій 
філології природи та специфічних характеристик художньої форми літературно-поетич-
них творів ( Р.О.Якобсон, М.М.Бахтин, Г.О.Винокур; М.І.Голянич, М.О.Рудяков). Смис-
лова ємність терміну «внутрішня форма» зумовила його майже універсальний характер, 
можливість застосування у різних гуманітарних сферах, причому незмінно зі збережен-
ням ключових позицій, як поняття, що наділено значною пояснювальною силою у відпо-
відній галузі знання. У межах другого, власне лінгвістичного, напряму, що використовує 
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як джерельний матеріал нехудожні тексти чи послуговується фактами художнього мов-
лення з метою вивчення Їх лінгвістичного, а не поетичного аспекту, внутрішня форма 
стає спеціальним предметом наукових розвідок (Н.І.Мигирина, О.С.Снітко, Т.Р.Кияк, 
В.В. Бибихін, Б.О.Плотніков, Н.С.Ляшенко) або розглядається у зв’язку з проблемами 
граматики, лексикології, словотвору, лексикографії та фразеології.

Дослідження у лінгвопоетичному напрямку є суголосними з лінією Гумбольдта –По-
тебні, хоча вже з самого початку вчені дещо поділилися у питанні цілковитого прийняття 
потебнянської концепції. Серед беззаперечних адептів теорії О. Потебні потрібно на-
звати Павла Флоренського, який вважав її природним продовженням гумбольдтовської 
доктрини [15: 377-378]. Водночас багато відомих філологів уточнювали або корегува-
ли тези Потебні. Наприклад, Г.Г. Шпет, який вбачав основну конститутивну одиницю 
внутрішньої форми у «предметному кістяку», тобто амодальному образі, який за своїми 
властивостями корелює з етимологічним значенням слова О.О. Потебні [17]. Проте, на 
його думку, Потебня дискредитував вчення Гумбольдта [14: 15], зокрема тим, що ставив 
знак рівності між образом як внутрішньою формою поетичного мовлення та образом як 
уявленням: «Образ – не уявлення. Правильніше було б говорити про образ як предмет 
уявлення. А ототожнювати їх – значить гратися омонімами (image – і «образ», і «уявлен-
ня») [17: 450]. Критичне ставлення до певних аспектів наукової спадщини О. Потебні 
висловлював й О.Г. Винокур, хоча його трактування поняття «внутрішня форма», можна 
сказати, нічим не суперечить потебнянській концепції. Адже для нього внутрішня фор-
ма являє собою «дещо, що само по собі, всередині себе має певну змістовну цінність». 
Це той зміст, що знаходить вираження у звуковій формі й одночасно служить формою 
іншого змісту, позбавленого окремого звукового вираження. Г. Винокур бачить причини 
недовірливого ставлення до вчення про внутрішню форму у неправильному розумінні 
сутності поетичного мовлення як формалістами, які не визнавали поняття внутрішньої 
форми, водночас повністю відокремлюючи мову поетичну від мови практичної, так і 
Потебнею, котрий будь-яке слово «вважав поетичним і тому перетворював мистецтво на 
щось як би ще більш реальне, ніж сама реальна дійсність» [4: 28].

Нарешті, суттєвому переосмисленню піддано ідеї О. Потебні й у працях М.М. Бахті-
на, на думку якого, внутрішня форма являє собою оприявлені смисли, що актуалізуються 
через «діалог». Це вираження активності як творця художнього твору, так і його реци-
пієнта, адже «форма розпредметнюється і виноситься за межі твору як організованого 
матеріалу, лише стаючи вираженням цінностно-визначеної творчої активності естетично 
діяльного суб’єкта» [3: 75]. 

Початок нового етапу в осмисленні внутрішньої форми як з суто мовознавчих, так 
і лінгвопоетичних позицій пов’язаний із так званим «лінгвістичним переворотом», 
що відбувся у філософії в середині минулого століття, коли мова стала центральним 
об’єктом філософського аналізу, що, своєю чергою, призвело до перегляду багатьох 
вихідних позицій лінгвістичної науки та створення таких міждисциплінарних дослід-
ницьких галузей як психолінгвістика, етнолінгвістика, соціолінгвістика, когнітивна лінг-
вістика та інш. Можна сказати, що підвалини нового філософського осягнення понять 
«мова», «текст», «метафора», «внутрішня форма мови» були закладені великою мірою 
завдяки працям Едмунда Гуссерля, світоглядні настанови якого закорінені в концепції 
Платона. Ейдетична редукція, запропонована Гуссерлем як метод філософії, передбачає 
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те скасування всіх позицій обмеженої дійсності і перенесення у дійсність духовну (за 
Платоном, царство ідей), що , на думку Г.-Г. Гадамера, відбувається спонтанно у галузі 
мистецтва. Саме тому, якщо філософії і вдалося у ХХ столітті здобути певну значущість, 
то за це вона має завдячувати своєму «виходу» на маргіналії поетичної мови» [5: 118, 
119]. Надзвичайно важливу роль у зближенні філософської та поетичної царин відіграла 
теорія учня Е.Гуссерля Мартина Гайдеггера, який розглядає мову як поетичне мислен-
ня, наголошуючи на тому, що поезія є первісним називанням буття, а прамова являє со-
бою поезію як ствердження буття/істини. Лише поезію наділено здатністю унікального 
проникнення у відношення між словом і річчю, яке робить це відношення тотожністю: 
якщо немає слова, то немає і речі. Мова ж як така набуває спроможності висловити сут-
ність тільки тоді, коли бракує підхожого слова, котре могло б адекватно назвати те, що 
справило на нас сильне враження, цілковито захопивши душу. Саме тоді відбувається 
народження поетичного слова, завдяки якому мова починає говорити. Натомість у по-
всякденній/практичній/прагматичній мові на перший план завжди виходить певне пи-
тання, обставина, намір, тобто те, про що ми говоримо. Ціллю висловлення при першо-
му, осмисленому використанні слова є «відповідність» (Ent-sprechen) мові, або, іншими 
словами, сутності. Ця відповідність досягається через спрямованість слів на самих себе, 
коли завдячуючи їхньому власному, потужному сяйву, « напрузі енергії їхнього звучання 
та смислу, що сходяться й змінюються, утворюється ціле», котре, по суті, є непереклад-
ним на іншу мову [5: 123]. Отже, той факт, що сутність поняття «внутрішня форма мови» 
знову стала предметом обговорення у філософських розвідках, свідчить про поновлення 
філософського напрямку у його вивченні, який на сучасному етапі перебуває у досить 
щільному зв’язку з напрямом філологічним.

В останньому ж, внаслідок переосмислення поняття внутрішньої форми у когні-
тивно-дискурсивному ракурсі, сформувався новий, інтерпарадигмальний підхід, який 
синтезує різні трактовки лінгвістичного об’єкту. З цього погляду внутрішня форма роз-
глядається як така, що міститься на точці перетину трьох чільних парадигм: семантич-
ної, синтаксичної та прагматичної, кожна з яких являє собою окремий, специфічний тип 
бачення і моделювання лінгвістичного об’єкту. Згідно з інтерпарадигмальним підходом, 
внутрішня форма виступає як інтеріоризована ознака, що є до словесним утворенням 
[9: 103], вона визначається як «концептуальна ознака, закріплена в слові», котра «харак-
теризує і представляє концепти – образи, уявлення, асоціації, поняття, що є одиницями 
оперативної свідомості й пов’язуються з відповідним словом» [6: 250].

Отже, можна констатувати, що започаткований в епоху еллінізму філософсько-есте-
тичний напрям вивчення внутрішньої форми (Платон, Аристотель, Плотін, М.Фічино, 
А.Е.К.Шефтсбері) згодом змінився лінгвопсихолого-філософським напрямом, в межах 
якого було розпочато ґрунтовне дослідження внутрішньої форми мови (В. фон Гум-
больдт, В.Вундт, Х.Штейнталь, О.О.Потебня). Наступний етап охарактеризувався пев-
ною диференціацією наукових пошуків, оскільки внутрішня форма слова стала пред-
метом вивчення лексикологів, а розгляд внутрішньої форми як принципу зв’язку між 
формою та змістом відійшов до компетенції дослідників художнього тексту. Відповід-
но, поняття внутрішньої форми стало осмислюватися як із загально мовознавчих по-
зицій – власне лінгвістичний вектор досліджень, так і з загальнофілологічного погляду – 
лінгвопоетичний вектор досліджень. Одночасно, завдяки піднесенню мови у ключовий 
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елемент предметного поля філософії знайшла своє продовження багатовікова традиція 
філософсько-естетичного вивчення внутрішньої форми.
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ВНУТРЕННЯЯ ФОРМА КАК БАЗИСНАЯ 
ЛИНГВОПОЭТИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ

В статье проанализирована та эволюция, которую прошло базисное понятие линг-
вистической поэтики «внутренняя форма» с момента своего возникновения в лоне фи-
лософии эллинизма до настоящего времени.
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лингвопоэтический вектор исследования.

Dubenko Ye.Yu., Kyiv

IINNER FORM AS A BASIC LINGUOPOETIC CATEGORY
The paper deals with the evolutionаry track of the key linguopoetic category «inner form» 

from the emergence of this notion in the epoch of Hellenism till the present time.
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ПРОБЛЕМА МОРАЛИ И ДУХОВНОСТИ В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ ФИЛОСОФИИ ДУХОВНОСТИ 

С.Б. КРЫМСКОГО

Статья посвящена вопросам морали и духовного развития в современном обра-
зовании. Философское наследие С.Б.Крымского, его философия духовности является 
эффективной методологической базой осмысления нравственной проблематики. Цен-
ности морали и их актуализация в педагогической деятельности продуктивны не на 
путях чисто академических рассуждений, а с позиций личностной причастности и за-
интересованности. 

Проблема формиро вания нравственности будущего специалиста во многом зависит 
от качества преподавания этики, как учебной дисциплины, так и методов преподава-
ния. Диалогическое образование представляется наиболее перспективной формой при-
общения к ценностям морали и духовного развития.

Ключевые слова: диалог, общение, духовность, мораль, нравственность, этика, об-
разование, способность суждения.
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Насущной потребностью современного образова тельного процесса является не 
только повышение профессионального уровня будущего специалиста, но также форми-
рование его лич ностных качеств – воспитание человека, обладающего высоким уровнем 
нравственности и духовной культуры. Именно потому модель вы пускаемого специалис-
та, кроме высокого уровня профессиональ ной компетентности, должна содержать и эти-
ческую составляющую. 

В достаточной ли мере пред ставлен сегодня в образователь ном процессе, в содер-
жании образовательных программ и учебных планов духовный потенциал моральных 
ценностей. С уверенностью можно сказать, что имеет место непростительное пренебре-
жение к этической стороне формирования будущего профессионала. 

В большинстве существующих в Латвии академических и профессиональных про-
грамм не предусмотрено преподавание этики. Например, в Профессиональной про-
грамме ЛУ «Учитель» с 11 квалификациями только 2 специальности имеют в своих 
планах курс «Этика». Многие программы, как в ЛУ, так и в других высших учебных 
заведениях отказываются от гуманитарных предметов. Сегодня образование сконцен-
трировано на решении сиюминутных вопросов. Эффективность образования в осно-
вном оценивается по критериям экономичности, полезности и утилитарности. Но об-
разование, решая прагматические, сиюминутные задачи недолжно упускать из виду 
смысловое основание европейского образования – всестороннего духовного образова-
ния личности и причастности к Абсолюту. Образование следует воспринимать как ре-
шение не только прагматических задач, но и как движение к преодолению конечности 
человеческого существования через утверждение идеалов Истины, Добра и Красоты. 
Конечно, наличие курса этики в учебной программе, еще не является гарантией фор-
мирования высоконравственных и духовных личностей. Но сам факт не востребован-
ности этики и моральной философии в процессе подготовки будущих специалистов 
указывает на утрату образованием своей исконной миссии — всестороннего образова-
ния личности, ее духовного самосовершенствования и превращением в товар на рынке 
услуг. Интерес к образованию теперь определяется не стремлением к творческому раз-
витию и нравственному совершенствованию человека, а в возможности приобретения 
престижной и хорошо оплачиваемой должности. 

Коммерциализация знания и прагматический интерес к образованию — процесс, 
который невозможно игнорировать. В тоже время, трудно согласиться с тем, что ориен-
тация на рынок труда вытесняет из образования стремление человека к нравственному 
совершенствованию и развитию собственных творческих потенций. Образование, от-
кликаясь на политическую конъюнктуру и решая сиюминутные экономические задачи, 
не должно упускать из внимания центральную идею образования – духовного и нрав-
ственного развития личности. Образование, как считал Г. Г. Гадамер, — это не про-
сто «культивация» природных задатков человека, не просто «оформление» душевных 
способностей до некоего образца, значимого для того или иного исторического этапа. 
Сущность образования состоит в том, что человек делает себя во всех отношениях ду-
ховным существом. Тот, кто предается частностям, не может считаться образованной 
личностью [1]. Духовность всегда выступала как принцип самостроительства челове-
ка, как выход к высшим ценностям, как призыв к свершению того, что не происходит 
естественным путем [2:57]. 
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Духовность характеризуется созданием внутреннего мира человека, который пре-
вращает его в самодостаточную личность. Наличие внутреннего мира делает человека 
независимым от политической конъюнктуры и диктата производства. Духовность позво-
ляет личности самой задавать смысл событий, а не слепо следовать ходу социальных и по-
литических изменений. Именно духовность определяет свободу воли человека, внутрен-
нюю мотивацию его поведения «Духовность, — писал С.Б.Крымский, – это способность 
переводить универсум внешнего бытия во внутреннюю вселенную личности на этической 
основе, способность создавать тот внутренний мир, благодаря которому реализуется се-
бетождественность человека, его свобода от жесткой зависимости перед постоянно меня-
ющимися ситуациями. Духовность, в конечном счете, приводит к своего рода, смысловой 
космогонии, соединения образа мира с нравственным законом личности» [2:57]. 

Выделение духовно-нравственной компоненты в профессиональной подготовке 
специалиста, в качестве фундирующего элемента, обусловлено ясно выраженной миро-
вой тенденцией гуманизации образования [3]. Необходимость этического образования 
обусловлена тем, что именно духовно-нравственная ориентация личности способствует 
сохранению общества, задавая его развитию должную направленность, то есть нацелен-
ность на осуществление блага. « На первый план выдвигаются человеческие качества, 
отсутствие которых уже сейчас является основным препятствием для научно-техничес-
кого прогресса»[4:287]. 

Образование, лишенное этической компоненты, готовит дипломированных работ-
ников, но не личностей, способных взять на себя ответственность за результаты своей 
деятельности. Для того чтобы знание стала подлинным приобретением человека, необ-
ходимо, чтобы оно не только отразилась в сознании в своем объективном значении, но 
и приобрело для личности определенный смысл. В противном случае знания и идеи, 
сколь привлекательны и перспективны они бы не были, могут легко превратиться в свою 
противоположность. Более того знание, лишенное ценностных ориентировок, гуманис-
тического начала, является неполным, усеченным знанием или даже своим отрицани-
ем – невежеством [5:10]. Знания, лишенные этического контекста могут быть повернуты 
как в позитивную, так и в негативную сторону. От того как знания станут работать и 
применяться зависит именно от ценностной ориентации личности его нравственной 
позиции и человеческих качеств. Образование, игнорирующее этическую составля-
ющей, неизбежным образом лишает себя и тех эвристических преимуществ, которые 
свойственны одухотворенному знанию. Наличие морали дает студенту возможность осо-
знать ограниченность узкой профессиональной специализации и необходимость выйти 
за ее границы в сферу духовного. С.Б. Крымский совершенно прав, считая, что знания 
без морали по рождает энергичных, но крайне опасных людей, хорошо функционирую-
щих исполнителей, послушных «винтиков», но людей равнодушных, безразличных и 
эгоистичных прагматиков.

Объединение этических и профессиональных знаний, духовности и достижений на-
учно-технического прогресса возвращает нас, по мнению Крымского, к теме мудрости, 
к идее ума обогащённого совестью [2:62]. Идея доброго разума, «морального разума» 
чрезвычайно важна и созвучна современным вызовам. Ведь разум, сам по себе – жесток, 
разум – полицейский, разум говорит «это можно, а это нельзя; это истина, а это – ложь». 
Разум может быть вложен и в машину и тогда разум становится машинной силой. C.Б. 
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Крымский неоднократно напоминает слова Герцена о том, что, жесток ребенок в своей 
невиновности, жесток поп в своей святости, жесток ученый в своем доктринерстве и в 
своей науке. Все мы жестоки, и особенно жестоки, когда правы. А милосердие и сочув-
ствие к другим людям приходит с обожженными крыльями. Когда просыпаясь в ночи от 
сознания того, какой ты плохой человек, ты не ищешь оправдания себе, и не находя его 
себе, находишь другим. С этого момента любая жестокость становится отвратительной. 
Для того чтобы справиться с этой жестокостью разум необходимо сочетать с этикой и 
тогда получается разум, настоянный на совести или моральный разум [4:297]. Идея нрав-
ственного интеллекта, сочетающего моральный ум в разумную эмоцию, способность 
пренебрегать простотой решений во имя сложности человеческих проблем и, вместе с 
тем, сохранять аполлоническую ясность мысли в самых запутанных лабиринтах жизни 
должна быть актуализирована, по мнению Крымского, как созвучный современному об-
разованию принцип духовного самосовершенствования [2:62]. 

Таким образом, образование наряду с трансляцией знаний, актуализирует более 
насущные вопросы, игнорирование которых грозит самим основам человеческого су-
ществования. Извечные кантовские вопросы, «что я есть» и «что мне следует делать», 
не только не потеряли своей актуальности, но и приобретают особое значение. Мир без 
морали, человек, без принципов и жизнь без духовности грозит самим основам челове-
ческого существования. Образование и знания без морали оборачиваются негативными 
последствиями, как для духовно-нравственного становления личности, так и для 
социально-экономического развития общества в целом.

Таким образом, вопросы этического образования и формирования нравственной 
культуры становится насущной потребностью современного образования. Точнее говоря, 
речь идет о нахождении адекватных методик подачи этического материала. Образование 
нуждается в такой методике развития ценностных ориентаций личности, которая стимули-
ровала бы неподдельный интерес будущих специалистов к основам нравственности и мора-
ли, которая актуализировала бы их соответствующие потребности, чувства, эмоции, мысли.

Поэтому, во-первых, этическому образованию должно быть уделено достойное вни-
мание. Важно, чтобы в учебных планах появились предметы насыщенные этическим 
содержанием. Речь идет не только о классических курсах по этике, философии мора-
ли, истории нравов и культуре поведения. Важно чтобы каждая дисциплина, каждый 
предмет содержали этическую составляющую, и обсуждение вопросов морали было бы 
подчинено практическим задачам. Преподавание этики и формирование нравственной 
культуры должно стать системным и непре рывным на протяжении всех лет обучения, 
но самое главное, оно должно быть нацелено на развитие у студентов способности рас-
познавать этические проблемы в жизни, в профессио нальной деятельности, владеть 
этическими категориями, умение раз решать этические конфликты, умение обоснованно 
делать моральный выбор. 

В преподавании этики следует избегать теоретизирования. Достоинство теорети-
ческого подхода заключа лась в способности мобилизовать философские, общесоци-
ологические знания для понимания мо рали. Минусом становиться схоластичность и 
разобщенность с содержани ем жизни. Абстрактно-теоретические и спекулятивные 
рассуждения на тему морали, не связанные с конкретными жизненными ситуациями, 
теряют значимость и способность влиять на ценностные представления студентов. 
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Современному студенту и будущему специалисту важны не де финиции добра и зла, со-
вести, долга, честности и справедливости, а понимание того, как сохранять достоинство 
и че ловеческое лицо в противоречивом мире экономической конкуренции и политичес-
кой нестабильности. И в такой постановке вопроса нет ничего нового. Еще Аристотель 
говорил, что задача этического образования состоит не в том, что бы знать, что такое 
добродетель, а в том, чтобы быть добродетельным. 

Во-вторых, формирование этической компетентности обусловлено спецификой мо-
рали, как формы общественного сознания. Именно поэтому изучение этики сопряжено с 
рядом трудностей. Прежде всего, следует избегать догматизации и не впадать в морали-
зацию. Рассуждения о том, «это хорошо, а вот это плохо», малоэффективны и скорее об-
ладают обратным эффектом. Правильнее следовать по пути демонстрации последствий 
тех или иных действий и поступков. С.Б. Крымский вспоминает, что в Одессе в середине 
прошлого века в трамваях перед окном была надпись: «Высунься из окна. Ты будешь 
иметь вот такой вид». А в Киеве: «Не высовывайся из окна»… Не говорите человеку: 
«Не делай», скажите, к чему приведет его действие. Не нужно человеку говорить: «Не 
делай этого». Он все равно сделает так, как хочет. Человеку надо сказать так: «Делай, 
делай! Но, если сделаешь так, получишь такие-то результаты». Этика преподается не 
морализируя, а прежде всего, методом следствий [6]. 

Этика преподается на примерах. Этика преподается не на абстрактных примерах, а 
на подражании принятым в обществе нормам и законам. Этика преподается и держится 
на доверии к личности, а не на страхе наказания [7]. 

 Обучение на примерах это достаточно эффективный метод, но не менее перспек-
тивной представляется идея рационального подхода. С.Б. Крымский считал, что, мораль 
постигается не через бесконечные описательные рассуждения, не морализируя, а через 
освоение ее рациональных принципов. Для него это принцип экзистенциального кре-
щендо, принцип третьей правды, принцип множественности целей, принцип ненасилия 
и принцип морального разума [4:297].

Эти рациональные принципы, обращенные к вечным святыням экзистенции – Свобо-
де, Любви, Личности, становится причастным к всемирно-историческому утверждению 
человеческого Духа и способствуют нравственному самосовершенствованию [2:134]. 
Подробное рассмотрение этих принцип требует специального разговора. Для нас в дан-
ном контексте важно отметить, что в образовании существует потребность в педагоге но-
вого типа, обладающего личностным нравственным потенциалом и способном к рацио-
нальному субъект-субъектному взаимодействию, основанному на паритетных этических 
началах. Перспективной представляется идея актуализации нравственных ценностей не 
через научение, т.е. передачу истины, но в педагогике сотрудничества, которая ориенти-
руется на диалог и предоставляет возможность поиска ее смысла.

В процессе освоения этики на первый план выходит преподаватель, который до-
лжен заинтересовать студентов нравственной проблематикой и показать ее значимость 
в дальнейшей жизни. Преподавание этических дисциплин должно быть диалогом меж-
ду студентом, который ищет решение основных мировоззренческих вопросов, и педа-
гогом, который помогает ему в этом. Различные этические системы следует изучать 
не в поисках готовых ответов, а как примеры, помогающие развивать собственную 
нравственную культуру. 
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 Взаимосвязь диалога, образования и морали многолика и до конца еще не артику-
лирована. Однако несомненно, что в диалогической модели образования имплицитно 
содержатся подходы, весьма значимые для современного этического образования. Место 
диалога в образовании было известно уже на заре педагогических студий. Однако диалог 
во многих педагогических системах скорее выполнял прикладную функцию и использо-
вался в качестве риторической фигуры, а не выступал в виде так называемой «сократи-
ческой беседы». Однако если посмотреть на диалог как сущност ную форму осмысления 
человеческого бы тия, то обращение к идее сократического диалога имеет смысл потому, 
что именно благодаря диалогическому общению воз можно приобщение к нравственным 
ценностям. Моральные ценности можно познать и усвоить только посредством нахож-
дения противоречий в своих поступках, мыслях, понятиях и этому способствует имен-
но диалогическая структура общения. Диалогическая форма обсуждения нравственных 
вопросов увеличивает чувствительность суждений, усиливает поддержку морального 
мужества в деле вынесения собственного суждения. 

 Диалог предполагает «возвышение над конкретностью оценочных ситуаций к более 
высоким интегральным уровням оценки, с точки зрения которых, любое решение в де-
лах человека преждевременно, то есть предполагает учет возможностей его изменения» 
[2:60]. Диалог опирается на формулировку вопросов, которые изменяют нравственный 
горизонт и позволяют студенту укрепить свои убеждения и/или осуществить переоценку 
ценностей. Диалог помогает студентам осознать тот факт, что «доказательство личной 
правоты, оказывается подзадачей более высокой цели – признания принадлежности спо-
рящих третьему миру истины, являющейся для них одинаковой ценностью» [2:61]. В 
этом плане можно считать, что плато новская «пайдейя», не утратила своей актуальности 
и сегодня, поскольку напоминает о важности того пути, который должен пройти каждый 
студен самостоятельно, изменяя себя в стремлении к идеалу духов ного и нравственного 
совершенства. Настоящий педагог говорит о том, что волнует его самого, размышляя 
вслух и вовлекая в размышление своих учеников. Дилогическая форма обсуждения нрав-
ственности направлена на то, чтобы пробудить в слушателе думающую и чувствующую 
личность. Диалог для педагога – это способ развертывания своей позиции, нравственно-
го подхода, морального видения проблем. Педагог пытался донести до своих слушате-
лей, что в некоторых жизненных или творческих ситуациях без умения смотреть на вещи 
этически просто не обойтись. Обогащают не те занятия, где сообщаются факты, а те где 
расставляются акценты и дает ся личностный пример. Зачастую, слова и знания, которые 
говорят педагоги, имеют второстепенное значение. Любой человек может вспомнить 
своих учителей и педагогов, которые сыграли решающую роль в его профессиональном 
и нравственном становлении. Порой трудно вспомнить, о чем собственно они говорили 
и даже не суть важно, как это они делали. Но присутствие этих людей в нашей жизни, 
общение с ними, их энтузиазм, их личностная заинтересованность, ответственность и 
любовь к делу в значительной мере способствовали формированию нашей духовности и 
нравственных убеждений.

 Таким образом, диалог развивает критические способности, развивает умение за-
давать во просы, рассматривать альтернативы, понимать парадоксы и замечать проти-
воречия. Диалог развивает способность аргументиро вать, упорядочивать свои взгля ды. 
Диалог способствует постижению моральных ценностей как результата оценки людьми 
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своих взаимоотношений с окружающей средой. Диалог способствует развитию спо-
собности суждения, способности самостоятельного суждения, которая имеет важней-
шую, если не сказать центральную роль в формировании нравственности. Обучение 
моральным принципам происходит через обучение размышлению над тем, какие вещи 
мы считаем хорошими, плохими, правильными и ложными [8:247]. Аморальные поступ-
ки люди зачастую совершают именно по причине человеческой бездумности и неспосо-
бности принять самостоятельное решение в нестандартной ситуации. 

 Студенты должны осознать, что к ценностям нужно относиться критически. Цен-
ности морали должны истолковываться как гипотезы, на основе которых люди прини-
мают решения и совершают поступки. Тезис Сократа о том, что добродетель есть зна-
ние, нужно понимать как утверждение моральной самостоятельности человека. Нравы 
должны пройти испытание рефлексией, поскольку мораль держится на «автономии че-
ловеческого духа». Рефлексия вооружает человека инструментарием моральной оценки 
и аргументации, что совершенно необходимо в условиях плюралистичного и стреми-
тельно меняющегося общества. Мораль предполагает свободный выбор, выражающийся 
в сознательном предпочтении человеком определенной системы ценностей, в возмож-
ности ее поиска. Субъект морального действия призван самостоятельно оценить кон-
кретную ситуацию, осознать смысл нравственного требования и выбрать соответствую-
щие средства для ее реализации. «Личность, – писал С.Б. Крымский, – это нравственно 
самоуправляемая система, результат осознанного выбора человеком своего собственного 
образа. Это способность, согласно определению Канта, быть господином самому себе» 
[2:23]. Личность не задается ни природой, ни социальными условиями, а возникает из 
«бунта», «тайны», «борьбы с самим собой». Эта борьба, преодоление самого себя, пре-
ображает тварное начало человека и возвышает его до уровня гармонии с духом. Нрав-
ственность формируется через осознание и принятие самоограничений и самозапретов.

К сожалению, сегодня большинство молодых людей самоограничения и запреты во-
спринимают не как механизм духовного становления и нравственного самосовершен-
ствования, а как посягательство на права личности и свободу. Именно поэтому не лишне 
напомнить слова Ю.М. Лотмана о том, что «культура начинается с запретов» [9:11]. Об 
этом же говорил М. Мамардашвили. Человек не создан природой. Человек создан самим 
собой, своей историей и культурой. Человек не природное создание, поэтому запреты 
являются механизмом поддержания человеческого в человеке и спасают от деградации 
[10: 313-314].

Общество испокон веков накладывало известные ограничения на когнитивную и 
практическую активность своих членов. Это касалось содержания знания, границ рас-
пространения, сферы применения и собственно поведения носителей информации. При-
нятые ограничения не являются проявлениями волюнтаризма отдельных личностей или 
социальных групп. Система запретов является объективной и рационально обосновы-
вается принципом выживания и самосохранения. Люди не только признавали заданную 
систему координат, но и добровольно ограничивали себя, принимали на себя дополни-
тельные обязательства. С. Крымский подчеркивал, что духовное становление невозмож-
но вне «системы самозапретов и эстетики нравственных усилий» [2:23]. 

Говоря о роли способности суждения для формирования нравственных убеждений, 
следует вспомнить позицию Х. Арендт, которая видит неспособность к самостоятельному 
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суждению в кризисе современности [11]. Кризис ценностей современного общества про-
является в атрофии «общего чувства», в отказе от общих правил и в отказе от здравого 
человеческого рассудка помогающего вырабатывать критерии нравственных суждений 
и находить консенсус во взаимодействии с другими людьми. Решать нравственные кол-
лизии, опираясь на традицию, здравый смысл и образцы нравственного поведения было 
возможно лишь в традиционном обществе. Теперь люди живут в совершенно другом 
мире и благоразумие или здравый рассудок, опирающийся на традицию, не способен 
служить критерием нравственной жизни. Подобным кри терием должна стать рефлексив-
ная способность суждения, благодаря которой человек получает возможность разрешить 
сложные и нестандартные ситуации. Точнее говоря здравый смысл, все еще работает 
и позволяет правильно поступать в стандартных ситуациях. В то время, как рефлекти-
рующая способность суждения дает правильное решение в ситуациях нестандартных, 
традициями и обычаями не предусмотренных. Теория способности суждения, разрабо-
танная Х. Арендт, подтверждает, что способность суждения, развиваемая диалогиче-
ским путем, может выступать в роли способности, рационально организующей область 
нравственного бытия человека. 

Существует бесчисленное количество вопросов, на которые в общей форме ответить 
нельзя. В современной нравственной жизни люди все чаще и чаще встречаются с ситу-
ациями, когда нет возможности подвести особенное под общее, уже известное правило, 
поскольку этого правила не существует, и нет прецедентов, образцов для подражания. 
Сейчас мы живем в эпоху мно гоголосия культур, плюрализма мнений, эклектизма то-
чек зрения, не ортодоксальности, беспорядочности, случайности, неопределенности, 
открытости и тому подобных состояний, которые зафиксированы фи лософией постмо-
дернизма. Молодые люди подвергают сомнению го товые ответы, с подозрением отно-
сятся к ранее признанным авторитетам, не при знают окончательных истин, фор мируют 
установку на персональное решение вопросов, что такое хорошо и что такое плохо. Они 
стараются самостоятельно выносить суждения и решать нрав ственные коллизии, возни-
кающие на их пути.

Таким образом, диалогическая форма общения помогает будущим специалистам со-
здавать свое собственное критическое суждение, которое способствует модифицирова-
нию тра диционных ценностей. Формирование ценностных представлений — процесс 
довольно длительный и противоречивый. Он требует от личности заинтересованности, 
предполагает внутреннюю работу, усердие и упорство, но не предполагает немедленных 
результатов. Самостоятельные суждения, позволяют индивидам не прятаться за абсо-
лютами, а принимать ответственность на себя. Принимая решения, студенты, конечно 
же, опираются на свои знания и достижения предшествующих по колений. Более того, 
это стимулирует интерес к традиционным источ никам моральной мудрости. Студенты 
осваивают религиозную, философскую и художе ственную литературу. Но они ищут в 
этих книгах не готовые ответы, а подтверждение собственных интуиций. Студены, как 
бы боятся, что их само стоятельные прозрения окажутся недостаточно убедительными и 
правиль ными. И это не удивительно. Тысячелетиями людей приучали опираться не на 
свой опыт и свои суждения, а на авторитеты других. В действительности самостоятельно 
принять решение не так уж и просто, особенно тогда, когда оно расходится с мнением 
большинства и представлениями, навязываемыми средствами массовой информации. 
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Быть нравственно свободным, самостоятельно принимать реше ния и не соглашаться 
с общепринятым мнением и традиционными абсолютами не означает жить в грехе и по-
роке. Молодые люди, как и раньше, ценят добродетель и хотят быть добродетельными. 
Они сознают важность нравственных понятий, но интерпретируют их значение в зави-
симости от ситуации. Диалог позволяет студентам осознать, что нужно не просто следо-
вать доб ру и выполнять заповеди, но важно прочувствовать их как собственные ценнос-
ти. Моральные ав торитеты и абсолютные ценности в процессе диалогического обсужде-
ния под вергаются проверке. Раньше они были заданы. Теперь они даны, но должны быть 
подтверждены, для того, чтобы вступить в силу и быть признанными.

 Конечно, традиционные ценности и Абсолюты имеют преимущество перед 
индивидуальным опытом в силу того, что они проверены временем и историей. Но 
традиция является животворной и приносит благо в том случае, если она обогащается 
фактами из настоящего. Таким образом, диалогическая форма обсуждения моральных 
ценностей демонстрируют, что сегодня невозможно эффективно действовать без мора-
ли и осознания ответственности за свой выбор. Сегодня невозможно заставить людей 
под прикрытием абстрактных абсолютов быть нравственными. Люди хотят без чьего-
либо принуждения самостоятельно выбирать модель этического поведения. Как бы хо-
роши ни были моральные теории, они не всегда освещают ситуации частного характера. 
Как над лежит поступать, когда одна добродетель противоречит другой? Как применять 
моральные Абсолюты к ситуациям, не рассмотренным в той или иной этической концеп-
ции? Как пользоваться этическими учения ми, разработанными в другое время и в ином 
месте? Как разрешить коллизию между постулатом не убий и патриотическим долгом, 
между заповедью не сотвори себе кумира» и любовью к ближнему, межу желанием об-
легчить страдания человека и запретом на ложь и тд. Эти и аналогич ные вопросы не 
предполагают готовых ответов, но требуют морального выбора принятия на себя ответ-
ственности. Причем этот выбор следует расценивать не как нравственный маневр, а как 
этику риска и катастрофы, когда принятие решений совершается личностью без уверен-
ности в будущем оправдании общественным мнением [2:60].

 Каждый индивид, интер претируя абстрактные правила, само стоятельно, приближа-
ется к пониманию встающих на его пути вопросов. Большинство нравственных вопро-
сов, для удовлетворительного решения, требуют индивидуального жизненного опыта. 
Вся прожитая жизнь человека является, например, индивидуальным ответом на вопросы 
типа: что такое счастье, любовь, дружба, долг, совесть и тд. Они решаются в индивиду-
альном порядке под личную ответственность. И число таких ситуаций нарастает. 

Таким образом, диалогический подход может быть рассмотрен как стратегическое 
направление развития этического образования. Сущность диалогического общения, 
основанного на сократическом подходе, состоит в умении принимать ценностный мир 
другого, развивать собственные духов но-нравственные ценности, вести духов ный диа-
лог, вырабатывать и отстаивать собственную точку зрения, разрешать про тиворечия, раз-
вивать ценностные представления. Принципиальное важно зафиксировать то, что, если 
установка, с преимущественной ориентацией на знание отражает способность студента 
усваивать и воспроизводить сведения и этическую информацию, то установка с ориен-
тацией на диалог поддерживает образование, нацеленное на присвоение нравственных 
ценностей и культивирование этической компетенции. Диалог становится процедурой, 
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которая ведет к формированию нравственной свободы и ответственности студента, что 
гораздо важнее, чем усвоение правил поведения, норм морали и некритического следо-
вания требованиям моральных кодексов. 
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ПРОБЛЕМА МОРАЛІ І ДУХОВНОСТІ В СИСТЕМІ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ 
В КОНТЕКСТІ ФІЛОСОФІЇ ДУХОВНОСТІ С.Б.КРИМСКОГО

Стаття присвячена питанням моралі та духовного розвитку в сучасній освіті. Фі-
лософська спадщина С.Б.Кримского, його філософія духовності є ефективною методо-
логічною базою осмислення моральної проблематики. Цінності моралі та їх актуаліза-
ція в педагогічній діяльності продуктивні не на шляхах чисто академічних міркувань, а з 
позицій особистісної причетності і зацікавленості.

Проблема формування моральності майбутнього фахівця багато в чому залежить 
від якості викладання етики, як навчальної дисципліни, так і методів викладання. Діало-
гічна освіта представляється найбільш перспективною формою залучення до цінностей 
моралі і духовного розвитку.

Ключові слова: діалог, спілкування, духовність, мораль, моральність, етика, освіта, 
здатність судження.



48

©   Кинцанс В.,  2016

Kincans V., dr. Phil., prof.
University of Latvia, Riga

ISSUES OF MORALITY AND SPIRITUALITY IN THE MODERN EDUCATION 
SYSTEM IN THE CONTEXT OF PHILOSOPHY OF SPIRITUALITY 

S.B. KRYMSKIY
The article is devoted to the questions of morality and spiritual development of the modern 

education. Philosophical heritage by S.B.Krimskiy, his philosophy of spirituality is an effective 
methodological basis of understanding of moral issues. The values of morality and their actu-
alization effi ciently not through a purely academic discussion, but from the position of personal 
involvement and commitment.

The problem of formation of future specialist’s moral values depends on the quality of 
teaching ethics as an academic discipline, and on the teaching methods. 

Key words: dialogue, communication, spirituality moral, ethics, competence, education, 
pedagogical activities, judgment. 
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ТЕКСТ ПРО ХРИСТА В ТВОРАХ Ф.М. ДОСТОЄВСЬКОГО 
ТА М.О. БУЛГАКОВА: ДО ПИТАННЯ ПРО КОНЦЕПЦІЮ 

ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЬОЇ ТВОРЧОСТІ

У статті текст про Христа, представлений у романах Ф.М. Достоєвського «Бра-
ти Карамазови» («Легенда про Великого інквізитора») та М.О. Булгакова «Майстер і 
Маргарита», розглядається в контексті погляду на літературно-художню творчість 
як простір виявлення і діалогічної перевірки різних векторів духовного буття людини 
і людства. Особливості художньої інтерпретації М.О. Булгаковим образу Христа ха-
рактеризуються з опорою на започатковані в творчості Ф.М. Достоєвського духовно-
інтелектуальні та художні традиції.

Ключові слова: текст, текст у тексті, діалог, художня інтерпретація, літератур-
но-художня творчість.

Ф.М. Достоєвський, розмірковуючи про постать Христа та її значущість для сучасної 
людини, що прагне віри але не спроможна вірити по-дитячому, створює один за одним 
два відмінні між собою образи: образ князя Мишкіна як своєрідного сучасного Христа 
в романі «Ідіот» та образ Христа в «Легенді про Великого інквізитора» у романі «Брати 
Карамазови». Ці образи виявляються різними, антиномічними за характером проявлення 
сутності християнства, яка, на думку письменника, залишається константною, незмін-
ною і виявляється передусім у готовності принести себе в жертву за гріхи інших людей 
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заради великої безкорисливої любові до цих людей, яка може стати передумовою їх спа-
сіння. Багатомовний Мишкін, показаний у багатьох різноманітних ситуаціях у взаєминах 
з великою кількістю людей, та мовчазний Христос, змальований лише у одній сцені з Ве-
ликим інквізитором, однаково готові до цієї жертви, оскільки керує ними саме любов до 
людей. В обох творах герої виявляються здатними суттєво вплинути на оточуючих, на-
віть змінити лінію їх поведінки: Мишкін бере активну участь у житті родини Єпанчиних, 
долі інших героїв, примушуючи їх думати про самих себе і своє життя в християнській 
системі координат, інакше ставитись до інших, краще усвідомлювати моральну сутність 
того, що відбувається [1]; Христос своїм цілунком змінює рішення Великого інквізитора 
заново піддати Христа страті. 

Різні варіанти художньої інтерпретації образу Христа в творчості одного автора ви-
являються можливими тому, що письменник вписує їх в різні художні традиції, викорис-
товуючи накопичені цими традиціями можливості на сучасному етапі. Так, образ князя 
Мишкіна входить в традицію реалістичного соціально-психологічного роману, жанрові 
ознаки якого трансформуються в напрямку роману релігійно-філософського саме за-
вдяки християнському наповненню образу головного героя. Образ Христа в «Легенді 
про Великого інквізитора» з’являється в особливому, спеціально створеному контексті 
задуманої Іваном Карамазовим поеми. Характерно, що Іван, розгортаючи свій задум пе-
ред Олексієм, починає з того, що згадує середньовічні постанови на релігійні сюжети, в 
яких могли з’являтися безпосередньо біблійні персонажі, а також говорить про те, що цю 
середньовічну традицію використовує у своєму романі «Собор Паризької Богоматері» 
В. Гюго, розпочинаючи твір з розповіді про містерію, автором якої виступає П’єр Грен-
гуар.1 Так Достоєвський актуалізує пам’ять читача про літературну традицію, на яку він 
спирається в «Братах Карамазових»: це традиція європейської романтичної літератури, 
скерована на художнє переосмислення середньовічних містерії та міраклю, а також по-
еми на релігійні сюжети в середньовічній літературі Європи та Київської Русі. 

Водночас відтворення літературної традиції супроводжується в творах Достоєвсько-
го її розвитком, що уможливлює новий погляд і на «вічний» образ Христа, і на сучасний 
стан дійсності, який неначе перевіряється цим образом. В романі «Ідіот» «божевілля» 
головного героя виступає в якості показника загального стану суспільства, в якому хрис-
тиянське ставлення до оточуючих людей сприймається як відхилення, порушення за-
гальноприйнятої норми, хвороба. З іншого боку, сама думка пов’язати асоціацію з Хрис-
том зі звичайною людиною, просто людиною, хай навіть і з непересічною долею, була 
«революційною» для того часу, що вповні оцінили згодом представники російської ре-
лігійної філософії, заговоривши не про Бога-людину, а про людину-Бога. В романі «Бра-
ти Карамазови» новизна в тлумаченні образа Христа пов’язана серед іншого з тим, що 
акцент робиться на образ Великого інквізитора – його промова вбирає в себе практично 
всю розповідь Івана про задум своєї поеми. 

1 Протиставлення милосердя як внутрішньої сутності християнства офіційній католицькій релігії 
та діяльності церкви, надзвичайно значуще для Достоєвського, розгорнуто досліджується 
в «Соборі Паризької Богоматері» В. Гюго: справжньою християнкою, здатною на співчуття 
ближньому, ідеальною, еталонною людиною в романі виявляється вихована циганами 
язичниця Есмеральда, яку інквізиція владою, наданою їй католицькою церквою, прирікає на 
страту.
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Важливо, що легенда не була записана Іваном, він розкриває перед братом сутність 
свого задуму. Отже, легенда виступає як факт свідомості героя, що через подію діалогу 
між братами стає фактом їх спільного буття. Олексій, вислухавши брата, зазначає, що і 
його інквізитор, і він сам «в Бога не вірують», діагностуючи в такий спосіб стан душі 
Івана, який буде одним із чинників катастрофічного розгортання наступних подій. Хрис-
тос слухає Великого інквізитора, а потім цілує його в уста, не промовляючи жодного 
слова. Розкриття сутності позиції Христа через ставлення до нього іншого, Великого 
інквізитора, що уособлює владу католицької церкви, відкриває перед Достоєвським нові 
можливості, дозволяє підкреслити несумісність християнства з будь-якою владою, «ди-
явольський» характер будь-якої влади над людьми: Великий інквізитор дорікає Христу, 
що він знехтував під час випробування у пустелі «мудрою» порадою ворога людського, 
відкинувши шлях, яким пішла потім католицька церква, прагнучи передусім володарю-
вання над натовпом, що потребує «дива, таємниці та авторитету».

Образи князя Мишкіна та Великого інквізитора, ґрунтуючись на художній інтерпре-
тації євангельського тексту [2], вийшли за межі власного художнього контексту, перетво-
рились на художньо-етичні орієнтири духовної діяльності людства – і художньої, і неху-
дожньої. Художні образи в цьому стосунку відіграють роль своєрідних моделей духовної 
діяльності, що народжуються в просторі літературного твору, але виявляються ширшими 
за літературний твір, оскільки починають функціонувати в межах цілої культурної тра-
диції, залишаючись актуальними, поки ця традиція продовжує розгортатися. 

Принцип функціонування такої моделі показано в романі «Брати Карамазови»: об-
раз Великого інквізитора виявляється актуальним за межами поеми Івана, поверх цієї 
поеми – власне, тому герой і не має потреби її записувати. Достоєвський цікавиться 
не літературним твором, який міг би написати Іван, а образом, що концентровано ви-
ражає сутність цього твору, виявляється внаслідок своєї насиченості смислом здатним 
існувати самостійно, входячи через свідомість людей в різноманітні життєві контексти. 
Письменник неначе навмисно обминає етап текстуалізації літературного твору, орга-
нізовуючи безпосередню зустріч автора (Івана) та читача (Олексія), їх у буквальному 
сенсі цього слова діалог. Матеріальні аспекти цієї зустрічі («співпадіння» героїв у часі 
та просторі) виявляються не такими значущими, як аспекти духовні: автор та читач – 
рідні брати, що апелюють в процесі творчої та співтворчої інтерпретації до одного й 
того самого життєвого, історичного, філософського контексту. Достоєвський показує, 
як образ Великого інквізитора починає працювати на взаєморозуміння двох героїв, на 
їх краще самоусвідомлення, тому що по відношенню до позиції Великого інквізито-
ра самовизначається не лише Іван, ототожнюючи свої погляди з цією позицією, але 
й Олексій – повністю відкидаючи її, не приймаючи «правди» великого інквізитора 
без кардинальної корекції, функцію якої виконує поцілунок Христа. Крім цього, на 
тлі «Легенди про Великого інквізитора» ясніше проступає моральна сутність подій, 
свідками та учасниками яких стають герої роману: вони виявляються здатними, орі-
єнтуючись на духовний досвід, здобутий в процесі створення та розуміння легенди, 
розширити свої можливості щодо інтерпретації дійсності.

Отже, Достоєвський показує, як працює «механізм» виходу художнього образу за 
межі власного художнього контексту, заради чого, власне, цей контекст і створюється. 
Якщо прочитання твору перетворюється на подію зустрічі автора та читача, для яких 
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творчість та співтворчість обертається спробою вироблення спільних моральних орієн-
тирів, встановлення своєрідного духовного братства, художній образ, що спровокував 
такого роду діалогічне єднання виявляється ширшим за літературний твір, вбирає в себе 
всю сукупність породженої твором духовної роботи. Власне, на організацію цієї роботи 
серед своїх читачів і була скерована творчість Достоєвського, що у романі «Брати Кара-
мазови» проявилось з вичерпною повнотою. 

Вперше саме в цьому романі показано діалог автора та читача як своєрідну авторську 
інтерпретаційну модель роману, що задає вектор бажаної для автора читацької інтерпре-
тації. Герої попередніх творів Достоєвського виявлялись письменниками («Знедолені та 
принижені»), авторами морально-філософських публікацій у пресі (стаття Раскольнікова 
про право на злочин), були показані в процесі читання (Макар Дєвушкін як читач «Ши-
нелі» М.В. Гоголя, Соня та Раскольніков за читанням біблійної оповіді про воскресін-
ня Лазаря тощо). Лише в «Братах Карамазових» духовні пошуки, ідеологічні парадокси 
одного з головних героїв втілюються у літературний твір, ненаписаний, але відчитаний 
через діалог потенційного автора з потенційним читачем. 

Ця знахідка Достоєвського виявляється продуктивною в плані подальшого літератур-
ного розвитку. Так, в романі М.О. Булгакова «Майстер і Маргарита» автор літературного 
твору (майстер) і його потенційний читач (Іван Бездомний) стають центральними героя-
ми. Зв’язок «Майстра і Маргарити» з «Братами Карамазовими» особливо не акцентується 
дослідниками творчості Булгакова, хоча загальновідомою стала характеристика жанрової 
природи цього булгаківського твору як роману-меніппеї з опорою на роботу М.М. Бахтіна 
«Проблеми поетики Достоєвського». Передумови для проведення паралелей між двома 
вершинними романами великих російських письменників вочевидь наявні. 

В романі майстра, який стає своєрідним камертоном для художнього усвідомлення 
сучасності Булгаковим, образ Ієшуа виступає як еталонний. В цьому відношенні Булга-
ков враховує досвід Достоєвського, пов’язаний як з усією його творчістю, котру можна 
сприймати як своєрідний художній коментар до Нового Завіту (єдиної книги, що її можна 
було читати мешканцям «Мертвого дому»), так і зокрема з романами «Ідіот» та «Брати 
Карамазови». 

Образ князя Мишкіна задає мотив «божевілля» Ієшуа, якого Пілат називає «бідним 
божевільним філософом». В контексті художнього опрацювання Достоєвським образу 
князя Мишкіна як сучасного письменнику втілення ідеальної людини, що має своїм про-
образом Христа, можуть бути сприйняті певні нюанси художньої розробки Булгаковим 
образу Ієшуа як людини-Бога, а не Бога-людини. Так, поведінка Ієшуа, який говорить ба-
гато (Пілат наказує Марку Крисобою побиттям примусити його не говорити «зайвого», 
дотримуватись офіційних правил мовної поведінки під час допиту), прагне говорити з 
усіма людьми, навіть під час підготовки до страти заговорює з вартою, оскільки вірить, 
що розмова з людиною здатна змінити її, зазирає людям в очі, намагаючись в кожному 
розгледіти «добру людину», відчуває чужий біль гостріше за власний (співчуває голо-
вним болям Пілата – буквально, тобто теж відчуває їх – безпосередньо після того, як 
його самого побили), нагадує поведінку Мишкіна. З іншого боку, проекція еталонних 
рис Ієшуа на майстра, якому властиве особливе ставлення до людей, увага до кожного 
людського обличчя, прагнення говорити відверто навіть з Алоізієм Магаричем, теж ак-
туалізує мотив «божевілля». 
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В «Легенді про Великого інквізитора» Христос мовчав – залишався своєрідною іко-
ною, намальованою словом. В цьому плані весь монолог Великого інквізитора може бути 
інтерпретований як видозмінена молитва, параметри трансформації якої і проявляють 
сутність відходу інквізитора від Бога. Якщо людина, розмовляючи з Христом, дорікає 
йому за те, що він не прислухався до порад «мудрого духа», що пропонував йому всес-
вітню державу під час випробування в пустелі, ці слова виявляються молитвою нави-
воріт, в них звучить не любов, а гордість, не віра, а безвір’я. Ця ситуація віри навиворіт, 
яку проповідує Іван та його Великий інквізитор, підкреслюється поцілунком Христа: 
якщо людина не хоче з молитвою поцілувати ікону, ікона цілує її, перекреслюючи цим 
гордість та безвір’я, стверджуючи любов та віру. Отже, Іван, за задумом Достоєвського, 
відчуваючи силу та жах власного бунту, насправді жадає бути переможеними Христом, 
його безмежною любов’ю. На думку М. Бердяєва, подібне бунтарство не містить «мета-
фізичної відрази від Бога та остаточного вибору зла», подібні «помилки свідомості» у 
процесі пошуку істини можуть заслуговувати на прощення [3]. 

Віра в Бога, яку прагне віднайти Достоєвський, щільно пов’язується з вірою в люди-
ну: притаманна Івану жага істини приховує в собі прагнення віри. Образ Великого інкві-
зитора стає проекцією сумніву та пов’язаної з ним зневіри, важливим етапом на шляху 
самоусвідомлення і героя, і автора. Великий інквізитор, що апелює до аргументів духа-
спокусника, виражає звернену в майбутнє модернізовану1«програму зла», антилюдяну 
та антихристиянську. Щодо неї мають самовизначитись автор «поеми» Іван та її читач 
Олексій, а також автор та читач іншого порядку – Ф.М. Достоєвський та кожен з читачів 
його роману, члени великої загальнолюдської родини. Це означає, що персонажі та чи-
тачі роману поставлені великим російським письменником в ситуацію «випробування в 
пустелі», змушені зробити власний моральний вибір і, в разі прийняття аргументів інкві-
зитора, – отримати поцілунок Христа як знак можливості прощення, любові попри все, 
всеперемагаючої віри в добру природу людини, що так чи інакше обов’язково вийде на 
твердий ґрунт істини. В цьому плані поцілунок Христа виявляється протилежним поці-
лунку Іуди, спростовує його, тому що несе в собі справжню любов, надію на порятунок, 
рішучість залишатись з людиною і людством, терпляче очікуючи усвідомлення помилок, 
щирого каяття як вияву духовної свободи. 

У такій же ситуації «поразки» перед Ієшуа опиняється в романі «Майстер і Марга-
рита» Понтій Пілат, який наданою йому владою відправив «бідного божевільного фі-
лософа» на страту. Зіставлення діалогу Понтія Пілата та Ієшуа Га-Ноцрі зі зверненою 
до мовчазного Христа промовою Великого інквізитора дозволяє акцентувати значущість 
християнського потенціалу образу Ієшуа: мова в обох випадках іде про природу людини. 
Якщо Великий інквізитор наполягає на тому, що людина від природи зла і цим мотивує 
свою концепцію «дива, тайни та авторитету», входячи у простір «духа зла», «духа-спо-
кусника», Ієшуа вірить в добру людину. «Віра в людину, в її гідність, в містичний зміст 
свободи і є вже віра в Бога, в джерело сили людини й гідності та свободи її» [3], – писав 
М. Бердяєв. За задумом Булгакова, Пілат, начебто наділений величезною владою, не влад-
ний вчинити так, як він сам вважає за потрібне. Відпустити Ієшуа для Пілата – означає 

1 В праці В.В. Розанова «Легенда про Великого інквізитора» аналізуються зв’язки «програми» 
інквізитора з «шигальовщиною», яку проповідують персонажі роману «Біси», революціонери-
злочинці, що називають себе «теологічними шахраями». 
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стати на його місце, тобто зважитись теж піти «хресним шляхом», піднятися на власну 
Голгофу. Ухилившись від цього через боягузтво – один з найбільших, за Булгаковим, по-
років, – Пілат сприймає це як помилку, розкаюється, і його каяття виводить його за межі 
часу у простір страшної нескінченності, відмінити яку може лише любов Ієшуа, здатна 
все простити, всім співчуваючи. Таким чином, поразка Пілата виявляється його пере-
могою, веде до мрії про продовження розмови з Ієшуа, яку в контексті наших міркувань 
можна потрактувати як молитву – нескінченну розмову з Богом. Так, як в «Легенді про 
Великого інквізитора», згідно із задумом Івана, Христос підходить до інквізитора, щоб 
поцілувати його, у фіналі роману майстра, що розгортається в метафізичному просторі 
вічності, Ієшуа приходить до звільненого від пекельної муки Пілата, щоб розмовляти з 
ним, ідучи по місячному променю.

На тлі виявлених нами подібностей вочевидь постають і відмінності у булгаковсько-
му розумінні «вічного образу». Якщо Достоєвського цікавить у «Легенді про Великого 
інквізитора» передусім проблема «релігія і влада», Булгаков піднімає проблему «людина 
і влада», оскільки саме ця проблема набула небаченої до того гостроти у «атеїстичні» 20-
30-ті роки ХХ століття, коли створювався роман «Майстер і Маргарита». Пілат постає у 
нього як людина, що потерпає від влади, якою наділена, врешті-решт (хоч і в метафізич-
ному вимірі) приходить до розуміння, що єдиний шлях, який дозволяє людині зберегти 
живу душу, – шлях, на який вказує Ієшуа. Якщо Великий інквізитор у Достоєвського 
прагне поєднати вироблену Стародавнім Римом ідею всесвітньої імперії з католицькою 
концепцією релігійного домінування, Понтій Пілат, представник влади Риму в Іудеї, пе-
ретворюється на жертву володарювання як такого. Таким чином, новизна булгаковського 
тлумачення образу Христа міститься у перенесенні акценту на образ Пілата, розробці 
цього образу в системі координат Христа. Християнський гуманізм Булгакова виявився 
у тому, що наділена владою людина тлумачиться ним не в системі координат «духа-спо-
кусника», як Великий інквізитор у Достоєвського, а в системі координат Ієшуа-Христа, а 
художня творчість постає як простір віднайдення істини. 

 Булгаковське художнє тлумачення проблеми «людина і влада» призводить до висно-
вку, що бути людиною і означає відмовитись від можливості мати будь-яку владу над ін-
шими людьми так само, як відмовився від влади Христос під час випробування в пустелі. 
Булгаковський Ієшуа прагне вірити в людей, любити їх, будувати людське співіснування 
на засадах віри та любові, що й передбачає «царство істини». Ясно, що обирати владу, 
вважати її за цінність означає переступити через свою людську сутність, відмовитись від 
неї, втратити її божественне коріння. В романі Булгакова Пілат виявляється уособленням 
великої влади над людиною – він може позбавити її життя, пославши на страту. Але ця 
влада, за задумом Булгакова, обертається проти героя: посилаючи на страшну страту ін-
шого, він прирікає на нескінченне покарання самого себе. 

Художня інтерпретація центрального євангелівського образу в «Братах Карамазо-
вих» Ф.М. Достоєвського та «Майстрі і Маргариті» М.О. Булгакова веде до створення 
тексту про Христа, що парадоксальним чином виявляється ширшим за текст творів, хоча 
вводиться у нього як «текст у тексті», актуалізує уявлення про містично-релігійний ме-
тароман про Христа [1], який лише відносно можна локалізувати у часі, в просторі, в 
аспекті належності до окремої національної літератури. Автор тексту про Христа в кож-
ному з творів сприймається як зіставний з автором цілого тексту: Іван Карамазов постає 
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як романна іпостась «бунтівного» «Я» Достоєвського, майстер – як персонажне втілення 
творчого «Я» Булгакова. Таке зіставлення проявляє різну скерованість цих «Я»: одне несе в 
собі спробу бунту і сумніву, інше – любові і віри. Але Іван і майстер, переживаючи духовні 
катастрофи на своєму шляху пізнання істини, виявляються здатними не лише усвідомити 
і виразити глибоко приховане прагнення своїх «персонажів» до воз’єднання з християн-
ським ідеалом любові до людини, а й залучитися до зустрічного руху Бога до людини, до-
дати до художнього мотиву каяття художній мотив прощення. В цьому плані літературно-
художня творчість постає як простір оприявнення різних векторів духовного буття людини 
та людства й перевірки їх в процесі організації відкритого до залучення різнохарактерних 
суб’єктів (автора/авторів, читача/читачів) діалогу між дискурсивними інстанціями вну-
трішніх та зовнішніх текстів, низка яких залишається принципово незавершеною. 

Отже, роман М.О. Булгакова «Майстер та Маргарита» виявляється щільно пов’язаним 
із творчістю Ф.М. Достоєвського, зокрема з романом «Брати Карамазови». Можна сказа-
ти, що «Майстер і Маргарита» містить елементи художньої інтерпретації роману «Брати 
Карамазови», здійснюваної у напрямку, заданому «Легендою про Великого інквізитора». 
Художня думка Достоєвського про братство всіх людей у Христі, про жадання бунтівної 
людини бути переможеною християнською любов’ю знайшла своє продовження та роз-
виток у романі «Майстер та Маргарита», де єдність людей у творчості та співтворчості 
показано як можливий шлях до єдності у істині, добрі та красі. Роман майстра як істина 
про добро (художнє осягнення правди про добру природу людини) перебуває у сутнісній 
відповідності з євангельськими настановами, яким суперечить «мефістофелівська пісня» 
[4] Великого інквізитора, придуманого Іваном Карамазовим. В «Майстрі і Маргариті» за 
зовнішнім сатиричним романом про рух суспільства до «диявола» відкривається внутріш-
ній філософсько-релігійний роман про рух людини до Бога, роман, що продовжує велику 
традицію творчості Ф.М. Достоєвського і водночас відкриває перед нею нові перспективи.
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ТЕКСТ О ХРИСТЕ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО 
И М.А. БУЛГАКОВА: К ВОПРОСУ О КОНЦЕПЦИИ ЛИТЕРАТУРНО-

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА
В статье текст о Христе, создаваемый в романах Ф.М. Достоевского «Братья 

Карамазовы» («Легенда о Великом инквизиторе») и М.А. Булгакова «Мастер и Маргари-
та», рассматривается в контексте взгляда на литературно-художественное творче-
ство как пространство проявления и диалогической проверки разных векторов духовно-
го бытия человека и человечества. Особенности художественной интерпретации М.А. 
Булгаковым образа Христа характеризуются с опорой на заложенные в творчестве 
Ф.М. Достоевского духовно-интеллектуальные и художественные традиции.

Ключевые слова: текст, текст в тексте, диалог, художественная интерпретация, 
литературно-художественное творчество.
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ON TEXTS CONCERNING LIFE OF CHRIST IN THE WORKS BY 
F.M. DOSTOEVSKY AND M.A. BULGAKOV: TO THE QUESTION OF THE 

CONCEPT OF LITERARY AND ARTISTIC CREATION
The article deals with the the texts which concern the life of Christ, created in the novels 

by F.M. Dostoevsky «The Brothers Karamazovs» («The Legend of the Grand Inquisitor») and 
M.A. Bulgakov «Master and Margarita». They are considered in the context of the problem of 
literary creation as a space for existence and dialogic verifi cation of different vectors of the 
spiritual being of man and mankind. The peculiarities of Bulgakov’s artistic interpretation of 
the image of Christ are characterized on the basis of the works by F.M. Dostoevsky – their 
spiritual,intellectual and artistic traditions. 

Keywords: text, text in text, dialogue, artistic interpretation, literary and artistic creativity.
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ЛИЧНОСТИ И ПОСТУПКИ КУТУЗОВА И НАПОЛЕОНА
В «ВОЙНЕ И МИРЕ» КАК ОБЪЕКТ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА

В статье рассмотрен один из возможных вариантов системного анализа лично-
стей и поступков Кутузова и Наполеона на материале романа «Война и Мир». Фрагмен-
ты романа проанализированы посредством ТМ-метода как объекты психологической 
герменевтики, в которых выделена содержащаяся в тексте когнитивная информация. 
При более детальном анализе произведения могут быть так же системно использова-
ны рефлексивная и регулятивная информация.

Ключевые слова: личность, когнитивная информация, ТМ-метод, модус культуры, 
культурный процесс. 

Известно немало высказываний в пользу введения в гуманитарные исследования ме-
тодов естественных наук (разумеется, есть и противоположные суждения). Но мы при-
ведём одно из тех, которые пока остаются незамеченными. Оно принадлежит великому 
писателю-гуманисту и порождено, полагаем, сочетанием его острой заинтересованности 
в понимании людских проблем и пытливого ума, открытого к достижениям науки.    Лев 
Толстой писал: « Только допустив бесконечно-малую единицу для наблюдения – диффе-
ренциал истории, то есть однородные влечения людей, и достигнув искусства интегри-
ровать (брать суммы этих бесконечно-малых), мы можем надеяться на постигновение 
законов истории» (здесь и далее цитаты по [3]).

С  уществуют различные формы исследования литературных текстов, начиная с ан-
тичной герменевтики. Все они в той или иной мере являются системными – по крайней 
мере, в силу системности основных принципов науки, которые в них соблюдены. Кон-
цептуально более близким к решаемой здесь задаче мы считаем подход, в котором текст 
является объектом психологической герменевтики (см. [4] и др.). В нём, в частности, вы-
делена характеристика информативность текста, в составе которой рассмотрены три 
составляющие: когнитивная, рефлексивная и регулятивная информация. В своём ана-
лизе мы обращаемся к когнитивной информации, т.е. будем рассматривать сообщения о 
фактах, событиях, теоретических положениях, заложенных в текст его автором.

В ходе работы над романом Лев Толстой постепенно начинает проявлять интерес 
к философским проблемам, вопросам историографии и методологии науки, а также к 
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тем процессам, которые в будущем станут предметами психологии личности и соци-
альной психологии; он также раскрывает своё видение роли личности в исторических 
процессах. Начиная с третьего тома романа, писатель вводит в текст свои научные идеи, 
а Эпилог романа чуть не полностью составляют его философские, культурологические и 
психологические рассуждения. Одной из основных, так или иначе конкретизированной 
Толстым в различных направлениях, стала идея использовать элементы современного 
ему естествознания и математики в разработке гуманитарных проблем. И одно из прин-
ципиальных его положений таково: «Только допустив бесконечно-малую единицу для 
наблюдения – дифференциал истории, то есть однородные влечения людей, и достигнув 
искусства интегрировать (брать суммы этих бесконечно-малых), мы можем надеяться на 
постигновение законов истории». Различные вариации этой идеи использованы много-
кратно, например, так: «Сумма людских произволов сделала и революцию и Наполеона, 
и только сумма этих произволов терпела их и уничтожила»

Противопоставление личностей Кутузова и Наполеона проведено в духе стоицизма 
(ducunt fata volentem, nolentem trahunt – Клеанф, Сенека), но именно в духе, а не букваль-
но. Этого не замечают некоторые авторы, анализирующие близкое к стоическому миро-
воззрение Толстого. Например, А. Мень писал: «Толстой выступает не как человек без 
веры. Он верит – в фатум» [2, с. 78]. Но Толстой не только не использовал понятия «фа-
тум», но пытался приблизиться к научному пониманию исторических закономерностей.

У Толстого покорный «истории» (судьбам) Кутузов подобен стоику, Наполеон – вер-
шитель «истории» – герой, «grand-homme». Поражение Наполеона показано как пораже-
ние одного мировоззрения и превосходство другого, близкого автору романа.

Научный, скажем так, стоицизм Толстого состоит в его представлении об источнике 
исторических процессов: «Движен ие человечества, вытекая из бесчисленного количе-
ства людских произволов, совершается непрерывно»

Поскольку исторические события являются следствием сложного взаимодействия 
огромного числа людей, то именно эти взаимодействия следует изучать историкам: «Для 
изучения законов истории мы должны изменить совершенно предмет наблюдения, оста-
вить в покое царей, министров и генералов, а изучать однородные, бесконечно-малые 
элементы, которые руководят массами».

Таким образом, перед нами образец трактовки исторических процессов, в котором 
успешность деятеля, руководящего массами, состоит в реализации им в своих решениях 
и поступках их совокупной воли вне зависимости от того, осознаёт ли это сам деятель. 
Толстой намекает, что Кутузов это понимает, а Наполеон – нет. При этом их личности и 
стили руководства существенно отличаются, что показано во многих эпизодах романа.

Кутузов и Наполеон
В оценке личности Наполеона Толстой резко расходится со многими своими современ-

никами, их позиция была предопределена преклонением перед величием этого человека: 
«Для русских историков … Наполеон есть предмет восхищения и восторга; он grand».

Толстой же характеризует его личность исключительно негативно. «Наполеон – это 
ничтожнейшее орудие истории … никогда и нигде, даже в изгнании, не выказавший че-
ловеческого достоинства».

Наполеон считает себя великим правителем и поступает, как и подобает великому, в 
его представлении, руководителю: «Тот идеал славы и величия, состоящий в том, чтобы 
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не только ничего не считать для себя дурным, но гордиться всяким своим преступлени-
ем, приписывая ему непонятное сверхъестественное значение».

Толстой рисует такой психологический портрет Наполеона: «Он один, с своим вы-
работанным в Италии и Египте идеалом славы и величия, с своим безумием самообо-
жания, с своею дерзостью преступлений, с своею искренностью лжи, – он один может 
оправдать то, что имеет совершиться».

При всех личностных пороках император добился грандиозных геополитических 
успехов, которые, как правило, объясняют его гениальностью, но также и рядом случай-
ностей. Но Толстой эти успехи объясняет не личностью Наполеона, в том числе опытом и 
интуицией, а самим ходом исторического процесса, который есть «сумма людских произ-
волов»: «Нашествие стремится на восток, достигает конечной цели – Москвы … Но вдруг 
вместо тех случайностей и гениальности, которые так последовательно вели его до сих 
пор непрерывным рядом успехов к предназначенной цели, является бесчисленное коли-
чество обратных случайностей, от насморка в Бородине до морозов и искры, зажегшей 
Москву; и вместо гениальности являются глупость и подлость, не имеющие примеров. 

Нашествие бежит, возвращается назад, опять бежит, и все случайности постоянно 
теперь уже не за, а против него».

Так же, как и в случае с Наполеоном, оценка Толстым личности Кутузова не совпада-
ет с преобладающей в трудах историков, выражавших официальную или близкую к ней 
позицию. Она состояла в том, что негативные черты характера и личности Кутузова ста-
ли причиной принятия им ряда неверных, по их мнению, решений главнокомандующего: 
«И в истории, написанной недавно по высочайшему повелению, сказано, что Кутузов 
был хитрый придворный лжец, боявшийся имени Наполеона и своими ошибками под 
Красным и под Березиной лишивший русские войска славы».

Толстой же, с одной стороны, разъясняет ничтожность аргументации критиков глав-
нокомандующего с его «ошибками», с другой – показывает его как человека, поступками 
которого движут не столько человеческие страсти, сколько мудрость и сформирован-
ное в долгой бурной жизни мировоззрение: «Такова судьба не великих людей, не grand-
homme, которых не признает русский ум, а судьба тех редких, всегда одиноких людей, 
которые, постигая волю провидения, подчиняют ей свою личную волю».

Автору романа многое импонируют в личности Кутузова, особенно при сравнении 
с личностью молодого французского императора: «Кутузов никогда не говорил о сорока 
веках, которые смотрят с пирамид, о жертвах, которые он приносит отечеству, о том, что 
он намерен совершить или совершил: он вообще ничего не говорил о себе, не играл ни-
какой роли, казался всегда самым простым и обыкновенным человеком и говорил самые 
простые и обыкновенные вещи».

Трактовка Толстым волевых качеств и целеустремлённости Кутузова также отлична 
от популярной в то время. В деяниях Кутузова многие современники видели проявления 
вызывающего жалость безволия, Толстой же усмотрел целеустремлённость и особым 
образом организованную волю полководца: «Кутузов же, тот человек, который от начала 
и до конца своей деятельности в 1812 году, … ни одним действием, ни словом не изменяя 
себе, являет необычайный в истории пример самоотвержения и сознания в настоящем 
будущего значения события, – Кутузов представляется им чем-то неопределенным и 
жалким, и, говоря о Кутузове и 12-м годе, им всегда как будто немножко стыдно. 
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А между тем трудно себе представить историческое лицо, деятельность которого так 
неизменно постоянно была бы направлена к одной и той же цели. Трудно вообразить себе 
цель, более достойную и более совпадающую с волею всего народа. Еще труднее найти 
другой пример в истории, где бы цель, которую поставило себе историческое лицо, была 
бы так совершенно достигнута, как та цель, к достижению которой была направлена вся 
деятельность Кутузова в 1812 году.»

«Действия его – все без малейшего отступления, все были направлены к одной и той 
же цели, выражающейся в трех действиях: 1) напрячь все свои силы для столкновения 
с французами, 2) победить их и 3) изгнать из России, облегчая, насколько возможно, 
бедствия народа и войска.»

Толстой, описывая поступки и личность Кутузова в духе стоического мировоззре-
ния, излагает свои представления об отличии истинного величия исторической фигуры 
от, как мы бы сегодня сказали, «распиаренного»: «Простая, скромная и потому истинно 
величественная фигура эта не могла улечься в ту лживую форму европейского героя, 
мнимо управляющего людьми, которую придумала история».

ТМ-трактовка
Воспользуемся описаниями Толстым личностей и поступков Наполеона и Кутузова и 

покажем, как может быть использована когнитивная информация (см. выше) этого рома-
на в научном анализе мировоззрений и личностей этих исторических фигур и персона-
жей романа в соответствии с процедурой ТМ-метода (см. [1] и др.). Точнее, с некоторыми 
её положениями, причём в той мере, в какой это здесь необходимо.

1. Выделим компоненты предмета исследования. В описании действий наших пер-
сонажей мы выделим следующие компоненты (в понятиях ТМ-метода – модусы), кото-
рые так или иначе представлены в тексте романа как предметы размышлений Кутузова 
(ниже – К.) и Наполеона (ниже – Н.).

Личность, Цели, Г  осударство, Армия, Народ.
Мы не станем рассматривать структуру каждого из этих модусов, которые, конечно, 

существенно различны у К. и Н. Ограничимся несколькими замечаниями.
Личность – личности обоих полководцев являются давно сформированными и не пре-

терпевают заметных изменений за время описываемых событий. Существенные различия 
в компонентах их личностей – в частности, в ценностях и мировоззрении, – являются важ-
ными регуляторами культурных процессов, проявленных в событийной линии романа.

Цели обоих персонажей в период кампании различны: осуществление геополитиче-
ского проекта – у Н. и освобождение Отечества – у К.

Государство – административная, экономическая, социальная структуры – для Н. 
является Империей европейских народов, для К. оно есть только Отечество, которое 
надо сберечь.

Армия – состав, оснащение, психологическое состояние – для обоих является глав-
ным инструментом деятельности и предметом постоянной заботы. Но К. более бережно 
относится к своему войску («за десять французов он не отдаст одного русского»).

Народ – для Н. не является значимым предметом, для К., напротив, народ – дви-
гатель истории («сумма людских произволов сделала…») и в этом смысле повелитель 
(«мира не может быть, потому что такова воля народа»).
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2. Далее надо выбрать интервал/интервалы времени рассматриваемых процессов. В 
зависимости от ожидаемой в результате анализа детализации описания может оказаться 
достаточным дать описание одного протяжённого этапа (например такого, который охва-
тывает время от назначения Кутузова главнокомандующим (Смоленск) и до выхода ар-
мии Наполеона с территории государства), но тогда останутся неразличимы многие важ-
ные события и принятые решения. Чтобы получить описания этих событий и принятых 
решений, можно в этом большом этапе рассматривать последовательность нескольких 
этапов (например, между событиями, решениями или поступками персонажей).

3. Теперь каждый модус должен быть рассмотрен в составе культурных процессов в 
трёх ролях: исходный в начале этапа, изменённый в конце этапа, как закон изменения для 
других модусов. На каждом из этапов мы можем рассматривать множество процессов, 
компонентами которых являются выделенные модусы в каждой из трёх ролей. Таким 
образом будет построено множество личных культурных   процессов (в ТМ-методе – про-
странство теоретически возможных отображений). В рамках данного дискурса мы пред-
полагаем, что все перечисленные модусы так или иначе были в центре внимания К. и Н. 
в рассматриваемый период времени, т.е. являются элементами указанного множества. 

4. Далее надо выбрать множест    во   личных культурных процессов для описания пред-
мета исследования. Это множество образуют представленные в различных ролях моду-
сы: Личность К., Цели К., Отечест  во, Армия К., Народ К., Личность Н., Цели Н., Фран-
цузская Империя, Армия Н..

 Выделяем процессы, в которых на выбранном этапе анализа не произошли измене-
ния исходных модусов. Например, можно исключить оба модуса Армия, если этапом вы-
бран отрезок времени продвижения армий от Смоленска до Бородина. Также можно не 
рассматривать процессы изменений модуса Личность Кутузова, поскольку, как сказано 
выше, Толстой не отметил её изменений на всём протяжении кампании. При этом про-
цессы, в которых Личность Кутузова является регулятором изменений других модусов, 
рассматривать надо.

Оставшиеся после отбора процессы образуют то множество личных культурных 
процессов Кутузова и Наполеона, которые подлежат анализу. В процессе анализа стано-
вится понятно, какие модусы вносят вклад в каждый конкретный изменившийся модус 
и какого рода этот вклад – как исходного модуса или как регулятора изменений (в тер-
минах ТМ-метода, как прообраза или функции). Трудно отчётливо представить себе это 
множество процессов и системно его проанализировать – для этого в ТМ-методе пред-
усмотрены способы их алгебраической записи и графического представления.

Если сопоставить это множество процессов с описываемыми в романе событиями, 
то можно, в частности, проследить, как мировоззренческая пристрастность Толстого 
сказалась на том, что некоторые его суждения относительно личностей Кутузова и Напо-
леона он сам и опровергает событийным рядом своего романа.

Выводы
Мы показали один из возм    ожных вариантов того, как может быть проведён систем-

ный анализ личностей и поступков Кутузова и Наполеона на материале романа «Во-
йна и Мир». Полагаем, что использование для такого анализа ТМ-метода, позволяет 
системно (и более полно) отобразить трактовку Львом Толстым личностей и поступков 
полководцев.
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В дальнейшем можно, использовав тот же метод в собственно историческом анализе 
этих поступков, убедительно идентифицировать упущения Толстого, в том числе обу-
словленные его мировоззренческими пристрастиями, и одновременно свести к миниму-
му проявления собственной пристрастности. При этом будет необходимо внест  и допол-
нения в состав модусов, и, соответственно, в множества личных культурных процессов.

Отметим, что с использованием Т  М-метода может быть решена и задача анализа это-
го романа (или другого произведения) по принципам психологической герменевтики. В 
психологической герменевтике три составляющих информативности текста (см. выше) 
рассмотрены как три его слоя, в которых представлены текст, его автор и читатель. 
Взаимодействия между ними можно учесть и изучать, если, например, состав выделен-
ных модусов (см. выше) дополнить модусами, характеризующими автора произведения 
и предполагаемого читателя.
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ОСОБИСТОСТІ ТА ВЧИНКИ КУТУЗОВА І НАПОЛЕОНА У «ВІЙНІ І МИРІ» 
ЯК ОБ’ЄКТ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ

У статті розглянуто один із можливих варіантів системного аналізу особистостей 
і вчинків Кутузова і Наполеона на матеріалі роману «Війна і Мир». Фрагменти роману 
проаналізовані за допомогою ТМ-методу як об’єкти психологічної герменевтики, в яких 
виділена когнітивна інформація, наявна в тексті. У більш детальному аналізі твору 
можуть бути так само системно використані рефлексивна і регулятивна інформація.

Ключові слова: особистість, когнітивна інформація, ТМ-метод, модус культури, 
культурний процес.
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PERSONALITIES AND ACTIONS OF KUTUZOV AND NAPOLEON IN «WAR AND 
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The article describes one of possible variants of systemic analysis of personalities and 
actions of Kutuzov and Napoleon on the material of the novel “War and Peace”. Fragments 
of the novel are analyzed through the TS-method as objects of psychological hermeneutics, in 
which cognitive information contained in the text is selected. In a more detailed analysis of the 
novel refl exive and regulatory information can also be used in a systemic way.
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ДУШЕВНЕ ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ: 
СОЦІОКУЛЬТУРНІ ТА СУБ’ЄКТНІ ЧИННИКИ

Статтю присвячено проблемі соціокультурних чинників душевного здоров’я лю-
дини. Розглянуто стилі ставлення до дитини, характерні для різних епох, їх вплив на 
психологічні характеристики дорослих людей. Окреслено умови становлення душевно 
здорової людини, стійкої до патогенності несприятливої   соціокультурної ситуації.

Ключові слова: історико-культурні чинники, душевне здоров’я, стиль ставлення до 
дитини, індивідуалізація, культуральна патогенність. 

Питання про сутність душевного здоров’я цікавило філософів ще з давніх часів. Зо-
крема Демокрит звертається до поняття «евтюмія», що означає гармонійний душевний 
стан людини, її спокій та рівновагу, зумовлені знанням людини самої себе, своїх реаль-
них потреб та можливостей, яким відповідає її поведінка. Термін „душевне здоров’я” 
передбачає широке трактування, включає, крім ефективного (щодо життєвої практики) 
функціонування психічних процесів, також моральні та духовні аспекти.

Проблема соціо – та етнокультурних чинників психології людини, впливу історичних 
подій на формування її особистісних якостей та стан психічного здоров’я досліджується 
багатьма вченими кінця XІX – І половини ХХ ст. (В.М.Бехтєрєв, В. Вундт, Л.С.Виготський, 
П.Жане, К.Д.Капелін, О.Ф.Лазурський, Л.Леві-Брюль, О.Р.Лурія, Б.Рут, М.М.Троїцький, 
Г.Шпет, К.Ясперс та ін.). В подальшому виокремлюються наукові дисципліни, що ви-
вчають взаємодію історичного, етнічного і психічного, культури, релігії й особистості, 
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зокрема етнопсихологія, психоісторія, культурна і історична психологія, крос-культурний, 
індигенний, культурно-сензитивний та інші підходи [1, 2, 7, 9, 11, 12, 13 та ін.]. Щодо 
етнокультурних чинників психології людини на сьогодні є актуальною дискусія між послі-
довниками універсалістського та індигенного підходів [13]. Також дослідники вважають 
неможливим розуміння психології людини поза історичними чинниками.

Дослідження показують, що для кожного історичного періоду характерні свої спе-
цифічні особистісні профілі, специфічні психологічні проблеми. У різні періоди історії 
поширеність і захворюваність психічними і поведінковими розладами має свою специ-
фіку. Кожній історичній епосі притаманні специфічні психопатологічні переживання. У 
психопатологічних переживаннях людей відображаються зміни, що відбуваються в сус-
пільстві. На мінливість проявів неврозів і психозів звертають увагу багато авторів, що 
здійснюють транскультурні дослідження [2, 12, 13 та ін.]. На думку Г.Деверо, особис-
тість сучасної европейської людини є шизоїдною, а прогноз шизофренії буде особливо 
похмурим у суспільствах, що можуть бути кваліфіковані як шизофренічні. Дослідник 
вважає ймовірним, що суспільства, (наприклад доплатонівські Афіни), які мали відносно 
оптимальне функціонування, знали тільки розлади доброякісного типу, наприклад, іс-
терію, тоді як: суспільства в період свого занепаду – Спарта, починаючи з IV століття до 
Р.Х., Рим в епоху свого розкладу – страждали від важких психозів, таких, як шизофренія. 
При аналізі динаміки психічних розладів в історичному аспекті найбільш перспектив-
ним представляється не стільки вивчення поширеності і захворюваності психозами в 
різні історичні періоди, скільки аналіз специфіки психологічних проблем, невротичних 
розладів в межах відносної норми.

До досліджень, що стосуються чинників особистісного розвитку людини (в західній 
культурі) в контексті історично зумовлених стилів виховання, належать психоісторичні 
праці Л. де Моза [1]. Л. де Моз аналізує найбільш поширені стилі взаємин між дитиною та 
дорослим світом впродовж європейської історії. В залежності від рівня розвитку культури 
в соціумі, вчений виокремлює декілька психогенних стилів ставлення до дитини. Аналіз 
їх виникнення показав, що еволюція цих стилів йде від найжахливіших (інфантицид) до 
найбільш прийнятих в сучасному суспільстві (соціалізаційний та допомогальний стилі). За 
Л.де Мозом, з часом змінюється ставлення до дитинства, дитина звільняється від «дорос-
лих» обов’язків (важкої праці тощо), які стримують її дитячість. З кожним кроком еволюції 
зростає турбота про дитину. На думку психоісторика, для осягнення дитинства, пережи-
вань самої дитини культура поступово мобілізує свій потенціал. У дорослого зростає від-
повідальність за дитину, що пробуджує його від духовної безтурботності. 

Головною причиною всіх історичних змін є психогенез, закономірна зміна стилів ви-
ховання дітей під тиском поколінь. Психогенез залежить від здатності батьків чи тих, хто 
виконує їх функції, регресувати до психічного віку своєї дитини та повторно долати страхи 
цього віку, але вже більш ефективно, ніж вперше – в своєму власному дитинстві. Еволю-
ція дитинства тече з різною швидкістю як на індивідуальному, так і на популяційному 
рівнях. Відмінності темпів психогенної еволюції на індивідуальному рівні пояснюється 
біологічними відмінностями (спадковістю та внутрішньоутробними подіями), тим, що ди-
тина може бути різною за рахунком у сім’ї (чим більш пізня дитина у багатодітній родині, 
тим, як правило, менше уваги їй приділяють батьки), випадковістю (раннє сирітство, об-
раза, інші суто особисті обставини життя). На популяційному рівні психогенна еволюція 
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проходить з різною швидкістю у зв’язку з ізоляцією (еміграція людей з більш чи менш 
схожими стилями виховання), імміграцією (коли виникає приплив до популяції нових лю-
дей з іншими стилями виховання), зниженням репродуктивності, культурними контактами 
(збільшення кількості людей з нестандартними стилями виховання, заміна батьків іншими 
людьми), соціальними та історичними умовами (війни та революції тою мірою, якою вони 
впливають на дітей); співвідношенням участі у вихованні дитини матері та батька.

Кожен психогенний стиль виховання формує певний тип особистості з характерними 
захисними психологічними механізмами. Дослідник вважає, що люди, які у кожну епо-
ху вважаються «невротиками», часто можуть стояти на більш високому психогенному 
рівні, ніж «нормальні». Їм просто доводиться витримувати тривогу, пов’язану з тим, що 
вони не поділяють групові уявлення епохи. Л.де Моз проаналізував европейську історію 
з погляду взаємин дорослого та дитини і виокремив шість основних стилів, назвавши їх 
за провідною характеристикою.
1. Стиль дітовбивства (античність до IV століття н.е.). Характерні дитячі жертвопри-

ношення і дітовбивства (причини: дитина хвора, слабка, не потрібна, не тої статі 
тощо). Про інфантицидний стиль психоісторик пише: „Що стосується масштабів 
дітовбивства, то мої найскромніші підрахунки вказують на те, що це явище і до цьо-
го часу дуже недооцінюють. В античні часи та в ранньому середньовіччі вбивали, 
ймовірно, від однієї третини до половини всіх народжених дітей, а на початку ново-
го часу ця кількість зменшилась не набагато...” [1, с. 162].

2. Стиль відмови (IV-XIII ст.). У 347 р. у Римській імперії на настійну вимогу христи-
янської церкви був прийнятий закон, що забороняє дітовбивство. З’являється новий 
стиль взаємин – відмова від дитини: популярним стає навчання дітей в іншому місті 
чи іншій країні; дітей віддають у монастир, відправляють у тривалі подорожі та 
паломництво; віддають у підмайстри, прикажчики, пажі до двору. Стиль відмови Л. 
де Моз характеризує так: „Батьки почали бачити в дитині душу, а єдиним способом 
уникнути прояву небезпечних для дитини негативних проекцій батьків була фактич-
на відмова від неї – чи віддавали під опіку годувальниці, в монастир або в заклад для 
маленьких дітей, в дім іншого знатного роду, як обслугу чи заручника, чи залишали 
назавжди в чужій родині або оточували суворою емоційною холодністю вдома ... 
Дитина сповнена зла, її потрібно весь час бити” [1, с. 84].

3. Амбівалентний стиль (XIV-XVII ст.). Згідно зі світоглядом епохи, у дітях бачать 
створіння, у яких борються Бог і Диявол. З одного боку, дитину люблять, але з іншо-
го боку, ведуть боротьбу зі смертним гріхом – неслухняністю у всіх його проявах. 
Для викорінювання гордині застосовуються жорстокі покарання. Амбівалентний 
стиль поділяє весь еволюційний ряд на дві половини: після цієї стадії прогрес йде 
шляхом послаблення придушення та зростання автономії „Я”.

4. Нав’язувальний стиль (XVIII в.). Усі думки, вчинки, бажання, успіхи в навчанні, 
стан здоров’я постійно контролюються батьками. При цьому, за неприйнятні вчинки 
дітей карають (як фізично, так і психологічно). На думку де Моза, подібний стиль 
виховання сприяв тому, що в популяції з’явилася достатня кількість людей, для яких 
боротьба з авторитетом (людиною, групою людей, державою) стала првідною по-
требою та метою життя. Тому XVIII століття завершилося найбільшими буржуазни-
ми революціями у Франції й Америці.
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5. Соціалізаційний стиль (XIX-XX ст.). Батьки гуманні до своїх дітей. Вони прагнуть 
виховувати їх, ґрунтуючись на знаннях в галузі психології та педагогіки. Намага-
ються сформувати особистість відповідно до своїх ідеалів, дати престижну освіту і 
краще підготувати дитину до дорослого життя.

6. Допомагальний стиль (кінець XX в.). У дитині цінується насамперед індивідуаль-
ність. Завдання батьків – максимально сприяти самореалізації дитини, не приду-
шувати її унікальні способи самовираження і розвивати її творчий потенціал. Цей 
стиль виховання вимагає від батьків великої емоційної, інтелектуальної і духовної 
підготовки та самовіддачі.
Для сучасних психологів, відзначає Л.М. Юр’єва, дуже важливий психоісторичний 

погляд на проблему, тому що в кризові періоди реанімуються архаїчні стилі взаємин до-
рослих і дітей, зростає кількість дітовбивств і відмовного стилю виховання (від повної 
та явної відмови від дитини у пологовому будинку до часткових та завуальованих). А 
амбівалентний і нав’язувальний стилі спостерігаються і в стабільні часи [11].

Можна припустити, що охарактеризований Л. Де Мозом допомагальний стиль ви-
ховних взаємин, який передбачає конструктивні батьківські настановлення (прийняття 
дитини, емпатійне і делікатне ставлення до внутрішнього світу дитини, повагу її авто-
номії, підтримку самостійності та вираження дитиною своїх думок та почуттів), сприяє 
душевному здоров’ю дитини та досягненню нею в подальшому особистісної зрілості. 
Особистісна зрілість передбачає світоглядну стійкість людини, резистентність щодо руй-
нівних ідейно-психологічних впливів середовища, домінування буттєвих цінностей [4]. 

Один із значущих сучасних підходів до проблеми здоров’я розвивається в контексті 
гуманістичної психології. Згідно з ним, здоров’я людини пов’язано із життєвими аль-
тернативами, які вона обирає. Основною передумовою вибору, що сприяє здоров’ю, 
є опора на власне внутрішнє єство – “голос” свого автентичного Я. Система відносин 
“особа – суспільство” може як сприяти, так і шкодити здоров’ю людини. Негатив-
ний вплив на здоров’я пов’язаний з розбіжностю цінностей і цілей, що задаються і 
підтримуються в певній культурі, і власних цінностей і цілей людини. В цьому випадку 
соціальна адаптація може послаблювати контакт людини з власним єством і таким чи-
ном зумовлювати неоптимальні для здоров’я рішення. Для збереження та поліпшення 
здоров’я необхідною є праця самопізнання – розвиток усвідомлення людиною самої себе 
в контексті взаємин з собою, іншими людьми, суспільством, природою, а також пошук 
“творчого синтезу” між сигналами власного внутрішнього автентичного Я і запитами 
соціального оточення [4].

Збереження душевного здоров’я людини залежить як від зовнішніх умов, так і від 
самопізнання людини. Обставини (природні і соціальні) можуть бути вкрай несприятли-
ві для людини, обмежуючи її можливості, калічачи долю. Зокрема, репресивні режими 
зазвичай культивують жорстоке ставлення до дітей. 

Важливим чинником збереження душевного здоров’я є індивідуалізація людини. За 
несприятливих умов раннього дитинства індивідуалізація дитини утруднена, високі її рівні 
стають недосяжні. Несвідомі дитячі травми загострюють потребу симбіотичної залежнос-
ті (змінюються лише її форми); інфантилізований дорослий ніби приречений на «втечу від 
свободи». Цей феномен описаний Е.Фроммом, який зазначає, що у знеособленої людини 
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із втраченим почуттям «Я» неочікувана незвична свобода викликає гостре почуття безпо-
радності, самітності, тривоги, невизначеності і глибокий внутрішній конфлікт.

Е.Фромм на основі аналізу соціокультурних умов існування людини та їхнього впли-
ву на формування особистості європейця з кінця Середньовіччя (кінець XV століття) до 
нашого часу, виокремив п’ять соціальних типів характеру, типових для сучасних сус-
пільств – рецептивний, експлуатуючий, нагромаджувальний, ринковий, продуктивний. 
Здоровими, на думку Фромма, є лише люди з продуктивним типом характеру. Вони ці-
лісні, самодостатні, з адекватною самооцінкою, незалежні, чесні, схильні до здійснення 
соціально-значущих вчинків та творчого самовираження. Їх відрізняє турбота про все 
живе на Землі, відповідальність та компетентність. Фромм підкреслював, що жоден із 
згаданих типів не існує в чистому виді, тому що непродуктивні і продуктивні якості по-
єднуються в різних людей у різних пропорціях.

Для зрілої індивідуалізованої людини культура виступає переважно як ресурс її ду-
ховного зростання, а не комплекс репресивних засобів щодо її єства. Культура і свобода 
людини поєднуються в складному зв’язку. «... Культура виявляється не кунсткамерою 
цінностей попередніх поколінь і не зведенням законів, норм, готових істин, а невичерп-
ним резервуаром прецедентів (людських доль), створених конкретними історичними 
особистостями. Їх переосмислення, рефлексія і є механізмом творіння досвіду власного 
життя і її культурного, духовного сенсу» [5, с. 110].

Індивідуалізація пов’язана зі становленням самосвідомості і волі, виражається в русі 
людини від залежності до автономності, вільного самовизначення. Індивідуалізація про-
являється у ставленні до свого внутрішнього світу, зокрема, в способах переживання 
подій та їх означування за допомогою семіотичних ресурсів культури. Означування ре-
альності за допомогою різного рівня культурних схем дозволяє людині впорядковувати 
те, що відбувається, оцінювати його, вибудовуючи свої версії внутрішніх і зовнішніх по-
дій. Можна виокремити такі рівні означування (від менш до більш індивідуалізованих).

 Культурно дефіцітарний. Людина в силу віку, депривації, хвороби, інших причин 
вкрай погано володіє наявними в культурі схемами означування реальності, здійснює це 
химерно неадекватним способом, особливо це стосується травматичних ситуацій, гострих 
болісних переживань. Віднайдені при цьому незрозумілі для інших означення переживань 
в комплексі з неадекватним трактуванням зовнішніх подій можуть спричинити подальше 
зростання химерного відображення реальності (в деяких випадках розвивається в марен-
ня). Спосіб характерний, зокрема, для дітей, які пережили «передчасну травму» [10]. 

 Девіантна. Людина означує переживання за допомогою схем, характерних для пев-
ної субкультури і зрозумілих в її межах. Цей спосіб не результат вільного вибору, а наслі-
док обмеженності семіотичних ресурсів, якими володіє людина, недостатнього освоєння 
широкого діапазону культурних засобів, що зазвичай обмежує можливості соціальної 
адаптації людини. Цей спосіб можна вважати субадаптивним.

 Культурно достатній, адаптивний. Людина володіє основними ресурсами культури 
свого соціуму, орієнтована на домінантні тенденції. Означує реальність за допомогою 
освоєних нею способів, характерних для більшості людей свого соціума, накладаючи на 
свій досвід поширені в соціумі стереотипи, схеми і продукуючи означения, зрозумілі для 
представників своеї соціокультурної спільноти. Цей спосіб полегшує соціальну адапта-
цію, але при цьому втрачається глибина й унікальність індивідуальних переживань.
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 Альтернативний. Людина володіє основними ресурсами культури свого соціуму, 
але домінантні тенденції, панівний культурний канон відчуває для себе недостатнім, орі-
єнтована на альтернативні прояви культури. Означує свій досвід за допомогою обраних 
ним нестандартних способів, характерних для певного культурного кола. Якщо в разі 
вимушеної девіантності, людина, можливо, хоче, але не може бути «як всі», то в даному 
випадку (вільного вибору) людина може, але не хоче бути «як всі». Девіантність в цьому 
випадку є вільною преференцією, проявом індивідуальності. Віднайдені при цьому озна-
чення, інтерпретації, форми самовираження зрозумілі не всім, а тим, хто належить до 
обраного суб’єктом культурного кола.

 Креативний. Означує переживання індивідуалізованим способом, сформованим на 
основі широкого діапазону освоєних ним наявних в культурі схем, але реконструйованих, 
трансформованих відповідно до індивідуальності й унікальності переживань. При цьому 
продукуються позначення, інтерпретації, виразні форми, в яких поєднуються як універсаль-
ні, так і унікально-індивідуальні виміри. Такі форми на поверхневому рівні можуть бути зро-
зумілі багатьом, а на глибокому – духовно близьким. Два останніх способи – постадаптивні.

Психологи гуманістичної орієнтації [3, 6 та ін.] характеризуючи особистісно зрілих, 
душевно здорових людей, відзначають їх стійкість до культуральної патогенності (культу-
ральні звичаї, що спричинюють розвиток психічних розладів): таким людям властиве творче 
ставлення до культури в її глибокому розумінні та критичне ставлення до культурних упе-
реджень соціального оточення, „просіювання” його впливів, несхильність до різних форм 
культурального групоцентризму, вихід за його межі, «імунітет» щодо деструктивних впливів 
несприятливої історичної ситуації, вони можуть поділяти групові уявлення, пов’язані із не-
значущими речами, проте щодо суттєвих питань виявляють принциповість і незалежність 
суджень. Не підпорядковуючись груповим ілюзіям та оманам часу, вони перебувають в не-
байдужих стосунках із своєю епохою, глибоко переживають та осмислюють її, намагаються 
сприяти духовно-еволюційному поступу, запобігати втраті культурою різноманіття та склад-
ності, протистояти уніфікації, знеособленню, дегуманізуючим тенденціям. 

Висновки. Більшість дослідників схиляються до думки про те, що недоцільно роз-
глядати проблему здоров’я людини поза контекстом історії та культури. Аналіз дослі-
джень історико-культурних чинників психічного здоров’я дозволяє зробити такі ви-
сновки. Бути психічно здоровим в різних культурних епохах означає різний психічний 
статус людини. Навіть в одній країні, але в історичні періоди, що супроводжуються 
світоглядними змінами, поняття про психічну норму змінюється. Транскультурні дослі-
дження, присвячені цій проблемі, свідчать, що зміст психологічних проблем, характер 
неврозів та особистісних деформацій значною мірою детермінуються історичними та 
соціокультурними чинниками. Водночас психологи гуманістичної орієнтації характери-
зуючи душевно здорових людей, відзначають їх „імунітет” щодо деструктивних впливів: 
таким людям властиве творче ставлення до культури в її глибокому розумінні та критич-
не ставлення до локальної культури соціального оточення.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Де Моз Л. Психоистория/ Ллойд де Моз.– Ростов-на-Дону: Феникс. – 2000.– 512с.

Маслоу А. Психология бытия /Абрахам Маслоу.– М.: Рефл-Бук. К.: Ваклер, 1997. – 
394 с.



68

2. Мацумото Д. Человек, культура, психология. Удивительные загадки, исследования и 
открытия/Девид Мацумото. – СПб. – Прайм-ЕВРОЗНАК, 2008. – 668 с. 

3. Маслоу А. Психология бытия /Абрахам Маслоу.– М.: Рефл-Бук. К.: Ваклер, 1997. – 
394 с.

4. Созонтов А.Е. Проблема здоровья с позиции гуманистической психологии/ А.Е. Со-
зонтов // Вопр. психол. 2004. №3. с. 92 – 101.

5. Степанов С. Ю. Рефлексивная практика творческого развития человека и организа-
ций /С. Ю. Степанов. – М.: Наука, 2000. – 248 с.

6. Фромм Э. Здоровое общество/Э. Фромм // Психоанализ и культура / Пер. с англ. – 
М., 1995. – С. 275-596.

7. Фуко М. история безумия в классическую эпоху/Мишель Фуко. – Л., 1977. – 524с.
8. Юрьева Л.Н. История. Культура. Психические поведенческие расстройства/

Л.Н. Юрьева.– К.: Сфера, 2002. – 314 с.
9. Berry J.W. Global psychology/ J.W. Berry// South African journal of psychology. – 2013. 

– № 43 (4). – P. 391–401.
10. Devereux G. Cultural thought models in primitive and modern psychiatric theories/ 

G. Devereux // Psychiatry . – 1958. – Vol. 21/ – P. 259 – 374. 
11. Kitanish K. Social phobia among japaneses: clinical family and cultural explorations/ 

K.Kitanish, W.S.Tseng // Transcultural psychiatric research rev. – 1984. – Vol.26. –P.137–
147.

12. Yang K.-Sh. Indigenous psychology, westernized psychology and indigenized psychol-
ogy: a non-western psychologist’s view/ K.-Sh. Yang // Chang-Gung journal of humani-
ties and social sciences. – 2012. –№ 5 (1). – P. 1–32. 

Завгородняя Е.В., ст. науч. сотр., докт. психол.н.,
Институт психологии имени Г. С. Костюка НАПН Украины, Киев.

ДУШЕВНОЕ ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА: 
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ И СУБЪЕКТНЫЕ ФАКТОРЫ

Статья посвящена проблеме социокультурных факторов душевного здоровья чело-
века. Рассмотрены стили отношения к ребенку, характерные для разных исторических 
эпох, их влияние на психологические характеристики взрослых людей. Очерчены условия 
становления душевно здорового человека, устойчивого к патогенности неблагоприят-
ной социокультурной ситуации.

Ключевые слова: исторические и социокультурные факторы, душевное здоровье, 
стиль отношения к ребенку, индивидуализация, культуральная патогенность.
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MENTAL HEALTH OF THE PERSON:
SOCIOCULTURAL AND SUBJECT FACTORS 

The article discusses the sociocultural factors of mental health. Types of attitude to a child 
typical for different historical epochs and their infl uence on mental characteristics of adults 
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are in the focus of attention. The conditions of formation of mentally healthy person, resistant 
to pathogenicity of unfavorable socio-cultural situation, are also analyzed.

Keywords: historical and cultural factors, mental health, style attitude to the child, indi-
vidualization, the cultural pathogenicity.
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ФУНКЦІОНАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
КОНФЛІКТНОЇ МОВЛЕННЄВОЇ СИТУАЦІЇ 

(НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОЇ ТУРЕЦЬКОЇ МОВИ)

У статті розглядаються функціональні характеристики конфліктної мовленнєвої 
ситуації з метою вивчення мовної поведінки мовців в умовах конфлікту. Крім того, ана-
лізуються комунікативні стратегії, які передають інтенції комунікантів.

Ключові слова: конфліктна мовленнєва ситуація, конфронтативний мовленнєвий 
жанр, комунікант, мовленнєва поведінка. 

Дослідження різнопланових мовленнєвих ситуацій є основною проблемою комуні-
кативного та когнітивного напрямку сучасної лінгвістики, результати яких дозволяють 
нам краще зрозуміти взаємозв’язок мови та людини, що характеризується як мовленнєва 
поведінка комуніканта. У кінці ХХ-го століття у лінгвістиці формується нова наукова 
парадигма. Науковці звернули свою увагу на мовленнєву ситуацію, центром якої стала 
мовленнєва особистість. «У зв’язку з цим особливу значимість набуває функціональна 
парадигма сучасного мовознавства, яка за своєю суттю є антропоцентричною, оскільки 
в її центрі є людина як творець мовної та мовленнєвої діяльності» [3:8]. Прагматична 
характеристика вербальної комунікації, яка пов’язана з ефективним використанням мов-
них знаків, за допомогою яких здійснюється мовленнєвий вплив на поведінку співроз-
мовників у певних комунікативних ситуаціях, стали предметом дослідження багатьох 
вітчизняних та зарубіжних дослідників (Н. Арутюнова, В. Богданов, І. Борисова, А. Веж-
бицька, Є. Верещагин, Т. Винокур, Т. ван Дейк, Д. Гюрюз, А. Егінлі, О. Іссерс, В. Кос-
томаров, М. Макаров, М. Олешков, Дж. Остін, К. Сєдов, І. Стернін, І. Сусов, С. Сухих, 
Н. Формановська, У. Чейф та інші).

Незважаючи на велику кількість досліджень мовленнєвих ситуацій різного типу, слід 
звернути увагу на функціональні характеристики конфліктної мовленнєвої ситуації, які є 
недостатньо дослідженими у сучасній лінгвістиці. Саме це пояснює актуальність нашого 
дослідження.

Метою нашого дослідження є визначення та аналіз функціональних характеристик 
конфліктної мовленнєвої ситуації з точки зору комунікативно-прагматичної поведінки 
особистості в умовах конфлікту. Поставлена мета окреслила розв’язання таких завдань: 
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визначити та систематизувати функціональні характеристики конфліктної мовленнєвої 
ситуації; встановити інтенції комунікантів під час протікання мовленнєвого конфлікту.

Об’єктом даного дослідження є функціональні характеристики конфліктної мовлен-
нєвої ситуації, предметом – є комунікативно-прагматична специфіка мовних засобів, які 
маркують конфліктну мовленнєву ситуацію.

Матеріалом для дослідження конфліктної мовленнєвої ситуації слугували близько 
400 діалогічних фрагментів, в яких були реалізовані різні типи конфронтативних мов-
леннєвих жанрів. Проаналізовані в даній роботі діалоги, були вибрані з сучасної турець-
кої художньої літератури. Наш вибір зумовлений тим, що діалоги у художніх творах най-
краще репрезентують мовлення (В. В. Виноградов, Л. В. Щерба). 

Термін «конфлікт» довгий час використовувся лише у психології. У лінгвістиці цей 
термін був вперше використаний вченим В. В. Борисевичем. На його думку, «вербальний 
конфлікт є порушенням процесу людського спілкування за допомогою природної мови, 
під час якого один з комунікантів частково або повністю не розуміє іншого, негативно 
ставиться до його манер мовленнєвої поведінки, вербально-когнітивної бази чи до зна-
ків, що використовуються в акті спілкування» [1:13].

Отже, у якості конфліктної мовленнєвої ситуації виступає такий тип ситуації, у якій 
реалізується протиборство двох сторін, які використовуючи вербальні засоби спілку-
вання, намагаються дискредитувати, принизити, образити, залякати свого опонента або 
вплинути на його поведінку. 

Будь-яка конфліктна мовленнєва ситуація передбачає існування кількох обов’язкових 
елементів:

 – учасників конфлікту (дві або більше сторони, що переслідують несхожі чи прямо 
протилежні цілі);

 – об’єкт конфлікту (конкретне явище, причина, стан справ, навколо якого розгорта-
ється суперечка);

 – рушійну силу; 
 – інцидент (факт зіткнення протилежних сил) [6: 221] .
Функціональна специфіка, яка визначає зміст конфліктної мовленнєвої ситуації, ре-

алізується у прагматичній характеристиці її мовних одиниць, використання яких безпо-
середньо пов’язане з взаємодією комунікантів, а саме з їх інтенціями.

Дослідивши понад 400-та діалогів, ми дійшли висновку, що основними функціями 
конфліктної мовленнєвої ситуації є залякування, засудження, звинувачення, принижен-
ня, глузування. Ці функції у мовленні реалізуються за допомогою таких конфронтатив-
них мовленнєвих жанрів (далі КМЖ) як, вимога, заборона, прокльон, погроза, невдо-
волення, докір, звинувачення тощо. Так наприклад, функція залякування, реалізується у 
конфліктній мовленнєвій ситуації за допомогою КМЖ погрози: 

 – ‘Sakın girme Demirkırat’a ha!’
 – ‘Girmem.’
 – ‘Girersen, suçlu düşersin!’ [8:226]
 – «Гей, не смій вступати до Деміркират!»
 – «Не вступатиму».
 – «Якщо ти вступиш, то станеш винним!»
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Окрім цього, функція залякування у сучасному турецькому дискурсі, часто реалізу-
ється за допомогою КМЖ прокльон:

‘helbet kumandandır. Söyle: Mübarek kanını nerede akıtmıştır kutsal vatan topraklarına?’
İşte bunu bilemeyecekti boyacı. Ikındı sıkındı. Gözlerini daldırıp düşündü, hayır. 

Bilemiyordu. 
‘Allah belasını versin’ [9: 107].
«Безперечно командир. Скажи: Де пролилась кров праведних на святу землю бать-

ківщини?»
Ось цього і не знав маляр. Як він тільки не намагався. Опустивши очі він думав, але 

ні, не знав. 
«Щоб тебе покарав Аллах».
Функція звинувачення реалізується за допомогою однойменного КМЖ:
D.: Ben sana formları getirmeni söylemiştim.
H.: Sabah size vermiştim.
D.: Şimdi de benim unuttuğumu mu söylemek istiyorsun [5: 58].
Д.: Я сказав тобі, щоб ти принесла мені бланки.
Х.: Я вам віддала їх вранці.
Д.: Ти що, хочеш сказати що я забув?
У поданому вище фрагменті конфліктної мовленнєвої ситуації співрозмовник Х вті-

лює у своєму мовленні комунікативний акт виправдання, який досить ясно показує, що 
мовець звинувачує свого опонента у забудькуватості. 

Цікавою є форма, за допомогою якої співрозмовник Х. досяг своєї мети. Він вико-
ристовує непрямий мовленнєвий акт виправдання, який досить ясно вказує на те, що 
співрозмовник Х звинувачує свого опонента: ‘Sabah size vermiştim.’ («Я вам віддала їх 
вранці.») 

Функція приниження реалізується за допомогою КМЖ глузування:
-‘Zina ne demek?’
-‘Ne mi demek?’
-‘Oğlum, yavrum, evladım... rakı içiyorsun ama, ağzın gene de süt kokuyor.’
-«Що таке перелюбство?»
-«Що воно таке?»
-«Мій синок, дитя моє, рідненький мій… ти п’єш раки але на твоїх губах молоко й 

досі не просохло.»
Метою комуніканта, що використав КМЖ глузування, було принизити свого партне-

ра. До того ж, адресант підкреслив своє кепкування за допомогою пестливих слів: oğlum, 
yavrum, evladım (мій синок, дитя моє, рідненький мій) . 

Функція засудження реалізується за допомогою КМЖ осуд:
Mara Cemal’in başında üzerlik tütsüsünü üç kez çevirirken, ‘Panya mu! Sen onu kurtar bu 

dertten,’ diye dua etti.
Nacı Nine Mara’ya ters ters baktı.
‘Mara,’ dedi sinirli bir şekilde. ‘Sizinkileri bizim işlere karıştırma lütfen.’ [21:25]
Мара провівши три рази курильнею з пахощами навколо голови Джемала молилась: 

«Панья! Спаси його від негод».
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Хаджи Ніне зі злістю подивилась на Мару. «Мара!» – сказала вона знервовано. «Будь 
ласка, не плутай грішне з праведним».

 Ступінь усвідомлення інтенцій адресанта можуть бути різними і, як правило, за-
лежить від рівня розвитку та психологічної культури індивіда. Таким чином, у конфлік-
тній мовленнєвій ситуації цілі мовця окреслюють комунікативні стратегії. Відповідно 
до цього, розділяємо комунікативні стратегії, які найбільш часто вживаються в рамках 
конфліктної мовленнєвої ситуації, на кооперативні та некооперативні стратегії. 

Під кооперативними комунікативними стратегіями, які використовуються в конфлік-
тній мовленнєвій ситуації розуміємо такі стратегії, втілення у мовлення яких призводить 
до пом’якшення конфліктної ситуації або взагалі допомагають звести конфлікт нанівець. 
До них відносимо: вмовляння, відхід, спрощення, вирішення проблеми, поступка, комп-
роміс. Наведемо декілька прикладів: 

 Güllü’nün öfkesi zaten üstündeydi:
-‘Gece yarısı, uykunun en tatlı zamanında yatağından kalkmaya ne zoru vardı?’
-‘Kızıcığım, Güllüm... Allahını seversen kalk Güllü, kalk yavrum!’ [11: 48]
Гнів вже переповнював Гюллю:
-«Що за необхідність вставати з ліжка о півночі, коли найсолодший сон?»
-«Донечка моя, Гюллю моя… Якщо ти любиш Аллаха, вставай Гюллю, вставай моя 

дитинко!»
Як можна побачити з вищенаведеного фрагменту конфліктної мовленнєвої ситуа-

ції, один із учасників втілюючи стратегію вмовляння, використовуючи пестливі слова 
(Kızıcığım, Güllüm...(Донечка моя, Гюллю моя…)) намагається пом’якшити гнів своєї до-
чки та придушити конфлікт, і тим самим досягти своєї мети (розбудити дочку). Цікавим 
є те, що комунікант у своїй стратегії вмовляння використовує мовленнєвий акт з ім’ям 
Аллаха, що є дуже дієвим. Адже, турецьке суспільство є набожним та з великим шану-
ванням ставиться до нього, боячись накликати на себе його гнів: ‘Allahını seversen kalk 
Güllü, kalk yavrum!’ (Якщо ти любиш Аллаха, вставай Гюллю, вставай моя дитинко!).

-‘Kusura bakmayın Nehir Hanım,’ diye ekliyor hemen. ‘Dışarıda işiniz olabileceğini 
düşünemedim. Asistanınız da ısrarla davet edince... burada beklemek zorunda kaldım.’

-Önceden randevu almayı deneseydiniz...’
Nehir’in iğneleyici sözlerine yumuşacık yanıtlar veriyor Deniz.
-‘Çok haklısınız. Ancak, sizinle hemen paylaşmayı istediğim yeni gelişmeler var’[ 13: 36].
-«Вибачте, пані Нехір, – сказавши, відразу додав. – Я навіть подумати не міг, що у вас 

можуть бути справи поза офісом. Ваша асистентка з такою наполегливістю запрошувала 
мене…, що я був вимушений зачекати тут.»

-«Якби ви спробували попередньо записатися на прийом…»
Деніз м’яко відповів на ущипливі слова Нехір:
-«Ви праві. Тільки, у мене є нові ідеї, якими я хотів би з вами поділитись.» 
Вище поданий фрагмент комунікативної ситуації є яскравим прикладом того, як один 

із її учасників робить спроби усунути конфлікт, який мав початкову стадію на вчорашніх 
зборах. Пан Деніз прийшов до пані Нехір з метою залагодити суперечку, яка мала місце 
вчора та обговорити свої нові ідеї. Пані Нехір не забула вчорашню суперечку та намага-
ється помститися йому за допомогою вербальних та невербальних мовних засобів. Зо-
крема, вона втілює у своєму мовленні конфронтативний мовленнєвий жанр докору, який 
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синтаксично виражений умовним реченням: ‘Önceden randevu almayı deneseydiniz...’ 
(«Якби ви спробували попередньо записатися на прийом…»), а семантичне навантажен-
ня даного висловлювання є глузування, яке підтверджується ремаркою автора: Nehir’in 
iğneleyici sözlerine (на ущипливі слова Нехір). У свою чергу, її співрозмовник різними 
способами намагається пом’якшити їх спілкування. Зокрема, Деніз на початку розмови 
втілює мовленнєвий жанр вибачення: – Kusura bakmayın (Вибачте) та мовленнєвий жанр 
виправдання: Asistanınız da ısrarla davet edince... burada beklemek zorunda kaldım. (Ваша 
асистентка з такою наполегливістю запрошувала мене…, що я був вимушений зачекати 
тут.). У кінцевому результаті, він використовує стратегію поступки, яка втілюється за 
допомогою однойменного мовленнєвого жанру і тим самим переводить спілкування у 
кооперативне русло: Çok haklısınız. (Ви праві.)

Під некооперативними комунікативними стратегіями розуміємо ті, які призводять до 
загострення конфліктної мовленнєвої ситуації та збільшують непорозуміння, агресію та 
гнів між її учасниками. Виділяємо наступні некооперативні стратегії конфліктної мов-
леннєвої ситуації: 1) відмовляти або заперечувати; 2) ухилятися від відповіді; 3) глузува-
ти або кепкувати; 4) примусити замовкнути; 5) звинувачувати; 6) погрожувати; 7) ухиля-
тися від відповідальності; 8) мститись; 9) сперечатися; 10) змінювати тему розмови; 11) 
знаходити зовнішні причини; 12) приховувати або замовчувати; 13) змусити відчувати 
провину; 14) критикувати; 15) принижувати.

Розглянемо декілька прикладів некооперативних комунікативних стратегій на при-
кладах мовленнєвого матеріалу, представленими наступними діалогами, які були вибра-
ні з сучасних турецьких художніх текстів: 

відмовляти або заперечувати: 
Genel müdür: Bügün tüm işler aksıyor.
Personel müdürü: Birçok çalışanın hastalanması benim hatam değil.
Genel müdür: Elbetteki hastalıkları engelleyemezsin. Fakat ofi ste çalışanlar arasında 

rotasyon sağlayarak birbirlerinin işerini öğrenmelerini sağlayabilirsin. Böylece bir kişi 
hastalandığında işler aksamaz [6: 40].

Генеральний директор: Сьогодні вся робота на шкереберть. 
Начальник по кадрам: Це не моя провина, що багато працівників захворіли.
Генеральний директор: Звісно ж, ти не можеш їм перешкодити хворіти. Але ти забез-

печивши ротацію між працівниками офісу, можеш ознайомити їх з роботою один одного.
Як можна побачити з вищенаведеного фрагменту конфліктної мовленнєвої ситуації, 

один із учасників втілив стратегію заперечення і тим самим ще більше ускладнив конфлікт.
Ухилятися від відповіді:
-‘Sen? Sen ne yapacaksın?’
-‘Benim ne yapacağıma karışma sen. İşimi bilirim ben...’ [11:77].
-«Ти? Що ти будеш робити?»
-«А ти не втручайся у те, що я буду робити. Я свою роботу знаю…»
Метою використання стратегії ухилення від відповіді є не бажання дати відповідь, 

яку очікують і тим самим провокує свого опонента на продовження конфлікту. 
Отже, здатність мовця правильно вибрати стратегію для досягнення своєї комуні-

кативної мети є вищим рівнем організації спілкування. Конфліктна мовленнєва пове-
дінка характеризується комунікативними стратегіями домінування того, хто говорить, 
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зниження статусу комунікативного партнера, комунікативного протистояння, створення 
негативної тональності спілкування тощо. Функціональними характеристиками кон-
фліктної мовленнєвої ситуації є взаємодія опонентів, яку спрямовано на розв’язання або, 
навпаки, на загострення протиріччя з перевагою вербальної форми спілкування. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Борисевич В. В. Значення соціальної ролі комуніканта в ґенезі вербального конфлік-

ту / В. В. Борисевич // Мова та історія : періодичний зб. наук, праць. – К., 2002. – 
Вип. 59. – С. 13-15.

2. Виноградов В. В. О языке художественной прозы / В. В. Виноградов. –М.: Просве-
щение, 1980. – 355 с.

3. Маслова А.Ю. Введение в прагмалингвистику: учеб. пособие / А.Ю. Маслова. – 3-е 
узд. – М.: Флинта:Наука, 2010. – 152 с.

4. Щерба Л. В. Избранные труды по русскому языку / Л. В. Щерба. – М.: Наука, 1957. – 
430 с.

5. Akçam Alper Doktor civarımı / Alper Akçam. – Ankara, Güldekini Yayınları, 2002. – 152 s.
6. Duygu Asena Değişen bir şey yok / Asena Duygu. İstanbul: Milliyet Yayınları, 2001. – 

118 s.
7. Gürüz Demet İletişim becerileri: anlamak – anlatmak – anlaşmak / Demet Güdüz, Ayşen 

Temel Eğinli. – Ankara: Nobel, 2010. – 286.
8. Kemal Orhan Gurbet Kuşları / Orhan Kemal. – İstanbul, Everest, 2007. – 372 s.
9. Kemal Orhan Murtaza / Orhan Kemal. – İstanbul, Everest, 2011. – 356 s.
10. Kemal Orhan Hanımın çiftliği / Orhan Kemal. – İstanbul, Everest, 2010.– 410s.
11. Sinan Akyüz Şafi ka & Feraye. //Akyüz Sinan – İstanbul: ALFA, 2013 – 536 s. 
12. Tan Canan En son yürekler ölür / Canan Tan. – İstanbul, Altın kitaplar, 2009. – 423 s.

Никитюк Т.
КНУ им. Т.Г. Шевченка, Институт филологии, Киев 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
КОНФЛИКТНОЙ РЕЧЕВОЙ СИТУАЦИИ 

(НА МАТЕРИАЛЕ СОВРЕМЕННОГО ТУРЕЦКОГО ЯЗЫКА)
В статье рассматриваются функциональные характеристики конфликтной рече-

вой ситуации, с целью изучения речевого поведение говорящего в условиях конфликта. 
Кроме этого, анализируются коммуникативные стратегии, которые характеризуют 
интенции коммуникантов. 

Ключевые слова: конфликтная речевая ситуация, конфронтативный речевой жанр, 
коммуникант, коммуникативное поведение. 
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The article studies the functional descriptions of confl ict speech situation with the object 
of studies which concern speakers’ speech conduct in the conditions of confl ict. Except for it, 
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ПСИХОЛОГИЯ АУТЕНТИЧНОСТИ И ЛОГИКА КУЛЬТУРЫ

Рассматривая идею аутентичности индивида как ключевую для Новейшего времени, 
автор связывает ее с феноменом культуры, понимаемой в русле философии М.Бахтина 
и В.Библера как сфера произведений и как пространство диалогического общения. На-
мечены направления анализа логики культуры, необходимого для построения психологии 
аутентичности.

Ключевые слова: аутентичность, культура, произведение, личность, диалогическое 
общение.

О том, как возможно быть самим собой – неповторимым, уникальным «Я» и в то же 
время человеком в полном смысле слова – люди задумывались издавна. Но, видимо, не 
случайно понятие аутентичности (подлинности) индивидуальной жизни отчетливо арти-
кулируется и приобретает особый вес лишь в мысли ХХ века. Общезначимость этой про-
блемы для современной культуры побудила известного мыслителя Ч.Тейлора назвать ее 
«культурой аутентичности». Дело, очевидно, в том, что именно Новейшее время со всей 
остротой поставило под сомнение эту подлинность индивидуальной и социальной жизни – 
ее неподдельность, полноту, целостность, определенность, осмысленность... По точной 
формуле М.Шелера, человек как никогда «стал глубоко и безусловно «проблематичным» 
для самого себя, когда он не знает, кто он, и в то же время знает, что он этого не знает...» 
[7. 146]. Это познавательный «срез» глубокого, всеобщего бытийного кризиса: «Человек 
оказывается оторванным от своих корней... Он как бы уже не может удерживать бытие» 
(К.Ясперс [7. 102]). Именно «кризис европейского человечества» (Э.Гуссерль) вызвал к 
жизни идею аутентичности в феноменологической, экзистенциальной и персоналистской 
философии первой трети ХХ в., а позже – в экзистенциально-гуманистической психоло-
гии, различных социально-гуманитарных науках. Однако и те направления философской, 
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научной, эстетической, нравственно-религиозной мысли, которые прямо не использовали 
это понятие, так или иначе размышляли над той же решающей коллизией жизни и культу-
ры. С нынешней временной дистанции видно, что философия и наука Новейшего времени 
аккумулируют в категории аутентичности свои наиболее продуктивные интенции, до сих 
пор не осмысленные целостно. И сейчас, когда «массовизация» этой идеи – в частности, 
благодаря психотерапевтическим практикам – часто ведет к ее размыванию, выхолащива-
нию, очень важно воссоздать многомерный, парадоксальный изначальный смысл и социо-
культурный контекст понятия аутентичности. В частности, теоретическая и практическая 
психология аутентичности – построение которой, на наш взгляд, давно назрело – должна 
опираться на общее (прежде всего философское) исследование всех граней и трудностей 
современного (ХХ – начало ХХІ в.) понятия аутентичного бытия.

Прежде всего заметим, что очерченная выше исходная ситуация утраты бытия воз-
никает на фоне длящегося существования. Хотя в Новейшее время непрерывно растет 
угроза самой жизни не только отдельных людей, но огромных масс, всего человечества, – 
любой индивид по-прежнему ощущает себя живущим среди других в уже наличном 
мире. При всех деформациях и редукциях это чувство самотождественного присутствия, 
составляющее сущность сознания как такового, в норме присуще каждому. Но как раз 
это естественное, «самоданное» и «самотекущее» существование все чаще осознается 
как ненастоящее – кажущееся, ложное, неполное, нецелостное, отчужденное от самого 
себя, не осуществляющее собственную глубинную суть и т.д. Оно есть – и в то же время 
оно только возможно, а не действительно; существование оборачивается небытием… Но 
такое парадоксальное самопереживание предполагает представление – пусть смутное – 
об этой своей индивидуальной и в то же время общечеловеческой сущности, «природе». 
Я обладаю ею (где-то «в глубине», идеально – в мысли) – и, однако, мое внешнее суще-
ствование и поведение фундаментально, неизбывно расходятся с ней....

В этом «как бы двойном бытии» (выражение Тютчева здесь к месту) можно видеть 
одно из проявлений того несовпадения с собой, «внутренней диалогичности», которые 
М.М. Бахтин считал основным определением человеческого бытия: «Человек никогда не 
совпадает с собой. К нему неприменима формула тождества: А=А. Подлинное бытие лич-
ности совершается как бы в точке этого несовпадения человека с самим собой, в точке вы-
хода его за пределы всего, что он есть как вещное бытие» [1. 36]. Не случайно здесь речь 
идет о личности – именно она рождается в этой точке как субъект несовпадения с «нату-
ральным» индивидом. И, как видим, для российского мыслителя это рассогласование – не 
только источник внутренних конфликтов, но и небходимое условие «подлинного бытия».

Как же, однако, возможен этот выход за пределы наличного, «вещного» существо-
вания? Выход, не «отменяющий» всей врожденной или приобретенной данности, но 
переводящий ее в некий иной план. И это трансцендирование не является, как говорил 
М.Мамардашвили, «простым продолжением наших естественных способностей», но 
требует специального усилия самопреобразования. По аналогии и в противовес natura 
naturans («природе порождающей» классической философии), Мамардашвили называет 
эту форму бытия cultura culturans – процессом и продуктом творческой активности, про-
изведением, «производящим» своего автора [4. 97]. И это созвучно исходному для Ев-
ропы пониманию культуры Цицероном – возделывание, культивирование-«обработка» 
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своей природы. Это парадокс самосозидания, порождения заново своего – и не только 
своего! – бытия. 

И здесь сходятся вместе два определения культуры, данных В.С. Библером. С одной 
стороны, культура в его философской концепции – «форма самодетерминации индивида 
в горизонте личности, форма самодетерминации нашей жизни, сознания, мышления» 
[3. 226]. С другой стороны, это – «сфера творчества, сфера произведений», где «вечное, 
бесконечное бытие… вместе с тем, как в любом произведении, как бы создается заново» 
[3. 278]. И раскрыть возможность аутентичного существования – значит развернуть этот 
парадоксальную логику культуры как начала, «самоначинания» бытия. 

Однако ретроспективный взгляд показывает, что именно в только что очерченном 
смысле понятие культуры предельно актуализировалась в первой трети ХХ в. в ответ на 
ситуацию «утраты бытия»: обрести, спасти его можно лишь создав заново. Характерно 
высказывание Х.Ортеги-и-Гассета: «Стремительные движения рук, которыми человек 
отвечает на свою беду, это и есть культура – плавательные движения» [6]. И в те же 20-е 
гг. Г.Шпет пишет: «Культура – рождение, преображение и Возрождение духа...» [8]. Этот 
культуротворческий пафос очень мощен, в частности, в русской философской (и не толь-
ко философской...) мысли Серебряного века – вспомним хотя бы страстную апологию 
бытия как творения у Бердяева или концепцию жизнетворчества русских символистов. 
И особенно ярко эта интуиция бытия как творчества – созидания духовных и матери-
альных ценностей, оборачивающегося созиданием себя, – воплотилась в искусстве на-
чала ХХ в. Оно, по слову Рильке, осознало себя «независимым и творческим началом 
и мыслящей возможностью иных миров и времен» [5]. И, разумеется, не случайно этот 
крупнейший художник ставит в центр творческой активности мышление: небывалое на-
пряжение фундаментальных бытийных проблем, «кризис сознания» требуют именно 
интеллектуального сосредоточения, «сплошной» рефлексивности переживания и по-
ступка. Самопреображение предполагает мысленное отстранение от «потока сознания» 
(скажем, в духе гуссерлевской «эпохе»). Творческий акту присущ интеллектуальный лик 
открытия и/или изобретения. 

Итак, логика самоначинания человеческого бытия, понимаемого как «бытие в куль-
туре» (В.С. Библер), – есть логика начала мышления. Это парадоксальное «начинание» 
мыслью реальности, уже наличной (извечной!) для сознания. Именно для мысли эта дан-
ность моего и всеобщего существования оказывается «под вопросом», предстает еще 
только возможной – замысливаемой и способной сбыться (быть созданной) по-разному... 
И мышление в таком изначальном смысле – не отлаженный механизм решения задач 
и построения теоретических схем, но само себя строящее устройство («производящее 
произведение», по выражению Мамардашвили) – это и есть форма самосозидания чело-
вечности в человеке. Аутентичность здесь достигается не полной самоидентификацией 
(по Бахтину, лишь вещь «тупо совпадает с собой»), но именно благодаря сознательному 
растождествлению, взгляду со стороны на свое «устойчивое» видение бытия.

Но где эта «сторона» и из чего формируется трансцендентная позиция мышления 
по отношению к сознанию – точка опоры и сила-рычаг творческого акта? Здесь пре-
жде всего важно, что этот акт – как и само сознание – интенционален, изначально на-
правлен не на собственное, а на другое, внешнее бытие. И культура Новейшего времени 
все острее осознает, что ценностно-смысловым центром этого мира вовне выступает 



78

другой субъект – источник высказывания или действия, отнесенного ко мне, создающего 
и изменяющего ситуацию моего существования. А значит, эта моя «человеческая ситуа-
ция» – если вспомнить вновь «Философию поступка» Бахтина – есть событие со-бытия 
́ с другим, требующее ответственного самоопределения – «участного мышления» и по-
ступка-действия [2]. Мышление, чтобы обратиться на мое собственное существование – 
осуществиться как рефлексия, – должно «преднайти» другого субъекта как такового (а 
не как объект преобразования, использования, потребляющего «поглощения…). Но, зна-
чит, я должен освоить-»вживить» в мое сознание его мысль, его способ понимания бы-
тия – не сливаясь, однако, с чужой «смысловой позицией» не будучи «одержим» ею, если 
опять-таки воспользоваться категориями Бахтина. Это и есть самое трудное – и, может 
быть, особенно трудно в ХХ – ХХI в., когда и потребность в другом, и его яростное от-
талкивание, отрицание достигли предела... Но так или иначе именно глазами другого че-
ловека – в его “зеркале”, пользуясь известной марксовой метафорой, – я по-настоящему 
могу видеть-осмысливать себя. Это было осознано и в психологии: еще в 20-е гг. 
Л.С. Выготский, в перекличку с диалогизмом Бахтина, четко формулирует: «Мы ста-
новимся самими собой через других». В раннем же бахтинском трактате “Автор и ге-
рой в эстетической деятельности” детально и эвристично развернута феноменология 
авторской позиции, сопрягающей вживание и отстранение (еще один парадокс жизни 
произведения культуры, ярче всего воплощенный в искусстве...). А несколько позже – в 
«Проблемах творчества Достоевского» – отношение автора к герою, к читателю и себе, 
логика взаимополагания и «взаимообращения» этих позиций (прообраз всей культу-
ры!..) поняты Бахтиным как диалогические отношения. «Быть – значит общаться диа-
логически» [2] – эта знаменитая формула начинает «встречное движение» идеи культуры 
и идеи диалога, что побудило позже В.С. Библера парадоксальным образом определить 
культуру как диалог культур [3]. Конечно, нужен и обратный ход: подлинный диалог 
опять-таки есть диалог культур – самобытных способов постижения и созидания бы-
тия. В частности, это взаимодействие культуры собственно чистой мысли («теории») с 
культурой предметного действия (ведь произведение – процесс и результат деятельного 
преобразования той или иной предметности...); культуры «авторской» рефлексии (т.е. 
эстетической – см. выше) – с рефлексией нравственной и опять-таки с познавательной 
(по Бахтину, именно «продуктивное взаимоопределение» этих трех интенций – залог 
единства и бытийной значимости всей культуры и каждого ее акта); наконец, это равно-
правное общение разных общекультурных интенций – исторических, национальных, со-
циально-групповых... 

Вспомним теперь, что диалогическое общение – речевой феномен; произведение 
есть высказывание, конкретно обращенное к уже произнесенным «репликам» и, в свою 
очередь, требующее ответа, включенное во всеобщую «вопросно-ответную цепь» (еще 
одно ключевое понятие Бахтина!..). И творческий акт как акт мышления (о чем сказано 
выше...) опять-таки неотъемлем от высказывания: мысль, по точному определению Вы-
готского, совершается в речи. И это опять-таки парадокс – взаимоопределение (тожде-
ство-нетождественность, борьба-сопряжение…) «чистой» мысли, которая еще не речь, и 
речи-высказывания, которое уже не мысль... 

Бегло намеченные здесь «векторы» понимания аутентичной жизни как бытия в 
культуре предполагают его описание (в частности, в психологических терминах) как 
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взаимоотношений: 1) самозарождающейся личности и эмпирического индивида; 2) Я и 
Другого; 3) сознания и мышления, 4) мышления, речи и действия-поступка; 5) автора, 
произведения и реципиента; 6) разных эмпирически существующих и возможных куль-
тур (самобытных способов) бытия и его постижения. И конкретным механизмом само-
детерминации человека – его бытия собой, самоопределения, самосоздания – является 
взаимоопределение, взаимополагание всех перечисленных начал. Они, таким образом, 
предстают своего рода субъектами внутренней и внешней активности; стало быть, отно-
шения между ними прежде всего нужно исследовать как диалогические (и, значит, «диа-
лого-культурологические» – см. выше). Далее, эти отношения можно описать в логике 
парадокса (взаимного выведения противоположностей), в логике предельного перехода 
взаимопревращения – трансдукции, в терминологии В.С. Библера. По его замыслу, взаи-
модополнительность этих описаний даст в итоге целостную логику культуры как начала 
человеческого мышления и бытия. 

На наш взгляд, это намечает одно из самых перспективных направлений философ-
ских и социально-гуманитарных поисков ХХI в. Психологическое же моделирование 
этих явлений прежде всего предполагает интерпретацию названных выше начал как ста-
новящихся во взаимодействии агентов (внутренних «инстанций») психической жизни. 
Последняя при этом предстает как многомерный внутренний диалог этих квазисубъек-
тов – “персонажей личности» (термин А.Г. Волынца), – механизм общения индивида с 
самим собой. Главное здесь – неотделимость, взаимопереход этого внутреннего плана 
и плана внешних взаимодействий, понятых опять-таки в свете сопряжения двух регуля-
тивных идей – произведения культуры и диалогического общения. Психология личности 
должна быть нацелена именно на описание логики и динамики этого перехода, взаи-
мопорождения внутреннего и внешнего диалога культур. Здесь, на наш взгляд, главное 
средоточие и главная тайна творчества, тайна созидания человеком «подлинного бытия».
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ПСИХОЛОГІЯ АВТЕНТИЧНОСТІ ТА ЛОГІКА КУЛЬТУРИ
Розглядаючи ідею автентичності як провідну для Новітньої доби, автор пов’язує її 

з феноменом культури, витлумаченої у руслі філософії М.Бахтіна та В.Біблера як цари-
на витворів та як простір діалогічного спілкування. Окреслено напрями аналізу логіки 
культури, необхідного для розбудови психології автентичності особи. 

Ключові слова: автентичність, культура, витвір, особистість, діалогічне 
спілкування.

Kopylov S., candidate of Philology
Institute of Psychology of NAPSc of Ukraine, Kiev

PSYCHOLOGY OF AUTHENTICITY AND LOGIC OF CULTURE
Considering the concept of authenticity as a leading one at the modern era the author as-

sociates this idea with the phenomenon of culture. The latter is interpreted in keeping with the 
philosophy of M.Bakhtin and V.Bidler as the world of works and as the space of dialogical com-
munication. The article outlines the directions of analysis of the logic development of culture 
that is necessary to create a psychology of authenticity.
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ПСИХОЛОГІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РОЗУМІННЯ МЕТАФОРИ

У статті розглядається проблема розуміння метафори як парадоксального твер-
дження. Пропонується вирішення цієї проблеми через аналіз психологічного механізму, 
що обумовлює функціонування метафор у міжсуб’єктній комунікації. Доводиться, що це 
функціонування передбачає апеляцію до смислу як процесуальної суб’єктивної складової 
розуміння знаку. Показано, що цей механізм пояснює два аспекти функціонування мета-
фори: як засобу пізнання і як поетичного виразу.

Метафора є чи не найвідомішою фігурою мовлення, що полягає у застосуванні 
назви певної семантичної категорії об’єктів до об’єкта, який до цієї категорії не на-
лежить. Тобто метафора функціонує як заздалегідь хибне твердження, яке втім не по-
збавлене цілком відкритого для її адресата змісту. Така її відверта парадоксальність 
є своєрідним викликом для багатьох дослідників, які намагаються пояснити її при-
роду. Та, будучи причетною до естетичних категорій, метафора є складним предметом 
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для наукового і, зокрема, психологічного аналізу. Утім є підстави вважати, що саме 
психологія спроможна відкрити у метафорі ті важливі аспекти, повз які пройшли 
філософи і лінгвісти, котрі з-поміж інших дослідників приділяли цьому феноменові, 
мабуть, чи не найбільше уваги. Мета цієї статті – визначити психологічні механізми, 
які уможливлюють розуміння метафор.

Метафора є однією з традиційних і вічних проблем гуманітарного пізнання, а її 
філософсько-наукове осмислення бере свій початок принаймні від Аристотеля. Саме 
він дає тлумачення метафори, на яке посилається більшість авторів аж до теперішнього 
часу. Ідеться про перенесення назви з одного об’єкта на інший, в основі якого лежить 
здатність помічати в предметах схожість [1]. Хоча наразі дослідники пропонують й інші 
визначення метафори, звернення до уподібнення, що лежить в основі цього процесу, є 
досить популярним.

Погляд на метафору як на віднайдення схожості між двома об’єктами лежить в 
основі її тлумачення як прихованого порівняння. Мається на увазі, що зміст виразів «її 
очі – це зорі» і «її очі – як зорі» є тотожним, і в обох випадках ідеться про висловлене 
уподібнення двох об’єктів. Але навіть якщо і об’єднати метафору з іншою фігурою мов-
лення – порівнянням, то навряд чи це буде достатнім для прояснення сутності як першої, 
так і другого. Зрештою, подібним є все до всього і що завгодно з чим завгодно можна 
порівнювати. Що ж саме робить порівняння і метафори поетичними зворотами, що надає 
їм чудесної можливості змінювати погляд на речі? Крім того, метафора – це не просто 
поєднання чи порівняння об’єктів. Зрештою, і наукова діяльність передбачає постійне 
віднайдення спільного і встановлення аналогій. Метафора – це неможливе порівняння. 
І саме в цьому – уможливлювати неможливе – криється її головна онтологічна загадка.

Чи не найбільш розроблюваним напрямком, що тлумачить механізм метафоричного 
перетворення, є теорія констатації спільних властивостей. Ідеться про те, що метафора 
опосередковано вказує на деякі неочевидні до того характеристики одного об’єкта шля-
хом зіставлення з іншим об’єктом.

Але метафора зіставляє незіставне і порівнює непорівнюване. Для того, щоб це по-
яснити, теорія констатації спільних властивостей пропонує змістити дослідницькі ак-
центи з процесів розуміння об’єктів на процеси розуміння слів. При цьому залучається 
семантичний погляд на значення слова як на набір ознак (предикатів). Нарешті, ро-
биться суттєве припущення про те, що існують так звані основні, «характерні» ознаки 
і маргінальні, «нехарактерні» ознаки слова. Останні відповідають побічному значенню 
слова – конотації – і дають можливість порівнювати об’єкти, які є не порівнюваними в 
прямому розумінні [2]. 

Але що це, власне, таке – «характерні» і «нехарактерні» ознаки? Звідки беруться 
останні? М. Блек, розвиваючи інтеракціоністську теорію, вважає, що тут ідеться про-
сто про загальноприйняту систему асоціацій до певного значення. Наприклад, називаю-
чи людину вовком, ми актуалізуємо у свідомості слухача набір епітетів, який у нашому 
суспільстві традиційно застосовують до вовків. При цьому «ті притаманні людині риси, 
про які без перебільшення можна говорити «вовчою мовою», одразу опиняться важ-
ливими, а інші відійдуть на задній план» [3: 165]. Метафора, таким чином, спроможна 
організовувати суб’єктивне сприймання об’єкта.
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Погляди Блека зміщують фокус дослідження метафори на сферу суспільної практи-
ки. Значення слова при цьому розглядається з позицій традиційного його використання 
у певному середовищі. Ця теорія вимагає вже не суто лінгвістичного чи семантичного, а 
соціально-психологічного погляду на функціонування тропів.

Водночас цей підхід не позбавлений тих вад, які взагалі притаманні теоріям спільних 
властивостей. У їх основі лежить припущення, що існують якісь характеристики, що є 
спільними для тих двох об’єктів, між якими робиться явне або неявне порівняння, і що, 
сприймаючи метафору, ми переносимо ці характеристики з образу добре відомого на об-
раз менш відомого об’єкта.

Утім, є підстави сумніватися, що такі спільні параметри завжди можуть бути точ-
но й однозначно вказані. Розгляньмо згадану вище метафору «ця людина – вовк». До 
неспецифічних характеристик поняття «вовк» можна віднести цілий набір прикметників: 
«злий», «страшний», «поганий», «сильний», «великий» тощо. За якими з них робиться 
порівняння? Трапляються й такі випадки, коли намагання виявити конкретний і «пра-
вильний» набір характеристик, за якими нібито порівнюють два зіставлених у метафорі 
об’єкти, видаються взагалі наївними. Такий різновид метафори Ф. Уїлрайт називає 
діафорою й умовно протиставляє її традиційній аристотелівській метафорі-порівнянню – 
епіфорі [11]. На відміну від останньої діафора утворюється шляхом простого зіставлення 
двох значень, щось спільне між якими шукати якщо і немарно, то принаймні малопродук-
тивно. Якщо не спиратися на англомовний матеріал, який наводить Уїлрайт, то численні 
приклади діафори можна відшукати, наприклад, серед поетичних експериментів доби 
срібного віку. Скажімо, дуже важко з’ясувати точний зміст виразу, якщо в ньому вико-
ристано слова, прямий зміст яких невідомий. Результати цих експериментів показали, 
зокрема, що пропозиційний раціональний зміст зовсім і необов’язковий для існування й 
розуміння віршованих строф. Більше того, як помітив Д. Мережковський, «в поэзии то, 
что не сказано и мерцает сквозь красоту символа, действует сильнее на сердце, чем то, 
что выражено словами» [8: 23-24].

Але і поза футуризмом чи символізмом будь-яка поезія залишає за собою право на 
ірраціональність, їй явно не до вподоби однозначність тлумачень. Повністю роз’яснити 
літературну метафору чи порівняння – значить перетворити їх на теорему. А проте 
неправомірно було б говорити, що метафора геть позбавлена пропозиційного змісту. Тут 
можна лише згадати про її роль у пізнанні і науці зокрема – тема, якої неодноразово тор-
калися дослідники [7; 10].

Яким же чином промовляє метафора? Вона це робить так, щоб дати отримувачу 
можливість зрозуміти дещо. Як зауважує Уїлрайт, «будь-яка гарна метафора залишає за 
адресатом право тлумачити її на його власний розсуд» [11: 97]. Отже, це радше шлях до 
розуміння змісту, а не його вмістилище. Тому вона позбавлена як визначеності вказівки, так 
і визначеності дефініції. Тут виникає запитання: навіщо йти хиткими містками метафорич-
ного звороту, якщо можна сказати прямо, оминаючи пастки неоднозначного трактування?

Найпростіша відповідь міститься в роботах багатьох дослідників метафори і 
може бути сформульованою приблизно так. Використовуючи аналогію, метафора дає 
можливість перейти від розуміння більш відомих або менш складних явищ до розуміння 
явищ більш складних і менш відомих. Іншими словами, ми звертаємося до метафори, 
коли нам не вистачає досвіду і знань, щоб говорити прямо.
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Але така відповідь є лише частковою. Заслуга метафори полягає навіть не в тому, що 
вона може допомогти перейти від розуміння явищ більш простих до явищ більш склад-
них, а в тому, що вона спроможна примусити і відомий «простий» предмет зрозуміти 
інакше. Д. Девідсон про це говорить дуже влучно: «... «Бачити як» не дорівнює «ба-
чити що». Метафора, роблячи деяке буквальне твердження, примушує нас побачити 
один об’єкт ніби у світлі іншого, що й тягне за собою прозріння. Оскільки в більшості 
випадків воно не зводиться (або повною мірою не зводиться) до пізнання деякої істини 
або факту, то наші спроби буквально описати зміст метафори просто приречені на про-
вал» [5: 191-192].

Метафора – це передусім не нова кількість інформації, а нова якість бачення. Тому 
вона у змістовому плані спрямована не лише на об’єктивний, а й на суб’єктивний світ. 
Вона формує певний модус сприймання дійсності, а відтак безпосередньо стосується 
внутрішнього життя. Тобто тією ж мірою, якою правомірно говорити, що метафора формує 
образ об’єкта, правомірно говорити також, що вона формує суб’єктивне переживання. Це 
переживання можна розглядати як складний емоційний відгук, пов’язаний із образною 
презентацією об’єкта, і особливо важливою його наявність є для поетичної метафори.

Ця ж дуальність відображення і почуття взагалі характерна для мистецтва. Формую-
чи образ, воно водночас формує інструмент для створення емоційного враження у того, 
хто сприймає. Про що в першу чергу хоче сказати поет, коли вводить поетичне порів-
няння чи метафору – про порівнюваний об’єкт чи про свої переживання? І чи можна, 
сприймаючи художній твір, відокремити одне від другого, відділити зміст від враження? 
Адже художні засоби і є в кінцевому підсумку тим, що через себе сплавляє зовнішнє і 
внутрішнє, а переплавивши, досягають зміни змісту внутрішнього. Хоча художній об-
раз як естетичний феномен є, з одного боку, самоцінним, з другого – це засіб досягнен-
ня катарсису. Причому силу мистецтва зазвичай пов’язують саме з перетворювальними 
властивостями переживань, які воно викликало. У цьому плані метафору як поетичний 
прийом можна розглядати як засіб створення певного переживання чи враження. Якщо ж 
перенести акценти суто на репрезентаційні можливості метафоричного звороту, то тоді 
його можна вважати пізнавальним прийомом. 

Видається, що для опису складних колізій почуттєвого аспекту метафори і зокре-
ма, його взаємовідношень із пізнавальним її аспектом найбільш адекватним було б по-
няття смислу, якщо його розглядати як суб’єктивний аспект знаково-опосередкованих 
репрезентацій дійсності. Такий спосіб його визначення значною мірою узгоджується 
з класичною для пострадянської психології традицією, закладеною Л. С. Виготським і 
О. М. Леонтьєвим.

Так, Виготський послуговується цим поняттям, щоб розкрити суб’єктивний аспект мис-
лення, що не зводиться до словесного виразу, хоча й опосередковується ним. Йдеться про 
те, що формуючи умовивід, ми завжди спираємося на значення як одиницю узагальнення. 
Втім, думка ніколи не вичерпується висловленим вербальним змістом, а закони її форму-
вання відрізняються від законів мовленнєвої діяльності. Розуміння від початку симультанне 
і синтетичне, воно розгортається від цілого до частини. Те, що в думці було нероздільним, у 
мовленні розгортається послідовно, сукцесивно, причому від частини до цілого [4].

Леонтьєв також подає смисл як суб’єктивний бік функціонування значення, але 
суб’єктивність при цьому розглядається не як процесуальний аспект когнітивних 
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узагальнень, а як зіставність значення з актуальними мотивами, тобто його забарвленість 
пристрасним баченням [6].

Між вказаними підходами до розуміння смислу немає абсолютних суперечно-
стей. В обох випадках ідеться про суб’єктивні аспекти знакової репрезентації, але в 
одному випадку цю суб’єктивність розглядають як специфіку психічного процесу, 
а в другому – у зв’язку з особистісно забарвленим ставленням до дійсності. Проте ці 
обидва аспекти є характеристиками живої психічної реальності. Дуже важливо, що 
представлені підходи фіксують ті властивості репрезентацій, що значущі для нас з погля-
ду дослідження природи метафори. Це, по-перше, те, що формування і вираження думки 
хоча й опосередковується знаками, та, водночас, не зводиться до вербального виразу і не 
детерміноване їм, і це, по-друге, зв’язок знаково-опосередкованих відображень дійсності 
з пристрасно-емоційним ставленням до неї.

Перший із цих підходів зосереджує увагу на смислі як на процесі розуміння і тракту-
вання дійсності на противагу значенню як об’єктивованому результату цього процесу. Цей 
підхід допомагає усунути ілюзію фіксованого значення слова, що існує поза психічним 
процесом, і тим самим відкриває можливості для розкриття внутрішньої логіки метафо-
ри. Справді, відсутність жорсткого поєднання процесу розуміння і фіксованого значення 
означає, що ми можемо використовувати і переносити на інший об’єкт деякі аспекти 
цього розуміння. Розгляньмо наведену тезу докладніше.

Коли ми говоримо, що чиїсь очі – це зорі, нам зазвичай не важко реконструюва-
ти смисл сказаного, незважаючи на те, що на рівні словникових значень цей вираз 
сприймається як абсурдний. Просто, оперуючи в даному контексті поняттям «зорі», ми 
спроможні виділити в ньому не лише посилання на конкретний денотат, а й ще щось, що 
пов’язано із суб’єктивним досвідом, залученим до даного поняття. Як зазначав Г. Фреге, 
значення – це спосіб вказування на даний предмет [12]. Іншими словами, воно фіксує не 
об’єкт як дійсність, а радше операційний момент її виокремлення. Це й означає, що за 
значенням слова стоїть суб’єктивний метод виділення предметної сфери, пов’язаної із 
цим словом, – його смисл. А якщо цей метод внутрішньо жорстко не пов’язаний з дено-
татом, то він може бути застосований до іншого об’єкта, що й має місце в метафорично-
му звороті. Наприклад, коли ми реконструюємо значення слова «зорі», то переносимо на 
об’єкт «очі» ту суб’єктивну реальність, яка актуалізована в нашому досвіді.

Оскільки йдеться про суб’єктивний досвід, то не можна оминати таку відмітну його 
рису, як пристрасне ставлення до дійсності, пов’язане з індивідуальним і вибірковим 
ставленням до різних об’єктів. Так ми підійшли до другого суттєвого аспекту визначення 
поняття «смисл», а саме до присутності у знаково-опосередкованих репрезентаціях дій-
сності пристрасно-емоційного ставлення, про що йшлося в концепції Леонтьєва.

Але слід указати і на певну специфіку використання даної категорії. У межах діяльніс-
ного підходу смисл як суб’єктивний аспект функціонування значення розглядають у кон-
тексті його співвіднесеності з мотивами, тобто опредметненими потребами. Ті емоційні 
переживання, які відкриваються завдяки метафорі, як і емоції, пов’язані з переживанням 
художнього твору взагалі, є специфічними в тому плані, що вони викликані умовним обра-
зом, або, ширше, умовною реальністю. Це не робить їх менш «емоційними» чи «почуттє-
вими». Більш правильно буде сказати, що вони не пов’язані з актуальними потребами чита-
ча чи слухача, адже переживання художнього твору не пов’язано із жодним прагматичним 
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інтересом за визначенням. Емоція тут – не мітка задоволення потреб, вона постає як певна 
самоцінність. Можливо, термін «переживання» в цьому випадку буде більш адекватним, 
ніж термін «емоція» оскільки в ньому міститься апеляція до певного суб’єктивного досві-
ду – того, що відбулося в житті індивіда і не залишило його байдужим. 

Є підстави вважати, що актуалізація досвіду є наріжним каменем функціонування ме-
тафори, саме завдяки цьому процесу отримувач стає спроможним зрозуміти представле-
ний контент. Якщо більш конкретно – метафора являє собою звернення до суб’єктивного 
досвіду та його актуалізації по відношенню до нового об’єкта. Так, якщо звузити ракурс 
бачення до когнітивістської проблематики і розглядати метафору як специфічний засіб 
пізнання, це означатиме, що вона допомагає в розумінні явищ складних і маловідомих 
шляхом залучення досвіду взаємодії з іншим предметом, певні властивості якого вже добре 
відомі. Це є найбільш очевидний і найкраще описаний варіант функціонування метафори.

Більш цікавим є варіант, коли метафоричний образ актуалізує досвід взаємодії з 
об’єктом, про який узагалі важко сказати, що він чимось схожий на об’єкт, про який 
ідеться, – випадок діафори. Але відтворення переживань, пов’язаних з представленим 
у образі об’єктом, переноситься і на той об’єкт, про який метафорично намагається 
розповісти автор, тим самим висвітлюючи своє, авторське його сприймання. Тоді пред-
мет розповіді перестає бути просто абстрактним явищем, з ним набуває зв’язку конкрет-
ний особистісний досвід. Об’єкт, який підлягає метафоричному визначенню, залучається 
до інших контекстів, а відтак змінюється і його розуміння. Але особливо важливим є те, 
що для сприймаючого починає відкриватися внутрішній світ і відчуття того, хто створив 
метафору, – той суб’єктивний погляд на речі, який не транслюється буквальним виразом. 
Те, що в метафорі відбувається залучення індивідуального досвіду, дозволяє розшири-
ти трактування терміна «переживання» зі сфери емоційного відгуку на інтенціонально 
пов’язану з ним подієвість, особистісну історію. 

В обох варіантах – і у випадку метафори-пояснення, і у випадку метафори-вражен-
ня – вона дає можливість зрозуміти саме ракурс сприймання об’єкта – це те, про що 
йшлося вище: бачити «як», а не бачити «що». Чи ми переносимо з однієї на іншу річ 
якісь примітні риси, чи суто суб’єктивні переживання, ідеться про те, що в ситуації вза-
ємодії з дійсністю акценти зміщуються з результату відображення на процес відобра-
ження. Ми поєднуємо не два об’єкти (які в принципі непоєднувані), а досвід взаємодії 
з ними. У процесі створення, а також розуміння метафори акценти зміщені з об’єктної 
реальності на реальність психічну. Логіка метафори – це апеляція до суб’єктивної прав-
ди, а не об’єктивної істини. Оскільки події розгортаються у внутрішньому просторі, ме-
тафорична репрезентація може розгортатися від відтворення інтимних переживань до 
вказування на конкретні об’єктні характеристики. Коливання між внутрішнім і зовніш-
нім тут пов’язані із нерозривністю переживання і відображення у психічному житті. Ці 
два його полюси проявилися в ході обговорення змісту концепту «смисл»: когнітивний 
смисл Виготського відповідає аспекту відображення; особистісний смисл, за Леонтьє-
вим, містить аспект переживання. Когнітивний аспект прояву і функціонування смислу, 
пов’язаний з діалектичним характером його відношень зі значенням, дозволив поясни-
ти логічну «суперечливість» метафоричного образу дійсності. Той аспект смислу, який 
пов’язаний з пристрасним ставленням до дійсності, з суб’єктивним переживанням, дає 
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змогу побачити у метафорі не просто інструмент розуміння і тлумачення об’єктивної 
дійсності, а й спосіб особистісного перетворення, пов’язаний з її поетичною функцією.

Отже, для розуміння метафори слід розглядати слова не в плані значень, а в плані 
смислів. Значення як елемент мови пов’язане з іншими значеннями парадигматичними 
відношеннями. Смисл завжди існує в актуальній комунікації, у мовленні, тому смислові 
зв’язки слова є відношеннями синтагматичними. Відтак можна сказати, що метафора 
порушує парадигматичні аспекти функціонування вербального знака, фіксуючись лише 
на синтагматичних аспектах. Це якраз і означає те, що підкреслювали деякі дослідники: 
проблема природи метафори полягає не в особливостях значень слів, а в особливостях їх 
використання [5; 9]. Зрештою, ця проблема пов’язана з ілюзією того, що зміст знака йде за 
останнім просто автоматично. Ця ж ілюзія призводить до того, що функціонування мови 
виноситься за межі міжсуб’єктної взаємодії і взагалі суб’єктивного життя. Насправді що-
разу йдеться про більш або менш розгорнутий процес розуміння знакового змісту. І цей 
процес розуміння не обов’язково приводить до загальноприйнятого значення як свого 
результату. Знак тут використовується для суб’єктивних цілей, він не має абсолютної 
влади над смислом. Якщо значення є загальноприйнятим у межах певної спільноти, то 
смисл – це те, що може бути сприйнятим конкретним індивідом. Тому метафора позбав-
лена сугестивних, спонукальних рис людської комунікації. Вона в принципі не до чого 
не зобов’язує, а лише дає можливість, – в цьому плані метафоричне мовлення передбачає 
абсолютно вільну взаємодію суб’єктів.

Висновки.
1. Існує два аспекти функціонування метафори. В першому вона виступає ін-

струментом розуміння або пояснення нового знання в ситуації, коли для нього ще немає 
усталених визначень. У другому метафора є інструментом поетичного мовлення і виразу 
особистісних переживань.

2. Ці обидва аспекти функціонування метафори можуть бути пояснені, якщо 
звернутись до психологічних механізмів репрезентації дійсності через опосередкування 
вербальних виразів. Йдеться про те, що за використанням або розумінням знаку стоїть 
психічний процес, який відображає суб’єктивний спосіб розуміння денотата і містить 
емоційно-забарвлене ставлення до нього. Цей процесуальний суб’єктивний аспект функ-
ціонування знаку може бути позначений як смисл, і саме він лежить в основі функціо-
нування метафори.

3. Апеляція до смислів, яка має місце при використанні метафори, дозволяє акту-
алізувати суб’єктивний досвід адресата. Цей досвід може розгортатися від відтворення 
суб’єктивних переживань до вказування на конкретні властивості об’єкта, по відношен-
ню до якого говорить метафора. Відповідно, метафора може або реалізовувати функції 
самовираження і мати поетичне забарвлення, або ж нести когнітивне навантаження і 
надавати незвичні способи характеризації об’єкта.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Аристотель. Риторика // Античные риторики. – М.: Изд-во МГУ, 1978. – С. 15-167.
2. Бирдсли М. Метафорическое сплетение // Теория метафоры. – М.: Прогресс, 1990. – 

с. 201-219.
3. Блэк М. Метафора // Теория метафоры. – М.: Прогресс, 1990. – с. 153-173.



87

4. Выготский Л.С. Мышление и речь // Собрание сочинений: В 6 т. – М.: Педагогика, 
1983. – Т.2. – 504 с.

5. Дэвидсон Д. Что означают метафоры // Теория метафоры. – М.: Прогресс, 1990. – 
с. 173-104.

6. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М.: Политиздат, 1975. – 304 с.
7. Ортега-и-Гассет Х. Две великие метафоры // Теория метафоры. – М.: Прогресс, 

1990. – с. 68-82.
8. Поэзия серебряного века. – М.: Эксмо, 2008. – 480 с.
9. Серль Дж. Р. Метафора // Теория метафоры. – М.: Прогресс, 1990. – с. 307-342.
10. Суровцев В.А., Сыров В.Н. Языковая игра и роль метафоры в научном познании // 

www.philosophy.nsc.ru
11. Уилрайт Ф. Метафора и реальность // Теория метафоры. – М.: Прогресс, 1990. – 

с. 82-110.
12. Фреге Г. Смысл и денотат // Семиотика и информатика. – 1977. – Вып.8. – С. 181-

210.

Жовтянская В.В., канд. психол. наук
Інститут социальной и политической психологии НАПН Украины, Киев

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ПОНИМАНИЯ МЕТАФОРЫ
В статье рассматривается проблема понимания метафоры как парадоксального 

утверждения. Предлагается решение этой проблемы через анализ психологического 
механизма, обуславливающего функционирование метафор в межсубъектной комму-
никации. Доказывается, что это функционирование предполагает апелляцию к смыслу 
как процессуа льной субъективной составляющей понимания знака. Показано, что этот 
механизм объясняет два аспекта функционирования метафоры: как средства познания 
и как поэтического выражения.

Zhovtianska V.V., PhD
Institute of social and political Psychology of the NAPSc of Ukraine

PSYCHOLOGICAL MECHANISM OF UNDERSTANDING METAPHORS 
The article deals with the problem of understanding the metaphor as a paradoxical state-

ment. It is proposed to solve this problem through the analysis of the psychological mechanism 
that causes the operation of the metaphors in intersubjective communication. It is proved that 
this operation involves an appeal to the sense as a continual subjective component of the sign 
understanding. It is shown that this mechanism explains the two aspects of the functioning of 
the metaphor: as an instrument of cognition and as a poetic expression.
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НАЦИОНАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НАРОДОВ МИРА 
И ИХ ОТРАЖЕНИЕ В ЯЗЫКЕ 

(НА МАТЕРИАЛЕ РЕЧЕВОГО АКТА КОМПЛИМЕНТА)

Статья посвящена исследованию речевого акта комплимента в разных лингвокуль-
турах, выявлению национально-психологических особенностей его восприятия.

Результаты проведенного автором анализа комплиментарных высказываний свиде-
тельствуют о том, что данный тип речевого акта воспринимается и используется в 
различных культурах по-разному, что связано с допустимой в данном обществе степе-
нью вежливости и с принятыми нормами поведения. 

В каждой лингвокультуре есть свои стандарты общения, которые продиктованы 
национальным менталитетом, своеобразным восприятием мира. 

Ключевые слова: комплимент, стереотип, картина мира, менталитет, националь-
но-психологические особенности.

Национально-психологическим особенностям поведения в последнее время уделя-
ется особое внимание. Эти особенности стали предметом изучения различных дисци-
плин – лингвистики, психологии, культурологии, социологии, антропологии, межкуль-
турной коммуникации. Актуальной стала проблема обобщения и систематизации на-
ционально-культурных особенностей общения, объяснения скрытых причин поведения 
представителей разных лингвокультур. Согласно Т.В. Лариной, социально и коммуника-
тивно значимое варьирование коммуникативного поведения в межкультурном аспекте 
должно быть изучено отдельным научным направлением – коммуникативной этностили-
стикой, предметом изучения которой являются национально-культурные средства ком-
муникации (вербальные и невербальные), формирующие в совокупности национальный 
стиль коммуникативного поведения, или коммуникативный этностиль [См. 6]. 

Сегодня весьма актуально говорить о полилоге культур, о взаимоотношениях пред-
ставителей разных национальностей. Однако, как показывает опыт, взаимодействие без 
знания культурных особенностей невозможно. Коммуникацию можно считать состояв-
шейся, если стороны понимают друг друга, а понимание достигается не только благодаря 
языку. «Из всего богатого арсенала языковых средств нужно знать в каких условиях что 
уместно, пригодно, целесообразно употреблять, а что – неуместно, нецелесообразно» 
[4:11]. Только сочетание знаний – языка и культуры – может обеспечить эффективную и 
плодотворную коммуникацию.

Нам представляется, что межкультурная коммуникация сегодня без проявления то-
лерантности к чужим культурам, проявления к ним интереса и уважения просто неосу-
ществима. Необходимо способствовать стремлению и готовности к межнациональному 
полилогу, к приобретению навыков, развивающих межкультурную компетенцию. А для 
этого, в первую очередь, надо детально изучить особенности менталитета народов, по-
нять и принять эти особенности. 
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Изучение менталитета разных народов, выявление сходств и различий в языковых 
картинах мира весьма актуальны для теории межкультурной коммуникации. Это объ-
ясняется повышением интереса к антропоцентризму в науке в целом и прагматичекому 
подходу в лингвистике в частности. 

Лингвистическая прагматика имеет своим объектом отношение между языковыми 
единицами и условиями их употребления в определенном коммуникативно-прагмати-
ческом пространстве, в котором взаимодействуют говорящий и слушающий и для ха-
рактеристики которого важны конкретные указания на место и время их речевого взаи-
модействия, связанные с актом общения цели и ожидания [12:269]. Прагмалингвистика 
занимается выбором наиболее оптимальных из имеющихся в языке средств для успеш-
ного воздействия на слушающего или читающего, для эффективного достижения на-
меченной цели в конкретных обстоятельствах речевого общения [11:325-326]. Для пра-
вильной интерпретации высказывания следует учитывать смысл, вкладываемый автором 
в свое сообщение в зависимости от обстановки общения. Учет экстралингвистических 
знаний об участниках речевого общения (социальный статус, воспитание, образование, 
жизненный опыт, возраст, отношения, в которых они находятся друг с другом и т.д.) 
способствует раскрытию коммуникативного намерения говорящего и пониманию смыс-
ла высказывания. Владея информацией об экстралингвистических факторах общения, 
легко расшифровать намерение говорящего и определить воздействие, оказываемое им 
на слушающего. 

Таким образом, для прагматики важными задачами оказываются объяснение и опи-
сание механизма поведения человека для оказания речевого воздействия на своего со-
беседника. На первое место в прагматических исследованиях выдвигается человек как 
субъект речевой деятельности. Антропологический подход в лингвистике предполагает 
рассмотрение проблем в рамках триады «язык-человек-культура». В центре внимания 
ученых стоит языковая личность, которая своим поведением является активным интер-
претатором культурно-языковых особенностей своей нации. Справедливо утверждение 
В. фон Гумбольдта о том, что «есть необходимость рассматривать язык не только как 
средство общения, но как орудие мыслей и чувств народа, ибо только это и есть основа 
подлинного языкового исследования» [См. 3].

В языке изображен не только реальный мир, окружающий человека, условия его жиз-
ни, но и общественное самосознание народа, его менталитет, национальный характер, об-
раз жизни, традиции, обычаи, мораль, система ценностей, мироощущение, видение мира. 

Языковая картина мира является отражением общего национального представления 
о мире, понятий, связанных с идеалами общества, явлений внешнего мира, получив-
ших наиболее позитивную оценку членов общества. Как пишет известный исследова-
тель Н.Д. Арутюнова, «речевой акт – целенаправленное речевое действие, совершаемое 
в соответствии с принципами и правилами речевого поведения, принятыми в данном 
обществе; единица нормативного социоречевого поведения, рассматриваемая в рамках 
прагматической ситуации» [1:412-413]. 

В последние десятилетия лингвисты стали особое внимание уделять культурно значи-
мым явлениям, которые находят свое отражение в языке. Изучаются языковые единицы с 
лингвокультурологических позиций с целью выявления их национально-культурной спец-
ифики, что, несомненно, позволяет лучше понять психологию и мировоззрение народа.
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Нами выделена такая языковая единица, как комплимент, с помощью которой, по 
нашему мнению, можно понять некоторые особенности поведения отдельных лично-
стей или нации в целом. Благодаря комплименту как части коммуникативной культуры 
возможно проследить и выделить культурно-психологические особенности народа, на-
циональное своеобразие конкретной языковой личности. 

«Комплимент (фр. compliment) – это особая форма похвалы, выражение одобре-
ния, уважения, признания или восхищения; любезные, приятные слова, лестный от-
зыв» [8:283]. 

Комплимент – «речевой акт, выражающий похвалу, восхищение, одобрение, выска-
зываемые адресантом по отношению к своему собеседнику, имеющее своей целью со-
циальное и эмоциональное речевое воздействие на адресата» [10:147].

Существует мнение о том, что комплимент – одно из самых эффективных средств 
установления и укрепления контакта с собеседником. Это мощное средство, которое 
помогает решить коммуникативные задачи с максимальным эффектом воздействия на 
адресата речи. Комплимент вызывает у собеседника чувство доверия, симпатии, и, сле-
довательно, способствует успешному и приятному взаимодействию людей. Однако сле-
дует помнить, что комплимент должен быть обязательно «правильным», в противном 
случае его эффект будет прямо противоположным. Особенно аккуратно нужно делать 
комплименты представителям других стран, поскольку традиции и представления о при-
личиях везде разные.

Так, например, в Британии не следует целовать дамам руки и хвалить их внешний 
вид – это считается верхом неприличия. В Норвегии комплименты приравниваются к ле-
сти, а лесть считается страшным грехом: даже детей в норвежской школе не хвалят за 
успехи. В Финляндии комплименты – нечто очень интимное, поэтому хвалить кого-либо 
в обществе непозволительно. Если же прилюдно выразить свое восхищение, то финны 
сделают вид, будто не расслышали. В Египте существует легенда о том, что сын фараона 
умер после того, как его похвалили, поэтому комплименты в этой стране могут быть вос-
приняты крайне агрессивно. В Италии не принято хвалить детей, а если все-таки пойти на 
это, то надо быть готовым к тому, что родители состроят из пальцев «козу», чтобы уберечь 
ребенка от сглаза. Не следует также делать комплиментов женщинам в мусульманских 
странах, таких как Турция, Иран: местные мужчины враждебно относятся к этому. 

В таких странах, как Канада и США, комплименты женщине по поводу ее внешности 
воспринимаются как сексуальное домогательство, и местная женщина может обратиться 
в полицию. В Греции ни в коем случае не стоит хвалить предметы интерьера, картины 
или вазы. В соответсвтии с греческими понятиями о гостеприимстве, радушный хозяин 
должен подарить делающему комплимент человеку все то, что ему понравилось. Делая 
комплимент китайцу, не следует сравнить его с другим китйцем. Китайцы ощущают себя 
одной большой семьей, поэтому обидятся за соотечественника, а не порадуются за себя.

В Японии, если хотят выразить восхищение внешностью женщины, говорят, что она 
похожа на змею. Самые нестандартные комплименты предпочитают в Южной Корее: 
здесь полагают, что женщина должна быть хрупкой, слабой, болезненной и со всех сто-
рон “проблемной”, а настоящий мужчина должен стараться защитить, вылечить и всяче-
ски обогреть девушку. 
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Лучший способ делать приятное собеседнику-иностранцу – сыграть на его нацио-
нальной гордости, хвалить национальную кухню и архитектуру города, восхищаться на-
родными достижениями [13//http:].

Самое главное в общении с иностранцами – помнить о том, что их культура и тра-
диции могут существенно отличаться от наших. Надо обдумывать каждое слово, с по-
мощью которого строится комплиментарное высказывание. 

Реакция на комплименты в разных странах тоже разная, и этот факт иногда является 
настолько неожиданным для коммуникантов, что приводит к удивлению, а иногда и к кон-
фликту. Чтобы избежать конфликта, необходимо перед вступлением в диалог с представи-
телем другой культуры узнать, что у них приветствуется, а что нет, что вызывает доверие у 
собеседника, а что отталкивает. Эти вопросы настолько актуальны сегодня, что появилась 
даже специальность комплимнетмейкера. К его помощи обращаются люди, которые, в ос-
новном, в силу своих обязанностей по работе, часто принимают участие в переговорах.

Речевая деятельность – средство и способ решения коммуникативных задач. Англий-
ский философ Дж. Остином говорил: «Сказать что-либо – значит совершить некоторый 
поступок» [9:27]. В языковой практике эти задачи решаются, в частности, с помощью 
этикетных форм коммуникации, одной из которых является комплимент.

В социоречевом поведении часто находит свое место социальный стереотип, кото-
рый понимается как «устойчивое представление, сформированное на основе предше-
ствующего опыта социальной группы, неосознанно однозначно понимаемое большин-
ством членов данной группы» [5:184]. Социальный стереотип выражает привычное от-
ношение человека к какому-либо явлению окружающей действительности, формирует 
положительное, нейтральное или отрицательное отношение к речевому событию. Сте-
реотипы, которые человек использует для оценки других людей, связаны с особенно-
стями личности этого человека и зависят от жизненного опыта, который он приобрел в 
родном для него обществе. Так как взаимодействие людей в различных видах деятель-
ности протекает, в основном, в речевой форме, человек использует речевые стереотипы. 
Нам представляется, что речевой акт комплимента в какой-то степени тоже является ре-
чевым стереотипом. Комплимент в разных обществах употребляется по-разному. Срав-
нения, используемые для построения комплиментарных высказываний, тоже отражают 
особенности национального менталитета. Например, если русскую женщину сравнить 
с коровой, не трудно себе представить, чем все закончится, а в Индии это – приятный 
комплимент женщине. Хороший комплимент японке – сравнение ее со змеей, но если 
вдруг армянку сравнить с ней, то это будет глубоким оскорблением: змея в армянской 
культуре вызывает плохие ассоциации. Хорошими комплиментами женщинам в армян-
ской культуре считаются такие, в которых есть сравнение с солнцем (т.е. свет жизни), с 
тополем (т.е. стройная, красивая) и др. Для татарки и башкирки комплиментом является 
их сравнение с пиявкой, олицетворяющей совершенство форм и движений.

Французы – формальны и официальны, они галантны и учтивы. Французские муж-
чины и женщины указывают на следующие личностные качества, одинаково исполь-
зующиеся в целях комплиментирования: чувство юмора, трудолюбие, сочувствие, раз-
умность, чувствительность, простодушие собеседника. Американцы, воспитанные на 
принципах равенства, дружелюбны, открыты и неформальны, они стараются сгладить 
социальное неравенство в процессе коммуникации. В целях комплиментирования для 
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американских мужчин и женщин характерна унификация в выборе внутренних качеств: 
честность, порядочность, заботливость, щедрость, доброта, отзывчивость, трудолюбие 
[14//http:]. Русские не скупятся на комплименты (иногда делают это с корыстными на-
мерениями) и в эмоциональной форме высказывают слова похвалы своему собеседнику, 
как правило, безотносительно к возрасту, полу и другим социопрагматическим факто-
рам. При этом похвала может охватывать широкий спектр: от внешности до личностных 
качеств и определенных достижений [См.2:51-55]. Л.Г. Брутян на основе проведенного 
ею анализа пишет: «В русской культуре особенно часто хвалят за скромность, терпение, 
доброту, отзывчивость, оптимизм, чувство юмора, верность, бескорыстие, великодушие, 
смелость, силу воли, а в армянской – за честность, справедливость, доброту, совестли-
вость, сердечность, человечность, великодушие, смелость, добродетельность, покор-
ность» [2:54-55]. 

Итак, можно заключить, что комплимент обладает национальной спецификой, и 
поэтому участники межкультурной коммуникации должны проявлять межкультурную 
компетенцию, «которую можно понимать как интеграцию речевых поступков и внеязы-
ковых знаний, и которая включает в себя языковую и – шире – коммуникативную компе-
тенцию, знание чужой культуры» [См. 7:70-76]. 

Обобщив вышеизложенное, следует отметить, что описание особенностей коммуника-
тивного поведения представителей разных культур в настоящее время весьма актуально в 
силу расширения международных и межнациональных контактов в разных сферах челове-
ческой деятельности, возросшего интереса к национальной самобытности разных народов 
и стремления к взаимопониманию. А особенности коммуникативного поведения выявля-
ются с помощью изучения отдельных культурно значимых языковых единиц. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что комплименты, включая в 
свое содержание культурно-значимую информацию, обретают роль знаков языка куль-
туры и способны в определенной степени отражать специфику мировосприятия нации, 
которая зависит от специфики деятельности ее носителей, культурных, исторических, 
географических и других факторов.
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НАЦІОНАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НАРОДІВ СВІТУ 
І ЇХ ВІДБИТОК У МОВІ 

(НА МАТЕРІАЛІ МОВЛЕННЄВОГО АКТУ КОМПЛІМЕНТУ)
Стаття присвячена дослідженню мовленнєвого акту компліменту у різних лінгво-

культурах, виявленню національно-психологічних особливостей його сприйняття. 
Результати здійсненого автором аналізу компліментарних висловлювань свідчать 

про те, що даний тип мовленнєвого акту сприймається і використовується у різних 
культурах по-різному, що зв’язано з припустимим у даному суспільстві рівнем ввічливос-
ті і з прийнятними нормами поведінки.

У кожній лінгвокультурі є свої стандарти спілкування, які продиктовані національ-
ним менталітетом, своєрідним сприйняттям світу. 

Ключові слова: комплімент, стереотип, картина світу, менталітет, національно-
психологічні особливості.
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NATIONAL-PSYCHOLOGICAL FEATURES OF THE PEOPLES OF THE WORLD 
AND THEIR REFLECTION IN THE LANGUAGE 

(BASED ON THE SPEECH ACT OF COMPLIMENT)
The article deals with the speech act of compliment in different linguocultures, allocation 

of national-psychological peculiarities of its perception.
The results of the author's analysis of the complementary statements indicate that this type 

of speech act is perceived and used by different cultures in different ways, which is associated 
with acceptable in a given society degree of courtesy and accepted norms of behaviour.

Each environment has its own linguistic culture of communication standards that are dic-
tated by the national mentality, the way of perception of the world.

Key words: compliment, stereotype, worldview, mentality, national-psychological charac-
teristics.
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ОБРАЗ СОКОЛА В БЕЛОРУССКОЙ СВАДЕБНОЙ ОБРЯДОВОЙ ПОЭЗИИ: 
СЕМАНТИКА, СИМВОЛИКА, ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

В статье рассматривается семантика и символика образа сокола в белорусских 
свадебных песнях. Подчеркивается, что этот образ по большей части мужской и 
символизирует жениха, его дружину и сватов. Акцентируется внимание на основных 
функциях данного образа.

Ключевые слова: обряд, образ-символ, сокол, ритуал, свадьба, традиции..

Образ сокола в белорусском свадебном фольклоре является наиболее распространён-
ным орнитоморфным образом. По мнению Л.М. Соловей, в белорусской традиционной 
культуре его можно поставить в один ряд с такими птицами, как: “орел, голубь” и др., 
символизирующими мужское начало, молодость жениха или воина, а также стремитель-
ность и зоркость” [1, с. 476]. Анализ текстов свидетельствует, что образ сокола обычно 
употребляется с ласкательным оттенком, при обращении к молодому человеку брачного 
возраста (жениху): “сокал”, “саколік”: “…Малады жаніх разумны быў, // Свайго коніка 
ўплаў пусціў, // Сам пераляцеў саколікам, // Сеў у цесценька за столікам” [2, с. 37]. 

Акцентируя внимание на досвадебном периоде, необходимо отметить один из его 
первых этапов – “сваты”. В песнях, приуроченных к данному обрядовому этапу образы 
сватов и молодой девушки передаются при помощи образов “соколов” и “соколки”:

 Сакалы налятаюць,   Сваточкі наязджаюць,
 Саколку падмаўляюць:   Марцэльку падмаўляюць:
 – Ляці, паляці, саколачка,   – Едзь, паедзь, Марцэлька,
 З намі, сакаламі.    З намі, сватамі.
 – Рада б я паляцець,   – Рада б я паехаць,
 Жаль саду пакінуць,   Жаль маткі пакінуць,
 А саду зялёнага,    Мамухны старэнькай,
 Ягадак салодзенькіх.   А сястрыцы маленькай
   [5, с. 54]. 
В текстах белорусских песен, которыми сопровождался обрядовый этап “Зборная 

субота” словосочетание “ясный сокол” наиболее часто символизирует молодого, 
неженатого мужчину: 
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 … Непраўдзівая дзевачка   Ясным сокалам удаўся ?
 Казала: “Замуж не пайду,   Ясным сокалам за дваром,
 Я ж таго хлопчыка не люблю”.  Любым госцікам за сталом
 Адкуль узяўся, спадабаўся,     [2, c. 331]. 

Во многих свадебных песнях, встречается выражение “ясен сокол” (ясный), который 
локализируется на сакрально выделенном дереве – клёне: “Ой, на том дварэ ды стаіць 
явор, // Ой, на том явары да сядзіць сакол”, або “У нашага пана ды на падвор’і // А стаіць 
явар зелянюсенькі, // А на ім сакол яснюсенькі” [1, с. 477]. 

В некоторых текстах песен мужские образы-персонажи (жених, его дружина, сваты и 
т.д.) представлены вместе с женскими образами-персонажами (невеста, подружки невесты) 
и т.д., что соответствует схеме противопоставлений мужских и женских орнитоморфных 
образов: сокол – лебедь, сокол – горлица, сокол – кукушка, сокол – перепелка:

Ляцеў саколік цераз тры лясы,   Цераз тры сялы, цераз чатыры,
Цераз тры лясы, цераз чатыры,   На пятым сяле стаў конь на дварэ. 
На пятым лесе сеў ён на сасне.   – Што табе, Валерка, спадабалася тут:
– Што табе, саколе, спадабалася   Ці мёд, ці віно, ці гарэлачка ?
    тут:   Ні мёд, ні віно, ні гарэлачка –
Ці ель, ці сасна, ці бела бяроза ?   Спадабалася мне красна дзевачка,
– Ні ель, ні сасна, ні бела бяроза –  Красна дзевачка – малада Танечка
Спадабалася мне зязюлька ў гняздзе.    [3, с. 315]. 
Ехаў Валерка цераз тры сялы, 

Сравнительный анализ текстов свадебных песен славянских народов показывает, что 
и в русских свадебных песнях к жениху обращаются как к ”ясному соколу”; в некоторых 
регионах Украины его также называют соколом, а невесту в свою очередь – кукушкой, 
подружек невесты – “галочками”. “В значительном количестве белорусских свадебных 
песен сокол, что успешно ловит во время охоты кукушку, как правило, символизирует 
жениха, который похищает невесту” [4, с. 98]. Довольно часто образ сокола предстаёт 
в качестве магического помощника молодого воина, либо охотника, который взамен на 
дарованную жизнь обещает помогать молодому во время женитьбы, например согла-
сен осуществить переправу сквозь водные преграды, когда молодой будет жениться “за 
рэкамі, за Дунаямі” [1, с. 477]. 

Вербальная часть белорусской свадьбы, – по мнению А. Аксамитова и Л. Малаш, 
представлена многочисленными песенными примерами, и “неразрывно связана с кон-
кретными обычаями и обрядами...; она часто содержит больше обрядовой информации, 
чем сами ритуальные действия” [6, с. 6]. По мнению ученых, “в народных поэтических 
текстах нередко встречаются объяснения древних обрядов, элементы которых стали уже 
непонятными” [6, с. 6 – 7]. Например, перед отъездом в церковь свадебного поезда мо-
лодых, родители невесты обязательно обходили воз и щедро осыпали жениха и невесту 
рожью. Данное действо сопровождалось соответствующими свадебными песнями, в ко-
торых центральное место занимает образ сокола: 
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 Баравая цяцера    На маё пер’е глядзеў, 
 На сенажаці села.    На маё рабенькае. 
 Скрыллейка распусціла,   Маладая Люсечка 
 Сокала прывучыла.   Па кірмашы хадзіла 
 – Не я яго прывучыла,   І Віцечку прывучыла. 
 Ён жа сам ка мне прывык.   – Не я яго прывучыла,
 Ля мяне блізка сядзеў,   Ён жа сам ка мне прывык…
       [2, с. 329]. 
Изучение свадебных песен даёт возможность утверждать, что лесные птицы (кукуш-

ка, сокол, соловей, куропатка, ласточка, перепел и другие) выступают в текстах свадеб-
ных песен как символы брака, что, как полагает В. В. Касперович, является “чрезвы-
чайно значимой и архаичной чертой в системе возрастного символизма” [7, c. 99 – 100]. 
Образы диких птиц, по мнению Т. А. Бернштам, являются “символами половозрастных 
групп молодежи и молодых, а образы домашних птиц – куры, гуси – символизируют 
молодых после вступления в брак” [8, с. 24]. 

Рассматривая функции, которые были характерны для данного образа в текстах пе-
сен, следует отметить, что сокол является предвестником перемен в жизни молодых: 
“ – З дворыка Васілько з’язджае, // Саколіка з рукава выпускае. // – Не ляці, саколік, 
пасярод, // А ляці, саколік, напярод. // Не ляці, саколік, дзе мёд п’юць, // А ляці, саколік, 
дзе нас ждуць // І нашу Ганначку аддадуць” [9, c. 228]. Кроме того, образ-символ сокола 
может выполнять функцию связи с “потусторонним миром”: “Пусціла Ганначка сокала 
па бацьку, // Ляці, ляці саколе, // Пакліч, пакліч майго бацьку ў поле. // Хай паглядзіць як 
я прыгожа, // Хай паглядзіць на майго Сярожу. // Не ляціць, не ляціць у поле саколе, // Не 
ляціць мой саколе па свеце, // Бо няма майго бацюшкі на свеце.” [В.Л.М.]

Что касается ареальной характеристики, то образ сокола, по нашим наблюдениям, 
доминирует на территории Гомельской, Могилевской и Минской областей и менее 
распространен на территории Гродненской, Брестской и Витебской области. 

Подробное рассмотрение семантики, символики и функциональности образа-
символа сокола дает возможность сделать следующие выводы: во-первых, этот образ 
асоциируется в текстах песен белорусской свадебной обрядности не только с женихом, 
молодым человеком брачного возраста, но и со сватами и друзьями жениха; во-вторых, 
основной отличительной особенностью данного образа в свадебной обрядовой поэзии 
белорусов следует считать функцию предвестника скорых перемен в жизни молодых, 
в-третьих, образ сокола преобладает в текстах свадебных песен на территории 
Гомельской, Могилевской и Минской областей и в-четвертых, чаще всего образ сокола 
можно встретить в текстах песен собственно свадебного периода, а также на обрядовом 
этапе “сваты” досвадебного периода.
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У статті розглядається семантика і символіка образу сокола в білоруських весільних 
піснях. Підкреслюється, що цей образ здебільшого чоловічої і символізує нареченого, 
його дружину і сватів. Акцентується увага на основних функціях даного способу.
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IMAGE OF SOKOL IN BELARUS WEDDING RITUAL POETRY: 
SEMANTICS, SYMBOLISM, FUNCTIONALITY

The article discusses semantics and symbolism of the image of falcon in Belarusian 
wedding songs. It is emphasized that this image is largely male and symbolizes the groom, his 
squad and matchmakers. The attention is focused on the basic functions of the image.
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ЯВИЩА СИНОНІМІЇ, ОМОНІМІЇ, ПАРОНІМІЇ ВИШИТИХ ВЕРБАЛЬНО-
ІКОНІЧНИХ ТЕКСТІВ КІН. XIX – СЕР. XX СТ.

У статті розглядаються явища синонімії, омонімії і паронімії на сюжетно-епігра-
фічних рушниках кін. XIX – сер. XX ст. Показані різні типи народного переосмислення 
малюнків з друкованих схем для вишивки хрестиком. Автор робить висновок про те, що 
продукт масової культури, потрапляючи у народне середовище, може стати частиною 
фольклорної культури. 

Ключові слова: вербально-іконічні тексти, сюжетно-епіграфічні рушники, синоні-
мія, омонімія, паронімія.

У кін. XIX – першій пол. XX ст. на території України стали поширеними сюжетно-
епіграфічні рушники [див. Додатки]. Малюнки для таких рушників бралися з друкова-
них взірців – схем для вишивання хрестиком, які стали розроблятися з другої пол. XIX ст. 
Наше завдання – простежити, яким чином відбувалося народне переосмислення готових 
сюжетів. Під час збирання матеріалу нами був помічений той факт, що як до рушників з 
подібними візуальними складниками могли добиратися різні написи, так і одні й ті самі 
вербальні тексти (точніше, їхні варіанти) вишивалися до різних зображень. Крім того, 
траплялися випадки, коли окремі елементи з розроблених схем для рукоділля включали-
ся у зовсім різні сюжети, до яких добиралися відповідні написи.

Послуговуючись лінгвістичною термінологією, ми можемо розмістити вишиті вер-
бально-візуальні тексти у такі групи:

1) синонімічні – ті вишиті вербально-іконічні тексти, які візуально різняться (тобто 
вишиті за абсолютно різними схемами), але мають подібне чи тотожне смислове наван-
таження (містять варіанти одних і тих самих словесних текстів (абсолютно синонімічні) 
або словесних текстів, що семантично дуже близькі (відносно синонімічні));

2) омонімічні – ті вишиті вербально-іконічні тексти, які візуально подібні (тобто ви-
шиті за однаковими схемами), але мають відмінне смислове навантаження (містять різні 
словесні тексти, що семантично не є близькими);

3) паронімічні – ті вишиті вербально-іконічні тексти, які мають лише окремі спільні 
візуальні елементи, доповнені різними за значенням словесними текстами.

Розглянемо кожну з наведених вище груп вишитих вербально-іконічних текстів 
окремо.

1. Синонімічні вишиті вербально-іконічні тексти
До синонімічних вишитих вербально-іконічних текстів ми відносимо такі тексти, 

що подібні чи тотожні за формою (за візуальним складником) та відмінні за змістом (за 
словесним складником, що пояснює суть зображеного). 

Наприклад, два рушники з різними зображення «Могила з хрестом» [див. Дод. А: 
фото А.1] і «Кущ троянди» [див. Дод. А: фото А.2] містять один і той самий вербальний 



100

текст («Подъ крестомъ моя могила на кресте моя любовь»). Такі явища на сюжетно-
епіграфічних рушниках ми називаємо абсолютною синонімією, адже вишиті тексти є 
різні за формою (мають різні іконічні елементи) і тотожні за змістом (доповнені одним 
вербальним текстом). Кущ троянди, що ми бачимо на другому рушнику [фото А.2], взя-
тий з іншої схеми могильного хреста, проте у цьому випадку вишивальниця вирішила за-
лишити лише квіти. Ці троянди, що мали оповивати могильний хрест, як було задумано 
розробником схеми для рукоділля, можуть імпліцитно виражати і саму могилу з хрестом 
або ж сприйматися як дерево роду, що символізує життя і смерть (так само, як і у першо-
му випадку зображення могили).

Розглянемо й інший, складніший випадок синонімії на сюжетно-епіграфічних руш-
никах. Для цього візьмемо два рушники з різними зображеннями «Жінка, яка проводжає 
чоловіка» [див. Дод. А: фото А.3] і «Папуга, що сидить на гілці» [див. Дод. А: фото 
А.4]. На відміну від попереднього прикладу, де був один і той самий вербальний текст, 
на цих двох рушниках маємо різні словесні тексти («Як серденько мое бьеться, пійшов 
мій Гриць до Китаю, може й не вернеться!» (у першому випадку) і «Орле сызокрылый 
куда лытыш улітаешь» (у другому випадку)). Однак, обидва рушникові тексти симво-
лізують далекий шлях і розставання, хоча, можливо, і з різними відтінками. Такі явища 
на сюжетно-епіграфічних рушниках ми називаємо відносною синонімією, адже вишиті 
тексти є різні за формою (мають різні іконічні елементи) і подібні за змістом (доповнені 
семантично близькими вербальними текстами). 

Отже, принцип синонімії – тотожність (або подібність) змісту і відмінність форми – 
працює і на рушникових текстах, що складаються з іконічних (візуальних) і вербальних 
(словесних) елементів.

2. Омонімічні вишиті вербально-іконічні тексти
Для демонстрації омонімії у народній символіці на прикладі сюжетно-епіграфічних 

рушників візьмемо щойно згадане нами зображення «Папуга, що сидить на гілці». Ми 
розглядали рушник з написом «Орле сызокрылый куда лытыш улітаешь» [див. Дод. Б: 
фото Б.1]. Проте у народі могли добиратися різні написи до однієї й тієї ж схеми. З-поміж 
інших, нам траплялися на рушниках з зображенням папуги ще такі написи: «За упокой 
душі» [див. Дод. Б: фото Б.2], «Таемна нічка до розмовы, гарна дивка до любовы» [див. 
Дод. Б: фото Б.3] тощо. 

Очевидно, що у першому випадку («Орле сызокрылый куда лытыш улітаешь») зо-
браження папуги символізує розставання з коханим через його вирушання у далеку путь. 
Такий рушник міг вишиватися воїну в дорогу (або ж залишатися вдома як пам’ять про 
нього). Звернімо увагу на те, що папуга названий «орлом». Такі явища у фольклорі на-
зиваються прийомом типізації (видові поняття, які прийнято розрізняти, у фольклорних 
текстах можуть бути взаємозамінними). Якщо, приміром, науковець має на меті дати 
точний опис зображеного, і аж ніяк не стане плутати орла з папугою, то виконавець 
фольклорного тексту (у нашому випадку, вишивальниця) репрезентує зовсім інший тип 
світогляду, і під орлом, і під папугою у цьому конкретному випадку розуміючи лише 
одну здатність – здатність відлітати, що і символізує неминуче розставання з коханим, 
який має незабаром піти. 

Призначення другого рушника із написом «За упокой душі», ймовірніше за все, – по-
минальне. Той самий папуга мислиться як пташка взагалі, що у народній культурі часто 
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є посланцем між «тим» і «цим» світом. Знову ж таки, у творенні цього символу, прийма-
ється за основу така здатність пташки, як вміння літати. Щоправда, у цьому контексті 
ймовірність повернутися вже не передбачається.

Кардинально різниться від двох попередніх третій рушник з тим же зображенням 
папуги, але оптимістичним написом «Таемна нічка до розмовы, гарна дивка до любовы». 
У творенні символу за основу беруться зовсім інші властивості папуги – його яскраві 
зовнішні дані, що дає можливість проводити аналогії з гарною дівчиною або ж вважати 
його символом любові взагалі. Цей рушник міг використовуватися і як весільний, і як 
прикраса інтер’єру.

Такі явища на сюжетно-епіграфічних рушниках можна називати омонімією, адже ви-
шиті іконічно-вербальні тексти є однакові за формою (мають один і той самий іконічний 
компонент – у цьому випадку, зображення папуги на гілці) і різні за змістом (доповнені 
абсолютно різними вербальними елементами).

Можемо зазначити, що принцип омонімії – однаковість форми і відмінність змісту – 
також працює на вишитих іконічно-вербальних текстах.

3. Паронімічні вишиті вербально-іконічні тексти
До паронімічних вишитих вербально-візуальних текстів ми відносимо такі сюжети, 

що мають лише окремі спільні візуальні складники, доповнені різними за значенням вер-
бальними елементами.

Наприклад, один і той самий елемент «Хлопець з балалайкою» може бути вишитий в 
контексті різноманітних інших візуальних елементів з відповідними різними написами. 
Так, сюжет «Хлопець грає на балалайці, інший хлопець і дівчина танцюють» може допо-
внюватися написом «Пляши, Варюшка, на моей пирушке» [див. Дод. В: фото В.1], сюжет 
«Хлопець грає на балалайці біля хати» – написом «Хто мою хату минае, тому счастья 
немае» [див. Дод. В: фото В.2], а сюжет «Хлопець грає на балалайці, а дівчина несе ко-
ромисло» – написом «Оцеж тая криничинька, що голуб купався, оцеж тая дівчинонька, 
що я женихався» [див. Дод. В: фото В.3]. Якщо у першому випадку [фото В.1] хлопець 
з балалайкою – персонаж, що грає до танцю з приводу якогось свята, у другому випадку 
він же – грає, запрошуючи до своєї хати, то у третьому випадку балалаєчник залицяється 
до дівчини. Всі ці вишиті вербально-візуальні тексти, що мають лише один спільний 
іконічний елемент, семантично різняться. 

Отже, на прикладі розглянутих явищ синонімії, омонімії та паронімії, ми перекона-
лися у тому, що вишиті вербально-візуальні тексти не механічно копіювалися, а творчо 
переосмислювалися у народі. Народне переосмислення друкованих сюжетів відбувалося 
на кількох рівнях: добиралися варіанти одних й тих самих словесних текстів до різних 
зображень (явища абсолютної синонімії), однакові схеми для вишивки доповнювали 
різними написами (явища омонімії), з розробленого сюжету відбирали окремі елементи 
і включали в інші сюжети з іншими написами (явища паронімії). Такі спостереження 
дають нам привід говорити про те, що продукт масової культури (схема для вишивки 
хрестиком), потрапляючи у народне середовище, може стати частиною фольклору. 
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ВЕРБАЛЬНО-ИКОНИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ КОН. XIX – СЕР. XX ВЕКА

В статье рассматриваются явления синонимии, омонимии и паронимии на сюжет-
но-эпиграфических рушниках кон. XIX – сер. XX века. Показаны различные типы народ-
ного переосмысливания рисунков из печатных схем для вышивки крестиком. Автор дела-
ет вывод о том, что продукт массовой культуры, оказываясь в народной среде, может 
стать частью фольклорной культуры.

Ключевые слова: вербально-иконические тексты, сюжетно-эпиграфические руш-
ники, синонимия, омонимия, паронимия.

Volkovicher T. M., postgraduate student (Folklore studies)
Maksym Rylsky institute of Art, Folklore studies and Ethnology, National academy of 

sciences of Ukraine, Kyiv

SYNONYMY, HOMONYMY, PARONYMY OF THE EMBROIDERED 
VERBAL AND ICONIC TEXTS

(THE END OF 19TH – THE MID 20TH C.)
This paper examines the phenomena of synonymy, homonymy and paronymy on the epi-

graphic towels (of the end of 19th – the mid 20thc.). Different folk reinterpretation types of pic-
tures from printed cross-stitch papers are shown. The author makes conclusion that a product 
of mass culture may become a part of national culture, penetrating into folk surroundings. 
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ГЕНЕЗИС ТУРЕЦЬКОГО «ПОЛІТИЧНОГО ТЕАТРУ»

Статтю присвячено дослідженню генезису турецького «політичного театру», вве-
дено у науковий обіг нові для українського сходознавства імена, представлено турець-
кий театральний фенотип. У статті окреслено специфіку турецької епічної і докумен-
тальної драм, основну тематику творів.

Ключові слова: турецька драматургія, політичний театр, епічна, документальна 
драми.

Драма сьогодні зберегла своє значення як унікальний вид мистецтва, що вже за сво-
єю художньою природою орієнтований на візуалізацію найбільш характерних і репре-
зентативних для духовного і культурного життя національних процесів. Цей вектор її 
буття уповні корелюється з мейнстрімом орієнтальних студій, зокрема турецької драми 
другої половини ХХ – початку ХХІ ст., дослідження якого, з одного боку, сприяє роз-
ширенню уявлень про парадигму літератури як історико-культурного явища, а з іншого – 
збагачує сучасний літературний процес включенням тих неповторних у своїй національ-
ній унікальності художніх явищ, що дозволяють говорити про самобутність як сучасної 
турецької драми, так і турецької літератури взагалі.

Попри визнання світовою орієнталістикою естетично-етичної значимості турецької 
драми, оригінальна поетика якої зумовлена як амбівалентністю геополітичного позиціо-
нування Туреччини, так і суперечливим характером її історико-культурного і суспільного 
поступу, її дослідження, як і багатьох інших мистецьких явищ сучасності, не належать 
до пріоритетних. Це стосується вітчизняної тюркології, яка лише починає системне 
осмислення мистецьких процесів і художніх явищ Туреччини. Актуальність досліджен-
ня зумовлена потребою вивчення жанрової специфіки сучасної турецької драми через 
нестачу в українському сходознавстві наукових розвідок, присвячених розгляду й аналізу 
специфіки турецької драматургії.

Теоретичні моделі рецепції турецької драматургії представлені у монографіях та 
окремих публікаціях переважно турецьких авторів: Н. Аки, З. Алдаг, М. Анд, О. Белькис, 
М. Буттанри, І. Енгінюн, З. Іпшіроглу, М. Кирджи, В.М. Коджатюрк, Ш. Куракуль, М. Мен-
гі, О. Нутку, Х. Нутку, Н. Оздемір, І. Ортайли, С. Сокуллу, А. Чалишар, С. Шенер, З. Унал 
та ін. Дискретний характер мають розвідки турецьких дослідників у вивченні доробку су-
часних драматургів, жанрової специфіки творів (М. Анд, З. Іпшіроглу, Х. Нутку). 

Турецькій літературі й драматургії зокрема довелося за короткий проміжок часу на-
долужувати пройдене західними літературами, зокрема, формувати літературно-естетич-
ні системи (класицизм, романтизм, реалізм), опановувати нові жанри (роман, есе, драма, 
трагікомедія, мелодрама) тощо. Умовно новою для турецької драматургії була поява по-
літичного театру – предмета нашого дослідження. Спираючись на факти існування по-
літичних елементів у народному театрі «Ортаоюну» й «Карагьоз», можна стверджувати, 
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що засади для появи політичного театру західного формату мали місце у турецькій літе-
ратурі ще до формування авторської драми (до ХІХ ст.). 

Не позбавлені політичного забарвлення й перші турецькі авторські драми. Так, на-
приклад, драматургічна творчість Намика Кемаля (1840-1888) буквально рясніє політза-
барвленою тематикою. Його перша п’єса «Батьківщина, або Сілістра» (1873), перейнята 
національним духом і пафосом свободи, мала великий розголос у театральних колах, на-
дихнула драматургів-початківців, зокрема Хасана Бедреттіна, Мегмета Ріфата, Абдульхака 
Хаміда на створення нової драми. Хоча, як зазначають дослідники, ця п’єса недосконала 
за структурою та формою, але на той час це був своєрідний прорив у новітню естетику і 
проблематику, і певні вади не зашкодили їй стимулювати розвиток драматургії [5, с. 166]. 

Турецький «політичний театр» (документальна, епічна драми), творений під впли-
вом творчості Ервіна Піскатора і Бертольда Брехта, набуває активного розвитку у 60-
ті рр. ХХ ст. Комуністичні, революційні настрої, реалістичне зображення політичних 
діячів, гостра критика державного устрою – все це було творчим здобутком німецької 
драматургії, реципованим турецькою. Керуючись гаслом Е. Піскатора «Театр – не дзер-
кало епохи, а знаряддя її перебудови», турецькі драматурги рішуче опонували старим 
театральним традиціям, надаючи перевагу творам, у яких пропагувались соціалістичні 
ідеї. Уперше більше ніж за сто років свого існування турецька драма стала не ареною для 
розваг, а мистецтвом, яке претендує на філософські роздуми [4, с. 64]. 

Варто зазначити, що на питомо турецькому літературному ґрунті більше «прижила-
ся» епічна драма, яка мала неабиякий резонанс через вдалий синтез із традиціями народ-
ної турецької драми, а також через можливість більш завуальовано подавати матеріал по-
літичного характеру. Адже політична ситуація у країні, особливо у другій половині ХХ 
ст. (три військових перевороти), не сприяла свободовиявленню у великих масштабах, ба, 
навпаки, чинила супротив. Такі турецькі драматурги, як Х. Танер, О. Араїджи, Б. Ере-
нус, одними з перших почали творчо розвивати теорію та практику «епічного театру» Б. 
Брехта, синтезуючи їх із традиціями «відкритої» традиційної турецької драми народного 
театру. Це уможливило появу драм-парабол, конфлікт яких спричинений зіткненням різ-
них класових й ідеологічних інтересів, а в центрі уваги – соціальні (проблема існуван-
ня людини в соціумі) і філософські (проблема самопізнання) питання. Найяскравішим 
представником турецького епічного театру був Халдун Танер. Показовою з погляду за-
своєння Х. Танером брехтівських традицій стала перша турецька епічна драма «Поема 
про Алі з Кешана» (1962), яка принесла авторові світове визнання. Епічна драма посіла 
особливе місце у творчості таких турецьких драматургів, як В. Онґьорен («Як врятується 
Асіє», «Записник Німеччини»), С. Чаган («Фабрика ніг та рук»), О. Араїджи («Даремний 
світ»), І. Кюнтай («З першого порятунку»), Т. Сельчук («Абдюльджанбаз»). 

У 1970 – 1980-ті роки проявляється талант Октая Араїджи, у творах якого майстерно 
втілено досвід традиційного турецького театру: виклад змісту перед початком кожної дії, 
зонги, в яких коментується дія, широке використання оповіді («Псевдонім Ґонджагюль», 
«Світ мандрівника Рамазана Бея», «Суспільна анатомія одного померлого»). 

На початку 80-х років ХХ ст. інтерес до епічної драми послаблюється, разом із тим 
триває подальший розвиток ідей Брехта у п’єсах Хідаєта Саїна «Сухе листя у парку» 
(1994), «Гра скінчилася (1994), «Час жити (1998), «Крик тиші» (1999), «Подорожуючі 
надії» (2000), Муратхана Мунгана «Прокляття оленів» (1992).
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Турецька документальна драма (драма.doc.) під впливом творчості Е. Піскатора на-
була активного розвитку в Туреччині у 70-ті рр. ХХ ст. П’єса «Подія в Алпагут» турець-
кого драматурга Хашмета Зейбека у співавторстві з драматургами-аматорами, докумен-
тальною основою якої є факт незаконного захвату приватної інституції села Алпагут 13 
червня 1969 р., є однією з перших вдалих спроб наслідування німецьких драматургів в 
турецькому літературному контексті. 

Як зазначає турецька дослідниця Хюлья Нутку, документальна драма, як й історич-
на, робить нас свідками певної події, але, на відміну від історичної, спирається на кон-
кретні документи і намагається довести правдивість змальованих автором подій [7, c. 
182], а також критикує дійсність, шукає шляхи вирішення проблем [7, c. 183]. Автори 
драми.doc. зазвичай замінюють сюжет на «монтаж фактів», прототипами героїв їхніх 
п’єс стають не вигадані образи, а реальні люди. Завдяки цьому документальна драма 
максимально точно відтворює факти й деталі дійсності.

У Туреччині головним майданчиком для документальних п’єс у 1970-ті рр. стає 
«Театр друзів» (1969), репертуар якого складався переважно з творів німецьких митців 
(Вайс Петер «Допит», Ганс Магнус Енценсбергер «Допит у Гавані»), а також перших до-
кументальних п’єс турецьких авторів (О. Асена «Полювання у Чилі», Х. Зейбек «Подія 
в Алпагут»). Сьогодні «Театр друзів» є одним з небагатьох популяризаторів докумен-
тальної драми і «політичного театру» загалом. Неабияку прихильність глядачів має й 
молодий театр «Театр після шостої» (1999), який також по праву може вважатися попу-
ляризатором турецького «політичного театру» завдяки бажанню й вмінню «тримати руку 
на пульсі» важливих свіжих політичних подій.

У контексті розвитку документальної драми варті уваги п’єси таких турецьких авто-
рів, як Ґенджо Еркал, Орхан Асена, Оздемір Нутку, Ерґін Орбей, Атайол Бехрамоглу, 
Халдун Танер, Тургут Озакман, Ґюнгьор Дільмен, Угур Мумджу, Мемет Байдур та ін.

Так, у п’єсі М. Байдура «Лозан» критикується тиск інших держав на Туреччину в 
процесі підписання Лозанського мирного договору, результатом якого стало скасуван-
ня режиму капітуляції, відміна економічних та політичних привілеїв іноземців, міжна-
родного фінансового контролю над Туреччиною. М. Байдур з певною іронією зображує 
представників країн, що вважають себе цивілізованими, і для яких рівність, свобода і 
незалежність – поняття вищого рангу:

Представник Англії: Ми тут зібралися, щоб забути про все горе, проблеми, війни і 
створити нормальну атмосферу.

Ісмет: Ми не маємо наміру забути все, що пережили. Ми тут зібралися заради миру, 
а не для того, щоб щось забути. Коли ми сидимо у цих зручних кріслах, то почуваємося 
ніяково, адже ви сидите на тоненькій мініатюрній лавці.

Представник Франції: Це все деталі.
Ісмет: Але ж вони важливі, ви самі знаєте.
Представник Англії: Деталі, так деталі.
Ісмет: Краще зробити невеличку перерву і випити кави. Зустрінемося тут за пів-

години.
Представник Франції: взагалі-то крісла ми підготували собі, а от лавки – їм. 
Представник Англії: Він такий впертий, цей Ісмет Паша. Мене Генерал поперед-

жав.
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Представник Італії: Що робитимемо?
Представник Франції: Мені здається, що наша розмова затягнеться надовго» 

[1, с. 16 – 17]. 
«Промова» О. Нутку – драма на 15 дій, у якій автор прагне донести до сучасного 

читача/глядача важливий, з погляду історичної пам’яті, документ – промову Мустафи 
Кемаля Ататюрка, виголошену 1927 р. на другому курултаї. Зважаючи на складну струк-
туру самої промови, насиченість історичною інформацією, автор вдається до відтво-
рення хронології її написання, співвідносячи етапи створення промови з кожною із дій. 
О. Нутку максимально дотримується послідовності зображуваних подій, відчувається 
бажання автора не відступати від основної сюжетної лінії. Головним героєм твору є Мус-
тафа Кемаль Ататюрк, який, працюючи над текстом промови, розповідає про ті історичні 
події, в яких колись брав участь. П’єсу О. Нутку можна схарактеризувати як відкриту 
драму, у якій синтезоване документальне, епічне й драматичне, що засвідчує стійкий 
інтерес турецьких авторів до традицій німецького «політичного театру». 

Турецькі документальні п’єси загалом характеризуються наявністю документальної 
основи та її художньої чи сценічної обробки. Так, наприклад, ідея створення драми «Тен-
цинг» М. Байдура народилася з газетної статті про відомого альпініста. В одному зі своїх 
есе драматург розповідає про обставини, у яких народився задум п’єси «Тенцинг». У 
1992 році в літаку до Парижа М. Байдур прочитав у газеті «Монд» статтю, присвячену 
сорокаріччю сходження на гору Еверест, де згадувалося ім’я Едмонда Гілларі – людини, 
яка першою ступила на вершину найвищої гори світу. Статтю прикрашало фото Гілларі 
та його провідника Тенцинга – «невисокого, з розкосими очима, гарної статури» [3, с. 
33]. У передмові до п’єси автор зазначає, що він усім серцем полюбив свого персонажа, 
але зненавидів Едмонда Гілларі [2, с. 676]. У творі Тенцинг є внутрішнім голосом, со-
вістю Едмонда: його ніби не бачать інші персонажі, але він всюди й завжди переслідує 
англійського альпініста. 

Одними з головних тем турецької документальної драми є гострі політичні пробле-
ми, теми особистісної й соціальної ідентифікаціїй. Разом із тим, у контексті докумен-
тальної драми варто говорити і про історичні літературні жанри, яким бракувало есте-
тики документа. Завдяки кореляції історичної драматургії із художнім історизмом, до-
кумент у турецькій драмі часто виступає основою художньої структури. Так, наприклад, 
в історичних драмах Мусахіпзаде Джеляля Бея (1868-1954) «Сім’я Кьопрюлю» (1912) та 
«Епоха тюльпанів» (1914) сюжети побудовані на основі документальних фактів з життя 
посадових осіб Османської держави. Персонажі обох творів є художніми проекціями ре-
альних історичних постатей: садразам Кьопрюлю Мегмет Паша, його син Фазил Агмет 
Паша, Міхрібан – наложниця у Садабаді та ін. У творах також відтворено історичний 
час: османська епоха ХVII ст. («Сім’я Кьопрюлю») та епоха тюльпанів (XVIII ст.). У 
«Сім’ї Кьопрюлю» три сюжетні лінії, що співвідносяться з трьома діями, кожна з яких 
має свою зав’язку і розв’язку й об’єднані лише спільними персонажами. Перша розкри-
ває таємницю заволодіння Кьопрюлю Мегметом Пашою печаткою чотирнадцятирічно-
го падишаха. Друга дія переносить читача/глядача в нову часову площину, а саме – на 
дванадцять років по смерті Кьопрюлю Мегмета Паші. У центрі дії – інтриги навколо 
сина падишаха Фазила Агмета Паші, його взаємини з яничарами. Третя дія присвячена 
завоюванням Кьопрюлю Фазила Агмета Паші [6]. 
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На відміну від «Сім’ї Кьопрюлю», сюжет п’єси «Епоха тюльпанів» однолінійний: 
інтрига розгортається навколо кохання наложниці Міхрібан з Садабада до Сабіха – на-
ближеного до Ібрагіма Паші. Історичної достовірності надає часопростір (період епохи 
тюльпанів) і персонажі, прототипами яких були реальні історичні особи Ібрагім Паша та 
Фатьма Султана. 

Більшість п’єс, написаних з часів проголошення Турецької Республіки, має політич-
ний резонанс. Тематика п’єс здебільшого має гостросоціальний характер, питомі тексти 
гармонійно поєднують у собі авторські художні стратегії із творчими експериментами.

Отже, розглядаючи турецький «політичний театр» як один з виразних проявів ак-
тивного розвитку турецької літератури й драматургії зокрема, варто завважити вагомість 
впливу тенденцій німецького «політичного театру» та вдалу контамінацію західних літе-
ратурних жанрів і з турецьким народним театром. 
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ГЕНЕЗИС ТУРЕЦКОГО «ПОЛИТИЧЕСКОГО ТЕАТРА» 
Статья посвячена исследованию генезиса турецкого «политического театра», в 

научный оборот вводятся новые для украинского востоковедения имена, представлен 
турецкий театральный фенотип. В статье очерчена специфика турецкой эпической и 
документальной драм, основная тематика произведений. 

Ключевые слова: турецкая драматургия, политический театр, эпическая, докумен-
тальная драма. 
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The article studies the genesis of the Turkish “political theater”. New names for Ukrainian 
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ОБЛАШТУВАННЯ ЗБІРНИКА КАЗОК: 
ІСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧНИЙ ЕКСКУРС

У статті актуалізовано основні наукові принципи укладання збірників казок (тексто-
логічні вимоги до редагування фольклорних зразків, різночитання текстів у перевиданнях, 
створення ідеального збірника, що характеризується повнотою друку рукописного варі-
анту, наявністю наукового апарату). На прикладі українських видань ХІХ-ХХ ст. показано 
повноту подання у збірниках супровідного наукового апарату до варіантів казок, зверну-
то увагу на важливість такої інформації для сучасних та майбутніх досліджень у сфері 
казкознавства. Означено ґенезу становлення збірника казок із впливом факторів: царської 
цензури, традиції казкарів, діалектних та жанрово-видових особливостей. 

 Ключові слова: збірник казок, казкознавство, науковий апарат, варіант казки, ґенеза.

Початок наукового осмислення художньої специфіки народної казки як фольклор-
ного жанру належить фольклористам-теоретикам ХІХ ст., зокрема М. Костомарову, 
О. Потебні, І. Рудченку, М. Сумцову, М. Драгоманову, І. Франку, В. Гнатюку, М. Пав-
лику, А. Кримському, С. Савченку та ін. Методику запису казок було запозичено у єв-
ропейському казкознавстві, зокрема у братів Гріммів, які у двотомній збірці німецьких 
народних казок «Дитячі та родинні казки» (1812-1814) подавали тексти наближено до 
народного джерела, проте піддавали редагуванню. Панівна на той час романтична есте-
тична концепція спонукала передусім до пошуку залишків старовини, джерел пізнання 
національного духу та самобутності, тобто увага концентрувалася на змістових (сюжет-
них) аспектах творів фольклору. Віршований виклад фольклорних сюжетів для тогочас-
ної літературної традиції був звичним явищем. Виразним прикладом цього може бути 
публікація О. Бодянським трьох казок у віршах «Наськы украинськы казкы запорозьця 
Іська Матерынкы» [1] (1835). 
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Наукове облаштування збірників казок хвилювало їх упорядників із часу перших пу-
блікацій, починаючи із збірника І. Рудченка [2] «Народныя южнорусскія сказки» у двох 
випусках (всього 137 варіантів казок) із приміткою: «дозволено цензурою». Пізнішим, 
науково облаштованим вважають збірник М. Драгоманова [3], а ті, що публікувалися 
по тому аж до 30-х рр., наприклад, П. Чубинським [4], І. Франком [5] (записи О. Роз-
дольського), Б. Грінченком [6], В. Гнатюком [7], закінчуючи збірником казок М. Левчен-
ка [8], всі мали науковий апарат (вступну статтю, де описано умови добору матеріалу, 
особливості казкарів та місцевості, наукові принципи укладання матеріалу тощо; слов-
ничок діалектизмів; покажчики сюжетів (без вказівки на міжнародні); список джерел 
записів (якщо це передруки із періодичних видань тощо)). Перші українські казкознавці 
наслідували романтичну традицію етнографічних нарисів своїх сусідів (поляків, німців, 
чехів та ін.). Зокрема, П. Куліш [9] у другому томі «Записок о Южной Руси» облаштовує 
матеріал так, що казкові сюжети виринають перед читачем чи слухачем із побутових 
сцен. Тут сучасний науковець може почерпнути не лише досвід збирання казок, але й 
зробити висновки про особистість оповідача. Хоча багато критики було на цю працю, та 
все ж методика фіксування П. Куліша була використана набагато пізніше братами Б. та 
Ю. Соколовими. Основні зауваження, висловлені П. Кулішеві у рецензіях та критичних 
статтях пізнішого часу, стосувалися неточності передавання (випускання, доповнення, 
прибирання некрасивої вимови тощо). Дослідник творчості П. Куліша В. Івашків у статті 
««Украинские народные предания» Пантелеймона Куліша: до питання творчої історії» 
уперше оприлюднив документальні матеріали, що відображають польову та едиційну 
практику видатного вченого (двомісячну подорож Малоросією, множинність власних 
записів) [10: 38]. Готуючи 1843 р. до видання свою першу збірку прозового фольклору, 
П. Куліш як представник свого часу вдався до певного редагування фольклорних текстів, 
однак уже через деякий час, у передмові до видання, шкодував про це, зазначаючи, що 
краще було б опублікувати фольклорні зразки у першозаписі. В. Івашків виявив неопу-
бліковану передмову до збірки, написану того ж 1843 р., яка зберігається в рукописних 
фондах ІМФЕ (ф. 3-2, од. зб. 116), і в якій П. Куліш задекларував свої принципи запису 
фольклору: точністю копіювання натури, дослівне записування тексту та фіксування за-
гального колориту і дрібних деталей побутування казки. У листі до видавця «Украинских 
народных преданий» О. Бодянського від 31 серпня 1846 р. П. Куліш наполягав на нео-
дмінному збереженні всіх діалектних особливостей мови оповідачів [10: 43]. Причини 
редагувань були пов’язані із заувагами цензурного комітету, який у ХІХ ст. давав пере-
пустки збірникам до друку. 

Маючи досить велике поле для діяльності, науковці розуміли потребу в єдиній ме-
тодиці збору та критеріях записування зразків народних наративів. Створене 1845 р. у 
Петербурзі Російське географічне товариство (РГТ) об’єднувало етнографів і фолькло-
ристів-аматорів, надаючи їхнім стихійним заняттям наукового спрямування. Дійсними 
членами його стали найвідоміші на той час українські вчені та любителі етнографії – 
К. Сементовський, М. Маркевич, О. Маркович, М. Максимович, А. Метлинський, О. 
Афанасьев-Чужбинський та ін. Дійсні члени та члени-співробітники товариства мали 
привілеї – РГТ безкоштовно розсилало їм свої друковані видання: «Записки Русского 
географического общества» та «Вестник Русского географического общества» (з можли-
вістю публікуватися в них), що сприяло ознайомленню із науковими принципами збору 
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першоджерел, їх систематизації та публікації. Важливим методичним документом РГТ 
стала розроблена 1847 р. програма «От Императорского Русского географического об-
щества», що вказувала основні напрями етнографічних досліджень: зовнішність, мова, 
домашній та громадський побут, розумові та моральні властивості, освіта, народні тра-
диції й пам’ятки [11: 8]. Як зауважив В. Горленко [12], для свого часу вона відзначалася 
надзвичайною широтою, охоплювала всі сторони народної культури і побуту і базувала-
ся на найпередовіших теоретичних положеннях. У 1848 р. більше 7 тисяч примірників 
цієї програми розіслано Росією, в тому числі й в Україну. В 1852 р. здійснено друге ви-
дання цієї програми в кількості більшій ніж 5 тисяч примірників (з них 800 примірників 
потрапило в Україну). Цього ж року програма була опублікована в «Киевских губерн-
ських відомостях» (№№ 42, 43 за 1852 р.), що надавало ще ширший доступ до озна-
йомлення з нею українській інтелігенції. Із 1848 р. в масштабі всієї України розпочалася 
організована систематична збирацька робота, за яку взялися сотні людей різних станів 
та рівнів: учителі, священики, дрібні чиновники, поміщики та інші освічені аматори на-
родознавства. До середини 1850-х рр. до РГТ надійшло близько 150 рукописів – відпові-
дей на програму з різних куточків України. Таким чином, в українському народознавстві 
з’явився новий тип наукового нарису – монографічний опис культури, побуту, традицій 
і звичаїв жителів окремих населених пунктів. Майже в кожному рукописі були серед 
описів обрядів та звичаїв, збірки казок, що нараховували сотні зразків.

Аналізуючи методичні передумови сплеску збирацької діяльності українських наро-
дознавців, варто зазначити, що наприкінці 1840-х – на початку 1850-х рр. при Київському 
університеті було створено Комісію для опису Губерній Київського навчального округу 
(1851-1864), а з 1854 р. в її cтруктурі відкрився відділ етнографії, що став першим в Укра-
їні офіційним науковим осередком з етнографічного вивчення народу та ознаменував пе-
рехід до систематичного збору народознавчих матеріалів. Для ширшого розгортання цієї 
роботи 1853 р. Комісія розробила і опублікувала «Програму для этнографического опи-
сания губерний Киевского учебного округа», створену В. Дабіжею та А. Метлинським. 
Надрукована накладом 670 примірників, програма містила методичні настанови: точ-
ність запису при опитуванні інформаторів, анотація зібраних матеріалів, обов’язковість 
біографічних відомостей про інформаторів, зокрема про їхню соціальну належність. На 
жаль, вона поширилася лише в межах Подільської, Волинської, Київської, Чернігівської 
та Полтавської губерній, що входили до складу Київського навчального округу, однак 
робота велась значно ширше. Із середини 1850-х рр. із різних місць України до Комісії 
почали надходити етнографічні описи та фольклорні збірки [13]. Крім мережі кореспон-
дентів, Комісія розгорнула ще один важливий напрям науки – експедиційну роботу, яка 
доти здійснювалася стихійно окремими ентузіастами. В 1850-х рр. члени Комісії вперше 
в історії української етнографії та фольклористики здійснили офіційні експедиції Над-
дніпрянською Україною; ці експедиції комплектувалися студентами університету та 
фінансувалися комісією (1852 р. таку експедицію очолив О. Афанасьєв-Чужбинський, 
1253 р. – А. Метлинський та М. Маркевич).

Та, назбиравши, ще потрібно було упорядкувати, по-групувати, описати, опубліку-
вати й вислухати добре і погане на свою адресу. Перед упорядниками поставало ряд 
запитань: які казкові тексти і з огляду на що відбирати їх для друку; наскільки відібрані 
тексти за змістом і формою потребують редакторської правки; що взяти за основу для 
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розміщення казок у збірнику; яким науковим апаратом супроводити їх тощо. Звісно, пер-
шочергово на формування збірника впливають історичні умови, рівень розвитку науки, 
суспільно-політичні та наукові погляди самого збирача-видавця. З огляду на це, стає зро-
зумілим підхід до упорядкування та подання казок у збірнику П. Куліша – донести до на-
щадків етнографічну атмосферу побуту пращурів. Коли минуло два століття, не важли-
вими стають опущення деяких уточнень чи імена героїв, чи причини за яких видавець до 
них удався. Станом на середину ХІХ ст. українські казки масово перебували у редакціях 
часописів та упорядкуванні видавців, проте не легко було цим виданням потрапити до 
читача. Наприклад С. Сташевський уклав збірку «Пів копи казок…» ще 1848 р., а дату-
ють її 1850 р. [15] Тобто, два роки видання знаходилося під цензурним спостереженням.

Упродовж минулого століття академічним вважався збірник О.Афанасьєва, куди вче-
ний заніс і українські варіанти, тому скористаємося ним як зразком. Коли О. Афанасьєв 
взявся за створення збірника казок (50-60-ті рр. ХІХ ст.), то виявилося, що найбільшою 
перепоною для його видання буде не ряд методичних чи наукових проблем, а царська 
цензура. Під її тиском збирач, упорядник і видавець мали відмовитися від певних тек-
стів, часто від більшої половини рукописного збірника (із деяких зошитів, надісланих 
до РГТ, брали 2-3 варіанти). М. Новиков детально описав роботу О. Афанасьєва над 
першим виданням «Народних російських казок», тому для нашого дослідження будемо 
послуговуватися його коментарями [16]. За умови, що О. Афанасьєв ще не мав чіткої 
уяви яким має бути збірник, а матеріал до друку подавався частинами, видання не було 
викінчено систематизованим. Пізніші перевидання збірника К. Солдатернком, О. Гру-
зинським, К. Азадовським та М. Андрєєвим дещо удосконалили його науковий апарат, 
проте, чергове перевидання збірника В. Проппом та Е. Мелетинським знову зазнало ре-
дакційних уточнень.

Другою проблемою, після цензури, стала діалектна барвистість казок: друкувати 
їх такими як записали, чи підвести під єдиний мовний стандарт. О. Афанасьєв обрав 
діалектну барвистість і виправляв лише там, де очевидними були мовленнєві помилки, 
зокрема безграмотна книжна мова записувачів, що дозволили собі «исправление слога 
и грамматических ошибок». У результаті це могло стати причиною вилучення казки зі 
збірника. 

Жанровий поділ у О. Афанасьєва фактично був відсутній, тому що теоретичні поло-
ження про систему поділу казок на «мифические, былевые и фантастико-юмористичес-
кие» тільки проектувалися 1834 р. І. Срезневським у листі до І. Снегирева (див. «Ученые 
записки Московского университета», ч. УІ, 1834, с.145), мали теоретичний/гіпотетичний 
характер та потребували ґрунтовного уточнення й деталізації. Вже у другому переви-
данні збірника казок О. Афанасьєв використав систему групування казок, запропоновану 
В. Міллером [17]. Ще одним нюансом було звернення вченого (за порадою О. Грузин-
ського) у четвертому перевиданні першого збірника до так званих зведених текстів (під 
впливом статті-рецензії О. Пипіна про російські народні казки, вміщеної у третьому ви-
пуску «Народних … казок» 1857 р. як додаток). На думку О. Пипіна та багатьох інших 
казкознавців, казка належить певному колективу і варто відкидати у варіантах те, що 
додано одним казкарем і створювати типовий текст казки через підбір, сортування та 
комбінування варіантів [18]. Якщо записувач у двох варіантах вчував частини одного 
цілого, то він мав можливість поєднати їх у окремий варіант. 
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Ще одна проблема О. Афанасьєва – це його належність до міфологічної школи, яка 
не завжди могла пояснити живий зв’язок казки із дійсністю. Бажання фольклористів зма-
лювати у збірнику «живу фізіономію» народу, його характер стає одним із основних за-
вдань упорядників збірників казок. А це натякає на використання етнографічного нарису, 
на зразок П. Куліша та Ю. Соколова. Загалом, збірники О. Афанасьєва та наукові поле-
міки навколо нього таких вчених як Ф. Буслаєва, О. Пипіна, М. Добролюбова, О. Котля-
ревського та ін., долучилися до становлення та розвитку вітчизняного казкознавства, зо-
крема вони не лише сприяли виробленню принципів збору/записування та публікування 
казок в Україні, Білорусії та Росії, а й сформували наукові критерії публікації збірників 
казок (наприклад, 3-томне видання М. Возняка (1946-1948) [19] та 7-томне – М. Гиряка 
(1965-1979) [20]).

 З огляду на вимоги до наповнення збірників, упорядники намагалися самостійно 
здійснити записи, що дозволяло б відповісти на ряд запитань стосовно біографічних да-
них казкарів, побутування самої казки, мовних особливостей (говірки, наголосів, місце-
вих назв) тощо. Чужі ж записи для публікації обиралися переважно із тих регіонів, звідки 
казкознавці-видавці самі були родом, та говіркою якого володіли. Прагнення проникнути 
у «життєве начало» казки, наочно показати її зв’язки з дійсністю, підштовхнуло збирачів 
до вирішення питання «казка та її виконавці». Критерій групування казкових матеріалів 
за виконавцями набув популярності та отримав подальший розвиток у збірниках і науко-
вих розвідках українських казкознавців другої половини ХХ ст. та й до сьогодні (збір-
ники упорядковані П. Лінтуром [21], В. Бесарабою [22], І. Неїло [23] та ін.). Публікація 
рукописного казкового матеріалу здійснювалася (безпосередньо після експедиції) через: 
1) включення його у загальнофольклорні зібрання на правах самостійних, і часто очіль-
них, частин збірника (наприклад, збірка «Мудрий оповідач: українські народні казки, 
байки, притчі та анекдоти» упорядкована І. Березовським [24]); 2) створення спеціаль-
них збірників казок за різними принципами (географічний, тематичний, виконавський). 
Наприклад, «Як чоловік відьму підкував, а кішку вчив працювати. Закарпатські народні 
казки. Гумор та сатира» П. Лінтура, або «Гора до неба: Українські народні казки Східної 
Словаччини» М. Гиряка та Н. Гиряка) [25]. 

Поряд із публікаціями новозаписаних чи вибраних з архівів текстів проводилася ро-
бота із перевидання збірників казок. Перевидання могло бути: 1) цілісним збірником, що 
складався цілком чи частково з казок; 2) збірником окремих казкарів; 3) зведеними збір-
никами; 4) антологією – загально казковою та тематичною. Також популярними стають 
серійні видання казок, на добірки яких читач міг підписатися («Казки народів світу», 
«Казки народів СРСР» та ін.). Наприклад, за редакцією А. Крушельницького видано у 
двох томах збірник П. Чубинського «Українські народні казки». Праця мала передмову 
О. Грицая з присвятою «Тіням Володимира Гнатюка», у кожному томі – тексти 25 казок 
(разом 50 казок). Видання не містить року публікації (приблизно О. Андрієвський ви-
значає кінцем 20-х рр. ХХ ст.), проте підписано серією «Казки всіх народів» [26]. Інший 
приклад, 1976 р. у 16-й книзі серії «Українська народна творчість» І. Березовський опри-
люднив науково оформлене і паспортизоване видання «Казки про тварин» (усього 506 
казок). У передмові до збірника вчений вказав низку своєрідних ознак, характерних для 
казок про тварин, зокрема: а) образна система; б) характер художнього вимислу; в) те-
матика; г) ідейно-художні риси; д) генетичні витоки (первісна доба, вплив історії, зміна 
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функцій казок, переосмислення образів та мотивів, спостереження за звірами, культи 
тварин, первісна магія); е) аналогічність із творами інших народів. Основу книги станов-
лять твори із збірки В. Гнатюка [27]. 

Поповнюючи науковий обіг сотнями казкових текстів, переважно варіативно-тра-
диційного характеру, українські казкознавці постійно працювали над пошуком нових 
шляхів та можливостей їх оприлюднення. Це відобразилося на множині різнотипових 
видань, та головним лишилося питання текстології, а звідси й питання ідеального збір-
ника казок. Теоретичні положення щодо казкового збірника запропоновані ще у 30-х рр. 
М. Андрeєвим та А. Никифоровим (перший у статтях подавав критично-бібліографічні 
описи збірників казок, а другий практикував вироблення єдиного критерію до укладання 
збірників казок та піддавав критиці вже існуючі збірники) не зазнали належної підтрим-
ки. Така практика невдовзі згасла, поступившись розлогим відгукам на окремі видання, 
що мали стихійний характер та здійснювалися похапцем, некваліфіковано і вміщували 
нечіткі та помилкові рекомендації. 

За спостереженнями М. Новикова, казкова активність тривала до початку Другої сві-
тової війни. У повоєнний час збірники казок інколи мали кваліфіковану передмову. Пере-
важно це були роздуми про казки відомого письменника, своєрідні рецензії. Тематично 
казки поділялися на чарівні, побутові, про тварин, що обов’язково мали ідеологічний 
підтекст, де прославлявся робочий люд, висміювалася церква та віруючі, а також сус-
пільні вади (неробство, лінощі, пияцтво тощо). Мова казок відповідала літературному 
стандарту (тогочасному правопису), діалектизми або опускалися, або вміщувалися у 
відповідний словничок. Популярними стають авторські казки на мотиви народних, ві-
ршовані відповідники (своєрідне повернення до епохи романтизму). Літературна казка 
з елементами народної потрапляє до дитячої періодики, окремих ілюстрованих видань, 
шкільних підручників. 

Причини цього досить зрозумілі. Не всім бути казкознавцями, не всім цікаво читати 
поспіль у збірнику десятки варіантів однієї казки. А саме за таким принципом варіатив-
ності і вдається зробити наукові висновки. Часто збірник, над яким працює упорядник 
має обмежений обсяг, а матеріалу цінного для упорядника у два чи й три рази більше. 
Постає проблема відбору за вподобанням упорядника. Одні тексти добре розказані, та 
мають посередній сюжет, а інші – розказані невдало, а сюжет цікавий. Науковці усві-
домлюють важливість показу матеріалу, що лишився поза збірником (єдиний вихід – ко-
ментарі та примітки із посиланням на архівні джерела), проте, практичні кроки у цьому 
напрямку якщо й робилися, то як виняток, не маючи послідовності та відповідної моти-
вації. У практиці укладання збірників траплялися посилання, де упорядник у примітках 
подавав назви казок за певним рукописом (архівом), та вони мало про що говорили на-
уковцю. Щоб заголовок говорив потрібно супроводити його коротким викладом казки, 
що найчастіше стає неможливим.

Отже, казкознавці з 30-х рр. ХХ ст. укладали збірники двома способами: за репертуа-
ром казкарів і за жанрово-видовим поділом. Перший тип збірника вважався традиційним 
і характеризувався пошуком джерел та причин породження казки (життєвого начала). 
Другий – відображав сучасний науково-культурний попит, глибше проникнення у процес 
казкотворчості (механізм створення казки та можливість пересічної людини продукувати 
казку). Найпридатнішими для наукового дослідження стають збірники казок укладені 
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за виконавцями. Вони мають науковий апарат та фольклорні тексти. Проблема, з якою 
зустрілися науковці, продовжуючи роботу з одним (певними) казкарем – це нове проду-
кування казок. Це вже не були казки які він знав від дідів, а імпровізація на нові сюже-
ти, часто літературного характеру. Так, наприклад, могли переказуватися казки народів 
СРСР із використанням українського тла. Слабкі та недосконалі новотвори на радянську 
тематику розглядалися як щось цінне, та потрапляли на сторінки збірників. Все це при-
звело до обурення науковців та дискусії у 50-60-х рр. щодо відмови від укладання збірни-
ків за репертуаром казкаря. Протиставлення колективного та індивідуального у фолькло-
рі вилилося рядом праць та наукових статей, а тип збірника за репертуаром казкаря став 
крамолою, що негативно відобразилося на публікації вже готових до друку видань (вони 
не отримали рекомендації) та звузило, стандартизувало предмет вивчення казки [28]. 

У збірниках ще з 40-х рр. спостерігалася проблема жанрового поділу казок. Най-
стійкішою стає група казок про тварин, куди долучаються й байки та повір’я про тварин 
(пізнавального характеру). Чарівні казки у збірниках названі по-різному: чарівні, чарів-
но-фантастичні, фантастичні, героїко-фантастичні тощо. Проблема об’єднання текстів 
казок у цю групу постала на межі з легендою (останні потрапляють до розряду чарівних 
чи фантастичних казок). Жанрова група побутових казок (як за назвою, так і за змістом) 
дуже нестійка. Казки цієї групи названо: побутові, соціально-побутові, сатирично-побу-
тові, сатиричні, новелістичні тощо. Така неоднорідність у назві групи казок вплинула і на 
добір упорядником варіантів до збірника. Неприйняття жодного з термінів на позначення 
групи казок сприяло виробленню укладачем збірника власної назви для груп: епічні, ле-
гендарні, анекдотичні казки та підгруп: антипанські, антипопівські, антирелігійні, казки 
про бідних та багатих тощо.

Пропонувався також розподіл казок у збірниках за тематикою (тематичні гнізда): 1. Каз-
ки про тварин; про тварин і людей; сатиричні про тварин тощо; 2. а) боротьба з нечистою 
силою; здобування чарівних предметів; звільнення викрадених жінок; виконання складних 
завдань; чарівні тварини – помічники людини тощо; б) мачуха і пачірка; оббріхана сестра; 
жінка і слуги-зрадники; жінки – помічниці чоловіків; 3. Казки про солдата, розбійників, зло-
діїв, шахраїв; 4. а) легенди, оповідання про відьом, лісовиків, чортів; б) анекдоти, небилиці, 
примовки, докучні казки. Схема громіздка та й досить умовна, тому не мала загального ви-
знання й застосування. Також маємо окремі добірки, на зразок «Змієборець», де в основі ва-
ріантно-тематична ознака. Такі збірки мали експериментальний характер. Найуживанішими 
серед названих тематик стають побутові казки антипанської, антипопівської та антирелігій-
ної тематики. Сюди входять варіанти казок усіх трьох груп (про тварин, чарівні, побутові) 
й групування у збірниках не спирається на єдину, чітко продуману і науково обґрунтовану 
систему. Кожен укладач керується індивідуальними вподобаннями, роблячи деякі доповне-
ння до існуючої традиції у передмові та варіантах казок [29]. 

Що стосується подання текстів казок, то проблема, як зазначалося, полягає у по-
вноті друку рукописного варіанту, мовній редакції (особливості мови та способи її від-
творення). Відсутність науково обґрунтованих текстологічних принципів редагування 
фольклорних зразків у 60-х рр. зумовлювало роботу упорядника з текстом виходячи із 
власного досвіду та переконань. Також враховувалися й побажання видавництв (притри-
муватися ними розроблених вказівок). З огляду на це, відбувалося нівелювання мовою 
оповідача, діалектною говіркою (наближення до літературної мови) [30]. 
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Наступна проблема збірників – різночитання текстів у перевиданнях. Під час пере-
видання текстів варто розрізняти спеціальні та мимовільні помилки. Спеціальні – коли 
упорядник свідомо йде на виправлення тексту, не попереджаючи про це читача; мимо-
вільні – це помилки від недоглядів, неуважності, котрі хоча й знижують якість видання, 
проте є природними, від них не застрахований жоден видавець. Тому при перевиданні 
перевидання варто мати для зіставлення перший варіант збірника. Помилки спеціаль-
ні опираються на художньо-образне, емоційне сприйняття тексту із урахуванням особи 
майбутнього читача. Коли у руках перевидавця опиняються збірник і рукопис, то упо-
рядник повторного видання постає перед проблемою не просто невідповідності, а повної 
невідповідності рукопису й тексту казок у збірнику. Тоді він має можливість наблизити 
матеріали збірника до рукопису. Винними у різночитанні можуть бути: цензура (для до-
революційних текстів), сам збирач-видавець або його редактор-видавець. Прикладом 
способів усунення різночитань може бути академічний збірник казок О. Афанасьєва, 
коли всі різночитання у рукописі та збірнику подають у коментарях. Іншим способом 
усунення різночитань є повна заміна варіанта у збірнику на варіант із рукопису (із вка-
зівкою на цю заміну в коментарях).

Повторно публікуючи казкові тексти, важливо вносити до них правки, зроблені запи-
сувачем-упорядником, тому що це допоможе поновити місця казки спотворені цензурою. 
Основна мета перевидання сучасних збірників – покращення текстів, що має на меті 
зближення з польовими записами варіантів. Також поновлені перевидання казок потре-
бують наскрізної нумерації текстів (що спростить їх наукове використання) та подання 
у квадратних дужках у самому тексті так званих «темних» місць – поновлених окремих 
частин оповіді.

Отже, формування збірників казок упродовж майже двох століть на сьогодні у каз-
кознавстві презентує неоціненний досвід, що має засвоюватися укладачами/упорядни-
ками. Склад, зміст і спрямування наукового апарату збірника казок визначається типом 
видання. Апарат фольклорного збірника радянського періоду переважно складався зі 
вступної статті (передмови, післямови) та приміток (коментарів) до текстів; рідше до 
нього входили покажчики (сюжетів, місць запису, виконавців), словники місцевих та ма-
ловживаних слів і виразів, варіанти до окремих текстів та деякі інші матеріали.

Вступна стаття становить об’єктивно-суб’єктивне уявлення про казку, умови її побу-
тування та виконання. Нажаль, вступні статті до збірників, написані не фахівцями, часто 
не пов’язані з матеріалом, що публікується, не стосуються оцінки збірника в цілому. Тут 
трапляється помилкова оцінка традиційно облаштованого збірника за новаторство, ав-
торське відкриття. До типових недоглядів статей належить і відсутність інформації про 
походження збірника, його склад, умови й методи польової роботи тощо.

Примітки (коментарі) зазвичай виносяться у прикінцеві розділи збірника (іноді їх 
розташовують після розділу казок, якщо у збірнику декілька видів фольклору), або ж 
після кожного варіанту казки. Найзручнішим є перший метод (прикінцевий), що дозво-
ляє збірнику бути цікавим пересічному читачеві та корисним для дослідників казок (на-
приклад, «З живого джерела» Л. Дунаєвської [31] (1990)). Як таких вимог до подання 
та укладання коментарів не існує, проте, є ряд правил, врахування яких дозволить без-
помилково укласти якісні примітки (тобто науково значущі). По-перше, це елементар-
ні анкетні дані: від кого, де, коли і ким записано варіант. Окрім цього вказують ще вік 
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виконавців, рід занять, професію, освіту тощо. Такі примітки обростають подробицями, 
розкриваючи творчу лабораторію казкаря, склад і характер його репертуару, манеру ви-
конання, а також специфічні особливості коментування текстів шляхом зіставлення їх з 
іншими варіантами. Важливим елементом приміток є посилання на покажчики сюжетів. 
Як зазначав М. Новиков, більшість збірників казок радянського періоду ігнорують поси-
лання на покажчики. З одного боку – це остерігання помилитися у виборі рубрики, з ін-
шого – розглядалося як прояв буржуазного компаративізму, формалізму у фольклористи-
ці, бажання бути «жерцем науки». Для нашого часу таке посилання має стати правилом, 
адже подібна вказівка не лише полегшує роботу дослідника у відшукуванні варіантів, а 
й вводить варіант казки у мережу світового казкознавства. Кількість покажчиків – до-
статньо СУС або АТU. Окремо для українських казок опубліковано покажчик укладений 
у 30-х рр. М. Андреєвим (2015). Паспортизування казки за цими трьома покажчиками 
було б ідеальним. Серед додатків до збірників казок вирізняють: іменні та предметні 
покажчики, що не знайшли наукової підтримки та не переросли у традицію. Як приклад, 
вони є у збірниках О. Афанасьєва.

При публікуванні цілих рукописних збірників важливо, по-перше, зберігати ідеї та 
принципи, закладені в них самим збирачем-укладачем, по-друге, доповнити їх супро-
відним апаратом, виконаним на рівні сучасних наукових вимог. Збірники, скомпоновані 
з передруків різних видань та періодики, повинні мати посилання на першоджерело та 
відповідний опис. Перевидання наукових збірників має здійснюватися так, щоб у до-
слідника не виникало потреби звертатися до попереднього видання. Публікація антоло-
гій має популяризаторську, навчальну та ідейно-просвітницьку мету, тому до них мають 
входити дійсно кращі та типові зразки казкової творчості народу (як приклад, антологія 
«Калинова сопілка» О. Бріциної (1998) [32]).
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ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПРИНЦИПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ СБОРНИКА СКАЗОК

В статье актуализированы основные научные принципы формирования сборника 
сказок (текстологические требования к редактированию фольклорных единиц, разноч-
тения текстов в переизданиях, создание идеального сборника, который имел бы полный 
текст рукописного варианта, наличие научного апарата). На примере украинских из-
даний ХІХ-ХХ вв. показано наличие в сборниках дополнительной научной информации 
к вариантам сказок. Обращено внимание на важность научного апарата в сказочных 
сборниках для современного и будущего изучения в сфере сказковедения. Отображен 
генезис формирования сборника сказок, учитывая влияние факторов: царской цензуры, 
традиций сказочников, диалектных и жанрово-видовых особенностей. 

Ключевые слова: сборник сказок, сказковедение, научный апарат, вариант сказки, 
генезис.
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PRINCIPLES OF COMPOSING COLLECTIONS OF FAIRY TALES
The article deals with the main scientifi c principles of composing collections of fairy tales 

(i.e. textual requirements to the folklore template editing, various readings in re-editions, making 
of perfect collection that is characterized by complete printing of the handwritten version and by 
the scientifi c instruments). Using the examples of Ukrainian editions of XIX-XX c. there has been 
shown the completeness of the accompanying research apparatus to the variations of fairy tales; 
there has been pointed out the importance of such information for current and future studies in 
the fi eld of fairy tales. The research also showed the origins of composing collections of fairy tales 
according to tsar’s censorship, traditions of fairy tale writers, dialect and genre peculiarities.

 Key words: collections of fairy tales, folklore, research apparatus, fairy tale variation, 
genes. 
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ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ЛЕКСИКА В ОБРЯДОВОЙ ЛЕКСИКЕ 
ГОМЕЛЬCКОГО РЕГИОНА

В статье рассматривается эмоционально-оценочная лексика говоров Гомельского 
региона, связанная с появлением и крещением ребёнка. Проведена подробная классифи-
кация лексики, выделены группы эмоциональных слов, подчеркнута роль уменьшитель-
но-ласкательных суффиксов в выражении положительной оценки данного события.

Ключевые слова: обрядовая лексика, эмоциональность, экспрессия, предметно-те-
матическая классификация, традиционный обряд.

 
Одним из самых актуальных и перспективных направлений современных научных 

исследований является лингвокультурный подход, при котором внимание направлено на 
проявление, отражение и фиксацию культуры в языке и дискурсе. Он непосредствен-
но связан с изучением национальной картины мира, языкового сознания, особенностей 
ментально-лингвального комплекса. 

В языке сохраняются самые разнообразные по времени возникновения и функци-
онирования лексические единицы. В системе национального языка это сокровищница 
представляет собой обрядовые названия, отражающие важные события в общественной 
и семейной жизни народа. Так, в составе семейно-обрядовой лексики четко выделяется 
лексика свадебной, родильно-крестинной и погребальной обрядности. В семейно-обря-
довой лексике богатой и разнообразной является лексика родильно-крестинной обряд-
ности как одного из наиболее важных комплексов семейной обрядности, который имеет 
давние развитые традиции бытовой культуры, представляет значительный интерес и из-
учение которой является актуальным.

 Человек, будучи создателем и носителем языка, вступает в различные взаимоотно-
шения с другими людьми, предметами и явлениями окружающей среды. При этом он 
может чувствовать различные эмоции. Таким образом, человек и его эмоции, с одной 
стороны, являются частью самой объективной действительности, а с другой – участвуют 
в формировании языковой картины мира: человек – как активный отражающий субъект, 
язык – как средство отображения, эмоции человека – как одна из форм отражения дей-
ствительности. В этом и есть специфика эмоций любого человека: они и объект отраже-
ния в языке, и инструмент отображения самих себя.

Довольно значительную группу в диалектах Гомельщины составляют экспрессив-
ные обрядовые названия. Особенностью эмоционально-экспрессивной лексики является 
то, что эмоциональная окраска налагается на лексическое значение слова, но не сводит-
ся к нему: денотативное значение слова осложняется коннотативным. Такие лексемы, 
кроме номинативной, имеют еще и экспрессивную функцию, которая делает их отличи-
тельными, четкими в лексической системе народно-диалектной речи. Дополнительные 
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смысловые компоненты семантической структуры слова, позволяют передать такие от-
ношения субъекта к предмету, как ласкательность, ирония, насмешка.

В составе эмоциональной лексики можно выделить следующие группы:
1. Слова с ярким коннотативным значением, содержащие оценку фактов, явлений, 

признаков, дающих однозначную характеристику. Основным содержанием таких слов 
является выражение чувств, эмоций по отношению к действительности. “Каб и мая 
ўнучка была такая красивая и шчасливая, як етыя крас ки”. [3]; Если ідзе дождж эта 
тожа плоха. [1]; Роды часцей усяго пра ходзі лі ў бані, яна лічылася свя тым мес цам. [1]

2. Многозначные слова, нейтральные в основном значении, получающие каче-
ственно-эмоциональный оттенок при переносном употреблении: А штоб наша ягодка 
(дзяўчынка)Бальшая расла. [2]; А там мышы шалелі [5]; Спасіба табе, кумок, мой 
галубок [4]

3. Слова с суффиксами субъективной оценки, передающие разные оттенки чувств. 
Такие оттенки значения могут выражаться внутреннем содержанием языковых единиц, 
являются имплицитными – выражаются через внешние, формальные показатели (суф-
фиксы субъективной оценки).

Исключительным богатством экспрессивных оттенков выделяется лексика со значе-
нием лица. Широко представлена   она в родильно-крестинных обрядовых песнях: Ста-
рушка моя миленькая [1] Бабуленька мая миленькая [1]. Вот родится дицёначак [5]; А 
десятую доченьку [3]. 

Уменьшительно-ласкающие суффиксы существительных, что встречаются в семей-
ных песнях, в своем большинстве не связаны с уменьшением предмета (домишко не 
маленький дом), а с выражением отношений величальности или ласкательности. Так, 
суффиксы – еньк-, – аньк-, – иньк – проявляют положительное отношение к объекту, 
имеют значение яркой эмоциональности и разговорной экспрессивности: Бежит (имя) 
к своей бабусеньке [5] Такие же отношения выражаются с помощью суффиксов – ак-: 
Лишь бы вырос внучек. [2] – к-: Вплоть до вторничка играть. [2]; – ак-, – ок-, – ёк-: 
Ни вор, ни зладейничак, ни разбойничак [4]; – ц-: С хорошего деревца, [3]; – ачк-, – очк-
, – ечк-, – ейк-: Ой, хороша к годиночка ностала; Баханачку хлеба, [6]; Почему меня в 
гостейки не завеш? [4]; – чик: Не жалейте, кумочки, По рубельчыку дать; – ятк-: Дамой 
з дитяткам; – иц-: Люли, сестрица [1].

В составе суффиксальных образований можно выделить слова максимальной степени 
экспрессивности – такие диминутивы, образующиеся от диминутивов: бабулечка от 
бабуля: Дам табе, бабулечка, Тры пуды маку Добруш; дзіцёначак ад дзіцёнак: Вот 
родзіцца дзіцёначак; кумочкі ад кумок: А сягоння, мае кумочкі, Мы на хрэсьбіны прыйшлі 
[1]. В таких существительных проявляется усиленная степень хороших отношений.

Часто в составе семейной лексики выявляются прилагательные и реже наречия с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами. В широком спектре человеческих чувств 
– восторг, умиление, интерес и под., проявляющиеся в отношении лица или предмета, 
которые наделяются этим признаком и выражаются прилагательным с уменьшительным 
значением, невозможно выдвинуть единого смыслового компонента, который можно 
было бы однозначно приписать суффиксу. Можно только констатировать, что такие 
прилагательные однозначно выражают усилительные положительные отношения: 
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Старушка моя миленькая! Добруш; Бяжыць яна, скарэсінька, Просіць Бога 
шчырэсінька: “Дай жа, Божа, маёй унуццы Лягесенька, дабрэсенька, скарэсенька” [2]. 

Необходимо отметить, что наиболее экспрессивными средствами эмоций и чувств в 
любом языке являются междометия. Эти слова составляют своеобразный слой лексики, 
так как у них нет предметно-логического значения. В междометиях сосредоточены прак-
тически все черты, отличающие эмоциональную лексику любого языка: синтаксическая 
вариативность и отсутствие синтаксических связей с другими членами предложения. 
Многие эмоциональные лексические единицы, а междометия особенно, выражают эмо-
цию в самом общем виде, даже не указывая на ее положительный или отрицательный 
характер. Например, такое междометие как «ой» может выражать и радость, и восторг, и 
печаль, и другие проявления состояния человека. В родильно-крестинной лексике меж-
дометие используется для выражения радости, восторга, вызванного появлением нового 
члена общества: Люли, люли, сестрица, Спи долго, расти скоро, а иногда просто для при-
влечения внимания слушателя: Ой, ты, кумушки-пан, Ой ты, баба, баба [1] 

Представленная в семейных песнях эмоциональная лексика имеет только положи-
тельную коннотацию: средствами языка народ выражает свою радость по поводу появ-
ления нового члена общества. Таким образом, выражение эмоций в речи людей – это не-
посредственная коммуникация самих эмоций, их языковое выражение. Эмоциональный 
компонент значения присутствует только в том случае, если слово выражает какую-либо 
экспрессию. Этот компонент возникает на базе предметно-логического, но, однажды 
возникнув, характеризуется тенденцией вытеснять предметное значение или значитель-
но его модифицировать.
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Воінова О.М., канд. філол. наук, доцент
Гомельск. держ. ун-т, Гомель, Білорусь

ЕМОЦІЙНА ЛЕКСИКА В ОБРЯДОВІЙ ЛЕКСИЦІ ГОМЕЛЬЩИНИ
У статті розглядається емоційно-оцінна лексика говірок Гомельського регіону, 

пов’язана з появою і хрещенням дитини. Проведено детальний класифікація лекси-
ки, виділені групи емоційних слів, підкреслена роль зменшувально-пестливих суфіксів у 
вираженні позитивної оцінки даної події.

Ключові слова: обрядова лексика, емоційність, експресія, предметно-тематична 
класифікація, традиційний обряд. 

Voinova E., PhD, docent
Gomel state university named F. Skorina, Gomel

EMOTIONAL VOCABULARY IN THE RITUAL VOCABULARY 
OF GOMEL REGION

The article deals with emotionally – estimated lexicon of dialects of the Gomel region, 
associated with the emergence and the baptism of the child. The detailed classifi cation of vo-
cabulary, the groups of emotional words, emphasized the role of diminutive suffi xes in terms 
of a positive assessment of the event. The paper gives illustrations of family rituals, collected 
during folklore expeditions to the Gomel region.

Key words: ritual vocabulary, emotion, expression, presents the thematic classifi cation, 
the traditional rite.

УДК 792.028.4:82-2 
Борбунюк В., канд. филол. наук, доцент
Харьковская государственная академия дизайна и искусств, Харьков

«РАЗБИТЬ ТАКУЮ ДОРОГУЮ ВЕЩЬ» 
(ТАНЦДРАМА «ТРИ СЕСТРЫ» В ХАРЬКОВЕ)

В статье анализируется спектакль по мотивам пьесы А. П. Чехова «Три сестры», 
показанный 10 февраля 2016 года на малой сцене Харьковского академического театра 
оперы и балета им. Н. Лысенко. Танцдрама «Три сестры» в исполнении шоу-балета 
«D’Arts Dance Project» представляет собой совместный проект режиссера И. Мощиц-
кого, хореографа Н. Бойченко, композитора Д. Саратского. Жанровая «какофония» и 
радикальные режиссёрские трансформации, зачастую не имеющие ничего общего с ис-
ходным текстом, привели к созданию полемичной и неоднозначной постановки – то ли 
музыкально-хореографической версии чеховской пьесы, то ли «спектакля-ассоциации». 
В результате харьковской публике ближе и понятней оказалось творчество режиссёра 
и шоу-балета, а не автора «Трёх сестёр». 

Ключевые слова: ассоциация, интерпретация, контекст, проект, танцдрама. 
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«…Шли „Три сестры“ – отвратительно! Офицеры были с полицейскими погонами, 
Маша говорила хриплым голосом. Сбор был полный, но публика ругала пьесу отчаянно» 
[6: 122]. Такими были впечатления А. Чехова от собственного спектакля, увиденного им 
в ноябре 1901 года в Ялте. Писатель, как известно, был очень строг в отношении соблю-
дения бытовых деталей на сцене. Однако, как свидетельствует преодолевшая столетний 
рубеж история театральных постановок пьесы «Три сестры», такая чеховская «деталь» 
давно перестала приниматься во внимание режиссёрами. Как следствие, пьесы А. Чехо-
ва подвергаются столь радикальным режиссёрским трансформациям, что зачастую не 
имеют ничего общего с исходным текстом. 

Танцдрама «Три сестры» в исполнении шоу-балета «D’Arts Dance Project» – то ли 
музыкально-хореографическая версия чеховской пьесы, то ли «спектакль-ассоциация» – 
стала очередным тому подтверждением. Спектакль, увиденный 10 февраля 2016 года 
на малой сцене Харьковского академического театра оперы и балета им. Н. Лысенко, у 
искушённого зрителя вызывал единственное желание – вторить любимому автору: «Шли 
„Три сестры“ – отвратительно!». Справедливости ради отметим, что была и более благо-
склонная реакция публики, позволяющая актерам вслед за чеховской Аркадиной («Чай-
ка») с гордостью вспоминать: «Как меня в Харькове принимали, батюшки мои, до сих 
пор голова кружится! <…> Студенты овацию устроили...» [5: 53]. Правда, в этот раз обо-
шлось без цветочных «корзин», «венков» и других презентов вроде пресловутой броши, 
подаренной чеховской героине в Харькове. 

Трудно сказать, кому в этот вечер были адресованы эти умеренные «овации»: мо-
лодому режиссёру-экспериментатору И. Мощицкому, о котором известно, что он «бес-
страшно берется за серьезный и глубокий материал – произведения Уильяма Шекспира, 
Антона Павловича Чехова, Шарля Бодлера» [2], шоу-балету «D’Arts Dance Project», 
позиционирующему себя как «официальный балет республики КаZантип» и специ-
ализирующемуся на закрытых VIP-вечеринках, сольных танцевальных спектаклях и ра-
боте с современными эстрадными исполнителями (основатель и хореограф финалист 
тв-шоу «Танцуют все» Н. Бойченко) [1], или А. Чехову и его пьесе. К сожалению, в 
этой постановке «их души», говоря словами чеховского героя о также эксперимента-
торской пьесе Треплева («Чайка»), так и не слились «в стремлении дать один и тот же 
художественный образ» [5: 5]. Присутствующей в этот вечер публике ближе и понятней 
оказалось творчество режиссёра и шоу-балета, а не автора «Трёх сестёр». 

Тем не менее, на зрительское сотворчество исполнители и режиссёр всё же рассчитыва-
ли. В программе спектакля указывалось, что спектакль «выводит на первый план абстракт-
ный чувственный мир персонажей <…> мир, в котором перестают иметь значение кон-
кретные герои уездного городка начала ХХ века», «проявляются человеческие архетипы, 
не меняющиеся с начала и до конца времён, понятные как артистам и постановщикам, 
так и любому из наших современников». В этой же программе не преминули дать краткое 
содержание пьесы, напоминающее столь распространённые ныне дайджесты – чтиво на 7 
минут, совершенно не способное передать подлинное содержание «Трёх сёстер». 

Пристрастием к такого рода чтению наш современник кардинально отличается от 
человека рубежа XIX–XX веков, который пытался в книге найти ответы на волнующие 
его вопросы. Напомним, что ХХ век зарождался «под знаком Чехова». Чеховские персо-
нажи, чеховское творчество и сама личность писателя воспринимались как сильнейший 
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импульс «к пониманию поколением самого себя» (М. Муриня). Свидетельством чего, 
являются, в частности, письма и дневники писателей. Вот только некоторые примеры. 
В одном из писем Леся Украинка говорит о своей семье: «<…> Родина наша в розброді: 
мама в Полтаві <…>, батько на Волині, а ми, „три сестри“, тут (Микось живе окремо)» 
[4: 179]. По поводу желания М. Кулиша в один из самых сложных периодов своей жизни 
переехать из Харькова в Москву М. Хвылевой саркастически замечает: «Ну що ж. – В 
Москву! В Москву! – закричали три сестри Чехова» [Цит. по: 3: 9]. Сейчас такие ассо-
циации крайне редки. 

Справедливости ради следует заметить, что режиссера спектакля нельзя упрекнуть 
в невежестве. И. Мощицкий достаточно хорошо знаком не только с творчеством А. Че-
хова, но и с многочисленными научными разысканиями учёных-чеховедов. Порой соз-
давалось ощущение, что в основе постановки не чеховский текст, а его многочисленные 
исследовательские интерпретации. В программе спектакль характеризовался как такой, 
который позволяет «раскрыться всему, что зашифровано глубоко в подтексте, устанавли-
вая главное правило: говорить только о том, что по-настоящему волнует, танцевать толь-
ко о том, что нельзя высказать словами». В конечном итоге, подтекста на сцене оказалось 
больше, чем текста. Из-за неподготовленности публики такой подход изначально таил в 
себе множество трудностей.

Пересказать происходившее на сцене невозможно не только в силу жанровой «како-
фонии», но и вследствие отсутствия цельности постановки. Косвенным подтверждением 
версии о «лоскутности» является музыка, написанная специально к этому спектаклю. 
Вот названия прозвучавших музыкальных треков: «Тема тоски», «Именины», «Трево-
га», «У лукоморья», «Ритуал», «Мечты о свободе», «Тузенбах и Ирина», «Наташа», «В 
Москву!», «Пожар», «Кулыгин, Вершинин, Маша», «Монолог Чебутыкина», «Набат и 
фуга», «Дуэль. Финал». Своего рода план-проспект спектакля. Когда музыка звучала, 
на сцене был «танц-», в другое время – «-драма», ключевыми словами и предметами 
которой были «тумба» из «Тара-ра-бумбии», реплики Броневого-Чебутыкина в записи, 
«вой» «В Москвууууууууу!», «цып-цып-цып» Солёного, материализация его же репли-
ки «потяни меня за палец», самовар, то ли пирог, то ли торт с тремя свечами почему-то 
(вероятно, тоже символ), часы (в пьесе А. Чехова семейная реликвия, разбитая Чебуты-
киным, здесь будильник, извлечённый из туловища манекена всё тем же Чебутыкиным 
(вероятно, имелась в виду умершая женщина, которую он лечил, однако, заметим, не 
оперировал)). Остальное – по мелочи: зелёный костюм Вершинина (вместо преслову-
того зелёного пояска Наташи), чайные ложки вместо вилки, валяющейся на скамье и 
рассердившей Наташу, Маша не в чёрном платье, Ирина не в белом. Было много другого, 
совсем не чеховского, по крайней мере, совсем «не из этой оперы», как, например, ого-
нёк свечи, превращающийся в руках Маши и Вершинина в жёлтый шарик-смайлик, ко-
торым они, веселясь, перебрасываются. Другой шарик, но уже зелёного цвета, надутый 
Солёным, лопнув, сымитировал, соответственно, выстрел. Особенно пошло выглядела 
сцена рождения Наташей ребёнка. Перед этим зритель имел удовольствие наблюдать 
танцевально-постельную сцену Наташи и Андрея. 

На фоне всего вышеупомянутого особенно ценны талантливые режиссёрские наход-
ки: танцевальная трактовка любовных треугольников Маша – Вершинин – Кулыгин (в 
руках Вершинина Маша живёт, в руках Кулыгина становится неживой куклой) и Ирина 
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– Тузенбах – Солёный (от сердца Ирины к сердцу Тузенбаха тянется кроваво-красная 
нить, которую разрывает Солёный), обувь, как железные кандалы, не позволяющая тан-
цующим до этого босиком актёрам сдвинуться с места, будто выключенный из бытового 
действия Чебутыкин в шутовском костюме, напоминающем Арлекино и буквально «жи-
вущем» в тумбе. Однако в финальной сцене не слова о новой жизни и даже не танец (хотя 
танцдрама), а обезличенные сёстры (их головы закутаны в платок, как перед казнью). 
«Если бы знать», зачем! 

Напоминает все действо что-то разбитое, очень ценное, как семейная реликвия Про-
зоровых – фарфоровые часы, разбитые безразличным Чебутыкиным! Тем из зрителей, 
кто огорчен и сконфужен этим, остаётся «подобрать осколки», сокрушаясь вслед за Ку-
лыгиным (но в данном случае в адрес создателей спектакля): «Разбить такую дорогую 
вещь <…>! Ноль с минусом вам за поведение!» [5: 162].

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Портал для артистов и фанатов. – Режим доступа : http://darts.artist.ua/ 
2. Премьера! Спектакль «Клоп» // Деловой Петербург [Электронный ресурс] – Режим 

доступа : http://www.dp.ru/a/2016/02/24/Premera_Spektakl_Klop/ 
3. Свербілова Т. Російська культура як «інший» у спадщині Миколи Хвильового та 

модель подолання окциденталізму у проекті Миколи Куліша / Тетяна Свербілова // 
Слово і час. – 2010. – № 1. – С. 3–17.

4. Українка Леся. Зібрання творів у 12 т. – Т. 12 / Леся Українка. – К. : Наукова думка, 
1979. – 696 с. 

5. Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем : в 30 т. : соч. : в 18 т. – Т. 12–13 : пьесы 1889–
1891 ; пьесы 1895–1904 ; [подгот. текстов и прим. Н. С. Гродская, З. С. Паперный, 
Э. А. Полоцкая, И. Ю. Твердохлебов, А. П. Чудаков ; ред. А. И. Ревякин] / А. П. Че-
хов. – М. : Наука, 1978.

6. Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем : В 30 т. Письма : В 12 т. – Т. 10. Письма, 
апрель 1901 – июль 1902 / А. П. Чехов. – М. : Наука, 1981. – С. 122–123.
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«РОЗБИТИ ТАКУ ЦІННУ РІЧ» 
(ТАНЦДРАМА «ТРИ СЕСТРИ» У ХАРКОВІ)

У статті аналізується вистава за мотивами п’єси А. П. Чехова «Три сестри», яку 
була показано 10 лютого 2016 року на малій сцені Харківського академічного театру опе-
ри і балету ім. М. Лисенка. Танцдрама «Три сестри» у виконанні шоу-балету «D’Arts Dance 
Project» є спільним проектом режиссера І. Мощицького, хореографа М. Бойченка, компо-
зитора Д. Саратського. Жанрова «какофонія» та радикальні режисерські трансформації, 
які здебільшого не мають нічого спільного з першоджерелом, призвели до створення поле-
мічної і неоднозначної постановки – чи то музично-хореографічної версії чеховської п’єси, 
чи то «вистави-асоціації». У результаті для харківської публіки ближчою і зрозумілішою 
виявилася творчість режисера і шоу-балету, а не автора «Трьох сестер». 

Ключові слова: асоціація, інтерпретація, контекст, проект, танцдрама. 
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«TO SMASH SUCH A VALUABLE THING» 
(DANCE DRAMA «THE THREE SISTERS» IN KHARKIV) 

In the article the author analyses the performance, which is based on Chekhov’s play «The 
three sisters». It was shown on February 10, 2016 on the small stage of Kharkiv national aca-
demic Opera and Ballet theatre named after M. Lysenko. The dance drama «The three sisters», 
which was performed by show-ballet «D’Arts dance project», was a joint project of director 
I. Moshchitckiy, choreographer N. Boychenko and composer D. Saratsky. The genre «cacopho-
ny» and the director’s radical transformations led to the polemical and controversial staging – 
whether musical and choreographic version of Chekhov’s play, or «performance-association». 
As a result it seemed that the creation of the director and the show-ballet was closer and clearer 
for Kharkov public, than for the author`s original version of «The three Sisters».

Key words: association, interpretation, context, project, dance drama.
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ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ТЕКСТУ

УДК 811.161.1’42
Иванова Л.П., профессор каф. рус. языка
Киевский национальный педагогический университет им. М.П.Драгоманова

РУССКИЙ БЕРЛИН 
В ЛИНГВОИМАГОЛОГИЧЕСКОМ ОСВЕЩЕНИИ. 

А. БЕЛЫЙ

В статье на базе лингвоимагологического анализа рассматривается личность и 
творчество выдающегося поэта А.Белого в условиях эмиграции в Берлине. Особое вни-
мание уделяется портрету, манере чтения стихов (своих и чужих), философским рас-
суждениям, танцам, настроениям поэта. Все это привело к закономерному итогу – воз-
вращению на родину и скорой смерти.

Ключевые слова: лингвоимагология, Русский Берлин, Андрей Белый, эмиграция.

Феномен русской эмиграции начала XX в. еще не получил всестороннего научного 
освещения. Его изучали историки, литературоведы, философы, но отнюдь не лингвисты. 
Предметом интересных разысканий явилась речь эмигрантов в трудах Е. А. Земской и 
ее ближайших коллег, мы обращаемся к эмиграции с позиций лингвоимагологии. Как 
неоднократно указывалось, лингвоимагология изучает имидж, образ одного народа или 
страны в восприятии другого. Мы в свое время писали о восприятии русскими Фран-
ции и французов, Англии и англичан, Германии и немцев. Русская эмиграция привлекла 
наше внимание по ряду причин. Во-первых, из России в рассматриваемый период эми-
грировала прежде всего творческая интеллигенция – люди образованные, обладающие 
широким кругозором, часто талантливые, осели они прежде всего в Европе – Германии 
и Франции. Для сравнения отметим, что с Украины несколько ранее уезжали лесорубы, 
крестьяне, новую родину они обрели прежде всего в Канаде и США. Во-вторых, русский 
человек с большим трудом поддается ассимиляции, обычно это дело нескольких поколе-
ний. В итоге получилось, что эмигранты рассматриваемого периода уже оторвались от 
родины, но не стали немцами, французами. Поэтому и на русских советских писателей 
они смотрят с указанных позиций: не совсем «свой», но и не «чужой», что дает основа-
ния заняться лингвоимагологическим анализом их наследия. 

Материалом для анализа послужила книга «Русский Берлин» (Составление, преди-
словие и персоналии В. В. Сорокиной). – М. : изд-во Моск.ун-та, 2003 – 368 с.).

Андрей Белый был крайне сложный человек, такой же сложной была его поэзия. 
Воспринимали его коллеги тоже диаметрально противоположно: от восторга до лег-
кого презрения. А. Бахрах охарактеризовал его как «непрактичного и безалаберного 
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человека» [с. 85]. В. Шкловский: «Много раз смотрел я на Андрея Белого – Бориса Бу-
гаева – и думал, что он почти робкий, предупредительно согласный со всем человек» 
[с. 219]. Ему вторит Н. Берберова, описывая посещение поэтом А. М. Горького: «Но 
Белый здесь не такой, как всегда, здесь его церемонная вежливость бывает доведена до 
крайних пределов, он соглашается со всеми, едва вникая, даже с Мариной Федоровной, 
в том, что курица пережарена. И сейчас же до слез смущается» [с. 262].

Ключевыми в описании А. Белого являются его портрет, чтение стихов, оценка его 
поэзии, танцы. Обратимся к портрету.

В. Андреев увидел поэта так: «Он сделал несколько встречных шагов с легкостью 
и изяществом необыкновенным. Низко поклонившись, протянул мне руку. Все его дви-
жения были плавны и неожиданно гармоничны, как будто он исполнял некие балетные 
па, руководствуясь только им одним слышимой музыкой. А затем я увидел его глаза, 
светлые, светло-голубые – ослепляющие. И пристально-зоркие – не глаза, а лучистые 
стрелы. Когда как-то Берг сказал, что о глаза Андрея Белого “можно зажигать папиро-
сы”, я возмутился: разве северное сияние может что-нибудь зажечь? Его глаза лучились, 
сияли, и в этом сиянии было нечто недоступное логическому определению» [с. 185-186].

Характеристика восторженная, она создается прежде всего за счет описания глаз – 
лучистых, ослепляющих, сияющих, недоступных логическому определению, в микро-
тексте особый синтаксис, авторская пунктуация – все это актуализирует описание.

«…я разглядел окружавшие почти лысую голову легким облачком тонкие, совсем 
белые волосы, синий бант, повязанный вместо галстука, светлые брюки с мешками на 
коленях…, рабочую бархатную куртку» [с. 186].

Спокойно, почти без эмоций описывал А. Белого Р. Гуль: «…приходил довольно ча-
сто, печатал в журнале статьи, дал свою автобиографию. Среднего роста, не худой, не 
полный, с полудлинными пушистыми волосами, раздуваемыми при резких движениях, 
с большим лбом, переходящим в лысину, с каким-то блуждающе-разверстыми глазами, 
Белый производил странное впечатление, причем чувствовалось, что в эту “странность” 
он еще слегка подыгрывает. В Советской России Василий Казин писал о нем:

Все жесты, жесты у него,
От жестов вдохновенно пьяный…» [с. 207].
Сравним светящиеся лучистые глаза в восприятии Андреева и блуждающе-развер-

стые у Р. Гуля.
Контрастный образ поэта создает Н. Берберова: «У Николая Аполлоновича Аблеухо-

ва была улыбка лягушки, у Белого в берлинский период была не только улыбка, все его 
движения были лягушачьи. Он после стука в дверь появлялся где-то ниже дверной руч-
ки, затем прыжком оказывался посреди комнаты, выпрямлялся во весь рост, казалось, не 
только его ноги, но и его руки всегда готовы были к новому прыжку, огромные, сильные 
руки с коричневыми от табака пальцами, растопыренными в воздухе. Волосы, почти со-
всем седые, летали вокруг загорелой лысины, топорщились плечи пиджака, сшитого из 
толстого “эрзаца” – немецкого твида “рябчиком”» [с. 214].

Сравнение с лягушкой создает уничижительную оценку.
Довольно прозрачно характеризует поэта чтение стихов – своих и чужих.
Доброжелательный современник вспоминает: «Затем Андрей Белый прочел “Ски-

фов”. Он отступил в глубину комнаты, сжался, как перед прыжком, но голосом твердым 
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и громким произнес: “Мильоны – вас” – и вдруг бросился вперед: “Нас тьмы, и тьмы, и 
тьмы…” Слова отделялись паузами, как будто он каждый раз преодолевал препятствие. 
“Попробуйте, сразитесь с нами…” Руки, множась, как крылья у шестикрылого серафи-
ма, взлетают над головой и внезапно исчезают – выкинутые вперед, они превращаются в 
два смертоносных копья. “Да, скифы… – большая пауза, удар: – мы!..”, “азиаты, – второй 
удар, – мы!..”  Копья исчезли, только глаза озаряют всю комнату пестрым блеском: “…с 
раскосыми… И… – длинная пауза – и громогласно: – жадными… очами”.

Конечно, теперь, через много лет, я не могу с достоверностью восстановить все дви-
жения Андрея Белого, необычные модуляции его голоса. Помню, как в конце, при словах 
“сзывает варварская лира!”, он прижал руки к груди, потом медленно поднял их над 
головой и наконец опустил, как будто положил к нашим ногам драгоценную варварскую 
лиру» [с. 202-203].

В. Андреев свою характеристику строит прежде всего на жестах. Поэт их тщательно 
обдумывал, его рассуждения очень интересны и весьма актуальны даже с наших совре-
менных позиций: «Завороженный, я слушал его – магия, волшебство. Демиург, превра-
щающий идею в ему одному понятное видение. А сам он был похож на серебряного 
голубя, мятущегося в многоугольной клетке берлинского пансионата» [с. 193]. Характе-
ристика восторженно-положительная, создаваемая, во-первых, за счет номинаций (ма-
гия, волшебство), а также сравнения с голубем – птицей в славянском (и шире – хри-
стианском) языковом сознании высокопочитаемой, определение «серебряный» не только 
цвет, но и ценность металла.

Продолжаем описание: «Андрей Белый сделал стремительное движение руками – 
мне показалось, что он взлетел. Я мог бы поклясться – парит под потолком.

– Земля клокотала. Вихрилась протуберанцами. Гигантские цветы рождались в ми-
ровом пространстве. Влажные жесты огня позднее повторили себя – в лепестках цветов. 
Орхидеи и канны – напоминание об огнях космической сферы. Цветы – это видимые 
жесты уже невидимого огня. Звук неотделим от жеста, в жесте раскрывается смысл зву-
ка. Он выражает спирали создания миров. Жесты строят мир. В них мысль срастается 
со словом. Я делаю жест ладонью к себе, – продолжал Андрей Белый. – Образуется 
угол – рука и кисть руки. Значит, я беру, это жест красный. Если я даю – жест обратный, 
от себя, и его цвет – голубой. Это полюсы спектра, между ними ложатся оттенки. Образ 
создаваемый поэтом, вынуждает нас видеть, но он не дает понимания…

Мыслить образами отчетливо можно лишь, если найдем связующий их звук, в свою 
очередь вызывающий соответствующий жест, окрашенный неотделимым от него цве-
том…

– Но ведь звук языка национален, – мне удалось наконец прорваться сквозь вихри 
Андрея Белого, – то же самое понятие в каждом языке одето иным звуком…

– Штейнер приводит пример: еро, ира, терра, терр, аирта, еде – по-санскритски, по-
древнегермански, по-латински, по-галльски, по-готски, по-немецки, – корень слова все 
тот же. Если звук “ор” – работа, то “ра” – итоги работы. “Ра” – это предчувствие света. 
Ра – бог солнца» [с. 193].

Данный микротекст весьма значим с позиций паралингвистики, психолингвистики, 
истории языка. Все это чрезвычайно интересно, но требует психолингвистического экс-
перимента, определяющего взаимосвязь жест – цвет.
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Поиски первокорня актуальны (см. монографию У. А. Карпенко «трансляция смысла 
и трансформация значений первокорня» К., 2013), хотя данные, приводимые А. Белым, 
на наш взгляд, сомнительны.

В. Андреев задает вопрос:
«– Борис Николаевич, а какое стихотворение ваше собственное вы любите больше всех?
Твой ясный взгляд: в нем я себя ловлю,
В нем необъемлемое вновь объемлю,
Себя, отображенного люблю,
Себя, отображенного, приемлю.
Точно крылья ласточки его руки делали неожиданные, резкие повороты.
Твой ясный взгляд: в нем отражаюсь я,
Исполненный покоя и блаженства,
В огромные просторы бытия,
В огромные просторы совершенства.
Нас соплетает солнечная мощь, 
Исполненная солнечными снами:
Вот наши души, как весенний дождь,
Оборвались слезами между нами.
В тишине глухо доносился его негромкий, то приближавшийся, то отдалявшийся голос:
И «ты» и «я» – перекипевший сон,
Растаявший в невыразимом свете,
Мы встретились за гранями времен,
Счастливые, обласканные дети.
Все три стихотворения – “На что вы, дни…”, “Скифы”, “Твой ясный взгляд…” были 

прочитаны одним человеком – Андреем Белым, – но каждое звучало по-разному, и каж-
дое – до самого дна – выражало поэта, написавшего их.

А когда мы поднимались по ступенькам нашего пансиона, он сказал мне: “Твой яс-
ный взгляд…” – мое любимое. Это я» [с. 203].

Литературоведческий анализ творчества А. Белого находим у В. Шкловского: «Ме-
тод Андрея Белого – очень сильный, непонятный для него самого. 

Начал писать Андрей Белый, я думаю, шутя.
Шуткой была “Симфония”.
Слова были поставлены рядом со словами, но не по-обычному художник увидел их. 

Отпала шутка, возник метод» [с. 219].
«В ступенчатых “Записках чудака”, в которых разум поэта-прозаика бродит и стре-

мится, но не видит, в неудачном, но очень значительном “Котике Летаеве” Андрей Белый 
создает несколько плоскостей. Одна крепка, почти реальна, другие ходят по ней и явля-
ются как бы ее тенями, причем источников света много, но кажется, что вот те многие 
плоскости реальны, а эта крайняя – случайна. Реальности души нет ни в той, ни в других, 
есть метод, способ располагать вещи рядами» [с. 220].

Анализ поэтический, образный. В творчестве А. Белого В. Шкловский увидел глав-
ное для себя – метод, хотя он и не понятен поэту.

А. Белый был не чужд философии. В. Андреев вспоминает: «…неслышно двигаясь 
по комнате, Андрей Белый колдовал: слова, жесты, голос – волшебство и магия.
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– Мы ходим по трупам своих собственных стихотворений, – говорил Андрей Бе-
лый. – И не только первые годы, но и потом, до конца жизни. Я не могу перечесть почти 
ни одного своего стихотворения без мучительного желания его исправить. Мне кажется, 
что звук не соответствует тайному смыслу того, что я написал…

– Еще до знакомства с Блоком, – широкий жест, как бы обнимающий весь мир, – я 
писал, одураченный тогдашними условностями поисков идеала. – И вдруг, резко: – Идеал 
не ищут, он приходит сам – для того чтобы опять уйти. В молодости я написал стихотво-
рение о кентавре – “Был страшен и холоден сумрак ночной…”” Но я заблудился – Верги-
лий, сопровождавший меня в моих поисках, расплывался в тумане. Он был мне неясен; 
менял облик: становился гигантом, потом гномом, наконец – брюсовским фавном. Мне 
казалось, что идея стихотворения непонятна, и вот появились новые строчки: “Я плакал 
безумно, ища идеал, я струны у лиры в тоске обрывал…”. В конце концов я понял, что 
первый образ человеко-коня, кентавра, существа, соединяющего звериное благородство 
с человеческим донкихотством, – единственно верный и что строка “я плакал безумно, 
ища идеал…” – ошибка, что эта беззвучная, поясняющая мысль и ей не место в стихах. 
Случайно зарифмованная, мертвая логика. Стихотворение тонуло, как будто свинцовый 
груз его тянул на дно» [с. 192].

«Завороженный, я слушал его… Демиург, превращающий идею в ему одному по-
нятное видение» [с. 193].

Обратим внимание на глубину и оригинальность размышлений поэта. Отметим эру-
дицию: прецедентные тексты и образы как из греческой мифологии, так и из современ-
ной русской и зарубежной литературы.

Вл. Ходасевич отмечает удивительную трудоспособность А. Белого: «Белый … каким-
то чудом работал – чудесна была его работоспособность. Случалось ему писать чуть не 
печатный лист в один день. Он привозил с собою рукописи, днем писал, вечерами читал 
нам написанное. То были воспоминания о Блоке, далеко перераставшие первоначальную 
тему и становившиеся воспоминаниями о символистской эпохе вообще» [с. 205].

Привлекает внимание повторяющееся «чудом», «чудесный», что создает абсолютно 
положительную оценку.

Поэта интересовало творчество коллег, он умел вникнуть в сущность текстов (чте-
ние «Скифов» Блока). В. Швейцер пишет об оценке А. Белым творчества М. Цветаевой: 
«Сборник “Разлука” был его первой встречей с ее поэзией, поразил и восхитил Бело-
го мелодическим и ритмическим своеобразием. “В отношении к мелодике стиха, столь 
нужной после расхлябанности Москвичей и мертвенности Акмеистов, – Ваша книга 
первая (это – безусловно), – писал Белый Цветаевой, прочитав “Разлуку”, разбору рит-
мики которой посвятил рецензию под названием “Поэтесса-певица”. Но самой высокой 
оценкой были для Цветаевой не его устные и письменные восторги, а то, что ее книжеч-
ка, по его собственному признанию, вернула Белого к стихам после долгого перерыва» 
[с. 242-243].

В данном микротексте значимы характеристики «поэтесса-певица» (хотя Цветаева 
считала себя поэтом, а не поэтессой), а также его «устные и письменные восторги» – все 
это свидетельствует о глубокой порядочности и увлеченности своим делом А. Белого.

Мы уже обращали внимание, вслед за В. Андреевым и Н. Берберовой, на особенно-
сти жестов А. Белого. В этом аспекте весьма показательны его танцы.
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Вот как их увидел В. Андреев: «Андрей Белый, сидевший за столиком, заставленным 
пивными кружками, в компании сильно подвыпивших немцев, выскочил на середину 
залы, подхватив по дороге проходившую мимо женщину, и пустился в пляс. То, что он 
выделывал на танцевальной площадке, не было ни фокстротом, ни шимми, ни вообще 
танцем: его белый летний костюм превратился в язык огня, вокруг которого обвивалось 
платье плясавшей с ним женщины. Мне вспомнились его слова о том, что “жесты огня 
повторяют себя в лепестках цветов” и что цветы – “напоминания об огнях космической 
сферы”» [с.  196-197].

Оценка танца двойственная. С одной стороны, сниженные глаголы и глагольные 
формы (выскочил, подхватил, пустился в пляс, выделывал, плясавшая женщина), с дру-
гой стороны, лейтмотивом восприятия образа А. Белого является огонь (символ амби-
валентный) – огонь в глазах, огонь – танец, с третьей – воспоминания о ярких образах, 
прозвучавших в предыдущих беседах.

Иначе воспринимал танцы А. Белого В. Ходасевич: «С осени он переехал в город, 
и весь русский Берлин стал любопытным и злым свидетелем его истерики. Ее видели, 
ей радовались, над ней насмехались слишком многие … Выражалась она главным об-
разом в пьяных танцах, которым он предавался в разных берлинских Dielen. Не в том 
дело, что танцевал он плохо, а в том, что он танцевал страшно. В однообразную толчею 
фокстротов вносил он свои “вариации” – искаженный отсвет неизменного своеобразия, 
которое он проявлял во всем, за что бы ни брался. Танец в его исполнении превращался 
чудовищную мимодраму, порой даже непристойную… То был не просто танец пьяного 
человека – то было, конечно, символическое попрание лучшего в самом себе, кощунство 
над собой, дьявольская гримаса себе самому» [с. 204].

С одной стороны, показательна характеристика взаимоотношений в русском Берли-
не – злорадство и любопытство. С другой стороны, возведение танца в какую-то сакраль-
ную сферу (кощунство, дьявольская гримаса), с третьей стороны – квалификация танца 
как страшного, непристойного, чудовищной мимодрамы.

Думается, описанный танец А. Белого – проявление интеллектуального и эмоцио-
нального «самочувствия» поэта в эмиграции. В. Андреев описывает его следующим об-
разом: «Берлинская ночь сгущалась над ним. Он говорил, волнуясь и горячась, сверкая 
своими зоркими глазами, воздевая руки, о гибели цивилизации, джаз-банде, затопляю-
щем мир. Он много пил, иногда целые ночи пропадал в кафе, где танцевал под этот са-
мый джаз, фокстрот и входивший тогда в моду шимми. Андрей Белый был человеком, 
связанным с германской культурой больше, чем с культурой романских стран. Может 
быть, отчасти этим объясняется его внезапная и острая неприязнь к Франции. Волнуясь 
и горячась, он говорил об огромном теле с маленькой головой и пояснял: метрополия в 
20 раз меньше колоний, которыми она владеет» [с. 196]. 

Характеристика отражает противоречивость: гибель цивилизации вместе с джаз-
бандом и танец под эту музыку, глобальная проблема гибели цивилизации и более, чем 
частная, проблема направления современной музыки. В том же ряду «внезапная» и 
острая неприязнь к Франции.

Вл. Ходасевич вспоминает: «Он словно старался падать все ниже. Как знать, может 
быть, надеялся: услышат, окликнут… Белый жил как на угольях. Свои страдания он “вы-
крикивал в форточку” – то в виде плохих стихов с редкими проблесками гениальности, 
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то в виде бесчисленных исповедей. Он исповедовался, выворачивая душу, кому попало, 
порой полузнакомым и вовсе незнакомым людям: соседям по табльдоту, ночным гуля-
кам, смазливым пансионным горничным, иностранным журналистам. Полувлюбился в 
некую Mariechen, болезненную запуганную девушку, дочь содержателя маленькой пив-
ной; она смущалась чуть не до слез, когда Herr Professor, ломая ей пальцы своими лапи-
щами, отплясывал с нею неистовые танцы, а между танцами, осушая кружку за кружкой, 
рассказывал ей, то рыча, то шипя, то визжа, все одну и ту же запутанную историю, в 
которой она ничего не понимала. Замечательно, что и все эти люди, тоже ничего не по-
нимавшие, заслушивались его, чуя, что пьяненький Herr Professor – не простой человек. 
Возвращаясь домой, раздевался он догола и снова плясал, выплясывая свое несчастье. 
Это длилось месяцами. Хотелось иногда пожалеть, что у него такое неиссякаемое физи-
ческое здоровье: уж лучше бы заболел, свалился» [с. 204-205].

Оценка В. Ходасевича абсолютно отрицательная: стихи плохие, хоть и с редкими 
проблесками гениальности, исповедь (религиозное таинство) кому попало, «полувлю-
бленность» (интересный окказионализм) в абсолютно чуждую ему девушку, что ей тоже 
не приносило радости.

Последнее предложение звучит вообще жестоко.
Строго, на грани жестокости, судит А. Белого Н. Берберова: «Его пьянство, его мно-

горечивость, его жалобы, его бессмысленное безысходное мучение делали его време-
нами невменяемым. Поправить можно было все только изнутри, в себе самом, как это 
почти всегда (не всегда ли?) бывает в жизни. Он, однако, жил в надежде, что переменятся 
обстоятельства, что та, которая не вернулась, каким-то образом “поймет” и вернется и 
что тот, который отверг его, вновь примет его в лоно антропософии. Белый не видел 
себя, не понимал себя, не знал (“жизнь прожить не сумел”), не умея разрешить ни од-
ного кризиса, ни всей трагической ситуации своей, требуя от окружающих и от судьбы 
для себя “сладкого кусочка”, а его не может быть, как не может быть его у тех, кто хоть 
и остро смотрит вокруг, но не знает, как смотреть в себя. Он жил в глухоте, не слыша 
хода времени и полагая в своем безумии, что “мамочку” он найдет в любой женщине, а 
“папочку” – в ускользнувшем от него учителе жизни. Но люди кругом становились все 
безжалостнее, и это было законом времени, а вовсе не модой, веком, а не днем» [с. 211].

Повторяющиеся конструкции (градация) «его пьянство, его многоречивость…», «не 
знал, не видел…» усиливают отрицательную оценку, создавая ощущение растерянности 
и даже потерянности поэта. В этом же ряду стоят закавыченные слова «сладкий кусо-
чек», «папочка», «мамочка», впечатление усиливается еще за счет уменьшительно-ла-
скательных суффиксов, создающих в данном контексте иронический (или саркастиче-
ский?) эффект.

Интересны рассуждения Н. Берберовой о мере гуманизма той эпохи в проекции на 
русского поэта: «Безжалостное в людях нашего времени началось еще в 80-90-х годах 
прошлого века, когда Стринберг писал свою “Исповедь глупца” – там можно найти не-
которые ответы на двуострую драму Андрея Белого. “Пожалейте меня!” – но никто уже 
не умел, да и не хотел жалеть. Слово “жалость” доживало свои последние годы, недаром 
на многих языках это слово теперь применяется только в обидном, унижающем человека 
смысле: с обертоном презрения на французском языке, с обертоном досады – на немец-
ком, с обертоном иронического недоброжелательства – на английском. От “пожалейте 



134

меня!”, сказанного в слезах, до удара громадным кулаком по столу: “Проклинаю всех!” 
– он почти каждый вечер проходил всю гамму своего отношения к людям, в полубреду, 
который он называл “перерывом сознания”» [с. 211].

Рассуждения о значении слова «жалость» в европейских языках перекликаются с 
мыслями А. М. Горького. Отметим, что его за «унижение» жалостью у нас в стране кри-
тиковали. Привлекает внимание экспликация «перерыва сознания» А. Белого: от «по-
жалейте меня» до «Проклинаю всех», то есть жалость и проклятия - два полюса одной 
шкалы, что дает основания рассматривать их как контекстуальные антонимы.

Н. Берберова переходит к описанию лица – внешнего проявления, связанного с вну-
тренними переживаниями: «Между тем он беспрерывно носил на лице улыбку дурака 
– безумца, того дурака-безумца, о котором он когда-то написал замечательные стихи: я 
болен! я воскрес! (“свалили, связали, на лоб положили компресс”). Эта улыбка была на 
нем, как маскарадная маска или детская гримаса, – он не снимал ее, боялся, что будет 
еще хуже. С этой улыбкой, в которой как бы отлито было его лицо, он пытался (осо-
бенно выпив) переосмыслить космос, перекроить его смысл по новому фасону. В то же 
время без минуты передышки все его прошлое ходило внутри него каруселью, грохоча 
то музыкой, то просто шумом, мелькая в круговороте то лицами, а то и просто рожами 
и харями минувшего. Теперь бы остановить это инфернальное верчение в глубине себя, 
начать бы жить заново, жить настоящим, но он не мог: во-первых, потому, что это было 
свыше его сил, и, во-вторых, потому, что настоящее было слишком страшно. Дурак-без-
умец иногда вдруг как на пружине выскакивал из него с какой-то злобой» [с. 213].

В данном микротексте складывается своего рода рондо: начинается и заканчивается 
он дураком-безумцем. И если в начале эту улыбку, как маску, еще можно было снять, то 
в конце дурак-безумец «выскакивал из него». Над поэтом довлело прошлое – лица, рожи 
и хари (последние слова – инвективы, что выбивается из стиля повествования автора).

«Замечательные стихи» возникали и в настоящем: «И тут же рядом шло и другое: 
“Воскрес я! Смотрите! Воскрес!” Тогда и до этого, конечно, а вероятно, и позже, в раз-
говорах и еще чаще в писаниях, достигал он высоты невероятной, с которой тут же ска-
тывался вниз, “шлепался” (одно из его любимых слов) в лужу – “метафорическую”, ко-
нечно! От лягушки в луже до образа Христа можно проследить в его прозе и поэзии эти 
взлеты и падения, которые обыкновенным людям бывали почти всегда непонятны, часто 
противны, а порой и отвратительны» [с. 214].

Весь микротекст построен на противопоставлениях, отражающих противоречивость 
творчества и морального состояния поэта: высота невероятная – шлепнуться в лужу 
(фразеологизм уничижительно сниженный), от лягушки до образа Христа, непонятны – 
противно-отвратительны (простым людям), в последнем случае репрезентируется общая 
оценка (простых людей).

Мы уже обращали внимание на «полувлюбленность» А. Белого в простую немецкую 
девушку. В мемуарах Н. Берберовой упоминается ещё одна женщина – русская К. Н. Ва-
сильева: «Иногда вместе с ним приезжала в Сааров К. Н. Васильева. Она была похожа 
на монашку (“антропософская богородица”, иногда в сердцах называл ее Борис Никола-
евич, конечно, за ее спиной, но так называл он и других своих антропософских подруг). 
Она носила черное длинное платье, черный шерстяной платок на узких плечах. Мне (да 
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и всем другим) она казалась без возраста, она никогда не улыбалась, с тонкими поджаты-
ми губами, красным носиком, гладкой прической» [с. 216].

Автор явно намеревается создать объективное описание, К. Н. Васильевой, но от-
рицательная ее оценка, переходящая в иронию, эксплицируется за счет использованных 
языковых средств: разговорное «монашка», а не монахиня, «антропософская богороди-
ца» (сакральный образ ограничен философским течением – явная насмешка), повторяю-
щаяся цветовая характеристика (черный), в русском языковом сознании символизирую-
щая траур, и вдруг контраст – красный носик (с уменьшительным суффиксом).

Двойственность мятущегося духа Андрея Белого осознавала, по наблюдениям 
В. Швейцера, М. Цветаева: «Ее отношение к Белому было лишено какого бы то ни было 
самолюбия, ревности, претензий. Она дружила не с Борисом Николаевичем – странным 
человеком, вызывающим косые взгляды и недоумение “нормальных” людей. И не со 
знаменитым Андреем Белым, само имя которого внушает почтительное уважение. Она 
любила Дух Поэта, представший ей в его земной оболочке, – какие же претензии могут 
быть к Духу?» [с. 241].

Такая же двойственность, контраст наблюдался и в быту поэта. В. Андреев описывал 
его так: «Здесь, на Прагерплатц, в пансионе средней руки, жил Андрей Белый. В передней 
на круглой вешалке висели пальто, стояла большая плевательница, наполненная окурка-
ми, под потолком отклеились дорогие обои, зеркало было покрыто слоем пыли – на всем 
лежал отпечаток неряшливости и запустения … я вошел в очень большую, обставленную 
случайной мебелью, многоугольную комнату … из-за стола, заваленного газетными вы-
резками, корректурами, рукописями, … поднялся Андрей Белый … Он сделал несколько 
встречных шагов с легкостью и изяществом необыкновенным» [с. 185–186].

Оценка автора проявляется в следующем: пансион средней руки (не отель) свиде-
тельствует об уровне достатков поэта, синтаксический период демонстрирует «неряш-
ливость и запустение» – переполненная окурками большая плевательница (значит, очень 
давно ее не очищали), пыль, отклеившиеся дорогие обои. Эта обстановка контрастирует 
с образом необыкновенно изящного поэта.

Все указанное выше обусловливает решение Андрея Белого вернуться в Советский 
Союз, хотя и это решение было принято не без надрыва: «…на этот обед Белый пришел 
в состоянии никогда мною [Ниной Берберовой – Л.И.] не виданной ярости. Он почти ни 
с кем не поздоровался. Зажав огромные кисти рук между колен, в обвисшем на нем пе-
стро-сером пиджачном костюме, он сидел ни на кого не глядя, а когда в конце обеда встал 
со стаканом в руке, то с ненавистью обведя сидящих за столом … своими почти белыми 
глазами, заявил, что скажет речь. Это был тост как бы за самого себя. Образ Христа в эти 
минуты ожил в этом юродствующем гении: он требовал, чтобы пили за него, потому что 
он уезжает, чтобы быть распятым. За кого? За всех вас, господ, сидящих в этом русском 
ресторане…»  [с. 217].

Микротекст опять демонстрирует противоречивость оценки: с одной стороны, «обвис-
ший костюм», с другой стороны – образ Христа и в конце концов «юродствующий гений».

В. Ходасевич так объясняет отъезд А. Белого: «…к осени 1923 г. …в самую послед-
нюю минуту, за которой, может быть, началось бы уже сумасшествие, решил ехать. Пре-
жде всего, разумеется, за уходом, чтобы было кому его пьяного “в постель уложить”. 
Во-вторых – потому что понял: в эмиграции у него нет и не было аудитории, а в России 



136

она еще есть. Ехал к антропософам, к тогдашней молодежи, которая его так любовно 
провожала два года тому назад, когда он уезжал за границу. Тогда после одной лекции 
ему кричали из публики: “Помните, что мы здесь вас любим!”» [с. 206].

Эмигрантский путь А. Белого подтверждает ставшую очевидной истину: человеку 
нельзя без корней, его обязательно должны любить, и, как правило, это возможно только 
на родине.

Итак, по словам Б. Зайцева, «Берлинская его жизнь оказалась вполне неудачной… 
Он походил теперь на незадачливого, выпивающего – не то изобретателя, не то профес-
сора без кафедры. Характер сделался еще труднее. С одной стороны – был антропософом 
и в этом направлении даже переделал (очень неудачно) свои прежние стихи, вышедшие в 
Берлине, строил даже в Дорнахе антропософский храм, Гетеанум» [с. 221].

В России тоже не сложилось: «Он уехал в Россию в плохом виде, в настроении тя-
гостном. Но в России революционной все же не преуспел. Видимо, оказался слишком 
диковинным и монструозным.

Золотому блеску верил, 
А умер от солнечных стрел…
Да, в Крыму, в Коктебеле. Жарился на солнце, настиг его солнечный удар» [с. 222].
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РОСІЙСЬКИЙ БЕРЛІН В ЛІНГВОІМАГОЛОГІЧНОМУ СВІТЛІ. А. БЄЛИЙ
У статті на базі лінгвоімагологічного аналізу розглядається особистість та твор-

чість видатного поета А. Бєлого в умовах еміграції в Берліні. Особлива увага приділя-
ється портрету, манері читання віршів (своїх та чужих), філософським міркуванням, 
танцям, настроям поета. Все це призвело до закономірного вчинку - поверненню на 
батьківщину та смерті.
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RUSSIAN BERLIN ON THE BASIS OF LINGVOIMAGOLOGICAL ANALYSIS. 
ANDREI BELY 

In the article personality and creativity of the outstanding poet Andrei Bely is considered 
(during the period of emigration in Berlin) on the basis of lingvoimagological analysis. Par-
ticular attention is paid to the portrait, manner of reading poetry (his own and others), philo-
sophical arguments, dances, moods of the poet. All this led to the logical outcome - the return 
to motherland and death.
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 «…ПОВИННО БУТИ ЦІКАВО ЗНАТИ ПРО СВІЙ КРАЙ І НАРОД»
ІСТОРИЧНІ ПОДІЇ ТА ПОСТАТІ У МОВОТВОРЧОСТІ 

МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО

У статті розглядається мовотворчість Михайла Грушевського не лише як вченого-
історика, публіциста, а й талановитого письменника. Художнє втілення історії, 
певні часові зрізи, героїчні події знаходимо у його художній спадщині, зокрема у його 
історичних романах, повістях, оповіданнях «Ясновельможний сват», «Хмельницький у 
Переяславі», «Про батька козацького Богдана Хмельницького» та багато ін.

Ключові слова: слово, мова, духовна культура, мовотворчість.

150-річчя від дня народження Михайла Грушевського (1866-1934) – видатного ді-
яча нашої держави, всесвітньовідомого історика, автора багатотомної «Історії України – 
Руси», поборника всього українського – відзначаємо цього року. 

Вчений наголошував, що «кожному повинно бути цікаво знати про свій край і народ, 
про його теперішнє життя й старовину, себто – історію. Сказав один розумний чоловік 
з давніх часів, що хто не знає своєї минувшости, своєї історії (бо історією зветь ся опо-
віданнє про давніше житє), то так як би до смерти зістававсь дитиною. Так як дитина не 
знає сказати про себе нічого, – чия вона і звідки, а ні про те, що дієть ся і діялось наоколо 
її, – так і чоловік, що не знає нічого про свій край і народ, про його минувшість і теперіш-
нє житє, виглядає як та дитина. Не личить то чоловікови розумному і розсудному. Треба 
знати теперішнє житє свого краю та народу, а щоб розуміти, як воно склалось і як його 
дальше вести, доконче треба знати його минувшість» [1, С.7].

Михайло Грушевський, творчість якого довгий час буда під забороною, відіграв у 
формуванні сучасної української незалежної держави визначну роль. Питання «націо-
нального самопізнання та національного відродження постійно знаходилися в полі зору 
видатних представників українського національного руху. .. Грушевський цими пробле-
мами займався фактично протягом всього свого творчого життя. Варто зауважити, що 
вирішення даних проблем у Михайла Грушевського знаходимо на двох рівнях діяльнос-
ті – політичної і наукової. .. До проблеми самопізнання нації Михайло Грушевський під-
ходив насамперед як історик. Адже саме історія, як мало яка наука, дає цілісне розуміння 
власної нації, висвітлюючи політичні, економічні, соціальні, культурні та низку інших 
відносин протягом тривалого історичного процесу.

Найбільший внесок у національне відродження України Михайло Грушевський 
зробив завдяки публікації своєї багатотомної «Історії України – Руси». .. Грушевський 
вважав пізнання народом своєї історії своєрідним очищенням» [3, C.57]. Воно потрібне 
сьогодні для повернення історичної пам’яті та «засвоєння уроків свого минулого». 

Проте, він був не лише державотворцем, вченим-істориком, публіцистом, а й тала-
новитим письменником. Художнє втілення історії, певні часові зрізи, героїчні події, зна-
ходимо у його художній спадщині.
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Окреме місце у мовотворчості Михайла Грушевського належить висвітленню козач-
чини і, зокрема, добі Хмельниччини та її витокам. Відзначимо, роблячи історичний екс-
курс, що Хмельниччині передував важливий період в історії України – Люблінська унія 
1569 року, «яка передбачала об’єднання Великого князівства Литовського з Польським 
королівством у федеративну польсько-литовську державу – Річ Посполиту. .. Українські 
магнати й шляхта одержали такі ж самі права та привілеї, що й польські та литовські, 
а тому в основному безболісно й порівняно швидко інтегрувалися разом із ними в па-
нівний клас Речі Посполитої. Як слушно зауважував М.С. Грушевський у своїй праці 
«Культурно-національний рух на Україні в ХVІ-ХVІІ віці», «українське панство Волині, 
Побужжя, Полісся починає рішуче прощатися зі своєю патріархальною старосвітчиною, 
старається себе, а коли не себе, .. то своїх дітей способити до нових вимог, втручатися в 
круг політичних і культурних інтересів, якими жила польська шляхта, входили в ближчі 
зв’язки й зносини з ре презентами польських фамілій, впливовими магнатами, з коро-
лівським двором, з коронним трибуналом». Цей процес супроводжувався покатоличен-
ням та ополяченням українських феодалів, перед у чому вели князівські й найзаможніші 
шляхетські роди» [5, С.34.]. 

Всупереч численним протестам різних прошарків українського народу Берестей-
ський церковний собор 1596 р. схвалив акт унії православної церкви з католицькою. 
Вкрай зацікавлена в «поширенні уніатства серед православних – підданих Речі Поспо-
литої, королівська влада не перебирала засобами у зміцненні сили та впливу уніатських 
священиків.

Українська шляхта виступала проти унії нерішуче й мляво, а письменники-полеміс-
ти (з-поміж яких особливо вирізнявся своїм талантом Іван Вишенський) і братства 
одразу ж зайняли у відношенні до неї непримиренну позицію. В 1614 р. уніатський ми-
трополит Іосиф Рутський змушений був визнати: «Великою перешкодою для унії є нове 
братство, засноване в Києві три роки тому схизматиками* (*Схизматами в Польщі на-
зивали звичайно православних) без дозволу короля… Якщо це братство не буде скасова-
не, то важко сподіватися на щось добре». Від початку ХVІІ ст. на захист православної 
віри дедалі активніше ставало козацтво» [5, C.36].

Михайло Грушевський відзначає у своїй книзі «Про старі часи на Україні. Корот-
ка історія України (для першого початку)» наступне: «Були тоді в великій тривозі всі, 
кому близьке було добро України. Особливо їх тривожила справа православної віри, за 
яку боролися вони, як за перший знак української народности. .. Уніяти все в більшу 
смілість приходили й усе більше людей до них приставало, навіть з учених духовних. 
Не було ані перед тим, ані потім короля, який би так слухав ся католицьких ксьондзів 
та єзуїтів та старав ся так викорінити православну віру, як тодішній польський король 
Жигимонт ІІІ: всякі насильства над православними позволяв робити, церкви православні 
запечатувати й відбирати, духовних арештувати. .. Православні Українці шукали помочи 
у заграничних православних .. але ті лише грошами могли їм помогти. Однако сила, яка 
ще була на Україні, – се була козаччина, тому й православні брацтва, духовні, міщане, 
пани-недобитки починають звертатись до козаків у всяких українських справах, чи що 
до віри, чи що до иньшого. Перед тим козаки боронили тільки своїх козацьких прав... Те-
пер стають вони оборонцями цілого українського, – або як тоді ще казали – руського на-
роду. А що тоді найважнішою національною, всенародною справою вважалась оборона 
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православної віри, що була, як я сказав, мовби знаком української народности супроти 
польської, то козаки дуже завзято боронять православну віру від уніатів» [1, С.40-41].

Знакова постать, видатний діяч козаччини першої половини ХVІІ ст. – Петро Кона-
шевич Сагайдачний – завжди «виступав найпослідовнішим і найрішучішим захисником 
української православної церкви. 

За свідченням сучасників, він «обряд і релігію грецьку» увінчував «культом надзвичай-
но гарячим, більш ніж забобонним, і для тих, що перейшли в лоно римської церкви, був 
він ворогом дуже завзятим і запеклим». Будучи гетьманом, Петро Конашевич разом з 
усім Військом Запорозьким вступив до створеного в 1615 р. Київського Богоявленського 
братства, яке протистояло поширенню католицизму й уніатства в Києві та його окрузі. 
А в 1620 р., коли Сагайдачний обіймав посаду козацького полковника, гетьман Яцько Боро-
давка доручив йому охороняти єрусалимського патріарха Феофана (Теофана), що повер-
тався через українські землі з Москви на батьківщину. Сагайдачний блискуче скористався 
з цієї нагоди, щоб відновити в Україні церковну православну ієрархію, незадовго до цього 
знищену поляками (з 1610 р. на всіх українських землях залишився один-єдиний православ-
ний єпископ – львівський владика Тисаровський). Полковник та його однодумці умовляли 
патріарха висвятити для України вищих православних ієрархів. Після тривалих вагань (бо 
ж побоювався «короля і ляхів») Феофан восени 1620 р. й узимку 1621 р. висвятив ігумена 
Київського Михайлівського монастиря Іова Борецького на київського православного ми-
трополита, а ще шість осіб – на православних єпископів». [5, C.48].

Михайло Грушевський високо цінував гетьмана Сагайдачного, і наголошував у своїх 
дослідженнях, пор.: «Ніколи перед тим козаки не мали такої сили й слави як за Сагай-
дачного. Правительство польське зайняте було війною в Московщині (в тім часі Польща 
замало не знищила Московської держави); в тій війні були йому потрібні козаки, й за 
те позволяло воно їм на Україні робити що хочуть. Або не так позволяло, як не борони-
ло. Україна київська й задніпровська була в козацьких руках. .. Козаки тоді найбільше 
ходили на турецькі землі Чорним морем, аж до Константинополя та Синопа (на мало-
азійські побережу). .. Турецький султан дуже гнівався за се; грозивсь королеви Польщу 
зруйнувати, як не зроблять з козаками порядку; насилав Татар на Україну. Нарешті в 1620 
р. вислав своє військо на Польщу. .. Тоді Сагайдачний пішов помагати польському вій-
ську. Військо польське стояло за Дністром, в теперішній Бесарабії під Хотином, містом 
турецьким. Султан прийшов на них з величезним військом, але козаки з Поляками не да-
лись йому; особливо козаки при тім просто чуда робили. Султан помирив ся з Поляками 
й пішов назад. Всі в Польщі признавали, що тільки завдяки козакам Польща увільнилась 
від небезпеки, – що Сагайдачний спас Поляків від останньої біди» [1, С.43]. 

У своїй мовотворчості М. Грушевський залюблено, але, разом з тим науково та фа-
хово описує та характеризує добу козацтва і, особливо, Хмельниччину. Гідним послі-
довником Петра Сагайдачного у спадщині Михайла Грушевського виступає славетний 
гетьман Богдан Хмельницький, пор.: «Україна угиналась під тяжким ярмом, але тільки 
часу чекала, аби його скинути. .. Духовні й міщане відказували на кривди, що діялись від 
уніатів і католиків православній вірі і вкраїнським людям. І все це чекало тільки іскри, 
аби відразу спалахнути ясним огнем.

І тоді, каже старий літописець український, серед ріжних кривд, які українським лю-
дям робили ся, «натрапили на чоловіка одного, у котрого відібрали пасіку, а та пасіка 
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наробила лиха на всю Польщу». А був тим чоловіком сотник козацький чигиринський 
Зиновій-Богдан Хмельницький.

Був він чоловік заможний, досить учений, в війську козацькім заслужений; в пізні-
шім показав він себе як надзвичайний войовник і правитель та великого хисту і вдачі 
чоловік» [1, С.46]. 

Хмельниччина була епохою «потужного лідера, стиль і атмосферу цієї доби визначає 
насамперед її центральна фігура – Богдан Хмельницький. Кожне покоління українського 
народу по-різному оцінює крок Богдана Хмельницького на Переяславській раді 8 січня 
1654 року. Але основні й об’єктивні наслідки діяльності Хмельницького свідчать самі 
за себе: по-перше, український народ визволився від польсько-шляхетського ярма, і, по-
друге, Україна стала самостійною державою – козацькою республікою, досвід якої, хоча 
й короткий, але має повчальні демократичні здобутки» [7, С. 120]. 

Художнє осмислення та авторська інтерпретація М. Грушевським як історичних по-
дій, так і історичних постатей, представлена у його історичних романах, повістях, опо-
віданнях («Розмова з Кривоносом», «Ясновельможний сват», «Хмельницький у Пере-
яславі», «Про батька козацького Богдана Хмельницького» та багато ін.). 

Важливі для нашої історії та культури постаті митрополита Петра Могили, воєводи 
Костянтина Острозького, події навколо православних святинь, зокрема святої Софії, та 
інші історичні факти згадуються у творах М. Грушевського, зокрема в оповіданні «Ясно-
вельможний сват» пор.: «До року 1633, коли небіжчик Могила, відібравши від уніатів св. 
Софію, переніс туди свою кафедру, Успенська церква була якийсь час кафедральною: коли 
1613р. уніати «ґвалтовно» забрали у православних св. Софію, київська громада, «приві-
леєм великого короля Жигимонта», поручила київському будівничому Волоху Себастіяну 
Брачі переробити якнайспішніше старинну, ще з князівських часів, і велику, але опущену 
церкву Успенія, – «бо опала й ошарпалася била вельми і розвалялася». Тоді протягом пів 
четверті місяця розкидано верхи муру, «по верхніє окна», побудували його наново, поста-
вили баню й укрили, так що можна було службу правити. Тож і по перенесенню кафедри 
до св. Софії Успенська церква звалася кафедрою й була найліпшою парафією в Києві: до 
попівства належало чимало крамниць на ринку, на котрім стояла Успенська церква, а грунт 
займав цілу Щекавицьку гору, що надав церкві ще небіжчик воєвода Костянтин Острозь-
кий, і тут ще попередники отця Кирила завели чудесні сади й городи» [2]. 

Образ Богдана Хмельницького є одним з наскрізним у мовотворчості Грушевського. 
Вчений зазначав, що «Хмельницький здійснив «великий політичний переворот», хоча спо-
чатку не мав такого наміру, оскільки у своїй свідомості не виходив за межі інтересів коза-
цтва» [7, С.121]. І, відповідно, Грушевський був переконаний, що Богдан Хмельницький 
не до кінця усвідомив своєї ролі «ватажка народного визвольного руху» [7, С.121]. Проте 
високо цінували гетьмана різні верстви і прошарки народу, пор.: «Митрополит Сильвестр 
Кос разом з патріархом ієрусалимським Паісієм, що пробував тоді в Києві, чекаючи Хмель-
ницького, з усім головнішим духовенством, з магістратом, з братством виїхав йому на-
зустріч пополудні. Сила-силенна народу з Київа і з околиці рушила теж на Білгородський 
шлях. Коли Хмельницький зблизився на чолі старшини, на чудеснім воронім, багато вбра-
нім коні, з білими перами на соболиній шапці, патріарх з митрополитом вийшли з саней 
йому назустріч з хрестом та свяченою водою. Хмельницький і старшина злізли з коней і пі-
дійшли до хреста. Тут приступив магістрат та підніс гетьману хліб-сіль на срібній тарілці. 



141

По цім стала пописуватись Академія: один з професорів виголосив латинську промову, де 
величав Хмельницького як «Нового Мойсея, опікуна, спасителя, свободи-теля народу від 
лядського іга єгипетського», – «для того то і названий був Богданом – від Бога даний русь-
кому народу». По тім пішли многолітня й слава. Сила народу переймала кожний оклик, із 
замку почали бити «славу» гармати, а далі спудеї Академії стали співати кант:

 Вічної похвали от нас єсть достоїн
 Храбрий на землі і на морі воїн – 
 Войск запорозьких Хмельницький старіший,
 Вождь із радніший.
 Отечество над вся паче возлюбивий
 І його ради ні во что вмінивий
 Розкоші, покой, користі, інтрати,
 І вся привати і т.д.

При співанні того канту патріарх запросив Хмельницького в сани митрополита, в 
котрих вони приїхали, й посадив митрополита по ліву руку, а Хмельницького по праву 
від себе» [2]. 

На думку Н.І. Янкової, «метою художнього осягнення минулого Михайла Грушев-
ського було вивчити й оприлюднити історію українського народу, обґрунтувати власну 
візію історичного конфлікту. Він узявся за цю титанічну працю, репрезентувавши «ве-
ликий словесний скарб нашого народу, який перестане бути тою шанованою, але мало 
використовуваною позицією в нашім національнім інвентарі, якою бачимо його тепер, 
а стане проречистою книгою буття народу» [Грушевський Історія укр.. літ.]. Науковець 
не міг обмежитися лише подіями, не звернувшись до осмислення еволюції суспільної 
свідомості нації, бо історія нашого народу здебільшого була не історією держави, а лише 
спробами само порятунку, насамперед, у культурній сфері та, зокрема, у слові» [7, С.123].

Українське слово, рідна мова дуже цінувались та ретельно вивчались Грушевським. 
С.Я. Єрмоленко у своїй монографії «Мова і українознавчий світогляд» відзначає, що 
його погляди перегукувались з поглядами О.О. Потебні, «загалом із психологічним на-
прямом у трактуванні мови як суспільного явища. М. Грушевського цікавило питання 
мови – важливого знаряддя розвитку культури. Закономірно, що розвиток національної 
культури він ставить у залежність від розвитку української літературної мови. «Справа 
літературної мови, – наголошував М. Грушевський, – й зостається одним з основних 
пунктів в українському питанні». .. М. Грушевський вивчав питання походження укра-
їнської мови в контексті походження інших слов’янських мов. Він був прихильником 
антської теорії походження Русі-України… Учений обстоював думку про безперервність 
розвитку української літературної мови, про зв’язок нової літературної мови із книжною, 
староруською традицією» [4, С.14-15]. 

 Спробою розвитку книжної традиції – від Святих Рівноапостольних Кирила та 
Мефодія, які заклали основи незалежної від Риму національної Слов’янської Церкви 
з власними богослужбовими книгами – з урахуванням складних суперечностей сво-
єї доби, стику культурних традицій та вимог часу стала видатна пам’ятка української 
мови і культури – «Пересопницьке Євангеліє» (1556-1561). І. П. Чепіга відзначала, пор.: 
«Пересопницьке Євангеліє привертало увагу вчених насамперед своєю українською мо-
вою. Цим перекладом творці рукопису відкрили нові потенційні можливості духовного 
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розвитку української нації, сконцентрованій у силі українського слова, і залишили на-
щадкам унікальну рукописну книгу, пам’ятку мови та культури, яка не втратила цінности 
до сьогодні. Вона є свідченням того, що переклади конфесійних текстів – це невід’ємна 
частина писемної культури народу. В історії України ця справа бере початок від Пере-
сопницького Євангелія. Перекладацька діяльність українських книжників продовжува-
ла, таким чином, кирило-мефодіївські традиції щодо розбудови національної церкви і 
оцінюється як подвижницька праця українських патріотів, котрі майже за століття до по-
чатку національно-визвольної війни 1648 – 1654-го рр. виявили прагнення українського 
народу до відродження своєї мови і духовної культури» [6, С. 7]. 

Михайло Грушевський висвітлював важливі проблеми національного відродження, 
збереження духовної культури українського народу, питання генези, історії розвитку лі-
тературної мови в історичних, суспільно-політичних працях, а проблеми функціонуван-
ня української мови, використання її в освітньому просторі, в школі, були предметом 
уваги вченого в його публіцистичних творах [4].

Власний погляд на важливі історичні події характерний мовотворчості видатного іс-
торика, державотворця – Михайла Грушевського. Важко переоцінити роль цієї особис-
тості, знакової історичної, культурної постаті у процесі формування сучасного україн-
ського культурного простору. Його мовотворчість розширює існуючі горизонти нашого 
пізнання, а з іншого – дає можливість зануритися у глибини нашої історії та культури.
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МИХАИЛА ГРУШЕВСКОГО
В статье рассматривается творчество Михаила Грушевского не только как уче-

ного-историка, публициста, но и талантливого писателя. Художественное воплоще-
ние истории, определенные временные срезы, героические события находим в его худо-
жественном наследии, в частности в его исторических романах, повестях, рассказах 
«Светлейший сват», «Хмельницкий в Переяславе», «Об отце казацком Богдане Хмель-
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The article deals with the linguistic creative heritage of Michael Hrushevsky, who was 

a scientist, historian, journalist, and also a talented writer. Art history embodiment, certain 
sections of time, heroic events are refl ected in in his historical novels, short stories “HSH 
Matchmaker,” “in Pereyaslav Khmelnytsky”, “On the cossack Bohdan Khmelnytsky’s father” 
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ДЕКІЛЬКА ДУМОК І СПОСТЕРЕЖЕНЬ ПРО ПОЕТИЧНУ ТВОРЧІСТЬ 
ВИДАТНИХ ПИСЬМЕННИКІВ ХІХ-ГО І ХХ-ГО СТОЛІТЬ 

(В РОЗРІЗІ ЛІНГВОСТИЛІСТИКИ)

У запропонованій нижче статті автор на численних прикладах з художніх творів 
російських (Пушкін, Лермонтов), українських (Шевченко, Тичина, Рильський, Бажан, 
Костенко) літературних авторів, зокрема поетичних, намагається продемонструвати 
специфіку функціонування лінгвостилістики як міждисциплінарної науки.

Ключові слова: поетична творчість, лінгвостилістика, метафорика, ліризм. 
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Дуже багато хто питає, що таке лінгвостилістика? Це філологічний аспект художньої 
творчості, до якої входить і проза, і поезія: тобто художня мова в зв’язку із змістом твору. 
Багато хто з читачів механічно відділяє прозу від поезії, оскільки поезія метафоричніша та 
ліричніша, як правило. Я, в даному разі, буду говорити тільки про поезію. Ніхто не сум-
нівається в тому, що, наприклад, поетичний твір Тараса Шевченка «Реве та стогне Дніпр 
широкий…», або поетична казка Гете «Лісовий цар» – це твори виразно бурхливо поетич-
ні, з наявним романтичним ухилом. На це вказують самі художні засоби творів: у Шев-
ченка – сильний вітер, коли приходить зміна зовнішнього зображення, а саме: верхівки 
дерев гнуться до землі, а річкові хвилі піднімаються, навпаки, вгору. Однак, в цьому творі 
немає нічого містичного. У творі Гете «Лісовий цар» це, перш за все, хвороблива містика, 
де хвора і практично помираюча дитина, хлопчик, на руках у батька-вершника бачить не 
справжню лісову природу під час нічної бурі: тобто качання дерев від вітру, зливу дощу і в 
перших промінях ранкової зорі – тільки гнівні очі лісового царя, в коливаннях же дерев – 
підступні обійми його доньок. Кінець твору трагічний, в російському перекладі: «Седок 
торопился, седок доскакал – В руках его мёртвый младенец лежал…». 

Візьмемо для прикладу твори видатних російських і українських поетів 19-го-20-го 
століть. Скажімо, «Демон» Лермонтова містить чимало яскравих і просто сумних обра-
зів: «И над вершинами Кавказа печальный Демон пролетал – Под ним Казбек, как грань 
алмаза, Снегами вечными сиял…», а, поруч з цим, спокійно-сумний образ: «Где над гря-
дой могильных плит никто давно уж не грустит».

Візьмемо видатних українських поетів двадцятого століття: виразно-метафоричний 
образ Павла Григоровича Тичини: «Там тополі, у полі, на волі – Хтось на Заході жертву 
приніс (мається на увазі західне Сонце), З буйним вітром, свавільним і диким Струнко 
рвуться кудись вдалечінь».

Картини природи, яскраві і виразні, у Миколи Бажана: «Юрбою турів пагорби Дні-
прові, На водопій спускались до води». Або ж у того ж Бажана опис пожежі в Києві, коли 
горіла Центральна бібліотека: «І книги, як птиці, на мокрій панелі, Розпачливо б’ють об-
горілим крилом». І раптом у того ж Бажана – спокійно ліризований образ Києва, тільки 
що звільненого від німецьких окупантів: «Пройшли все місто в тишині й задумі, Крізь 
біль і дощ, Крізь спогади й туман» поєднання образу конкретного і абстрактного: «Крізь 
біль і дощ, крізь спогади й туман», а далі – типовий для Бажана яскравий образ: «Черво-
ний прапор на згорілій Думі, Усипаний уламками майдан». У Бажана нерідко у виразний 
зоровий образ вплітається визначення просте: «У небі високому йшли літаки, Несучи на 
крилах червоні зірки», але визначення просте «В високому небі», тобто не над головами 
спостерігачів, не на аеродромі, а саме на високому, далекому небі. 

У поезії Максима Рильського фігурують, як правило, прості кольорові образи: «Всох-
не Рейн, і ліси не синітимуть», або у Володимира Сосюри: «Вже минула щаслива година, 
Відлетіли ті радісні дні, Темні очі в моєї дружини, А у тебе були голубі», і останній при-
клад, на який я хочу звернути увагу – це Ліна Костенко «Маруся Чурай», яка вже йшла 
на страту «По той бік Сонця і життя». 

Забула сказати про деякі музично-звукові ефекти, які порівняно рідко зустрічаються 
у творах поетичних. Це можна знайти, наприклад, в неповторній поемі Тичини «Похорон 
друга»: «Чому ті сурми плакали, Чому тарілки дзвякали, І барабан, мов в груди бив – 
Хто вік свій відробив?». Можна знайти звукові ефекти, що їх виконує Малинін, у своїх 
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романсах: «Я уеду, уеду, уеду, Не держи, ради Бога, меня! По гусарскому «звонкому» 
следу, Оседлав вороного коня, «Я уеду, уеду, уеду, Что найду в том далёком краю? Про-
трубит ли труба мне победу? Или жизнь отпоёт мне в бою?».

І останній приклад звукового ефекту у поемі Пушкіна «Полтава», де шведський ко-
роль Карл 12-ий несподівано блідим рухом «На русских двинул он полки»; розгорілася 
кривава битва, де «Смешались кони, люди, И залпы тысячи орудий Слились в протяж-
ный вой». Це останнє моє спостереження. 

 
Булаховская Ю. Л., доктор филологических наук, профессор
Киев 

НЕСКОЛЬКО МЫСЛЕЙ И НАБЛЮДЕНИЙ НАД ПОЭТИЧЕСКИМ 
ТВОРЧЕСТВОМ ВЫДАЮЩИХСЯ ПИСАТЕЛЕЙ ХІХ-ГО И ХХ-ГО ВЕКОВ 

(В РАЗРЕЗЕ ЛИНГВОСТИЛИСТИКИ)
В предложенной ниже статье автор, приводя многочисленные примеры из 

художественных призведений русских (Пушкин, Лермонтов), украинских (Шевченко, 
Тычина, Рыльский, Бажан, Костенко) литературных авторов, в частности поэтических 
произведений, осуществляет попытку продемонстрировать специфику функциониро-
вания лингвостилистики как междисциплинарной науки. 

Ключевые слова: поэтическое творчество, лингвостилистика, метафорика, лиризм. 
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A FEW IDEAS IN RELATION TO POETIC CREATION OF WRITERS OF THE 
ХІХth-ХХth CENTURIES 

The article deals with an attempt to show specifi c character of functioning of lingvostilistics as 
an interdisciplinary science. Numerous poetic works by Russian (Pushkin, Lermontov), Ukrainian 
(Shevchenko, Tychina, Ryl'skiy, Bazhan, Kostenko) authors served as a source of examples.
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ПРЕЦЕДЕНТНЫЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ 
ГЕНДЕРНЫХ СТЕРЕОТИПОВ: ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

В работе проводится анализ особенностей репрезентации гендерных стереотипов-
на материале русского и даргинского языков. С этой точки зрения рассматривается 
функционирование паремиологических единиц, квалифицируемых в качестве прецедент-
ных высказываний, в языковой картине мира русского и даргинского лингвокультурного 
сообщества.

Ключевые слова: лингвокультура, гендерные стереотипы, языковая картина мира, 
прецедентные высказывания, русский и даргинский языки.

Безусловно, представления о феминности и маскулинности и репрезентирующие их 
стереотипы могут существенно отличаться в различных культурах, что естественным 
образом отражается в особенностях языковых картин мира разных лингвокультурных 
сообществ. Этот факт определяет актуальность исследования лингвосоциокультурного 
аспекта гендерных отношений в целом. Кроме того, степень изученности гендерной про-
блематики при сопоставлении лингвокультур с разной конфессиональной принадлежно-
стью, например, русской и даргинской, еще недостаточна, в связи с чем в статьерассма-
тривается реализация гендерных стереотипов в русском и даргинском провербиальном 
пространстве [Абдурагимова 1989].

Известно, что взаимоотношения между явлениями действительности и их оценка, 
представленные в обыденном сознании социума, достаточно полно зафиксированы в 
языке, поэтому при исследовании менталитета определенного лингвокультурного со-
общества язык часто является одним из объектов пристального анализа. Изучение язы-
ковых единиц позволяет представить картину мира (менталитет) определенного этноса. 
Это касается и гендерных представлений, которые отражаются вразличного рода пре-
цедентных феноменах. С данной точки зрения интересны паремиологические единицы 
русского и даргинского языков, которые квалифицируются современными авторами как 
прецедентные высказывания [Красных 1998].

Паремии занимают особое место в языковой картине мира, так как они наиболее 
лаконично иобразно позволяют выразить целый комплекс культурных смыслов, со-
пряженных с феноменом человека, человеческого сознания и человеческих ценностей 
и отношений. Паремиологические единицы как прецедентные высказывания являются 
основой когнитивной базы лингвокультурного сообщества, составляя значимую часть 
структуры знаний и представлений социума [Красных 2002]. Они способны передавать 
различные стереотипные представления того или иного социума, в частности гендерные. 

Гендерные стереотипы свойственны любой культуре и реализуются в процессе ре-
чевой коммуникации. Во многом эти стереотипы в разныхлингвокультурах совпадают. 
И связано это с тем, что гендер не только социальный конструкт, но и биологический. 
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Гендер в современном понимании – это «большой комплекс социальных и психологи-
ческих процессов, а также культурных установок, порожденных обществом и воздей-
ствующих на поведение национальной языковой личности» [Маслова 2001: 124]. Про-
цесс конструирования индивидуального гендерного сознания обычно осуществляется в 
процессе первичной и вторичной социализации личности при ее вхождении в поле рас-
пространенных социальных и культурных стереотипов, отношений и норм, различных 
предписаний, за пренебрежение которыми общество, как правило, порицает личность 
(ср. устойчивые выражения: не дерись, как мальчишка; не плачь, как девчонка). Начиная 
с рождения и в течение всей последующей жизни, человек находится под воздействием 
достаточно жесткой системы (например, цвет одежды ребенка, колясок, набор игрушек 
также определены его полом) и осваивает представления о типичном поведении жен-
щин и мужчин, их социальной роли и статусе. При этом в разных лингвокультурныхпро-
странствах возможно наблюдать различные гендерные системы, но в каждом обществе 
эти системы бинарны таким образом, что асимметрия мужское/маскулинное (внешние 
характеристики, модели социального поведения, профессии и прочее) считаются доми-
нирующими, значимыми и первичными. Всё женское / фемининное представлено вто-
ричным, подчиненным и второстепенным с точки зрения общественной деятельности 
[Ефремова 2009: 69]. Таким образом, гендер является одним из способов социальной 
стратификации общества, который наряду с другими социально-демографическими фак-
торами организует систему социальной иерархии.

На конструирование гендерного поведения влияют сформировавшиеся в определен-
ном социуме гендерные роли, но сами они находятся под воздействием существующих 
в том же обществе гендерных стереотипов. Таким образом, устойчивость гендерных ро-
лей возможна при постоянной ретрансляции в концептуальной и языковой картине мира 
гендерных стереотипов, в частности посредством воспроизводства различного рода пре-
цедентных феноменов, в том числе разнообразных паремий. 

В стереотипном образе мужчины, прежде всего, присутствуют качества, коррелирую-
щие с деятельностью и активностью: предприимчивость, стремление к достижению цели 
и соревнованию, решительность, отвага, самоконтроль, уверенность в своих силах, уме-
ние делать бизнес. Женщине же обычно отказывается в обладании этими качествами: ей, 
напротив, приписываются пассивность, нерешительность, осторожность, забота о соблю-
дении норм. Также типично мужскими являются такие характеристики, которые обычно 
соотносимы с позициями власти и управления – стремление к лидерству, амбициозность, 
властность, ответственность, сила, умение принимать решения, ум, реализм. В качестве 
женских описываются чаще такие характеристики, как покорность, беспомощность, за-
висимость, безответственность, слабость, необъективность [Дударева 2002]. При этом и 
те качества, которые характеризуют когнитивную сферу человека, при их соотнесении с 
полом так же представлены полярно как по содержанию, так и по оценке. Логичность, 
рациональность, более быстрый ум, объективность, критицизм приписываются мужчи-
не. И, наоборот, меньшая способность рассуждать, иррациональность, нелогичность, не-
критичность восприятия и даже глупость – женщине. Пожалуй, единственно социально 
одобряемым атрибутом женщины в когнитивной сфере является интуиция – качество, 
которое нередко противопоставлялось ограниченности мужского разума [Грошев 1998]. 
Тем самым, в свете гендерных стереотипов мужчина предстает как сильный, активный, 
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интеллектуальный, рациональный, властный. Женщине, как правило, приписываются 
противоположные черты: пассивность, эмоциональность, покорность, зависимость и др. 
Данные стереотипичные характеристики мужчины и женщины представлены в концепту-
альной картине мира и отражаются в языковой, например, в различного рода прецедент-
ных высказываниях, например, в русских устойчивых выражениях, отражающих женские 
качества, ее вторичность:волос долог, ум короток; бабьи умы разоряют домы;у бабы ума, 
что волос на камне; жена без грозы – хуже козы; курица не птица, женщина не человек, а 
также в даргинских: хьунагIякьлугIятIалакъуйрукъгъунасаби(‘женский ум короче лягуши-
ного хвоста’); хьунагIякьлухьархIявализибсаби(‘ум женщины на подоле платья’).

Исследование русского и даргинского провербиального пространства позволяет вы-
делить при описании характерных черт мужского и женского пола два тематических бло-
ка – «Личностные характеристики» и «Социальные роли», иллюстрирующих стереотипные 
представления о мужчине и женщине в русской и даргинской лингвокультурах. Рассмотрим 
один из них – «Социальные роли», определив в них основные базовые составляющие. 

При опоре на отобранный языковой материал, говоря о социальной роли мужчи-
ны в русских и даргинских национальных традициях, следует отметить их схожесть. 
Так, в русских пословицах и поговорках встречаются языковые единицы, в которых 
мужчина позиционируется как хозяин, владелец; добытчик, работник: муж – дому 
строитель, нищете отгонитель; мужик в семье, что матица в избе; защитник (за-
ступник, покровитель): какой бы муж ни ворона, но жене оборона; за мужа зава-
люсь, никого не боюсь. Мужчина в даргинской семье также представляется в каче-
стве основного добытчика, кормильца, владельца семьи, как, например, в пословице: 
мурулвебкIалли, баркатрабетихъу (‘когда умирает хозяин, вслед пропадает и его иму-
щество’). Это же наблюдаем в принятых в даргинской лингвокультурепожеланиях се-
мье: бетмахъабкьапIахъалибарглизиб! (‘да не исчезнет мужская папаха в доме! – по-
желание, чтобы семья не осталась без мужчины-кормильца’). Подобно тому, что мож-
но увидеть в русских пословицах и поговорках, мужчина в даргинской национальной 
культуре воспринимается в качестве явного лидера, обратный же ход вещей (уступка 
женщине, жене) порицается и высмеивается. Мужчина, подчинившийся жене, считает-
ся пропавшим, как и его дом: хьунуйкайкахъибсимуруладхIелзан (‘муж, сваленный же-
ной, уже не поднимется’); мурулхьунахIянчилизиахъалли-хъабаракатайсу (‘муж, если 
жены работу делает, то пропадет баракат дома’). В народной речевой практике встреча-
ется еще одна пословица, которая не зафиксирована в словарях даргинских пословиц: 
гIяргIячитбебшибситтахъалугьа (‘петуха, что от курицы бежит – режут’).

Стереотипные мужские социальные роли в обеих культурах – это, прежде всего, роль 
мужа, отца и сына, (а также друг, храбрец – в даргинской культуре). 

Формально главенство мужчины отражает нормы семейного этикета, в котором 
подчеркивается престиж мужчины. В этой связи как в русском, так и в языках Даге-
стана можно обнаружить ряд изречений, в которых отражена лидирующая позиция 
мужчины (в доме, в семье, в обществе). При этом утверждение социального поло-
жения женщины и положительного отношения к ней окружающих зачастую проис-
ходит благодаря присутствию в ее жизни мужчины, с которым она связывает свою 
судьбу: птица крыльями сильна, жена мужем красна;честна жена мужем. То же са-
мое наблюдается и в даргинской языковой картине мира: цIахсихьунулгIяхIси муруй 
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жагариркьу(‘некрасивую женщину хороший муж может сделать красивой’). В стере-
отипном восприятии при сравнении женщины с мужчиной подчеркиваются ее досто-
инства, таким образом может быть выражен комплимент в ее адрес. В русском про-
вербиальном пространстве также положительно оцениваются в женщине мужской 
ум (об умной женщине), мужская хватка (об удачливой женщине), мужской характер 
(о женщине с твердым характером) и т.д. Доминирующая мужская роль отражена и в 
следующих пословицах даргинцев: муруллакьапIаахълибирар, хьунакIаначир (‘папаха 
выше платка’); мурулагарсихьунул-бацхIебацунсихъугъунарирар (‘женщина без муж-
чины, как невспаханное поле’). Тем самым, на первое место выдвигаются мужские 
качества, которые оцениваются выше женских: муруй сари хьунул – хьунулретарахъуси 
(‘мужчина делает женщину женщиной’).

Можно заметить, что в русской культуре, в отличие от даргинской, стереотипная 
роль сына постепенно утрачивает свою социальную значимость. Наоборот, в даргинской 
лингвокультуре роли сына уделяется немалое внимание. В научной литературе даже сло-
жилось мнение, что рождение представительницы женского пола встречается на Север-
ном Кавказе холодно, а порой враждебно. Основой для подобной интерпретации чувств 
является то обстоятельство, что предпочтительное отношение к мальчику диктуется ис-
ключительной ролью мужчины в традиционном обществе. Рождение сына рассматри-
вается как продолжение рода, а девочка же воспринимаетсякак «чужой товар». Так, в 
даргинских пословицах: уршихъайгIивяхIхIерикIар, рурсидураряхI (‘сын в дом смотрит, а 
дочь на улицу’); дурхIяагарсихъулибталихIхIебирар (‘в доме, где нет сына – несчастье’). 

Одинаково значительное место в обеих культурах занимает позиция отца. Дання со-
циальная роль имеет высокий статус, она важна и значима в русской и даргинской линг-
вокультурах. Обычно отец является авторитетом в семье и источником благосостояния, 
например, в русской языковой картине мира: где хороший отец, там и сын молодец. 
Подобное находим и в даргинской: дудешагарсиуршигьарктиунзагъунавирар (‘сын без 
отца, как открытая дверь’). Причем воспитание мужчин в семье представителей народов 
Дагестана происходит очень строго в рамках требований горского намуса (нравственная 
категория, выражающая эталон чести и порядочности). 

Именно из воспитания складывается и характер будущего мужчины, потенциаль-
ного друга, героя, поэтому в даргинских паремиях ярко представлены такие социаль-
ные роли, как «герой-храбрец» и «друг»: гIяхIгъабза шила пахру (‘герой – гордость 
для села’); гIяхIгъабзанибецIлахIуйзирадцIакайсу (‘храбрец из глаз волка огонь до-
станет’) и др.; гьалмагълигьалмагъбалагьлизивхIелта(‘друг друга в беде не бросит’), 
гьалмагъличивдукаряхIибси – висар (‘кто над другом посмеется – пожалеет’) и др. В 
русских пословицах также подчеркивается значимость дружбы, социальная роль храбре-
ца в русской языковой картине мира отдельно не выделена, хотя само качество оценива-
ется положительно: смелость (отвага) города берет.

Рассматривая репрезентацию возможных социальных ролей женщин в языковой кар-
тине мира, следует подчеркнуть тот факт, что все они (как в русском, так и даргинском язы-
ках) связаны с исполнением определенных обязанностей в семье, т.е. малой социальной 
группе. Наиболее социально значимая роль женщины – это роль жены, судя по пословицам 
обоих языков. В русской лингвокультуре хорошая жена в первую очередь – добрая, береж-
ливая, хозяйственная, уважительно относится к мужу и т.д.: добрую жену взять – ни скуки, 
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ни горя не знать. То же самое наблюдается и в даргинскойлингвокультуре: хьунуйсабиму-
рулларахъарабагьаралибкьяхъяни (‘цену мужа и дома прибавляет хорошая жена’). В дар-
гинской культуре плохо воспринимается главенство жены (ср. в р.яз.: муж – голова, жена – 
шея, куда захочет туда и повернет), так как для дагестанских народов с патриархальным 
укладом семьи характерно доминирование мужа в семейной паре:чедирикибсихьунул-
балагь (‘победившая жена – раздавленное горе’). В русском провербиальном пространстве 
встречается достаточно много паремиологических единиц, транслирующих идею «бьет = 
любит»: кого люблю, того и бью; чем больше жену бьешь, тем щи вкуснее; милый уда-
рит – тепла прибавит, что не находит соответствия в даргинском провербиальном про-
странстве, где встречается одно выражение: хьунуйдирхьахIегалли, муруй хIедирхъа (‘если 
жена не даст палку /не даст повод/, муж не станет бить’).

Естественно, одной из самых значимых социальных ролей женщины в обществе 
является роль матери.Заметим. Что отношение к матери принципиально иное, чем к 
жене: жена для совета, теща для привета, а нет милей родной матери; нешладяхI – 
берхIиладяхIдирар(‘ лицо матери как солнце’). 

И в русской, и вдаргинской национальных картинах мира важное место в сфере се-
мейных ценностей занимают отношения между невесткой и свекровью: свекровь на печи, 
что собака на цепи;уршилахьунулгIелихъубешнешхIейгахъу, хъубешнешритаурхIели – 
уршилахьунулхIейгахъу (‘когда сама невестка, ненавидишь свекровь, когда становишься 
свекровью, ненавидишь невестку’). 

Интересно отметить, что социальная роль тещи актуализируется только в русском 
провербиальном пространстве и несет чаще негативную оценку: был у тещи, да рад 
утекши. Наоборот, в даргинской культуре у зятя и тещи, как правило, доверительные 
теплые отношения, поэтому нет практически пословиц, негативно характеризующих 
тещу: хьунуйчиляхIмейхъут, илиланешличилехIехъи (‘не слушай жену, слушай ее мать’).

Как показывает анализ прецедентного языкового материала, главной ценностной 
характеристикой образа женщины в русской и даргинской картине мира является ее 
способность быть пригодной для брака, создания семьи. При этом пословицы, указы-
вающие на отрицательный образ женщины в семье/браке, в количественном отношении 
доминируют над пословицами, отрицательно оценивающими мужчину в семье/браке, 
тем самым, в русской и даргинской лингвокультурахотрицательно маркированный образ 
женщины преобладает над положительным.

Делая выводы, подчеркнем тот факт, чтопредставленные в провербиальном про-
странстве прецедентные высказывания способствуют отражению, закреплению и фор-
мированию стереотипных представлений о свойствах и характеристиках представителей 
мужского или женского пола. В свою очередь, сравнительный лингвокультурологиче-
скийанализ прецедентных феноменов позволяет описать коллективные представления 
об идеале и  антиидеале мужчины и женщины, которые закрепленыв той или иной языко-
вой картине мира и репрезентируют основные гендерные стереотипы. 
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У роботі здійснюється аналіз особливостей репрезентації гендерних стереотипів на 
матеріалі російської та даргинської мов. З цієї точки зору розглядається функціонування 
пареміологічних одиниць, які кваліфікуються як прецедентні висловлювання у мовній 
картині світу російського і даргинського лінгвокультурного співтовариств.
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PRECEDENT STATEMENTS AS AN IMPLEMENTER OF GENDER 
STEREOTYPES: LINGUISTIC CULTURAL ANALYSIS

This article presents the implementation of gender stereotypes in the Russian and Dargin 
proverbial space. Functioning of Paremiological units, qualifi ed as a precedent statements, 
in language picture of the world of Russian and Dargin linguocultural community is explored 
from this point of view.
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СПОСТЕРЕЖЕННЯ НАД ЛЕКСИКОЮ 
ПУБЛІЦИСТИКИ ЄВГЕНА МАЛАНЮКА: 

СЛОВО ЯК ОБ’ЄКТ АВТОРСЬКОЇ РЕФЛЕКСІЇ

Розглянуто публіцистичні тексти Євгена Маланюка, що ввійшли до двох томів 
«Книги спостережень». Об’єктом аналізу є вислови з метамовним компонентом. Пока-
зано, що такий компонент актуалізується в тих випадках, коли автор вербалізує ключо-
ві для своєї картини світу концепти, реагує на неприйнятні для себе втручання в мовну 
картину світу, які призводять до видозміни як денотативного, так і конотативного 
складників значення. Метамовні засоби регулюють експресивність вислову, встанов-
люють дискурсивну солідарність або проголошують дискурсивний конфлікт, останнє 
передусім – із радянською владою та ідеологією.

Ключові слова: метамова, концептуалізація, мова публіцистики, ідеологема, дискурс.

Великий корпус публіцистичних текстів і навкололітературної есеїстики Євгена Ма-
ланюка ще потребує уважного дослідження, зокрема лексикологічного. На сьогодні спо-
стереження над лексикою цього автора стосуються майже виключно його поезії [див., 
напр., 1–4] і дають відповіді на низку питань щодо ролі в ній різних лексико-семантич-
них груп, насамперед онімів. Актуальним є і продовження опрацювання лексичних засо-
бів ідіолекту Є. Маланюка у функціонально-естетичному аспекті, і пошук нових підходів 
до індивідуального лексикону письменника. У цій статті буде запропоновано один із та-
ких підходів – спробу проаналізувати ті контексти з публіцистики Маланюка, у яких сло-
вовживання супроводжуються авторськими коментарями, зауваженнями, рефлексіями, 
тобто відбувається вихід на метамовний рівень. Немає сумніву, що такі вислови є пока-
зовими щодо організації внутрішнього лексикону автора, вони засвідчують ключові кон-
цепти й загалом вузлові точки його картини світу, відображують зони номінативної на-
пруги, коли вибір лексичного засобу для номінації стає не просто технічною проблемою 
втілення думки, а свого роду прагматичною декларацією. Навіть тоді, коли дослідження 
саме такого явища спеціально не ставиться за мету, цілісний аналіз публіцистичного тек-
сту показує важливість рефлексії над словом у цього автора. Про це свідчить, зокрема, 
спроба інтертекстуального прочитання публіцистичної статті Є. Маланюка «Крути – на-
родини нового українця» [6], у якій серед інтертекстуальних структур виділено мовні 
кліше, наголошено на особливій прагматиці їх уживання; так само відзначено рефлексію 
над словом українізація в його більшовицькому розумінні.

Тож пропоную системний аналіз метамовних висловів Євгена Маланюка за їхньою 
природою та прагматикою. Матеріалом для статті є два томи «Книги спостережень» [7; 8].

Важливим для автора в публіцистичному вислові є прояснення змісту ключових кон-
цептів своєї / соціогрупової / національної картини світу, а засобом цього часто стає 
рефлексія над ім’ям концепту і / або словами з ядерної зони його номінативного поля, 
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наприклад: «…та сіра сталевість, що є ознакою зовсім не української волі (слово, що в 
нашій мові, під впливом ріжних «земель і воль», зовсім затратило свій природний сенс)» 
[8: 294]. Слово воля в українській мові може позначати як свободу, відсутність обмежень 
і перепон, так і внутрішню характеристику людини, яка полягає, зокрема, й в умінні 
ті обмеження та перепони собі ставити; дискурс демонструє домінування першого зна-
чення, мовець металінгвальними засобами виставляє власні координати з акцентом на 
значенні другому.

Особливо часто автор апелює до концепту ЛІТЕРАТУРА і його субконцепту ПОЕЗІЯ, 
вони найбільшою мірою перебувають у фокусі уваги письменника. Відповідно, автор є 
уважним до слововживань і за допомогою вибору лексики розставляє власні оцінні ак-
центи, а метамовними засобами їх посилює: «Є вони [вірші Василя Ґренджі-Донського – 
Р. Т.] на багатьох сторінках збірника правдивою поезією, таким рідким у нас явищем 
серед десятків книжок з марним псевдонімом: «поезія»» [7: 506]. Оскільки література і 
поезія є в авторській картині світу саме концептами, а не несуть лише поняттєвий зміст, 
контексти з їх метамовним виміром містять емоційний складник: «Коли чую цей вираз 
«українська література», мене завше проймає складне й тривожне почуття» [7: 11]. 
Емоції пов’язані саме з варіантами концептуалізації, що стоять за нібито однаковим ужи-
ванням мовного знака.

Використовувані в розмовах про літературу і поезію мовні одиниці, що мають на меті 
вписати митця або напрям у певні наявні дефініції, викликають комунікативну напругу 
через незадовільність таких дефініцій, і ознаки цієї напруги виводяться в текст із метою 
досягнення повнішого комунікативного порозуміння з читачем: «Клясицизм, вірніше, олім-
пійство Лесі Українки вимагали б хоч короткого застановлення вже хоча б тому, що лі-
тературна термінологія, як все в цій особливій добі, перейшла не одну інфляцію і нині 
фактично так, як не існує. Насамперед слово «клясик» чи навіть «олімпієць» не треба 
вважати за ранґу чи ступінь ієрархії. Це просто – тип мистця» [7: 98]. Недаремним є 
зауваження есеїста про особливу добу. У публіцистики Євгена Маланюка і, ширше, в усьо-
го його ідіолекту включно з поезією одна з характерних рис – саме те, що автор як homo 
loquens мусить реагувати на виклики, які йому ставить доба, котра формує свою картину 
світу і претендує на втручання в усі пласти значення слова – і конотативну, і денотативну 
семантику. Зміни в значеннєве поле слів вносить сама новітня історія літератури та філо-
софії, й автор не може на це не реагувати, коректуючи власне слововживання: «Можна 
було б назвати той [Шевченків – Р. Т.] романтизм реалістичним, коли б таке окреслення 
мало мистецький сенс і не було так скомпромітоване численними Бєлінскіми» [7: 63]. За-
галом слова реалізм, реалістичний в ідіолекті Є. Маланюка мають яскраво виражені коно-
тації негативного змісту, у чому є підстави вбачати не тільки естетичні, а й національні, а 
також філософські складники, пор.: «В ніоднім мистецтві світа т. зв. реалізм (термін 
досить потворний і, властиво, філософічно безсенсовний) не був так культивований, як 
в Росії» [7: 410]. Цей вислів із метамовним компонентом є підсумком аксіологічно насна-
женого судження: «Безсилі схопити внутрішній (духовий) трепет життя, божественну 
таємницю існування людського, нечулі на електричність правдивої пристрасти, сліпі на 
магічне світло почувань, низькі й примітивні, щоб відчути формотворчу силу Ероса, – ро-
сійські письменники віддавна пасивно віддавалися пласкій, не вимагаючій фантазії, штуці 
«описовости», «репортажування»» [там само]. Таким чином, термін реалізм набуває в 
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індивідуальній картині світу Є. Маланюка і в його ідіолекті «від’ємної» семантики, вказує 
на світоглядну обмеженість, а метамовними засобами автор розкриває фрагмент власної 
картини світу й здійснює прагматичну декларацію.

Метамовна рефлексія актуалізується тоді, коли автор уживає слова, значення яких 
є для нього широким і об’ємним, натомість у суспільних дискурсивних практиках 
така широта і об’ємність можуть утрачатися. Опрацювання текстів показало цілу низ-
ку таких прикладів: «…до правдивого театру, що був від віків театром трагедій-
ности (в широкім і глибокім значенні того слова), а тому також і школою духо-
вного героїзму в найглибшім сенсі того слова» [7: 436]; «…вміє промовляти рівним, 
«об’єктивізованим», отже епічним – в ліпшім значенні цього слова – і вірним то-
ном» [8: 48]. Слова, семантику яких метамовно акцентовано, належать до семантич-
ного поля літератури й естетики. У першому випадку мовець реагує на те, що слова з 
естетичного поля в практиці суспільства вийшли за межі власне розмов про мистецтво 
і через це неминуче змінили свою семантику, наростили конотації (передусім із пу-
бліцистичного дискурсу), які затирають зв’язок з естетичною їх рецепцією; Маланюк 
відновлює останню. У другому випадку мовець указує, що слово недостатньо розуміти 
в термінологічному, а отже, емоційно й оцінно нейтральному значенні – він наголо-
шує наявність аксіологічного компонента через пряму аксіологему ліпший. Аналогічно 
декларується «глибина» слова клясик у такому вислові: «…Лесі Українки […] – кляси-
ка в доглибнім, а не історично-літературнім значенні цього слова» [7: 93]. На ґрунті 
рефлексії над словом постають два виміри літературознавства – поверхнево-фактогра-
фічне і глибинно-метафізичне; саме другого Є. Маланюкові повсякчас бракувало, і він 
намагався долучитися до нього і своїми текстами.

Семантичне поле літератури містить у своєму складі низку лексичних одиниць, які 
об’єктивують процеси і явища, пов’язані з творчістю. Сутність творчого процесу настільки 
складна, що назви його елементів хоч і існують у людській мові, проте часто сприймають-
ся як приблизні, незадовільні, утворюючи зону номінативної нестабільності: «Музи бо не 
люблять галасу і вимагають того не легко окреслюваного (а часом і невловного) стану, 
що поети називають його «творчим спокоєм», «вільним спокоєм», «тайною свободою»» 
[7: 485]. Ми вже показували в одній із попередніх праць, наскільки незадовільним вида-
ється для сучасних письменників слово натхнення [5]; і хоча прямої негативної вказівки в 
Є. Маланюка не спостерігається, все ж його ідіостиль потребує якщо не заперечення слова, 
то принаймні його метамовної конкретизації: «…хвиля надхнення, чи, конкретно кажучи, 
година несказаного творчого напняття» [7: 272]. Вбачаю в цьому принципову антипате-
тичність чи принаймні непатетичність Маланюкової стилістики.

Оскільки у своїй есеїстиці, яка ввійшла в «Книгу спостережень», Маланюк часто ви-
ступає як критик, котрий роздає оцінки, або як історик літератури, але не безсторонній, 
а такий, що стоїть на чітких засадах, проголошує і захищає їх, – цілком природно, що в 
мовних структурах цих текстів велику роль відіграють оцінні засоби. Метамовний рівень 
слугує авторові в таких випадках для того, щоб відрегулювати силу оцінки та експресії, 
вивести їх на потрібний рівень, але водночас не втратити при цьому контакту з читачем. 
Показовий фрагмент: «Тичина починав як поет, що межує з геніяльністю (сказати «як 
геніяльний поет» – трохи страшно!)» [7: 301]. Очевидно, що оцінки та їхні ступені у 
внутрішньому лексиконі автора не диференційовані від початку, він мусить їх формувати 
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за щаблями наявних у мові градацій і при цьому зважати на емоційно-конотативний 
шлейф слів, причому не лише для себе, а й для читача. Водночас якщо автор упевнений 
у силі оцінки, яку він хоче висловити, то метамова може стати додатковим підтверджен-
ням усвідомленості та обґрунтованості: «…хто спричинився до того процесу смертель-
ної механізації мистецтва, до розкладу його – не бачимо потреби вживати більш 
м’якого виразу» [7: 411]. Сильним засобом оцінки є розрив кліше з введенням аксіоло-
гічного компонента, і для виразності в цьому випадку автор спочатку відтворює кліше 
ніби автоматично, а потім деавтоматизує сприйняття читача метамовним засобом і цим 
фокусує особливу увагу на оцінці: «…в цім донедавна ще «александрійськім» осередку 
нашого мистецького життя, чи тепер – лишень тривання» [7: 270]. Слово тривання 
є інгерентно нейтральним, проте сильною його адгерентна аксіологічна семантика стає 
саме за рахунок метамовного заміщення, наголошення на невластивій ролі слова.

Повертаючись до ролі метамовної рефлексії у вербалізації найголовніших концептів 
авторської картини світу, варто звернути увагу на часту наявність метамовних комента-
рів до втілень концепту ЛЮДИНА. Євген Маланюк, як видно з його есеїстичних текстів, 
гостро переживає концептуальні зміни, які відбуваються в цій когнітивній структурі у 
ХХ столітті, причому бачить їх і в специфічній ролі людини в системі життя Радянського 
Союзу, і загалом у світі. Показовим щодо цього є вислів: «Романтизм живе в середньо-
віччю і ренесансі. Він чуйно стоїть на сторожі людини і народу, лише не в змеханізова-
нім і деґрадованім значенні цих слів» [7: 62]. Дуже характерним у вербалізації концепту 
ЛЮДИНА для Маланюка є шевченківський інтертекст – саме на семантиці відповідних 
мовних знаків у Т. Шевченка автор наголошує не раз, наприклад: «По Шевченкових ге-
роях, що завше є люди (в Шевченківськім значінні того слова), герої інших його ро-
мантичних сучасників – при всій їх мистецькій і моральній правдивості – видаються – 
трохи штучними, трохи, подекуди, театральними» [7: 64]. Також: «Людини, чоловіка, 
кажучи словами Шевченка, образу Божого – в мистецтві залишалося чим далі, тим 
все менше» [8: 24].

Загалом слід відзначити, що метамовні відсилання в низці випадків засвідчують дис-
курсивну солідарність Євгена Маланюка з цитованим автором, указують на те, що есеїст 
членує дійсність у власній ментальній картині за тими взірцями, які запропоновані в дис-
курсивному просторі літератури, творить власну експресію на ґрунті експресії, закріпле-
ної історично в авторських мовних знаках. Тут можна продовжити ілюстрації так само 
Шевченковим інтертекстом: «…треба усвідомити собі, яким, словами Шевченка кажу-
чи, великим льохом історіотворних сил був і є той степ український» [7: 474]. Іншим 
автором, дискурсивна солідарність із яким простежується в різних есе Маланюка і мовні 
знаки якого слугують Маланюковим прагматичним імплікаціям, є Микола Хвильовий. 
Характерно, що з Хвильового Маланюк запозичує інноваційні лексеми з соціально-оцін-
ним змістом: «…від сільського примітивізму і «закобзареної» (як казав Хвильовий) психі-
ки попереднього покоління» [7: 239]; «…з легкої руки Хвильового повстав дуже влучний 
термін «енківщина»» [7: 267], а також славнозвісну експресему водночас і соціального, 
й індивідуального змісту: «Кинуте молоді славнозвісне гасло Хвильового «дерзать» – 
може єдиний Влизько почув і вповні перейнявся його історичним сенсом» [7: 491].

Дискурсивна солідарність відіграє велику роль для Євгена Маланюка, метамовний 
рівень слугує її підтриманню, проте водночас надзвичайно дієвим засобом метамова є в 
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проголошенні дискурсивного конфлікту. Тут найбільшою мірою Маланюк протистоїть 
радянському ідеологізованому дискурсу, з яким, як і з дискурсом російсько-імперським, 
веде постійну вербальну боротьбу (зрештою, ці два чужі дискурси для Маланюка небез-
підставно є різними виявами однієї сутності, однієї ментальності). Автор вдається до 
низки прийомів, вводячи чуже слово в текст. Він просто маркує слово і вказує на його 
специфіку: «Скільки атраменту проллято сов-критиками для уславлення славнозвісного 
«жовтня» і «революційного» (в російськім розумінні) ренесансу української літерату-
ри!» [7: 21] (Маланюк, на відміну від пересічної людини з радянської України, має в 
ідіолекті інше значення слова революційний, пов’язане з визвольними змаганнями укра-
їнського народу, тож вдається до метамовного маркування). Він прямо вказує на емоції, 
які викликає в нього лексична одиниця з радянської мови: «…совєтський «житель» (до 
речі – нове «українське» слово, що своєю моторошною генезою віддає, одначе, цілий сенс, 
що міститься в понятті «мешканця» СССР» [7: 445], і цим наголошує на викривленості 
української картини світу в підрадянських умовах. Ця викривленість є настільки глибо-
кою, що змушує автора передавати її «зняттям» навіть базових номінатем радянського 
дискурсу, показуючи справжню сутність ситуації через метамовні виправлення-уточнен-
ня: «Українську літературу в УССР (себто «на юґє Союза») сьогодні фактично загнано 
в могилу мовчання» [7: 269]. Нарешті, автор дисфемізує радянські номінативні одиниці, 
використовуючи прийом зняття масок, і дає прямі негативні оцінки того, що криється за 
радянськими кліше: «Совєтська влада […] заздалегідь зорганізувала собі для урядових 
потреб групу партійних графоманів під назвою «пролетарських письменників»» [7: 351]. 
Полеміка з радянським дискурсом на рівні номінативних одиниць є в есеїстиці Маланю-
ка постійною і глибокою, тут розглянуто лише невелику частину висловів і засобів, до 
яких вдається публіцист. Водночас і інші фрагменти «загальноприйнятої» картини світу, 
його концептуалізації й категоризації стають об’єктом прискіпливої авторської уваги в 
тому числі на номінативному рівні, порівняймо: «Культура й література народів, що їх 
дехто легковажно зве «малими», іноді обдаровують світ несподіванками» [8: 9]. Вислів 
містить указівку на поширену номінацію і є дискусійним зачином тексту, що має пере-
форматовувати стереотипне уявлення, закріплене в номінативній одиниці.

Таким чином, навіть із цього нарисового дослідження, яке охопило невелику частину 
Маланюкових метамовних висловів, можна зробити висновок про поліфункціональність 
метамовних засобів в есеїстиці автора. Маланюк декларує своє бачення історії, культури 
та суспільного устрою, на когнітивному рівні – розробляє когнітивні структури власної 
картини світу і прагне, як це властиво публіцистам, впливати на картину світу аудиторії, 
зокрема національної. Для цього автор потребує апеляції до мовних знаків, у яких закрі-
плено уявлення про дійсність, стереотипи та ідеологію. Також метамова допомагає ре-
гулювати експресивно-оцінні градації, робить вислів точнішим, а також ставить акцент 
на стратифікації одиниць у внутрішньому лексиконі та цілеспрямованості їх уживання.
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НАБЛЮДЕНИЯ НАД ЛЕКСИКОЙ ПУБЛИЦИСТИКИ ЕВГЕНА МАЛАНЮКА: 
СЛОВО КАК ОБЪЕКТ АВТОРСКОЙ РЕФЛЕКСИИ

Рассматриваются публицистические тексты Евгена Маланюка, вошедшие в два 
тома «Книги наблюдений». Объектом анализа стали высказывания с метаязыковым 
компонентом. Показано, что такой компонент актуализируется в тех случаях, когда 
автор вербализирует ключевые для своей картины мира концепты, реагирует на непри-
емлемые для себя вмешательства в языковую картину мира, приводящие к видоизмене-
нию как денотативной, так и коннотативной составляющих значения. Метаязыковые 
средства регулируют экспрессивность высказывания, устанавливают дискурсивную 
солидарность или декларируют дискурсивный конфликт, последнее прежде всего – с 
советской властью и идеологией.

Ключевые слова: метаязык, концептуализация, язык публицистики, идеологема, 
дискурс.
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OBSERVATIONS ON EUGEN MALANYUK'S ESSAYS’ LEXICS: 
WORD AS AN OBJECT OF AUTHOR’S REFLECTION

The essays by Eugen Malanyuk from two volumes of his «Log-Book» are considered in the 
paper. Statements with metalingual component are analyzed. It is shown that this component is 
actualized when the author verbalizes key concepts of his worldview; reacts to unacceptable, 
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in his view, interference into language world image, which causes changes both in denotative 
and connotative components of meaning. Metalingual means regulate the expressivity of the 
statement, establish discourse solidarity or declare discourse confl ict, the latter being mostly 
with Soviet rule and ideology.

Key words: metalanguage, conceptualization, essayistic language, ideologeme, discourse.
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ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ 
С КОМПОНЕНТОМ-ФИТОНИМОМ В СОВРЕМЕННОМ РУСКОМ ЯЗЫКЕ: 

ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ 

В статье рассматриваются лексико-семантические свойства русских фразеологиз-
мов с фитокомпонентами, а также анализируются национально-культурные коннота-
ции исследуемых единиц. При этом, язык рассматривается как основной национально-
специфический компонент культуры, а его фразеологическая подсистема – как важный 
источник этнокультурной информации, своеобразная энциклопедия народной психоло-
гии, философии, мировидения и традиций.

Ключевые слова: фразеологическая единица, фитоним, коннотация, лингвокульту-
рология, концептуальная картина мира.

У каждого народа есть свой набор фразеологических единиц, которые отражают осо-
бенности его быта, исторической судьбы, национального самосознания. Устойчивые сло-
восочетания возникают в процессе осмысления народного опыта, обладают сжатостью и 
точностью суждения о самых различных сторонах жизни человека. Среди имен существи-
тельных большой фразообразовательной активностью отличаются единицы, связанные с 
отражением окружающей природы как одной из важнейших составляющих жизнедеятель-
ности человека. Следует отметить, что ботанический компонент не получает однозначного 
терминологического обозначения в лингвистической литературе. Среди встречающихся 
в разных исследованиях терминов можно выделить такие, как: «ботанизм» или «ботани-
ческий компонент», «флористическое название» [1; 66], «фитоним» [2; 18]. В настоящей 
статье для обозначения опорного компонента рассматриваеміх фразеологических единиц 
вслед за Маркеловой Т.В. используется термин «фитоним» [2].

Отдельные аспекты структуры и семантики фразеологических единиц (ФЕ) с фито-
компонентами становятся объектом изучения лингвистов уже в 70-е годы. Так, в работе 
Л.Д. Почепцовой, посвященной исследованию флористических названий в английском 
языке Австралии, рассматривается использование подобных лексем в составе фразеоло-
гизмов [3]. Однако, как отдельный класс фразеологических единиц-фитонимов начина-
ют изучаться лишь в 90-е годы 20 века в связи со становлением антропоцентрического 
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направления в языкознании и появлением таких лингвистических направлений как линг-
вострановедение, когнитивная лингвистика и лингвокультурология. В центре внимания 
лингвистов находятся различные аспекты взаимосвязи понятий «язык – культура – че-
ловек». При этом, язык рассматривается как основной национально-специфический 
компонент культуры, один из наиболее выразительных представителей национальной 
самобытности, а его фразеологическая подсистема – как важный источник этнокультур-
ной информации, своеобразная энциклопедия народной психологии, философии, миро-
видения, традиций.

Следует отметить, что символика растений является, наряду с символикой живот-
ных, одной из наиболее древних. Исследователи отмечают, что в основе ее становления 
лежит распад мифологического мышления, тесно связанного с обожествлением природ-
ных реалий, и появление возможности сравнения человека с предметами и явлениями 
окружающей действительности [4, 55]. В этих условиях создание природного симво-
лического кода было результатом творческого воображения человека и его стремления 
определиться во времени и пространстве посредством конкретных образов, взятых из 
окружающей природы. Таким образом, символизация природных явлений способство-
вала формированию концептуальной картины мира. Отражение символики растений в 
языке привело к появлению ботанических символов, семантическая природа которых 
значительно влияет на семантику ФЕ, на характер их образной основы, создавая этно-
культурную значимость и усиливая их статус как знаков народного мировосприятия.

В русском языке класс фразеологизмов с фитокомпонентами представлен большим ко-
личеством единиц, что свидетельствует о том, что фитокомпоненты издавна используются 
представителями русского языкового сообщества для образного осмысления окружающей 
действительности, для яркого отражения многовекового опыта народа. Среди русских фра-
зеологизмов с фитокомпонентом можно выделить единицы со следующими словами:

со словом доска: От доски до доски / До гробовой доски / Стоять на одной доске / 
В доску (пьяный) и др.

со словом пень: Сидеть (стоять) как пень / Через пень колоду / Рубить в пень / Пень 
березовый. / Пень пнем / Старый пень / Глухой как пень и др.

со словом боб: Оставлять (оставаться) на бобах / Гадать на бобах / Бобы разво-
дить и др.

со словом осина: Вбивать (забивать) осиновый кол в могилу / Как осиновый лист 
дрожит / Осиновая чурка с глазами и др.

со словом берёза: Дать березовой каши / Пень березовый / Любить до самой березки 
/ Стройная как березка и др.

со словом дуб: Дать дуба / Дуб дубом / Дубовая голова / Крепкий как дуб / Смола к 
дубу не пристанет и др.

со словом сосна: Заблудиться в трёх соснах / С бору да сосенки / С бору по сосенке 
и др.

со словом лес: Кто в лес, кто по дрова / Темный лес / Как в темном лесу / Смотреть 
в лес и др.

со словом корень: Врастать корнями / Врастать с корнем / Засыхать на корню / 
Пускать корни / Смотреть в корень / Подрубить под корень и др.

со словом лавр: Пожинать лавры / Почивать на лаврах / Лавры спать не дают и др.
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со словом репа: Проще пареной репы / Дешевле пареной репы / Хоть матушку репку 
пой и др.

со словом редька: Как горькая редька / Хуже горькой редьки и др.
со словом орех: Разделывать под орех / Дать на орехи / Щелкать как орехи / Ум с 

орех / Попадет на орехи и др.
со словом мак: Ни маковой росинки / Маковой росинки во рту не было / Ни на мако-

вую росинку нет / Как маков цвет / Ни на маковое зернышко и др.
со словом лыко: Ставить всякое лыко в строку / Лыка не вяжет / Лыком шит / Не 

лыком шит и др.
со словом трава: Всё трын – трава / Тише воды, ниже травы. / Хоть трава не 

расти и др.
со словом липа: Как липку обдирать / Гол как липка и др.
со словом гриб: Дешевле грибов / Как грибы / Съесть гриб. / Старый гриб и др.
со словом соломинка (солома): Мешок с соломой / Голова соломой набита / Хва-

таться за соломинку / Соломенная душа и др.
со словом хрен: Хрен в пятку / К хренам! / Хрен редьки не слаще и др.
со словом ёлка: Ёлки зелёные / Ёлки – палки и др.
со словом хмель: Хмель вылетел из головы / Под хмельком / Во хмелю / Зашибать 

хмелем и др.
со словом горох: Как об стенку горох / Шут гороховый / При царе горохе и др.
со словом мох: Сердце обросло мохом / Обрастать мохом.
со словом клюква: Вот так клюква / Развесистая клюква.
со словом лист: Как банный лист пристал / Как осиновый лист дрожит / Как оси-

новый лист задрожал / Фиговый листок.
со словом капуста: В капусту рубить. / Не в капусте подобран.
со словом шишка: Шишка на ровном месте / Набивать шишки / Все шишки валят-

ся и др.
со словом груша: Околачивать груши.
со словом чечевица: Продавать за чечевичную похлёбку.
со словом огурец: Как огурчик.
Со словом береста: Как береста на угольях.
со словом рожь: На обухе рожь молотить.
со словом калина: Задать калиновой каши.
со словом белена: Белены объелся.
Фитокомпоненты, которые принимают участие в создании ФЕ, характеризуются раз-

личной степенью активности: 1. наиболее высокой активностью в русском языке ха-
рактеризуются такие компоненты, как гриб, дуб, куст, лес, пень, солома, трава, хмель, 
хрен, шишка; 2. средней активностью в русском языке отличаются компоненты: береза, 
боб, бор, горох, груша, ель, капуста, корень, крапива, липа, лук, лыко, мак, малина, мох, 
орех, осина, плод, редька, репа, рябина, сосна, сук, ягода; 3. низкой активностью в рус-
ском языке характеризуются компоненты: перец, сено, мякина, белена,береста, каштан, 
калина, табак, чечевица. 

В семантическом аспекте фитокомпоненты русских фразем представлены:
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1. Названиями отдельных видов и сортов растений, которые включают: 
а) овощные культуры – репа, боб, перец, лук, гриб, капуста, морковь, редька, лимон, 
горох, табак, огурец – горькая редька; как огурчик; б) названия травянистых культур, 
цветов, грибов – мох, хмель, горох, мак, белена, крапива – шут гороховый, во хмелю; 
в) названия деревьев и кустарников – орех, дуб, осина, липа, ёлка, каштан, берёза, со-
сна, груша, ель, калина – разделывать под орех, как липку ободрать;

2. Родовыми названиями растений: трава, сено, солома, гриб, куст, овощ, ягода, 
растение – всякому овощу свое время; как грибы после дождя; тепличное растение;

3. Названиями плодов и ягод: малина, клюква, изюм, фига, шишка, орех, груша, 
лимон – выжатый лимон;

4. Названиями частей растений: лист, корень, доска, дрова, сук, пень – рубить в 
пень, до гробовой доски;

5. Сборными названиями растительности: огород, поле, бор, степь – с бору по 
сосенке, не обсевок в поле.

Этномаркированность фитокомпонентов определяет интенсивность культурно-на-
циональной коннотации фразем. Наивысшая ступень этноспецифичности присуща фи-
токомпонентам, которые, имея национальную символичность, выступают компонентами 
многих русских безэквивалентных фразеологизмов, которые составляют основу культур-
но-национальной коннотации сложившихся выражений. Примерами таких компонентов 
в русском языке являются: белена (ядовитое травянистое растение) – белены объелся; 
лебеда (травянистое сорное растение) – беда на селе, коль лебеда на столе!; калина – за-
дать калиновой каши и другие.

Фитокомпоненты рассматриваемых единиц, как правило, полисимволичны и среди 
синонимичных их значений в разных языках всегда присутствует часть этноспецифиче-
ских, отличительных. Например, в русском языке с фитокомпонентом дуб, кроме кон-
цепта «крепость, сила», также связывают такой концепт, как «глупость человека»: дуб 
дубом – очень глупый человек. У представителей русского этноса береза очень популяр-
ное дерево. Она непременная участница народных празднеств, о ней поется в народных 
песнях, поэты слагают о ней стихи, именно о березе тоскуют русские люди, попавшие 
на чужбину. Многие русские выражения с этим словом часто непереводимы на другие 
языки. Например, дать березовой каши – наказание розгами. 

В фитонимических стереотипах аккумулируется культурная аксиологически значи-
мая информация эмоционально-оценочного характера, которая определяет пейоратив-
ную / мелиоративную коннотацию фразеологизмов, например: корень – «порча», «кол-
довство»; бобы – «ворожба»; горох – «шутовство», «неправдоподобие», «бедность»; 
мак – «красота», «девичество», «мелкая частица»; осина – «опасное, проклятое дерево», 
черемуха – «влюбленность», «сентиментальность»; малина – «раздолье», «веселье»; 
дуб – «упрямство», «глупость».

Следует отметить, что большинство ФЕ данной группы семантически ориентирова-
ны на человека, что подтверждает идею об антропоквалификативном характере значения 
фразеологических единиц. Подобные ФЕ обозначают отрицательные черты характера 
человека (сердце обросло мохом, продавать за чечевичную похлебку), анормальное фи-
зическое состояние (под хмельком, глухой как пень) или психическое состояние чело-
века (белены объелся). Как показывает анализ, сущность лингвокультурологических 
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стереотипов в массовом сознании определяет преобладание отрицательной оценочной 
семы в составе значения большинства исследуемых фразеологизмов, что объясняется 
эмоциональной реакцией человека на отрицательные явления. 
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ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ З КОМПОНЕНТОМ-ФІТОНІМОМ У СУЧАСНІЙ 
РОСІЙСЬКІЙ МОВІ: ЕТНОКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ

У статті розглядаються лексико-семантичні властивості російських фразеологіз-
мів з фітокомпонентамі, а також аналізуються національно-культурні конотації до-
сліджуваних одиниць. При цьому, мова розглядається як основний національно-специ-
фічний компонент культури, а його фразеологічна підсистема – як важливе джерело 
етнокультурної інформації, своєрідна енциклопедія народної психології, філософії, сві-
тосприйняття і традицій.

Ключові слова: фразеологічна одиниця, фітонім, конотація, лінгвокультурологія, 
концептуальна картина світу.
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PHRASEOLOGICAL UNITS WITH THE PHYTOCOMPONENT THE IN RUSSIAN 
LANGUAGE: ETHNOCULTURAL ASPECT

The article deals with the lexical-semantic features of Russian phraseological units with 
the phytocomponent, as well as with the analyzes of the national cultural connotation of the test 
units. At the same time, language is seen as a major national-specifi c component of culture, and 
its phraseological subsystem – as an important source of ethno-cultural information, a kind of 
encyclopedia of folk psychology, philosophy, worldview and traditions.

Key words: phraseological unit, phytocomponent, connotation, cultural linguistics, con-
ceptual picture of the world.



163

©   Альзахрані Д.О.,  2016

УДК 821.581-3.09
Альзахрані Д.О., аспірантка
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ

ОСОБЛИВОСТІ ХРОНОТОПУ В РОМАНІ АЛАЯ «ЦАР ГЕСАР»

У статті досліджуються хронотопи в романі Алая «Цар Гесар», визначаються їх 
особливості та роль у формуванні сюжету. Також докладно розглядаються хронотопи 
дороги та царства Лінг, у яких відображені події життя головних герої роману.

Ключові слова: хронотоп, Гесар, Алай, героїчний епос, час

Сучасний період розвитку Китаю, його різноаспектна інтеграція в світову спільноту 
позначилася на внутрішній політиці країни, що виявилось у пильній увазі до культурних 
особливостей національних меншин, що населяють територію Китаю. Процеси світо-
вої глобалізації загострили проблему збереження національних цінностей (перш за все 
духовного порядку), і актуалізували науковий інтерес до культурних і літературних над-
бань представників нацменшин, серед яких почесне місце займає населення Тибетського 
автономного району. Їх культура є однією з найдавніших серед китайських народностей, 
тому тибетську міфологію варто вивчати, як унікальний компонент первісної колектив-
ної творчості. Роботи сучасного китайського письменника Алая тісно пов’язані з темою 
Тибету, його культури, народу. Хоча твори Алая написані китайською мовою, автор має 
тибетське походження. Певною мірою завдяки цьому тема Тибету посідає головне місце 
в його творчості. 

Актуальність дослідження зумовлена необхідністю докладного вивчення роману 
Алая «Цар Гесар», аналізу тибетського міфу про царя Гесара в сучасній китайській літера-
турі. Об’єктом роботи є роман Алая «Цар Гесер», предметом – особливості хронотопу в 
романі. Проблемою дослідження є визначення впливу хронотопу на сюжет «Царя Гесара».

У 2000 році роман «Коли спаде курява» (《尘埃落定》) приніс Алаю надзвичайну 
популярність. Роман був нагороджений премією Мао Дуня, найпрестижнішою літератур-
ною відзнакою Китаю. У 41 рік Алай став наймолодшим лауреатом в історії цієї премії. 
Не лише літературні твори, а й сценарії Алая не залишаються поза увагою спільноти. У 
2014 році його сценарій до кінокартини «Тибетське небо» (《西藏天空》) здобув найвищу 
нагороду на Китайсько-австралійському міжнародному кінофестивалі (中澳国际电影节).

Серед літературних творів Алая цікавим для вивчення тибетської теми є роман «Цар 
Гесар» (《格萨尔王》), який побачив світ у 2009 році. В його основу покладений од-
нойменний тибетський народний епос, який описує народження та життя легендарного 
правителя країни Лінг. Епос про цього героя має настільки ж важливе значення для ти-
бетської культурної традиції, як Іліада та Одіссея для давньогрецької. Відомо, що епос 
про царя Гесара виконувався під супровід лютні в різноманітних варіаціях. Ця тради-
ція і сьогодні зберігається серед народностей Тибету та центральної Азії. «Репертуар 
сучасних бардів-виконувачів гесаріади задокументований у спеціальних дослідницьких 
інститутах Гесара, які фінансуються китайським урядом. Ці інститути заповнюють тери-
торії етнічно тибетських, монгольських та монгорських регіонів Китаю» [4]. Епос про 
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Гесара – складова національної спадщини тибетців та інших народів центральної Азії, 
його досліджують та зберігають, а образ народного героя використовують у сучасному 
мистецтві. Зокрема міф про царя Гесара в дещо авторському тлумаченні став основою 
роману Алая «Цар Гесер». 

У цьому дослідженні ми зосередимо увагу на просторово-часовій організації тексту 
роману або хронотопі. М.М. Бахтін визначає хронотоп наступним чином: «хронотоп – 
наявний взаємозв’язок часових і просторових відносин, художньо освоєних у літературі 
(що в дослівному перекладі означає «часопростір»)» [1: 234]. Термін «хронотоп» вжи-
вається в математиці та природознавстві, він був введений на ґрунті теорії відносності 
Ейнштейна. М.М. Бахтін переносить цей зв’язок простору та часу в сферу літературного 
тексту. «Предмети часу розкиваються в просторі, а простір осмислюється та вимірюєть-
ся часом» [1: 235]. На його думку, саме хронотоп визначає жанрову приналежність твору, 
при цьому вирішальне значення відводиться часу. «Хронотоп у літературі має важливе 
жанрове значення. Можна прямо сказати, що жанр і жанрові різновиди визначаються 
саме хронотопом, причому в літературі керівною основою є час» [1: 235]. 

Класифікація хронотопів М.М. Бахтіна та їх аналіз побудовані на матеріалі розвитку 
різноманітних жанрових різновидів європейського роману, починаючи від грецьких ан-
тичних творів та закінчуючи романами Франсуа Рабле. Зокрема серед античних романів 
М.М. Бахтін аналізує три типи: авантюрний роман випробування, авантюрно-побуто-
вий роман та біографічні форми. Він також досліджує лицарський роман, окремий пласт 
складають твори Рабле. Серед згаданих різновидів романів М.М. Бахтін виокремлює 
певні хронотопічні мотиви, а саме – хронотоп дороги, зустрічі, кризи (порогу), вітальні, 
площі чи вулиці, природи та інші. Хронотопи необов’язково виступають у романі в чи-
стому вигляді, часто вони включені один в інший, переплетені.

Роман Алая «Цар Гесар» має дворівневий діалогічний хронотоп, який окреслюється 
розвитком двох основних сюжетних ліній, відстань між ними в часі складає тисячі років. 
Особливістю є те, що на різних етапах розвитку сюжету ці хронотопи існують незалеж-
но один від одного, переплітаються або включені один в інший. Алай майстерно грає з 
часовим простором, створюючи ефект подорожей у часі. 

 Образ головного героя Гесара втілений у хронотопі царства Лінг. Його життя, диво-
вижні подвиги відбуваються саме тут. У хронотоп царства Лінг також включений мотив 
«життєвого шляху того, хто шукає пізнання» [1: 281] на прикладі образу царя Гесара. 
Так М.М. Бахтін назвав хронотоп біографічної форми платонівського типу, оскільки най-
більш чітко він виражений у творах Платона, зокрема «Апологія Сократа» та «Федон». 
Головний герой Алая також проходить свій життєвий шлях. Його життя в романі чітко 
розділене на етапи, яким відповідають три розділи: «Народження», «Кінські перегони», 
«Лев повертається на небо». Розділи відображають процес розвитку та становлення об-
разу Гесара в романі, а саме прихід у земний світ, ствердження на троні, повернення на 
небо. Опис героя відповідає енергетичному типові біографії. М.М. Бахтін виділяє два 
типи побудови античної біографії: енергетичний та аналітичний. В основі енергетич-
ного типу лежить поняття «енергії» Аристотеля. «Повне буття та сутність людини є не 
станом, а діяльністю, діяльної силою («енергією»)» [1: 291]. В цей час аналітичний тип 
розкладає біографію на окремі рубрики: сімейне, суспільне життя, поведінка на війні, зо-
внішність та інші. Алай майже не приділяє уваги внутрішньому світові героя, натомість 
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описує його сутність за допомогою вчинків, мовлення. Сутність Гесара пізнається через 
зовнішні прояви його характеру. Його внутрішній світ тотожний зовнішній поведінці. 
Він – це його вчинки, подвиги, відносини з іншими.

У хронотопі царства Лінг містяться також елементи авантюрного часу, характерного 
для лицарського роману. «Обов’язково присутні… уявні смерті, впізнання-невпізнання, 
зміна імен та інше… Тут з’являються… мотиви східно-казкового характеру – різноманіт-
ні привороти, які тимчасово виключають людину з подій, переносять її в інший світ» [1: 
301]. У житті Гесара присутні ці особливості авантюрного часу. Наприклад, уявна смерть 
його дядька Кхротунга в фінальній частині роману, маскування Гесара в подобу індійсько-
го принца перед коханою Бругмо, яка не впізнає його, а також забуття царя під впливом 
зілля, приготованого його дружиною, через що він кидає державні справи на кілька років.

Перебування Гесара в забутті є яскравим прикладом хронотопу дивовижного світу в 
авантюрному часі. Саме такий новий хронотоп, на думку М.М. Бахтіна, наближує лицар-
ський роман до епосу: «Він [хронотоп] наповнений вже не раритетно-курйозним, а ди-
вовижним; кожна річ у ньому – зброя, одяг, джерело, міст та інші – має певні дивовижні 
властивості або просто зачаровані» [1: 304]. Магія та реальне життя в царстві Лінг тісно 
переплетені, а іноді їх неможливо відділити одне від одного. Зачаровані землі, предмети 
побуту, демони, духи, магічні здібності пліч о пліч співіснують із досить реальними про-
явами людського життя як війни, торгівля, хвороби. 

 «В лицарському романі час стає до певної міри дивовижним. З’являється казковий 
гіперболізм часу, розтягуються години, і дні стискаються до миті…» [1: 304]. Дивовижно 
плине час для царя Гесара. Алай використовує прийом гіперболізму часу, коли через зі-
лля, приготоване Бругмо, Гесар забуває про термінові справи, не розуміє, скільки часу 
проводить поза своїм палацом подалі від державних клопотів.

这时，珠牡备了送行酒，请大王入席。格萨尔只当是壮行酒，便把那酒连饮了九碗。
殊不知，这珠牡舍不得与大王分别，便在酒中下了健忘药。所以，当江噶佩布从山上回
来，在宫殿前让人备上了出征的鞍鞯，久久不见主人的身影，便在殿前嘶鸣。这声音让
格萨尔醒转过来，心想自己好像正有什么事情要去办。他说：“我好像是要出趟远门？”

珠牡说：“大王请宽心安睡吧，你自己做了个梦，把自己迷住了。” [5].
Тим часом, Бругмо приготувала Гесару напій, щоб провести царя в дорогу. Зрозумів-

ши, що перш, ніж вирушити в путь, він має випини його, Гесар одразу осушив дев’ять 
келихів. Він і не здогадувався, що Бругмо підмішала в напій зілля забуття, бо не хоті-
ла розлучатися з чоловіком. Тому, коли К’янгьо1 спустився з гори, щоб на нього одягли 
збрую, він ще довго чекав на свого господаря, якого навіть не видно було на горизонті. 
Тоді кінь заржав, і цей звук розбудив Гесара. Той прокинувся, і йому здалося, що він пови-
нен закінчити якусь справу. Цар сказав: «Схоже, я мав кудись відправитися?»

Бругмо відповіла: «Царе, спи собі спокійно, тобі наснився сон». 
Так у забутті Гесар перебуває кілька років, але не усвідомлює, наскільки довго це 

триває. Для нього особисто час плине швидше, ніж для інших героїв його художньої ре-
альності. Як зазначає Д.С. Ліхачов, «художній час, на відміну від часу об’єктивного, ви-
користовує різноманіття суб’єктивного сприйняття часу… Він може «тягнутися» і може 
«пролітати»… Художній твір робить таке суб’єктивне сприйняття часу однією з форм 
зображення дійсності» [2: 211]. 

1 Кінь царя Гесара
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Хронотоп дороги в романі Алая «Цар Гесар» дуже яскраво описаний за допомогою 
образу пастуха Джікмеда. Автор не дає конкретних дат його життя, проте, посилаючись 
на певні реалії в оповіді, наприклад, влада Комуністичної партії Китаю, згадки про Ти-
бет як складову Китайської Народної Республіки, ми можемо зробити висновок про час 
життя пастуха Джікмеда в період з 1951 по 2009 роки, тобто зі створення Тибетського 
автономного району в складі КНР до публікації роману Алая.

 Хронотопи дороги та царства Лінг діалогічні, паралельні, включені один в інший. 
Власне історія життєвого шляху царя передана через сни пастуха. Народний епос про 
Гесара широко відомий для пересічного тибетця, однак, коли Джікмед починає бачити 
уві сні те, чого ніколи раніше не чув від оповідачів, то лякається цих видінь. Хронотоп 
дороги втілюється в реальному житті Джікмеда, в якому він пасе худобу на тибетських 
узгір’ях, а потім відправляється в довгу подорож країною в якості оповідача епосу. В 
романі пастух Джікмед виступає посланцем, якому дароване одкровення від божества, і 
його життєвим призначенням є повідати про це світові. Хронотоп дороги пов’язаний із 
хронотопом зустрічі. На своєму шляху Джікмед зустрічає різноманітних людей: інших 
оповідачів, науковців, партійних діячів, кохану жінку, лам і бодхісатв.

Зосередимося на тих моментах, коли хронотоп царства Лінг, виражений через образ 
царя Гесара, та дороги (образ пастуха Джікмеда) пересікаються. Таких зустрічей у рома-
ні чотири. Кожна з них не схожа на іншу в часово-просторовому вимірі. Це зустрічі уві 
сні одного з них, або ж у реальності та часі світу царя чи пастуха. 

Джікмед вперше потрапляє в реальність Гесара уві сні, він діє як активний учасник, 
не лише спостерігає, а може й вступати у взаємодію з середовищем. Вперше Джікме-
ду вдається почати діалог з бодхісатвою Ґуаньїнь зі сну про Гесара. Він був настільки 
шокований змогою поставити їй питання, що після короткої перемовки прокидається. 
Буддизм наділяє Ґуаньїнь надзвичайно важливим значенням. «У буддійській міфології 
Китаю, Кореї, Японії Ґуаньїнь – божество, яке виступає найчастіше в жіночому вигляді, 
рятує людей від всіляких бід; вона покровителька дітей, жіночої половини дома, поміч-
ниця при пологах» [3: 338]. Пастух Джікмед виражає більш шанобливе ставлення до 
бодхісатви, ніж до царя Гесара.

Хоча молодий Гесар і не настільки був вражений появою бодхісатви Ґуаньїнь, після 
розмови з нею в його душі щось змінюється, він згадує своє божественне життя.

他想，我来岭噶快要十二年了。他突然又想，咦？我怎么不说自生在岭，而说来
到？[5].

Він розмірковував, що скоро буде 12 років, як я прийшов до країни Лінг. Раптом він 
подумав, що? Чому я сказав прийшов, а не народився?

Цар Гесар дійсно не народжувався в країні Лінг, він є божеством, яке послали з мі-
сією очистити землі від демонів, але він нічого не пам’ятає про своє життя на небесах. 
Проте така постановка питання ніби підсвідомо нагадує йому про божественне похо-
дження. Умовою появи Гесара на землі була відсутність спогадів про небесне життя. Він 
сам мав пройти шлях героя, опанувати свої магічні здібності, навчитися використовувати 
їх у благородних цілях, стати правителем, виконати свою земну місію. 

Вдруге хронотопи царства Лінг та дороги перетинаються під час повноцінної зустрі-
чі головних героїв, коли Гесар вкладає в живіт Джікмеда сувої з історіями. Пастух втра-
чає голос і не може продовжувати співати. Тоді перед ним з’являється цар Гесар. Читачу 
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важко зрозуміти, чи це відбувається уві сні, чи це видіння наяву. Цар Гесар одягнений 
у золоті лати. Це означає, що після їхньої першої зустрічі минули роки, оскільки Гесар 
вже став царем і виглядав так, як люди звикли його зображувати на вершині слави. Гесар 
з’являється Джікмедові в полі, виникає з повітря. Цар дає йому пігулку, яка вилікує його 
горло, щоб він зміг співати та прославляти вчинки видатного героя. Після цього Джікме-
да кидає у жар, і він втрачає свідомість. Прийшовши до тями, пастух каже, що цей жар 
від того, що його серце тепер сповнене історіями про великого героя. Життя Джікмеда 
змінюється назавжди, він з простого неписьменного, сліпого на одне око пастуха пере-
творюється на майстерного оповідача історій.

Втретє Гесар зустрічається з Джікмедом після численних війн та розширення тери-
торії країни Лінг. Цього разу пастух потрапляє до сну царя. Однак уві сні Гесар пере-
носиться в часі, бачить території своєї країни в майбутньому, за часів життя Джікмеда. 
Алай змішує час головних героїв роману. Для Гесара – це подорож у майбутнє уві сні, для 
Джікмеда – подорож у сон у минулому, дія якого відбувається в його сучасності. Минуле, 
теперішнє та майбутнє існують паралельно, переплетені між собою. Цар Гесар впізнає 
гори та річки країни Лінг, однак помічає нові дерева, предмети побуту, яких не було тут 
за часів його правління.

草原地形是他所熟悉的：山脉的位置，河流的游动。但是草原上也出现了新的树
木，结果与不结果的树木。结果的树木团团聚集在果园里，不结果的树木夹峙着新开
的道路，士兵一样排列向前。道路上力气不可思议的卡车，在晴朗的天空下拉出一道
长长的尘土的烟幕。房子也变了，房子里头装了很多新的东西。但是草原上的居民从
房子里钻出来，看看天空，嘴里念念有词时，那神情还是和一千年前一模一样 [5] 。

Пасовища та рельєф місцевості здавалися йому знайомими: розташування гірських 
хребтів та напрямок річок. Але на луках з’явилися нові дерева, ті, що приносять плоди, 
та інші. Плодоносні дерева росли в садах, а неплодоносні – стояли уздовж нових до-
ріг, наче солдати. По шосе мчали неймовірні вантажівки, які підіймали стовбур пилу в 
блакитне небо. Домівки також змінилися, вони були заповнені новими предметами. Але 
коли люди винурювали з них, підіймали голови до неба та промовляли молитви, вирази 
їхніх облич були такими самими як і тисячу років тому. 

Гесар сам упізнає в Джікмеді барда, який оспівує його життя та героїчні вчинки в 
майбутньому. Між ними зав’язується діалог, Гесар допитується про своє власне майбут-
нє, яке для часової епохи Джікмеда вже сталося тисячу років тому. Коли цар дізнається, 
що країни Лінг, яку він збудував, більше не існує, його охоплює сум.

人们听见他喃喃自语：“如果一切都要消失，那现在又有什么意义呢？” [5].
Люди почули, як він тихенько промовив сам до себе: «Якщо все це має зникнути, то 

в чому полягає смисл?»
На цьому моменті сон переривається, Гесар і Джікмед повертаються до своїх часо-

вих епох. Ця зустріч є найбільш важливою для персонажів, оскільки, знаючи про існу-
вання один одного, вони нарешті зустрічаються, контактують безпосередньо, вступають 
у діалог. Зустріч стала переломним моментом у їхньому житті, особливо житті царя Геса-
ра, який зміг оцінити результати своїх діянь у часовій ретроспективі. «Хронотоп зустрі-
чі відрізняється високим ступенем емоційно-цінністої інтенсивності» [1: 392], зазначає 
М.М. Бахтін. У романі Алая, по-перше, зустріч емоційно насичена: для Гесара – це роз-
чарування, сум, для Джікмеда – відчуття своєї влади, адже саме від нього залежить, чи 
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відкривати завісу над майбутнім царя. По-друге, їх зустріч є надзвичайно ціннісною для 
подальшого розвитку сюжету.

Після повернення до свого життя Гесар переосмислює свої вчинки, свою місію. Спо-
чатку він перебуває в розгубленості, адже всі цілі, які він мав виконати, здаються йому 
досягненими: він звільнив землі країни Лінг від демонів, об’єднав племена, збудував 
міцну державу, залишив після себе наступника, який подбає про його царство. Однак у 
подальшому під впливом розмови з Джікмедом, цар Гесар змінить хід історії. 

Остання зустріч царя та пастуха відбувається перед поверненням Гесара на небо. 
Вона проходить у реальному часі Джікмеда. Пастух приходить у храм і звертається до 
статуї Гесара з проханням витягнути стрілу з його спини, оскільки вона заважає йому 
ходити та спричиняє біль. У цей момент по дорозі до палацового міста Гесар чує моління 
Джікмеда. Цар вселяється в статую та витягає стрілу. Разом з нею історії про героя за-
лишають тіло та пам’ять Джікмеда.

Висновки. Роман Алая «Цар Гесар» має дворівневий діалогічний хронотоп. Осо-
бливістю є те, що два головних хронотопи (царства Лінг та дороги) існують незалежно 
один від одного, переплітаються або включені один в інший. Таке використання часового 
простору дає змогу Алаю створювати ефект подорожей у часі. Кожне перетинання цих 
хронотопів є сюжетно формуючим вузлом. 
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ОСОБЕННОСТИ ХРОНОТОПА В РОМАНЕ АЛАЯ «ЦАРЬ ГЕСАР»
В статье исследуются хронотопы в романе Алая «Царь Гесар», определяются их 

характерные особенности и роль в формировании сюжета. Также подробно рассма-
триваются хронотопы царства Линг и дороги, в которых отображены жизни главных 
героев романа.
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НАЗВИ М’ЯСА ТА М’ЯСНИХ ПРОДУКТІВ У СКЛАДІ 
СЕРЕДНЬОАНГЛІЙСЬКОГО КУЛІНАРОНІМІКОНУ

Статтю присвячено аналізу лексико-семантичної групи «Назви м’яса та м’ясних 
продуктів» у середньоанглійському кулінароніміконі. Автор робить спробу висвітлити 
розвиток цієї лексико-семантичної групи від давньоанглійської до середньоанглійської 
мови. Особливу увагу приділено етимології досліджуваних номінативних одиниць.

Ключові слова: середньоанглійська мова, кулінаронімікон, назви м’яса та м’ясних 
продуктів, лексико-семантична група, лексема, номен, семантика. 

Лексика харчування, відображає важливу частину матеріальної культури населення, 
є цінним етнографічним джерелом, що допомагає поглибити знання про минуле та сьо-
годення. Її специфіку визначають соціально-економічні умови, пам’ять і наступність по-
колінь, численні міжетнічні контакти. Змінюючись у часі під впливом різних суспільно-
історичних і природних перетворень, їжа в той же час відзначається певною стійкістю, 
традиційністю, здатністю пристосовуватися до мінливих реалій дійсності [8]. 

Мета  с т атт і  – проаналізувати номінативні одиниці на позначення м’яса та 
м’ясних продуктів, виявлені у складі середньоанглійського кулінаронімікону, ураховую-
чи їх етимологію та особливості семантизації, простежити тенденції розвитку заявленої 
ЛСГ від давньоанглійського до середньоанглійського періоду.

Об ’ єктом  нашого дослідження є лексико-семантична група «Назви м’яса та 
м’ясних продуктів».

Предметом  цієї статті є назви м’яса та м’ясних продуктів, зафіксовані в давньо-
англійській та середньоанглійській мовах.

Фактичний  матер і ал  досл і дження  складають назви м’яса та м’сних про-
дуктів вилучені з етимологічних словників англійської мови та словників давньоанглій-
ської та середньоанглійської мов [1; 2; 3; 4; 5].
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Лексику на позначення продуктів харчування тваринного походження загалом та 
м’ясних продуктів зокрема, розглянуто в працях Н. Загнітко, М. О. Волошинової, К. В. 
Кацалапенко. Окрему увагу назвам м’яса, м’ясних продуктів та готових страв з м’яса 
приділено у дисертаційних дослідженнях вітчизняних та зарубіжних славістів: Е. Д. Гоца 
«Назви їжі й кухонного начиння в українських Карпатських говорах» та германістів: Н. 
П. Головніцькою «Лингвокультурные характеристики немецкого гастрономического 
дискурса»; А. І. Леонової «Лингвокультурологическая специфика кулинаронимов»; Е. 
А. Гашімова «Структурно-семантические и прагматические характеристики английско-
го лингвокультурного кода: На материале лексико-фразеологического поля «Продукты 
питания»» та ін.

Якщо в давньоанглійський період страви тваринного походження, зокрема м’ясо, 
мали переважно святковий характер і їх могли собі дозволити лише дуже заможні люди, 
то в середньоанглійський період м’ясний раціон значно розширився. Зміни у лексиці 
середньоанглійського столу зумовлені головним чином нормандським завоюванням, яке 
спричинило цілу низку запозичень у сфері кулінарії.

Для загального позначення м’яса та м’ясних продуктів у с.-англ. кулінароніміконі 
функціонувало два гіпероніма давньоанглійського походження: с.-англ. mete < д.-англ. 
mete з когнатами у д.сакс. meti, д.-фриз. mete, д.-сканд. matr, двн. maʒ, гот. mats ‘їжа’, снн., 
с.-нідерл., нідерл. metworst, нім. Mettwurst ‘німецькі ковбаски’ < спільногерманського 
*mati – ‘їжа’ < і.-є. *mad – ‘вологий, мокрий’ [2: 953] та с.-англ. fl esch < д.-англ. fl ǽsc з 
паралелями в інших германських мовах д.сакс., д.фриз. fl ēsk, снн. vees, vleis, нідерл. vlees, 
двн. fl eisc, свн., нім. fl eish ‘м’ясо’ д.сканд., дан. fl esk ‘свинина, бекон’ [2: 599].

Загальновідоме розділення назв тварин і сортів м’яса у середньоанглійський період, 
про яке йдеться навіть у романі Вальтера Скотта «Айвенго». Тварини зберігали свої дав-
ньоанглійські назви: с.-англ. swín < д.-англ. swín ‘свиня’ [2: 1555], с.-англ. ox < д.-англ. 
oxe ‘бик’ [2: 1106], с.-англ. ky, kye < д.-англ. cū ‘корова’ [2: 364], с.-англ. kalf, calf < д.-
англ. cealf ‘теля’ [2: 223], с.-англ. scheep, sheep < д.-англ. scéap ‘вівця’ [2: 1433]; с. – англ. 
lamb, lomb ‘ягня’ < д.-англ. lamb [2: 860], але коли їх м’ясо подавалося до столу, воно 
позначалося французькими назвами. Це співвідношення збереглося досі.

З поміж тварин, які давали м’ясо, найважливішою була свиня. Для позначення ‘сви-
нини’ вживається лексема с.-англ. pork, porke, porc < д.фр. porc ‘свиня, свинина’ < лат. 
porcus ‘свиня’ та porcās ‘жіноча особина свині’, ст.-сл. prasḛ ‘порося’, лит. paȓšas, ‘сви-
ня’, д.-прус. parstian, parstīan ‘порося’, с.-ірл. orc ‘порося, маленька тварина’, двн. farh, 
farah ‘свиня’, д.-англ. fearh ‘порося’ [2: 1219]. “He commaunded that porke fl esshe and 
camelys shold be eten” «Він наказав їсти свинину та верблюжатину» (1477) [5 (7: 1131)].

Значення ‘яловичина’ репрезентував номен с.-англ. boef, beef < д.фр. boef, buef < лат. 
bovem, аккузатив від bōs ‘бик, віл’. Слово потрапило до складу середньоанглійського 
кулінаронімікону в 13 ст [2: 159; 5 (1: 757)].

Номінативна одиниця с.-англ. vel, veel використовувалась для позначення ‘телятини’ 
< ср.фр. veel, veau < д.фр. < лат. vitellus зменшувальна форма від vitulus ‘теля’. Близьке 
знаходимо у д.-інд. vatsáḥ ‘теля’. Первинне значення цих слів ‘однорічна тварина’ < і.-
є. *wet, ‘рік’, гр. ἔτος, (Ϝέτος) ‘рік’, ἔταλον, дор. ἔτελον ‘однорічна тварина’, гот. wiþrus, 
д.-англ. weðer ‘валух, баран’, лат. vetus ‘старий’ [2: 1694]. “Thei eten but lyttileor non of 
Flesshe of Veel or of Beef” «Вони зовсім не їли яловичину та телятину» (1400) [5 (10: 69)]. 
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Баранина у середньоанглійський період мала назву с.-англ. motoun < д.фр. moton, 
molton ‘баран’ < галл. лат. *multōnem, аккузатив від *multō, ‘вівця’, що має кельтське 
походження гаел. mult, с.-ірл. molt, вал. mollt, c.-брет. mout, брет. maut, ‘баран’ [2: 1020]. 
“Stwed Mutton. Take faire Mutton that hath ben roste,.. and mynce it faire” «Тушкована ба-
ранина. Візьміть чисту смажену баранину та ретельно наріжте» (1450) [5 (5: 802)].

Французьке запозичення с.-англ. pulterie, pultrie вживалось для позначення ‘м’яса 
птиці’ < д.-фр. pouleterie. Слово почало функціонувати в лексиці досліджуваного періоду 
в 14 ст [5 (7: 1199)].

Виявлено ряд видових назв птиці, м’ясо якої використовувалось в їжу. 
Так с.-англ. partrich репрезентувала значення ‘куріпка’ < д.фр. pertriz, perdriz < лат. 

perdix, perdīc-em, гр. πέρδιε, πέρδικ ‘куріпка’ [5 (7: 513)].
Синонімом с.-англ. partrich виступає с.-англ. quaille, quayle < д.фр. quaille < лат. 

coacula, quacula ‘перепілка’. В основі мотивації цієї назви лежить звуконаслідування. 
Слово ймовірно має германське походження [5 (8: 12)].

Зі значенням ‘молода курка, особливо до одного року’ виявлено с.-англ. pullettes, 
poullet, pullet < д.фр. poulet зменшена форма від poule < лат. pullus ‘молода тварина, 
курка’ “Take Polletys y-rostyd & hew hem” «Візьміть смажену курку та порубайте її» 
(1430) [5 (7: 1581)].

Номен с.-англ. Capon, capun(e) у кулінарній лексиці досліджуваного періоду репре-
зентував значення ‘спеціально відгодований півень, вагою до 5 кг’. Слово походить від 
д.-англ. capon < лат. cāpōnem < cāpā ‘кастрований півень’, гр. χόπτειν ‘бити, нарізати’, 
χόπος ‘удар, важка праця, страждання’, χόμμα ‘відрізаний шматок’, χόπις ‘ніж, сокира, 
ніж для м’яса’, χόπεύς ‘різак, зубило’ < і.-є.*(s)qẵp-, *(s)qễp, *(s)qỗp – ‘різати’, лат. kapόju, 
kapόti, лит. kapõju, kapãt ‘рубати, розрубувати’, ст.-сл. kapoj, kopati ‘копати’ [2: 235].

Середньоанглійська лексема fesa(u)nt використовувалось для позначення ‘фазана’ < 
д.фр. faisan < лат. phasiānus < гр. φασιανός (тобто δρυις) дослівне значення ‘фазійський 
птах’ < Φᾶσις ‘Фазис’, назва річки (сьогодні це річка Ріоні – найбільша ріка в західній 
Грузії) [2: 1171]. Слово запозичене ще в 12 ст., а до кінця 13 ст. почало вживатись у серед-
ньоанглійській лексиці як для позначення живої птиці, так і для птиці на тарілці, тобто 
страви. Серед знаті була популярна страва з фазана під солодким соусом. Соус зазвичай 
готували на основі винограду та імбиру. “He fedde hem with no venysoun ne fesauntes 
ybake” «Він не подавав їм ні оленини, ні смажених фазанів». [5 (4: 770)].

Одним з найделікатніших видів м’яса вважалась оленина, яку в середньоанглійській 
кулінарній лексиці позначала лексема с.-англ. veneson, venison < д.фр. veneson, veneison 
< лат. vēnātiōnem, аккузатив від vēnātiō ‘полювання, гонитва’ < vēnātus, дієприкметник 
минулого часу від vēnāri ‘полювати’ [2: 1697]. “Ƥei… eteþ no fl esche but venysoun” «З 
м’яса вони їли лише оленину» (1387) [5 (10: 100)].

Але м’ясо – це не просто шматок м’язів певної тварини. Кожна частина туші в с.-
англ. період уже мала свою назву. Так, наприклад, на позначення філейної частини туші 
фіксуємо с. – англ. loyne, с. – англ. bruskette, с.англ. fyllete.

С.-англ. loyne, loigne ‘філейна частина, корейка’ походить від д.фр. longe, loigne 
‘філейна частина’ < с.лат. *lumbea жін. рід від *lumbeus, субстантивований прикмет-
ник < лат. lumbus ‘філейна частина’ [2: 903]. “Loyne of fl esche (S. lony)” «Філейна час-
тина м’яса» (1440) [5 (6: 405)]. Зафіксовано також композити, де одним з компонентів 
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виступає с. – англ. loyne на позначення різних частин корейки: с.-англ. fore loyne ‘передня 
частина корейки’ та с.-англ. hynder loyne ‘задня частина корейки’.

С.-англ. лексему surloyne, surloyn вживали на позначення вирізки < д.фр. surlogne, 
surlonge ‘відбірна частина філейки’ < д.фр. sur ‘вище, над’ + д.фр. logne ‘філейна части-
на’ “A surloyn of beef” «Вирізка яловичини» [2: 1450; 5 (8: 103]. 

Лексема с.-англ. bruskette, briscat передавала синонімічне значення ‘грудинка, корей-
ка’. Паралелі знаходимо в свн. brūsche, нім. Brausche ‘синяк на голові’, д.сканд. brjōsk, 
дан. brusk ‘хрящ’ [2: 201]. 

Зі значенням ‘м’ясо біля спинної частини туші та ребер, філе, вирізка, тонкий шма-
ток м’яса’ у середньоанглійський період функціонувало с.англ. fyllete, fylet < д.фр. fi let < 
лат. fīlum ‘нитка, прожилка’. “Take lardes of Venysoun… or of a Bere, & kerue hem þinne 
as Fylettes of Porke” «Візьміть сало оленя або ведмедя та поріжте його тонко як філе 
свинини» (1430) [5 (4: 216)].

До основних назв задньої частини туші в середньоанглійській кулінарній лексиці 
відносимо: с. – англ. rumpe, с. – англ. gambon, с.-англ. brawne, с.англ. hanche.

Лексема с.-англ. rumpe уживається зі значенням ‘куприк, огузок’. Слово має сканди-
навське походження з когнатами у с.дан. rumpe, rompe (дан. rumpe), с.шв. rumpa, rompa 
(шв. rumpa) ‘хвіст, задня частина’, норв. rumpa ‘хвіст’, rumpa ‘задня частина’, ісл. rumpr, 
а також с. – нідерл. romp(e), rump (нідерл. та фриз. romp), снн., нн. rump, двн., нім. rumpf 
‘тулуб’ [5 (8: 891 – 892)].

Номінативна одиниця с.-англ. hanche, haunche репрезентувала значення ‘задня час-
тина туші’ < д.фр. hanche < спільногерманського *hanka [5 (5: 120)].

Досить широку семантику ‘шинка, окорок, нижня задня частина туші’ мало с.-англ. 
gambon, gamond < д.фр. gambon ( фр. jambon) ‘шинка’ < д.фр. gambe ( фр. jambe) ‘нога’ 
[2: 638]. “Than came haltynge Jone And broughte a gambone Of bakon that was reastye” «По-
тім прийшов кривий Джон та приніс запечений окорок» [5 (4: 41)]. 

Номінативна одиниця с.-англ. brawne, browne у середньоанглійській кулінарній лек-
сиці була полісемічною. Так с.-англ. brawne, browne передавала значення ‘туша, най-
більш м’ясна частина задніх ніг’ < д.фр. braon, braoun. “Then take the braune of hennes, 
or of capons, and bray hom” «Потім візьміть стегно курки чи півня та засмажте його» 
(1440) [5 (1: 1064)].

Спорадично, с.-англ. brawne, browne використовувалась для позначення ‘м’яса дикої 
свині’, а також готової страви ‘просоленої та маринованої свинини, заливного зі свиня-
чої голови та ніжок’ “Wylde braune & egges yfryed with grece” «М’ясо дикої свині та яйця 
смажені на жиру» (1377) [5 (1: 1064)].

Номен с.-англ. steyke, steke фіксуємо зі значенням ‘тонкий шматок м’яса, особливо 
шматок зрізаний з задньої четвертини туші’ < д.-сканд. steik, ‘щось прикріплене, наколе-
не на рожні, стержні’, слово близьке до д.-сканд. steikja, ‘смажити, запікати на рожні’ та 
д.-англ. stician ‘прикріпляти, наколювати’ та має когнати у шв. stek та дан. steg [2: 1508; 
5 (6: 883 – 884)]. 

Зафіксовано також аналітичні назви, де атрибутивний компонент вказує на якість 
м’яса: с.-англ. lene beef ‘пісна яловичина’ [3: 167], с.-англ. ffatte porke ‘жирна свинина’ [3: 
105], с.-англ. freshe beef ‘свіжа яловичина’[3: 121].
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Важливими процесами приготування м’яса були сушіння, копчення та соління, це 
дозволяло зберігати його протягом тривалішого періоду, головним чином заготовляти на 
зиму. Солонина вносила різноманітність у раціон харчування взимку, коли свіжого м’яса 
не було в наявності. Безсумнівно трави та спеції використовувалися, щоб замаскувати 
неприємний смак та запах, що можливо, мали збережені таким чином м’ясні продукти.

Серед назв заготовлених таким чином м’ясних продуктів у середньоанглійській мові 
знаходимо с.-англ. fl icche, fl ickke ‘засолений та копчений свинячий бік’ < д.-англ. fl icce з 
когнатами свн. vlëc ‘шматок, частина’, дан. fl ik, fl ikke ‘шматок, частина’, шв. fl ik, ісл. fl ik 
‘клок, обрізок’, fl ikki ‘шматок бекону’ [1: 293; 5 (4: 332)].

Синонімічне до с.-англ. fl icche значення передавала лексема с.-англ. bacon ‘копче-
ний, або солений свинячий бік, бекон’. Лексема потрапила до складу середньоанглій-
ської кулінарної лексики в 12 ст. Спочатку ця назва також використовувалось зі значен-
ням ‘свіже м’ясо’ синонімічно до с.-англ. pork. Номен bacon походить від д.фр. bacon, 
bacoun < с.лат. baconēm, аккузатив від bacō < двн. bahho ‘шинка, стегно, задня нога’ [2: 
139]. “In Fraunce, the People salten but litill meate, except their Bacon” «У Франції люди 
мало засолюють м’ясо, за винятком бекону» (1460) [5 (1: 617)]. 

С.-англ. sowse, sowce, souse < д.фр. souz, suce фіксуємо зі значенням ‘різні частини 
свині, особливо ножки або вуха, приготовленні шляхом соління та маринування’. Слово 
має германське походження, його паралелі знаходимо в д.сакс. sulta, двн. sulza ‘розсіл’. 
Sowce mete «Солоне м’ясо» (1440) [5 (8: 478)].

 Найпопулярнішим видом теплової обробки м’яса було варіння. Так у складі с.-англ. 
кулінарної лексики фіксуємо номен с.-англ. brothe ‘бульйон, відвар’ < д.-англ. broð з 
когнатами в двн. brod, < спільногерманського brauða, дослівно ‘що-небудь заквашене’, 
фрак. лат. βρῡτος, βρῦτου ‘зброділа рідина на основі ячменю, пиво’, лат. dēfrutum ‘виварю-
вати, випарювати’, с.-ірл. embruthe ‘бульйон, відвар’, bruith ‘варити’, вал. brwd ‘гарячий’, 
брет. brouud ‘те саме’ < і.-є. *bhreu-, *bhrū – ‘надуватись, опухати’ < *bher – ‘варити, 
кип’ятити’ [2: 203]. Таким чином готували усі види м’яса: “Fresshe brothe of the befe” 
«Свіжий бульйон з яловичини» [5 (1: 757)];“Take fresshe brothe of motene clene” «Візьміть 
свіжий прозорий бульйон з баранини» (1420) [5 (5: 802)].

Виявлено також двокомпонентні номени, де одним з компонентів виступає с.-англ. 
sodden ‘варений’ < д.-англ. sodden дієприкметник мин. ч. від sēoðan ‘варити, готувати, 
кипіти’ [2: 1468], що репрезентували значення ‘варене (м’ясо)’: с.-англ. Beef y-soþe ‘ва-
рена яловичина’; с.-англ. Chykonys y-soþeoþer ‘варена курка’; с.-англ Porke y-soþe ‘варена 
свинина’. “I shal not take… sothen [1388 sodun] fl esh, but rawe” «Я не братиму… варене 
м’ясо, а лише сире» (1382) [5 (8: 365)]. В основу мотивації цих назв покладено функціо-
нальну ознаку ‘спосіб приготування страви’.

Не менш важливими були й інші способи приготування м’ясних страв. Зокрема сма-
ження: с.-англ. frien ‘смажити’ < лат. frīgere ‘смажити, запікати’, д.-інд. bhrjjáti ‘смажить’, 
bharjanah ‘смаження’, перс. birishtan ‘смажити’, гр. φρύγειυ ‘смажити, пекти’, лат. birgelas 
‘дрібниці, легке пиво’, лит. biřga ‘дим, туман’, д.-прус. au-birgo ‘власник їдальні’ < і.-є. 
*bher(e)g-, *bhrīg-, *bhrūg – < *bher – ‘варити, кип’ятити’ [2: 626].“Flesche is sometyme 
rostyd and sometyme fryed” «Інколи м’ясо запікають, а інколи смажать» (1398) [5 (4: 581)].

На позначення ‘смаженого м’яса, смаженого шматка м’яса’ фіксуємо с.-англ. rost < 
д.фр. rost < rostir ‘смажити’ [2: 1352]. Лексема передає термічні умови приготування цієї 
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страви, та має в основі її мотивації ‘спосіб приготування страви’.“[To] þe kyng he brogte 
yt wel yrosted [v.r. i-roste] vor veneson newe” «Для короля він приніс добре засмажену оле-
нину» (1297) [5 (8: 731 – 732)]. 

М’ясні страви подавали переважно з підливками та соусами. С. – англ. лексема grave, 
grovy, greve вживалась у двох значеннях: ‘підливка, соус’, а також ‘жирний сік, що виді-
ляється в процесі приготування м’яса’. Чітко визначеної етимології слова немає, в дав-
ньофранцузьких рецептах фіксується grane, що можливо близьке д.-фр. graіn ‘приправа’ 
< лат. granum ‘зерно’, а середньоанглійська форма утворилась внаслідок неправильного 
прочитання д.-фр. grane, як grave [5 (4: 381)].

Порівняно з давньоанглійською мовою, у якій загальною назвою для позначення тва-
ринного жиру була лексема д.-англ. fætt, у середньоанглійський період синонімічний ряд 
зазначеної назви значно розширився. Так, у складі середньоанглійського кулінаронімікону 
продовжував функціонувати гіперонім с.-англ. fatt, fat з паралелями у д.-сканд. feitr, д.фриз. 
fatt, fet, снн., с.-нідерл., нідерл. vet, свн. feiʒit, свн. veiʒ(e)t < спільногерманського faitian 
‘годувати, відгодовувати’ гр. πίδύειυ, д.-інд. páyate, лит. pienas, і.-є. *poid-, pid – [2: 577]. 

Поряд з с.-англ. fatt, fat зафіксовано інші назви на позначення тваринних жирів та 
сала з дещо вужчою семантикою. 

Середньоанглійською назвою gresse, grese репрезентовано широке значення ‘жир, 
топлений жир, жирна частина туші тварини’ < д.фр. gresse, graisse < вульг. лат. *crassia 
‘жирність’ < лат. crassus ‘жирний, товстий’, з паралелями д.іт. grascia, д.прованс. gras-
sia, катал. graxa, порт. graixa ‘жир’ [2: 678]. Цей жир часто використовували під час 
смаження: “Egges yfryed with grece” «Яйця смаженні на жиру» (1377); “Take oynonys, 
and schrede hem… an frye in a panne of fayre grece” «Взяти цибулю, порізати її та посма-
жити на чистому жиру» (1430) [5 (4: 383)]. Зафіксовано також композит с.-англ. white 
grece, що виражав значення ‘білий жир, вищий сорт свинячого жиру, смалець’.

Спорадично в середньоанглійській мові на позначення ‘жиру’ уживається також лек-
сема с.-англ. creische, cresche, creisch < д.фр. craisse, cresse = graisse, gresse ‘жир, сало’ < 
лат. crassa жін. рід від crassus ‘товстий, жирний’ в пізній лат. також grassus [5 (4: 1161)].

Зі значенням ‘твердий жир навколо нирок’ вживалось с.-англ. swet, suet, sewette < 
д.фр. seu, sieu < лат. sēbum ‘жир, сало, топлене сало’ [2: 1538] “Take… Swynys grece or 
Sewet of a schepe” « Візьміть …свинячий або овечий жир» (1430) [5 (8: 101)].

Номен с.-англ. talgh, talow використовувався для позначення ‘тваринного жиру, то-
пленого сала’ < днн. talch, з близькими до нього с.-нідерл. talg, talch, нідерл. talk, с.ісл. 
tólg, tólk, с.дан. talgh, talwh, с.шв. talgh(er), нім. Talg, норв. дан., шв. talg. Первинним зна-
ченням днн. talch ймовірно було ‘твердий, цупкий матеріал’, що є близьким до гот. tulgus 
‘твердий, цупкий’, гр. έυ-δελεχής ‘терплячий, стриманий’, лат. indulgēre ‘бути услужли-
вим, люб’язним, стриманим’ [2: 1568]. “Fresch talgh of a schepe” «Свіжий овечий жир» 
(1400) [5 (9: 59)].

Також лексема с.-англ. talgh, tallow вживалася на позначення речовини, приготов-
леної з топленого та очищеного твердого тваринного жиру, що використовувалась для 
свічок та мила. “Her ragges and the Tallow in them, will burne a Poland Winter” [5 (9: 59)].

С.-англ. lard, larde фіксуємо із семантикою ‘свинячий жир, сало’. Слово походить 
від д.фр. lard < лат. lāridum, lārdum ‘бекон, жирна свинина’, гр. λāρι-νός ‘жир’ [2: 865]. 
“Thai eyten no fl esshe but…seldon a litle larde” «Вони не їли м’яса, лише…зрідка трохи 
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жиру»(1460). Спорадично с.-англ. lard також вживалось на позначення не лише свиня-
чого, а й жиру інших тварин: “Take lardez of Venysoun” «Візьміть оленячий жир» (1430) 
[5 (6: 72)].

З синонімічною до с.-англ. lard, семантикою функціонувала лексема давньоанглійського 
походження с.-англ. spyk < д.-англ. spic ‘бекон, жирна свинина’. Паралелі лексеми зафіксо-
вано в інших германських мовах днн. spec[-suín], двн. spech ‘сало, смалець’, ісл. spik ‘жир 
тюленя, котика, кита’, дан. spek ‘підшкірний жир, сало’, шв. späk ‘сало’ [1: 901; 2: 1488].

Ще однією характерною особливістю середньоанглійської кулінарії є широке вико-
ристання субпродуктів та крові. Назви субпродуктів та страв з них утворюють лексико-
семантичну мікрогрупу в межах ЛСГ «назви м’яса та страв з м’яса».

С.-англ. trippe, tryppe зафіксовано зі значенням ‘ковбик, шлунок тварини, переважно 
жуйної, включаючи нутрощі тварини, що використовувались для їжі’. Ця назва походить 
від д.фр. tripe, trippe ‘нутрощі’ та потрапила до складу середньоанглійської кулінарної 
лексики у 13 ст. “We shall breke our fast with trippes, Of the lyver, of the longhe” «Розговіє-
мося ковбиком з печінки, легенів» (1483) [5 (9: 374)].

Для позначення ‘шлунку, або кишок свині, вівці чи іншої тварини начинених м’ясним 
фаршем, салом, вівсяною крупою, приправами і т.д. та відварених в окропі’ почала ви-
користовуватись с.-англ. poding, pudding, яка витіснила д.-англ. mearh-hæccel. Щодо по-
ходження слова, то загальноприйнятої етимології немає, ймовірно с.-англ. poding має 
також французьке походження (фр. bouding ‘кров’яна ковбаса’). Обидва слова з’явилися 
в 13 ст. “He eet many sondry metes, mortrewes and puddynges” «Він їсть багато розділе-
ного м’яса, відбивного м’яса та кров’яної ковбаси» (1377) [2: 1268; 5 (7: 1564 – 1565)].

У словосполученнях з відповідними прикметниками с.-англ. лексема poding, pudding 
вживалась для передачі більш конкретного видового значення. 

Так с. – англ. black pudding використовувалась для позначення ‘кров’яної ковбаси з 
фаршем, салом, до якої інколи додавали крупу та муку’. В основі мотивації ця назва має 
‘колір’, адже під час випікання кров надавала страві чорного забарвлення [5 (1: 895)].

На колір страви вказує ще одна назва ‘круп’яної ковбаси’ с. – англ. wyte pudding. На 
відміну від с. – англ. black pudding, до складу с. – англ. whyte pudding не входила кров, 
тому ця страва мала світлий колір [5 (10: 74)]. 

Також на позначення ‘круп’яної ковбаси, кров’янки’ вживалось с. – англ. hagas(e), 
hagws, hagas puddynge. За аналогією до більшості кулінарних термінів ймовірно с. – 
англ. hagas(e) також має французьке походження. Припускають, що лексема репрезентує 
фр. hachis ‘страва з дрібно нарізаних овочів та м’яса’ асимільоване до с.-англ. to hag, 
hack ‘різати, рубати’. За головними інгредієнтами ця страва дуже схожа на с. – англ. 
whyte pudding, проте вона більш пряна, адже містить перець, тмин, базилік та часник 
“For hages. Þe hert of schepe, þe nere… Hacke alle togeder with gode persole [etc.]” «Для 
круп’яної ковбаси, візьміть баранячі серце та нирки та наріжте разом з петрушкою» 
(1420) [5 (5: 20)].

С.-англ. sausage використовувалось спочатку лише для позначення конкретної страви з 
свинячого, яловичого, або іншого м’ясного фаршу начиненого в невеликого розміру кишку 
тварини на кшталт сучасної ковбаси’. Пізніше, внаслідок розширення семантики, слово 
набуло також загального значення ‘приготовленого м’яса’ < д.фр. saussicheb < вульг. лат. 
salsicia ‘ковбаса’ < salsicius, ‘приправлений сіллю’ < лат. salsus ‘солоний’ [2: 1387].
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У ході дослідження фактичного матеріалу було виокремлено 98 назв м’яса та м’ясних 
продуктів у складі середньоанглійського кулінаронімікону. Аналіз дозволяє простежити фор-
мування й динаміку розвитку ЛСГ «Назви м’яса та м’ясних продуктів». Можна виділити 
специфічні мікрогрупи в межах досліджуваної ЛСГ, зокрема, такі як «Назви видів м’яса», 
«Назви частин м’ясної туші», «Страви з субпродуктів, крові та кишок», «Назви тваринних 
жирів та сала», «Назви страв з засоленого м’яса», «Назви готових м’ясних страв».

В етимологічному плані значна частина досліджуваних назв представлена лексема-
ми спільногерманського, давньоанглійського походження, більшість з них зберігають 
свою первинну семантику (с. – англ. fl icche, fl ickke ‘засолений та копчений свинячий бік’ 
< д.-англ. fl icce ‘засолений та копчений свинячий бік’). Серед кулінаронімів середньо-
англійського періоду на позначення м’яса та м’ясних продуктів 32,13%, від загальної 
кількості виявлених лексичних одиниць, назви давньоанглійського походження. Серед 
давньоанглійських назв, що не увійшли до складу середньоанглійського кулінароніміко-
ну можна виділити такі: д.-англ. foor ‘свиня’ [1: 301]; д.-англ. færh ‘маленька свиня’ [1: 
266]; д.-англ. snǽding-sceáp зі специфічним значенням ‘вівця на заріз’ [1: 891]; д.-англ. 
brǽde ‘смажене м’ясо’ [1: 119]; д.-англ. mearh-hæccel ‘ковбаса, кров’янка’ [1: 674]; в дав-
ньоанглійський період існувала також лексема д.-англ. fl æsc-æt, що використовувалась 
для узагальнення усієї їжі приготованої з м’яса [1: 290]. Проте основну масу назв м’яса 
та м’ясних продуктів у середньоанглійському кулінароніміконі становлять запозичення з 
давьофранцузької мови (64,26%). Отже, нормандське завоювання призвело до збагачен-
ня лексики на позначення м’ясних продуктів.

Подальшу перспективу дослідження вбачаємо у продовженні дослідження еволюції 
інших лексико-семантичних груп тематичної групи «Назви їжі» у складі англійського 
кулінаронімікону.
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Статья посвящена анализу лексико-семантической группы «Названия мяса и мяс-
ных продуктов» в среднеанглийском кулинаронимиконе. Автор делает попытку про-
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СИНОНІМІЯ ЯК ЗАСІБ НЕПРЯМОЇ НОМІНАЦІЇ 
У МЕДИЧНІЙ ГАЛУЗІ

У статті проаналізовано евфемізми, перифрази як засіб вторинної номінації у ме-
дичній сфері. Виокремлено групи похідної синонімії, визначено контекстуальні чинники, 
що впливають на формування вторинних назв в українській мові. 

Ключові слова: вторинна (непряма, похідна) номінація, евфемізми, перифрази, ме-
дична галузь.

Лексичний склад будь-якої мови є рухливою, динамічною системою. Визначення 
аспектів, що впливають на формування нових лексем чи сприяють тому, щоб чинні по-
няття набували невластивого їм вторинного значення, вивчення внутрішньої структу-
ри української мови не лише на синхронному зрізі, а й у діахронії (розвитку, динаміці) 
є актуальним питанням для сучасного мовознавства. У вивченні синонімії як актив-
ного засобу поповнення словника української мови новими лексемами зацікавлення 
дослідників викликає не тільки змістовий аналіз слова, а й уживання його вторинної 
форми в контексті.

Розглядаючи поняття семантики слова, виділяють пряме (первинне) та непряме 
(похідне, вторинне) значення. Якщо первинне значення формується шляхом установ-
лення безпосереднього звʼязку між мовною одиницею та певним поняттям, то вторинна 
номінація є результатом асоціації, що виникає між уже наявними обʼєктами, субʼєктами, 
предметами, явищами й іншими поняттями. Для цього використовують не лише наявні 
лексеми, а й створюють нові. Звичне використання синонімії не є засобом вторинної 
номінації, оскільки лексеми синонімічного ряду використовують для конкретнішого 
розкриття змісту слова, натомість непрямі (похідні) назви досить завуальовано, за до-
помогою додаткових, вторинних ознак, витлумачують цей зміст. Непрямі назви можуть 
існувати самостійно, а інколи їхнє значення стає доцільним лише в певному контексті. 

У медичній галузі явище вторинної номінації аналізували здебільшого як одне з дже-
рел творення української медичної термінології: Н. В. Місник, Н. З. Цісар, А. В. Ткач [5; 
10; 7]. Непрямі номінації поставали об’єктом вивчення в руслі процесу становлення та 
розвитку української медичної термінології у праці Т. Г. Файчук [9]. Проте використання 
вторинних назв не як засобу творення медичних термінів, а їхнього застосування в ролі 
неофіційних замінників медичної термінології в усно-розмовному мовленні фахівців та 
пацієнтів, у науково-популярних виданнях не було предметом спеціального розгляду, що 
й зумовлює актуальність пропонованої розвідки.

Слово як засіб номінації містить не лише змістове, а й емоційне навантаження і здат-
не здійснювати як позитивний, так і негативний вплив на волю та почуття комунікантів. 
Саме тому для досягнення певної мети доречним є використання різних груп синонімів. 
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Метою статті є аналіз евфемізмів та перифраз, за допомогою яких створюють 
непрямі назви до наявних медичних термінів, та причин використання такої синонімії у 
сфері медицини. Завдання полягають у виокремленні з-поміж синонімічної лексики по-
нять, що належать до вторинної номінації, та зʼясуванні чинників, які впливають на їхнє 
формування в українській мові. 

Евфемізм у перекладі з грецької означає «помʼякшений вислів». До них належать 
слова та словосполучення, що мають коректну та ввічливу форму звертання чи нази-
вання. Виникнення евфемізмів тісно повʼязане з існуванням табу (франц. taboou, від 
полінезійського tapu − заборонений, священний) [8:701], заборони щодо вживання слів 
або намагання уникати використання певних лексем через власні переконання чи забо-
бони. У давнину слова наділялися певним містичним та магічним значенням, тому че-
рез забобонність деякі з них не вживали. Зокрема чорт замінювали на лихий, нечистий, 
дідько, грець: Хай йому грець! Грець тебе побий! [1:118]. У сучасному суспільстві також 
виникають страхи щодо вживання деяких лексем, зокрема медичний термін пухлина та-
кож є певним табу, тому під час прийому медичні працівники нерідко використовують 
похідну назву новоутворення, а пацієнти замінюють рак на біду.

У розмовному мовленні прямі назви на позначення медичних понять, ліків, органів 
людського тіла тощо за потреби замінюють непрямими, помʼякшувальними найме-
нуваннями через сором щодо вживання прямих найменувань. У такому разі вторинні 
номінації утворюють за допомогою метафори, що постає на підставі виконуваної 
функції, зовнішньої подібності чи асоціацій. Зокрема, у словнику нецензурної лексики 
та її відповідників Л. Ставицької «Українська мова без табу» щодо найменування чо-
ловічого статевого органу зазначені такі евфемізми: дітородник [6:153], дітотворник 
[6:153], женило [6:164], парубок [6:272], змій [6:192], півник [6:290], соловей [6:341], од-
ноокий [6:263], огірок [6:263], овоч [6:263], орган [6:267], морква [6:246], дурник [6:163], 
дюбель [6:164], палиця [6:270], річ [6:325], ріжок [6:325], розбійник [6:326], самурай 
[6:331], свердлик [6:332], сворінь [6:333], світоч [6:332], смолоскип [6:340], запальничка 
[6:184], голуб [6:138] плуг [6:298], пустун [6:319], таран [6:365], тикало [6:366], цвяшок 
[6:403], чечирка [6:407], шворінь [6:410], шишка [6:411] та ін. Як для чоловічих, так і 
для жіночих статевих органів використовують також вторинні назви, утворені за допо-
могою займенників, які лише завуальовано вказують на них: тая, те [6:365], теє [6:366], 
тая, той [6:369], оте [6:267], це, цеє [6:403]. У цьому ж словнику подано приклади 
евфемізмів жіночих статевих органів, що також є вторинними назвами, утвореними за 
допомогою метафоричних перенесень: вишенька [6:115], горошина [6:140], пиріг [6:289], 
пташечка [6:319], принада [6:312], президентка [6:311], підфартушниця [6:293], рута 
[6:330], сестричка [6:335], прірва [6:314], свічкогас [6:332], черепаха [6:407], чорнявка 
[6:409], чубатенька [6:409], вивʼюрочка [6:110], фляшечка [6:381], гніздо [6:136], гавань 
[6:124] шкатулочка [6:411], галка [6:124] та ін. Подані приклади евфемізмів утворені за 
допомогою метафор зі світу природи, рослинництва, тваринництва, назв предметів, осіб, 
частин тіла та дій. Ці вторинні назви легко зрозумілі носіям української мови, оскільки 
на їхнє створення впливає не лише характер та особистість мовця, а й національна мовна 
картина, властива певному соціуму. 

Евфемізм гречка [6:141], що має значення «чоловіче сімʼя», безпосередньо 
повʼязаний з етимологією висловів стрибати в гречку [6:142], стрибати в очерет 
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(козаки, приховуючи порушення обітниці безшлюбності, влаштовували побачення у 
гречаних полях, що росли біля запорізьких куренів) або топтати гречку − зраджува-
ти. Евфемічне словосполучення повна пазуха [6:270] є непрямою номінацією великих 
жіночих грудей. 

Відповідно до етичних вимог медичні працівники використовують евфемізми для 
позначення негативних явищ: летальний випадок, піти у кращий світ − «смерть»; паці-
єнт, що має алкогольну або наркотичну залежність замість «алкоголік» чи «наркоман». 

Небажання називати діагноз прямо, що може сприйматись як вирок, спричиняє за-
міну прямих назв на непрямі – прийнятніші, помʼякшувальні найменування-евфемізми: 
діти сонця − хворі із синдромом Дауна, діти дощу − діти-аутисти, синдром метели-
ка − бульозний епідермоліз, едді − ектодермальна дисплазія. У сьогоденні вважається 
неприйнятним уживати лексеми «інвалід» або «каліка», натомість використовують сло-
восполучення: люди з відхиленням; ті, що мають вади у розвитку (фізичному або розу-
мовому); ті, що мають особливі потреби; з обмеженими можливостями; з фізичними 
вадами; з вадами зору або слуху. Замість «товстий», «жирний» використовують людина із 
зайвою вагою, що є похідною назвою медичного терміна ожиріння, «облисіння» − втрата 
волосся є вторинною назвою терміна алопеція, «карлик» замінюють на людина невелико-
го зросту, у медицині − гіпофізарний нанізм.

У розмовному мовленні пацієнти надають перевагу непрямим назвам перед медич-
ними термінами, напр.: замість «менструація» використовують найменування демон-
страція [6:149], критичні дні [6:242], місячні (від лат. menstruus «щомісячний»), регу-
ли (від лат. regula «норма, правило») [6:323], напасть [6:253], червоний прапор [6:311], 
радість [6:322], червоні свята, родичі приїхали; замість прямої назви «презерватив» 
уживають нацюцюрник [6:256], гумовий виріб, предмет індивідуального захисту, замість 
препарату «віагра» використовують чоловіча таблетка, «антидепресанти» замінюють 
на таблетки щастя тощо.

Для уникнення тавтології або образної заміни первинної назви у медичній галузі ви-
користовують перифраз (з грецької мови – «описовий вислів та зворот»), що є непрямою 
назвою особи, предмета чи явища, пор.: двожильні люди [1:128] − ті, що мають міцне 
здоровʼя; бути при надії − бути вагітною; залите обличчя − гладенька, рівна шкіра після 
інʼєкційних процедур; народитись у сорочці – дитина народжена в амніотичному мішку, 
чума ХХ та ХХІ століття − СНІД. 

М. П. Коломієць та Є. С. Регушевський у «Короткому словнику перифраз» подають 
низку прикладів перифраз, повʼязаних із медичною діяльністю: зелена аптека, аптека 
природи, цілющі рослини, зелені лікарі − лікарські рослини [4:14]; зелений змій – алко-
голь [4:48]; сіра речовина – мозок [4:99], служба здоров’я − медицина [4:101]; містечко 
здоровʼя − лікарняний комплекс [4:73]; люди в білих халатах, вартові здоровʼя [4:23] − ме-
дичні працівники, лікарі; будинок здоровʼя − санаторій-профілакторій або інші оздоровчі 
заклади [4:21], вічна хата – могила [4:27], вічний відпочинок (спочинок) – смерть [4:27]. 

На підставі аналізу дат народження хворих дітей з орієнтовними датами їхнього за-
чаття французькі вчені дійшли висновку, що більшість таких дітей була зачата під час 
свят, що супроводжувалося споживанням спиртних напоїв, тому з’явились «діти свят» 
та «діти святкової вечері» [2:3]. Проте поповнити «армію алкоголіків» та побудувати «ал-
когольну кар’єру» [2:5] може будь-хто, вживаючи «тільки одну чарочку», «за компанію» 
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[2:5] завдяки «хмільним традиціям» [2:4] або «постійно питущому оточенню», й отри-
мати «пивний алкоголізм» [2:5] через початковий «малий градус» і як результат отримати 
«бичаче або пивне серце» та приєднатись до «пивних держав» [2:5].

Широко використовуються перифрази, що утворюються на підставі зовнішньої поді-
бності, у професійному спілкуванні лікарів-дерматокосметологів: чорні цятки – камедо-
ни, щоки бульдога – порушення контура овала обличчя, апельсинова шкірка – целюліт, 
сиборейна «корона» – дерматичне запалення лінії росту волосся. На підставі ознаки, че-
рез яку утворюється певний дефект шкіри та її зовнішній прояв, утворилися вторинні на-
зви: гусячі складки, гусячі лапки, промінчики – зморшки, що утворюються із зовнішнього 
краю ока, оправа [3:15] – синяки або мішки, що утворюються під очима, кролячі зморш-
ки, зморшки посмішки, кисетні зморшки або штрихкод – глибокі та вузькі дермальні 
тріщини довколо губ, зморшки маріонетки або зморшки суму, зморшки гніву, оцінка «мі-
мічного образу» – критерій діагностики щодо застосування ін’єкційних процедур для 
корекції зморшок обличчя. Деякі дефекти є вродженими, зокрема «собача посмішка» – у 
посмішці кутики губ відводяться до низу, та набутими внаслідок невдалих косметологіч-
них втручань – качачі вуста та мавп’ячий рот – вада утворюється при надмірному ви-
користанні наповнювача для губ, брова Мефістофеля – надмірний вигін середини брови. 
Вторинну номінацію отримали й природні зміни у зовнішності: маска вагітних – хло-
азма, пігментація, спровокована вагітністю; різдвяна ялинка – стончення та випадіння 
волосся у вигляді трикутника; цвинтарні квіти – пігментація, що з’являється з віком на 
руках, втомлене обличчя – сукупність зморшок, що надає обличчю характерного вигля-
ду. У спілкуванні між «лікарями краси» використовується перифрази щодо професійної 
діяльності: медичний камуфляж, залите обличчя, фул-фейс, ефект лимонної шкірки, під-
тяжка Нефертіті. Вторинні назви можуть отримувати й різні ділянки тіла: на обличчі – 
віковий або золотий трикутник, на плечі – крила кажана, на задній частині стегна – зона 
галіфе, на животі – фартух. 

Отже, виникнення непрямих (похідних) назв у медичній сфері повʼязане з розвитком 
лексичних значень слів, з їхнім змістом, способами відображення у мові подібності, схо-
жості, асоціативності. На формування вторинних синонімічних назв, зокрема евфемізмів 
та перифраз, впливають національна специфіка творення та вживання слів, зміни у сус-
пільно-політичному житті, субʼєктивні інтенції номінаторів. Найпоширенішим спонукаль-
ним засобом творення непрямих синонімічних найменувань слугує асоціативна метафора.
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СИНОНИМИЯ КАК СПОСОБ НЕПРЯМОЙ НОМИНАЦИИ 
В МЕДИЦИНСКОЙ СФЕРЕ

В статье проанализированы эвфемизмы, перифразы как способ вторичной номинации 
в медицинской сфере. Выделено группы производной синонимии, определены контексту-
альные факторы, что влияют на формирование вторичных названий в украинском языке.
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SYNONYMS AS A MEANS OF NOMINATION IN THE MEDICAL BRANCH
The article deals with the analysis of euphemisms and periphrases as a means of the second-

ary nomination in the medical branch. The groups of derivative synonyms were distinguished. 
Context characteristics which lead to secondary nomination in the Ukrainian language were 
indentifi ed.
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 СМЫСЛОВАЯ ПОЛИФОНИЧНОСТЬ ПОЭТИЧЕСКОГО ТЕКСТА

В статье исследуются проблемы интертекстуальности поэтического текста. 
Выявляются типы интертекстуального взаимодействия, которые имеют широкий 
спектр. Это может быть диалог между текстами, включающий элементы биографии 
авторов и реальных жизненных ситуаций; может быть полемический диалог с пред-
шественниками по поэтическому цеху; с художественными образами, ими созданными; 
может быть различного рода пародирование Через интертекстуальную маркирован-
ность в тексте могут быть отражены целые эпохи и культурные пласты жизни. 
Значимость интертекстуального подхода в общей теории исследования текста в по-
следнее время значительно возросла и определяется она, в первую очередь, задачами 
объективной и адекватной интерпретации текста. 

Любой поэтический текст связан с другими текстами культуры, т.е. он функционирует 
в поле многих семиотических систем, в особом лингвокультурологическом пространстве.

 По мнению М. М. Бахтина, автор всегда находится в диалоге с современной и пред-
шествующей литературой, т.е. автор художественного произведения имеет дело не с 
действительностью вообще, но уже с оцененной и оформленной действительностью. 
Отдельное слово – это «аббревиатура высказывания, …каждое слово пахнет контек-
стом и контекстами, в которых оно жило» [1, с. 106]. Эту мысль развил Ю. М. Лотман: 
«Монолог, к которому тяготеет поэзия, оказывается полилогом; единство поэтического 
текста складывается из полифонии различных голосов, говорящих на разных «языках» 
культуры» [2, с. 113]. 

Термины «интертекст» и «интертекстуальность» были введены в современный на-
учный обиход в конце 60-х годов ХХ века в работах теоретика постмодернизма француз-
ской исследовательницы Юлии Кристевой, которая сформулировала свою концепцию на 
основе переосмысления работы М. Бахтина «Проблема содержания, материала и формы 
в словесном художественном творчестве». Даже название статьи Ю. Кристевой «Бахтин, 
слово, диалог и роман» [3] связано именно с русской лингвистической традицией. Но 
бахтинскую идею «диалога» Ю. Кристева ограничила исключительно сферой литера-
туры, диалогом между текстами. По ее мнению, любой текст строится как мозаика ци-
таций, любой текст есть продукт впитывания и трансформации какого-нибудь другого 
текста. Тем самым на место понятия интерсубъективности встает понятие интертексту-
альности. Ю. Кристева подчеркивает бессознательный характер заимствований, говоря 
о «безличной продуктивности» текста, который порождается как бы сам по себе, помимо 
сознательной воли автора [3, с. 429].

Типы интертекстуального взаимодействия текстов имеют широкий спектр. Это мо-
жет быть диалог между текстами, включающий элементы биографии авторов и реаль-
ных жизненных ситуаций. О жизни М. Цветаевой пишет Б. Ахмадулина: Ты перед ней не 
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виноват, Берлин! / Ты гнал ее, как принято, как надо, / но мрак твоих обоев и белил / еще 
не ад, а лишь предместье ада. / Не обессудь, божественный Париж, / с надменностью 
ты целовал ей руки, / но все же был лишь захолустьем крыш, / провинцией ее державной 
муки [4, с. 198]. 

Интертекстуальным маркером может быть полемический диалог с предшественни-
ками по поэтическому цеху. Например, А. Лысов своими строками: Я – лишь символ. / 
Смолк во мне народный глас. / Я – и разум, и светильник, / И во цвете лет угас! [5, c. 99] 
ведет диалог и с Н. Некрасовым («Какой светильник разума угас…») и с В. Маяковским 
(«Светить – и никаких гвоздей!»). Ка = 0,8. У И. Кабыш свой диалог с А. Пушкиным: 
Будешь бегать к лету. / Счастье есть, мой свет. / Это воли нету. / И покоя нет [6, c. 80]. 

Поэт может спорить не только со своими предшественниками, но и с художествен-
ными образами, ими созданными. Например, у Б. Ахмадулиной: О, что полцарства для 
меня! / Дитя, наученное веком, / возьму коня, отдам коня, / за полмгновенья с человеком… 

Это может быть пародирование. Например, пародирование пушкинского оригинала 
на сюжетном, рифменном, лексическом и синтаксическом уровне наблюдается в стихот-
ворении В. В. Маяковского «Юбилейное»: Как это / у вас / говаривала Ольга ? / Да не 
Ольга! / из письма / Онегина к Татьяне. / – Дескать, / муж у вас / дурак / и старый мерин, 
/ я люблю вас, будьте обязательно моя, / я сейчас же / утром должен быть уверен, / что 
с вами днем увижусь я [7, III, с. 181]. 

Через интертекстуальную маркированность в тексте могут быть отражены целые 
эпохи и культурные пласты жизни. Например: Приходят и проходят дни / многожелан-
но, бесталанно. / И только горечь – где они, / Борис, Марина, Осип, Анна?…В круг Ми-
розданья и Земли, / где жизнь извечно первозданна, / не расплескав, себя внесли / Борис, 
Марина, Осип, Анна [8, с. 133]. 

Но чаще интертекстуальность его желания понять себя и окружающий мир на новой 
эмоционально-интеллектуальной волне, источник которой принадлежит другому автору, 
авторам, коллективному бессознательному, но последующее «море, ими полное» – это 
собственное творчество, собственное произведение. Проанализируем стихотворение 
Виктора Кривулина «Урок словесности» (орфография и пунктуация авторские) [9, с. 21]:

на гусениц похожие училки
учили нас не ползать, но летать:
у собакевича особенная стать
у чичикова личико личинки –
все это мне до смерти повторять
до вылета из кокона – в какую
непредсказуемую благодать?

Выявляется 4 интертекстуальных включения: не ползать, но летать (не ползать, 
а летать – «Песня о Соколе» М. Горького); собакевич, чичиков (Собакевич, Чичи-
ков – «Мертвые души» Н. В. Гоголя); особенная стать (у ней особенная стать – «Умом 
Россию не понять…» Ф. И. Тютчева). Маркером фонетической организации стиха явля-
ется сочетание у чичикова личико личинки. Важное смыслообразующее значение имеет 
сравнение на гусениц похожие училки… 

Уже первые две строки останавливают внимание. Процесс смыслопорождения воз-
никает за счет скрытого противоречия: с одной стороны, учителя учили хорошему – не 
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ползать, но летать (но горьковская категоричность значимо отсутствует: союз а за-
менен союзом но), с другой стороны, учителя пренебрежительно названы училками и, 
главное, они похожи на гусениц, которые как раз не летают, а ползают. Отсюда возникает 
невербализованный смысл: учат одному, а сами делают другое, либо: учат тому, на что 
сами не способны. Хотя возможно еще одно направление аттрактора: гусеница – это по-
тенциальная бабочка, и учителя – это нереализовавшие себя люди, но еще способные 
«стать бабочками».

В следующей третьей строке у собакевича особенная стать вырисовывается в 
общем-то положительный образ гоголевского героя, поскольку «срабатывает» интертек-
стуальный маркер особенная стать – незабываемый образ России, в которую можно 
только верить. А вот образ Чичикова в следующей строке предстает иным: у чичикова 
личико личинки. Повтор звукового сочетания [чи] и гласного [и] объединяют чичикова и 
личинку в единое смысловое целое. А поскольку все происходит в коконе, то чичиков – 
один из нас, такая же личинка. Причем чичиков предстает не отрицательным героем, 
поскольку личинка – это стадия индивидуального развития многих животных, т.е. он 
способен к дальнейшему развитию. Тогда возникает вопрос: а какие мы? Тоже чичиковы 
(и что они собой представляют?) или нас такими хотят сделать? Неспроста училки – учи-
ли – чичиков объединяются фонетически. В итоге возникает понимание очень странной 
учебы, в которой смешаны положительные и отрицательные литературные герои, учи-
теля не вызывают уважения и сами ни на что не способны. Впечатление, что школа – 
это кокон, не дающий расправить крылья, усиливается также за счет написания личных 
имен без заглавной буквы и отсутствия знаков препинания: перед нами не перечисление 
и не выделение кого-то, а сплошная биомасса. После такой школы будущая свободная 
жизнь представляется непредсказуемой благодатью, но вопросительный знак в конце 
рождает сомнения в этой благодати. Всех этих смыслов нет в словарных значениях лек-
сем, они возникли за счет интертекстуальных включений.

Как думается, чем больше внутритекстовых и экстралингвистических связей удается 
установить и обосновать, тем лучше для интерпретации произведения, основная задача 
которой – «перевести» стереомерный язык произведения на линейный метаязык анализа 
с возможно меньшей потерей смысла [10].

Значимость интертекстуального подхода в общей теории исследования текста в послед-
нее время значительно возросла и определяется она, в первую очередь, задачами объектив-
ной и адекватной интерпретации текста, выявления его смысловой полифоничности и при-
ращения смысла за счет диалогического взаимодействия с другими текстами культуры. 
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ЗМІСТОВА ПОЛІФОНІЧНІСТЬ ПОЕТИЧНОГО ТЕКСТУ
У статті досліджуються проблеми інтертекстуальності поетичного тексту. 

Виявляються типи інтетекстуальної взаємодії, які мають широкий спектр. Це може 
бути діалог між текстами, що включає елементи біографії авторів і реальних жит-
тєвих ситуацій; може бути полемічний діалог із попередниками з поетичного цеху; з 
художніми образами, що ним створені; може бути різного плану пародіювання. За до-
помогою інтертекстуальної маркованості у тексті можуть бути відбиті цілі епохи і 
культурні пласти життя. Значення інтертекстуального підходу у загальній теорії до-
слідження тексту в останній час значно збільшилося, визначається воно, в першу чергу, 
завданнями об’єктивної і адекватної інтерпретації тексту.

Ключові слова: поетичний текст, інтерпретація тексту, інтертекстуальна мар-
кованість. 
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«У СЕРЦЯ СВОЇ СПОКОНВІЧНІ СЕКРЕТИ»
(МЕТАФОРИЧНІ ПОБУДОВИ В ПОЕМІ ІРИНИ ЖИЛЕНКО 

«ВІДПУСТКА У СЕРПНІ»)

Стаття присвячена дослідженню метафоричної специфіки поеми Ірини Жилен-
ко «Відпустка у серпні». З’ясовано особливості поетичної мовотворчості, зокрема 
метафоричні засоби жіночої суб’єктивності у процесі емоційно-чуттєвого відтворення 
світу засобами мовної експресії.

Ключові слова. метафора, семантика, оцінка, експресія.
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Як відомо психологічна й соціокультурна природа жіночого світосприйняття істотно 
відрізняється від чоловічого. Це виявляється й у творчому баченні навколишнього світу, а 
значить обов’язково накладає відбиток на усі творчі процеси особистості. Це стосується 
й мовотворчості у поетичному дискурсі.

Свого часу критики негативно оцінили творчість Ірини Жиленко [8], саме тому, 
що вона не відповідала ідеологічним настановам тоталітарного суспільства. Й до 
сьогодні творчість поетеси залишається малодослідженою. Проте останнім часом по-
силився інтерес дослідників художніх, зокрема поетичних текстів, до аналізу процесів 
індивідуально-авторського використання наявних мовних засобів у відтворенні кон-
цептуального світосприйняття в аспекті ґендерної своєрідності. У цьому полягає 
актуальність пропонованої розвідки.

Метою статті є визначення основних складових метафоричних побудов у поезії 
І. Жиленко «Відпустка у серпні», які розглядаються в контексті мистецького явища 
жіночої поезії. Поставлена мета передбачає розв’язання наступних дослідницьких за-
вдань:

1. Окреслити контури поняття «метафора». 
2. Визначити основні мовні особливості метафоричної образності як засобу 

експлікації емоційних концептів у поезії І. Жиленко «Відпустка у серпні».
3. Проаналізувати сутність метафоричних структур та своєрідність їх художнього 

вираження в поемі І. Жиленко.
Поетична творчість – це метафора, яка лежить в її основі, але й сьогодні її поетична 

функція у системі мовотворчості окремо взятого автора часто залишається таємницею. 
Слушною є теза про те, що «талановитий майстер слова в процесі художнього освоєння 
світу знаходить такі мовно-виражальні форми, які б підкреслювали несподіваність 
поетичної асоціації, були б основою для створення конкретно-чуттєвих образів та слу-
жили б джерелом емоційно-оцінного змісту» [7:30]. Для поета метафоричне бачення 
світу – це раптовий чарівний спалах, який огортає своєю яскравістю усе навколо. Твер-
дження про повну тотожність двох об’єктів на основі їх часткової подібності, є помил-
ковим, але саме таке перебільшення надає метафорі потужної поетичної сили [5]. Мета-
фора починає сяяти тоді, коли читач сприймає її як ірреальний естетичний образ. Проте 
метафора не може існувати без реальної спільності з «буденними, земними» речами.

На думку Н. Д. Арутюнової, метафора – це «троп або механізм мови, що складається 
у вживанні слова, що позначає певний клас предметів, явищ, для характеризації або най-
менування об’єкта, що входить до іншого класу, або для найменування іншого класу 
об’єктів, аналогічного даному в будь-якому відношенні [1:296]. 

Одним із центрів тропеїчної системи назвала метафору Л. Кравець [7:30]. Дослідниця 
ще раз чітко окреслила особливість процесу творення метафори на основі подібності. 
Метафора може виступати мовним засобом вираження емоційного стану особи й 
активізувати процес пошуку оформлення абстрактного через символ [6:39]. 

Такими символами у поемі Ірини Жиленко «Відпустка у серпні» постають образи 
серпня, міста, серця. Мовно-художніми засобами авторка майстерно змалювала портрет 
зневіреної у коханні жінки. У цьому гармонійно дібраному тріо символів центральне 
місце займає образ серця. Серце – це внутрішній світ ліричної героїні, на який вона осо-
бливо орієнтована, і тому навколо нього змальовуються мікробрази майдану, водограю, 



188

крамниці, ресторану. Для свого серця, як символу внутрішніх жіночих почуттів і пере-
живань, Ірина Жиленко вибудовує власний казково-психологічний простір, реалізований 
у метафорах: У місті Розбитого Серця / був майдан Розбитого Серця./ Водограй Розби-
того Серця./ Ресторан Розбитого Серця.

«Серцева» метафора у тексті створює біполярний образ. Увесь драматизм інтимних 
почуттів ліричної героїні розкриваєються в найрізноманітніших метафоричних, сло-
весно-образних засобах. У кожному образі – або глибокий розпач, драматизм, або ж 
цинічність, черствість людської душі. Епітети справжнє, розбите, дорожче наче на 
дотик, допомагають відчути усі емоцї, душевний біль ліричної героїні через втрату 
кохання або, можливо, зраду чи розставання: «Та ви ж подивіться! – / благала вона 
продавця. – / Це ж справжнє серце. / І справді розбите навіки. / Невже ж не дорож-
че воно, / ніж підробка оця,/ яких є без ліку?» Семантичне зрушення спостерігаємо 
у котектуальному протиставленні характеристики різних сердець: справжнє серце – 
підробка оця. Натомість характеристичні означення дешевеньке, гонористе увираз-
нюють образ серця, нездатного сильно, гаряче відчувати, любити [9:306]: […]Отаке 
дешевеньке серце / міг придбати навіть поет. / Та були у крамничках безлюдних / ще 
й коштовні серця гонористі.

Знецінення справжніх людських почуттів, підміна чистої душі зовнішньою блиску-
чою мішурою розкриває метафора коштовні серця гонористі, які […] міську шантрапу 
безвалютну / вміли швидко поставить на місце. / Знай, мовляв, голото, / своє болото… 
Семантичну структуру словосполучення коштовні серця обтяжують і увиразнюють 
характеристичні іменники шантрапа, голота, за рахунок яких збільшується експресив-
на сила ключової лексеми серце. 

Місто Розбитого Серця – абстрактний образ незахищеності і самотності, бо в ньому 
сумно, буденно і пусто. Увесь драматизм почуттів героїні вирізьблено словами продавця 
сердець: «Ні! / Здорове серце – товар підходящий, […]/ А навіки розбите – річ него-
дяща…» / Їй чемно і твердо сказали :»Ні!» Домінантне емоційне звучання цієї мета-
фори підсилюється контекстуально протилежними прикметниками (здорове – розбите, 
підходящий – негодящий) та іменниками-асоціонімами (товар – річ). Проте фраза, по-
кладена в уста продавця, побудована по-жіночому м’яко, вона позбавлена різких лексич-
них форм, натомість використано прислівники чемно і твердо.

Авторка вдається до порівнянь, асоціацій, заснованих на ідеї зчерствілості 
урбанізованих людських душ. І. Жиленко добирає цілу низку іменників, реалій-символів, 
за якими у великому місті сховалися «собори душ людських»: картон, фанера, жерсть. 
Метафоричний контекст безціні Розбитого Серця, катастрофічної душевної руйнації 
майстерно розгортається навколо семантичного центру – лексеми мізерія як дрібниці, 
чогось незначного, несуттєвого [8,т.4:730] у рядках: Та вся її біжутерія,/ плюс відпускні, 
плюс розбите серце – / така мізерія! – / не купиш і горілки з перцем.

Метафоричні моделі, які представляють концепт «серце», змальовані у поемі трьома 
окремими мовно-психологічними зонами: зона душевного дискомфорту (місто Розби-
того Серця), зона душевного й духовного комфорту, реабілітації (перехняблена хатка, / 
заколисана дерезою) й зона «серцевого» відродження ( місто Розкритого Серця). 

Казкове місце, де лірична героїня має можливість психологічно відпочити, 
змальовується іменниками і прикметниками «буденної» семантики: перехняблена хатка, 
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бабця, коза, пироги із горохом, ошатненька онуця, паненятко, цяця, барвисті рядна, па-
хуче зілля. Відчуття тиші й спокою, психологічного затишку авторка відкриває читачам 
через глибину багатства свого метафоричного світу, через подальший контекстуальний 
розвиток, реалізований у розширенні семантики слова та експресивності створюваних 
образів за рахунок лексичної сполучуваності слів: сліпучі дні і присмерки сумирні; гу-
стий янтар вишневої смоли; І навіть лосі там були. Пили / глибоку воду, де соми жили. 

На тлі позитивно-образної картини єдності з природою відповідно вимальовується 
й лірична героїня. Ірина Жиленко вільно оперує яскравими, барвистими прикметниками 
й щоразу подає їх у новому значенні й формі: А ще була там жінка молода, / від озера 
родинно-невіддільна. / І жінка плавала, така легка і вільна, / така дзвінка і сильна, 
як вода.[…]/ І кольорову музику вмикало / вечірнє небо[…]. Навіть означення, що ма-
ють негативно-оцінне забарвлення, у такому життєстверджувальному описі джерельної 
природної чистоти набувають протилежної, позитивної семантики, яка підкреслює 
безтурботність і радість життя: З козою і собакою – так весело – / блукала – нечепурою, 
нечесою, – / шукаючи ожину у ярах […]. Для розгортання метафоричного опису авторка 
вдається до прийомів тавтології, контекстуального обігрування слів: коники у шалині 
шаліли; А місто Розкритого Серця / розкрилося аж до серця. І серце у жінки вже не бо-
лить, бо «У серця свої споконвічні секрети. / Хірурги не знають, та знають поети […], 
щоб серцю розкритись, – / потрібно йому розбитись».

Картина руху життя, через яке проходить ґенеза внутрішніх переживань героїні 
завершується в оптимістичному місті Розкритого Серця. Метафора психологічної зони 
надії, радості й впевненості у собі будується навколо концептів «оптимізм», «любов», 
«щастя». Оптимістичний настрій Розкритого Серця малюється дієслівними формами, що 
в прямому значенні позначають фізичний процес, дію, проте у відповідному контексту-
альному оточенні передають радісне оновлення душі: поїзд спинився, розкрився, тутук-
нув, привіз; Ішла із вокзалу, сміялась. / Аж вся чоловіча раса / стовпіла і спопелялась…; 
і приймала дари; місто засвічувало ліхтарі. Відчуття радості нового життя конкретизу-
ють і увиразнюють незвичні прислівники й прикметники у несподіваних лексичних спо-
лученнях: висококласна міс; скандально, кинджально потрясна. Причому прислівник 
скандально, похідний від прикметника сканда́льний, поза авторським контекстом має суто 
негативне забарвлення: 1. Який, набуваючи широкого розголосу, ганьбить, ставить у не-
зручне, неприємне становище кого-небудь. 2. Який містить опис, що ганьбить кого-не-
будь. 3. Схильний до скандалів (у 2 знач.), який раз у раз влаштовує скандали [8,т.9:250]. 
Прислівник кинджально взагалі не фіксується словниками. Натомість маємо тлумачення 
прикметника кинджа́льний: 3. перен. Стрімкий і дуже сильний (про удар, атаку) [2:428]. 
Ірина Жиленко в обох випадках змінює семантичне наповнення лексем від негативного до 
радісно-вибухового. При цьому вагомий семантичний потенціал наведених прислівників 
ще більше розширюється внаслідок увиразнення й конкретизації прикметником-експреси-
вом портя́сна. Словник жаргонної лексики подає цю лексему зі стилістичною ремаркою 
схвальне: Прекрасний, чудовий; який викликає захоплення [10:216].

Стилю метафоричних структур І. Жиленко властиві експресивні порівняння, що 
допомагають передати духовність, психологічний стан героїні. Образ скрині як душі, 
волхвів як чарівників, багатство внутрішнього світу майстерно змальовані поєднанням 
іменників фізичного й абстрактного значень: А місто Розкритого Серця / розкрилося 
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аж до серця, / мов скриня, розкрита волхвами, / з дарами, скарбами, дивами. Відповідно 
й саме місто вже бачиться героїні набагато барвистішим. Замість «картону, фанери і 
жерсті», з яких зроблені дешевенькі амулети, вона бачить «і натяк, і світло магічне. / З 
вітрини, балкона, вікна, / з афіш, із трамваїв столичних», та й самі «амулети» вже пере-
творилися на тюльпани розкритих сердець. Апофеозом останньої частини поеми звучать 
рядки з розгорнутими метафорами, у яких сема ‘щастя’ реалізується у звукових, зорових, 
фізичних та казкових асоціаціях: Замов нам сміх, любов, оркестр. / А потім – дощ, / а 
потім – сніг… / На світі стільки є чудес! І ти лише одне із них; Глянь, на небі проро-
стають маргаритки / і наївно дивляться згори; Розтискаю пальці. Відпускаю./ Ніжним 
вітром втрату однесе. / Хто нічого в жмені не стискає – має все… Об’єднувальним 
елементом, таким собі стрижневим семантичним лейтмотивом усіх метафор у поемі 
є лексема серпень, покладена у саму назву твору. Серпень у побутовому осмисленні – 
пора відпусток, фізичного й психологічного відпочинку. Поетизований серпень у поемі 
постає не стільки у значенні останнього місяця літа, скільки окремого етапу у житті 
жінки: ще не «осінь» жіночості, але вже кінець її «літа», душа ще молода і попереду 
далеко не найгірша частина життя. 

Аналіз поетичної мови Ірини Жиленко в поемі «Відпустка у серпні» дозволив вияви-
ти основні засоби метафоротворення через вибудовування прямих асоціацій за формою, 
кольором, звуком. Метафоричні структури із семантикою емоційної напруги створюють-
ся насамперед добором лексичних одиниць, які розраховані на відповідні асоціативні 
зв’язки з їх вживанням у прямому значенні. «Жіночі» ознаки таких побудов виявляються 
у відповідному контекстуальному оточенні: «м’які» прикметникові лексеми, «спокійні» 
дієслівні словоформи, «вибухові» авторські прислівникові новотвори. Ірина Жиленко 
уміло оперує образами і словами-символами серце, місто, серпень, на ґрунті яких вини-
кають індивідуально-авторські метафоричні словосполучення.
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Статья посвящена исследованию метафорической специфики поэмы Ирины Жи-

ленко «Отпуск в августе». Выяснены особенности поэтического творчества, в част-
ности метафорические средства женской субъективности в процессе эмоционально-
чувственного воспроизведения мира средствами языковой экспрессии.
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«IN THEIR HEARTS THE SECRETS OF THE ANCESTORS”
(METAPHORICAL CONSTRUCTIONS IN THE POEM IRINA ZHILENKO 

“VACATION IN AUGUST»)
The article is devoted to the study of metaphor in the poem by Irina Zhilenko "Holiday in 

August". The article analyzes the peculiarities of the poetic language, fi gurative image emo-
tions, feelings through the metaphors of the author.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНУ 
З ОГЛЯДУ НА ЮРИДИЧНУ ТЕРМІНОСИСТЕМУ

У статті аналізуються терміносистеми податкового закону у сучасному німецько-
му законодавстві. Розглянуто особливості вживання юридичної податкової лексики на 
матеріалі податкових законодавчих текстів. 

Ключові слова: податковий текст, податковий закон, терміносистеми, юридичний.

Одним з найбільш суттєвих моментів утворення термінів є правильне визначення 
тих ознак поняття, які безпосередньо мають бути відображеними в терміні. Ці ознаки 
можуть бути виділені лише при розгляді понять у їх сукупності. Тільки якщо ми будемо 
ясно уявляти, по-перше, яке поняття термін повинен обслуговувати, і, по-друге, яке місце 
у класифікації він займає серед інших понять, ми зможемо зробити правильні висновки 
щодо його структури і семантики. Ось чому, на нашу думку, опис юридичної терміноло-
гічної системи був би неповним без дослідження особливостей зв’язків між складовими 
цієї терміносистеми.

Незаперечним є той факт, що поняття – це форма думки, яка відображає матеріальні і 
нематеріальні об’єкти, при цьому свідомістю виділяються і фіксуються тільки суттєві ознаки 
об’єкта. У процесі утворення системи термінів слід брати до уваги як ті ознаки об’єкта, які 
вирізняють його серед інших йому подібних, так і спільні риси, притаманні цілому класу 
понять. Денисова А.А. зазначає, що “термінології володіють певною перевагою, якої не має 
загальновживана лексика – науковою класифікованістю своїх понять” [2, с. 25].

Характеристика термінів передбачає їх розташування відповідно до структури пев-
ної галузі знань – у нашому випадку – податкової науки. Характеристика зв’язків між 
термінами дозволяє виявити суттєві зв’язки й відношення між поняттями, уточнити міс-
це кожного поняття у понятійній системі, перевірити повноту терміна, виявити недоліки 
термінології, різні тлумачення понять. Характеристики податкових терміносистем допо-
магають сформувати й уточнити дефініції, в яких відображені суттєві ознаки кожного 
поняття, необхідні й достатні для визначення його належності до певного класу понять і 
відмежування його від споріднених та однотипних понять [1, c. 91].

Термінологія податкового права являє собою систему понять, побудовану за закона-
ми мови, але зі зв’язком значень відповідно до логіки зв’язку понять цієї галузі знань. 
Виділені при цьому ознаки носять об’єктивний характер. 

Юридична мова податкового законодавства потребує чітких відмежувань одного 
поняття від іншого, на відміну від звичайної розмовної мови, в якій велика кількість 
ужитих слів залишається непевною. Важливим є той факт, що терміни є регулятивними, 
охоронними, зобов’язуючими, заборонними, і класифікуються у податковому законодав-
стві як податкові та юридичні терміни, відбивають правовідносини громадян та держави, 
а також безпосередньо відображають функції податкового права [3 , с. 128].
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Терміни податкового законодавства позначають поняття, які відображають ознаки 
податкової діяльності, зумовлені також місцем цього поняття в системі інших і способом 
передачі його значення. Поняття пов’язуються з пізнавальними особливостями галузі 
права за одними ознаками при ігноруванні інших. 

А. В. Крижановська вважає, що з точки зору логічних зв’язків, які визначають термі-
нологічні слова, слід враховувати, терміни, які в кожному конкретному випадку є певною 
семантичною єдністю [4, с. 19] 

При вивченні термінологічної системи необхідно враховувати факт утворення та 
функціонування терміна. У процесі багаторазового їх використання вони стають визна-
чальними елементами термінологічної системи, якою користуються люди у своїй про-
фесійній діяльності. Терміни є чуттєвими до зовнішнього впливу, у них відображається 
процес впливу суспільства на мову фахового спілкування. Цей процес можна прослідку-
вати на наступних прикладах із Закону про будівельні заходи з метою захисту цивільних:

Für Steuerpfl ichtige, die Zuschüsse zur Errichtung von Schutzräu men leisten, gilt 
folgendes:

1. Erwirbt der Steuerpfl ichtige durch den Zuschuß für den Betrieb das Recht, den 
Schutzraum zu benutzen, so können von den Aufwendun gen für das Benutzungsrecht im 
Wirtschaftsjahr der Hingabe des Zuschusses und in den elf folgenden Wirtschaftsjahren bis zur 
vollen Abset zung erhöhte Absetzungen bis zu jeweils zehn vom Hundert des Zu schußbetrags 
vorgenommen werden [Gesetz über bauliche Maßnahmen zum Schutz der Zivilbevölkerung 
(Schutzbaugesetz), S. 1-2].

 Термінологічне значення лексеми der Steuerpfl ichtige визначається як платник по-
датків (Немецко-русский юридический словарь. «РУССО», 2004, Гришаев П.И., Дон-
ская Л.И.), (http://woerterbuchnetz.de/DWB/?sigle=DWB&mode=Vernetzung&lemid=GS4
6252#XGS46252, Bd. 18, Sp. 2659), Zuschüsse (Pl.) – це дотації, доплати, походить від 
загальновживаного слова der Zuschuss – «позика»; Aufwendun gen (Pl.) – витрати, по-
ходить від загальновживаного слова die Aufwendung – витрачання, споживання; das 
Benutzungsrecht – право використання, походить від загальновживаних слів die Benut-
zung – вживання, das Recht – право.

Найменування податкових термінів відображають постійне збільшення терміноло-
гічної системи, постійну перебудову й уточнення системи правових податкових понять. 
Система понять одночасно є системою значень термінів податкової терміносистеми. На 
противагу розпливчастим значенням одиниць природно сформованої термінології, вона 
складається з логічно організованих, пов’язаних понять, зміст, обсяг і взаємні межі яких 
чітко визначені [ 3, с. 129-130]. 

Steuerfreie Rücklage bei Überführung bestimmter Wirtschaftsgüter in Gesellschaften, 
Betriebe oder Betriebsstätten im Ausland [Gesetz über bauliche Maßnahmen zum Schutz der 
Zivilbevölkerung (Schutzbaugesetz), S. 1-2].]. Значенням терміна steuerfrei є неоподатко-
вуваний, не підлягає оподаткуванню, die Rücklage – резерв, загальновживане слово запас, 
разом словосполучення Steuerfreie Rücklage означає неоподаткований резерв (частка)
[http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/gesetzliche-ruecklagen/gesetzliche-ruecklagen.htm].

Термінологія права сучасної німецької мови виявляє значну кількість термінів, які 
збігаються за формою із загальновживаними словами: der Sitz – юридична адреса, міс-
цезнаходження, від загальновживаного der Sitz – місце, сидіння; der Absatz – продаж, 



194

реалізація, збут, від загальновживаного der Absatz – каблук; die Einlage – грошовий вне-
сок, від загальновживаного слова die Einlage – укладання. (http://woerterbuchnetz.de, 1521, 
33, 9.)

Як стає зрозумілим із наведених прикладів, деяка подібність між значеннями юри-
дичних термінів і загальновживаних слів базується на подібності реальних предметів 
і явищ дійсності, адже світ пізнається шляхом порівняння, зіставлення предметів, які 
оточують людину в її повсякденному житті.

Важливим є те, що термін в німецькій юридичній податковій термінології здатен 
не тільки номінувати окремі об’єкти або явища в праві, але й допомагає встановлювати 
зв’язок правових понять з навколишньою дійсністю, і на цій її особливості наголошують 
Володіна М.Н. і Бугулов І. [3, с. 129-133]. 

Характер відносин між загальновживаними словами і термінами права зумовлює по-
дібність реалій, що знаходить відображення у подібності значень: Zeitpunkt der Einfüh-
rung des steuerlichen Identifi kations merkmals. Das Bundesministerium der Finanzen bestimmt 
durch Rechts verordnung mit Zustimmung des Bundesrates den Zeitpunkt der Einfüh rung des 
Identifi kationsmerkmals nach § 139 a Abs. 1 der Abgabenordnung [Einführungsgesetz zur Ab-
gabenordnung (EGAO), S. 8]. Розвиток слова das Identifi kationsmerkmal: die Identifi ka-
tion – ідентифікація, das Merkmal – ознака, характеристика, який веде до утворення 
юридичного терміна das Identifi kationsmerkmal – ідентифікаційна ознака, є одним 
з чисельних прикладів, які підтверджують факт тісної і нерозривної єдності процесів 
переходу загальновживаного слова у термін як наслідок розвитку мислення і пізнання 
разом зі здатністю до абстрагування, яке постійно розширюється та поглиблюється.

Die Vor schriften der Abgabenordnung über die Aufhebung und Änderung von Ver-
waltungsakten sind erstmals anzuwenden, wenn nach dem 31. Dezem ber 1976 ein Verwal-
tungsakt aufgehoben oder geändert wird. Dies gilt auch dann, wenn der aufzuhebende oder 
zu ändernde Verwaltungsakt vor dem 1. Januar 1977 erlassen worden ist [Einführungsgesetz 
zur Abgabenordnung (EGAO), S. 8-9], використовуються такі юридичні терміни die Vor-
schriften – розпорядження, утворений термін від загальновживаного слова інструк-
ція; die Aufhebung – ліквідація припинення анулювання, скасування розірвання, від 
загальновживаного слова підйом; der Verwaltungsakt – адміністративний акт, термін 
утворений від загальновживаних слів die Verwaltung – управління, der Akt – дія [http://
woerterbuchnetz.de, Bd. 26, Sp. 1513, Большой немецко-русский словарь, Grosses russisch-
deutsch Wörterbuch].

Сучасне знання здійснюєть ся за допомогою нових механізмів перебудови семанти-
ки мовних одиниць, і в яких сама людина, пізнаючи реальність, пристосовує мову до 
відображення цієї реальності: das Besteuerungsverfahren – технологія оподаткування; 
die Außenhandelsstelle – орган зовнішньої торгівлі; die Aufbewahrungsfrist – строк збе-
рігання (н-д, документів); die Betätigung – діяльність, участь, управління; die Zweckbe-
triebseigenschaften – завдання експлуатаційно-технічних якостей; die Einheitswerte – 
цінні папери, для яких встановлено єдиний курс; die Hauptfeststellung – встановлення 
масштабу вираховування податку; die Wertverhältnisse – вартісні відношення; die 
Zuständigkeit – компетенція, юрисдикція; die Zwangsvollstreckung – примусове вико-
нання судового вирішення; die Warenausgangsverordnung – розпорядження про реалі-
зацію товарів; die Gemeinnützigkeitsverordnung – розпорядження про звільнення від 
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податків; das Erstattungsverfahren – процедура повернення; die Marktordnungsstelle – 
орган регулювання ринкових відносин [http://woerterbuchnetz.de, 167, Большой немецко-
русский словарь, Grosses russisch-deutsch Wörterbuch].

У процесі термінотворення використовуються слова, які позначають відомі предмети 
з найближчого оточення людини. Образ, покладений в основу таких назв, нагадує юрис-
там добре знайомі речі, що співвідносяться з певними поняттями дійсності.

Безумовно, що створенні податкові терміни на основі загальновживаних слів – це 
нові термінологічні одиниці. Мова права у мовному відношенні, з одного боку, володіє 
здатністю до самопродукування шляхом використання того матеріального словникового 
складу німецької мови, який вже наявний, а з іншого – природньо розширює німецьку 
мову за рахунок створення нових семантичних варіантів одиниць.

Семантика правових податкових термінів німецької мови формує своєрідну терміно-
систему, значення в якій перебувають у зв’язку з іншими. Зв’язок між юридичними по-
датковими термінами відбиває взаємозалежність між термінологічними поняттями, що є 
вищою формою відображення у свідомості людини сутності правових явищ та понять, в 
яких акумульований весь теоретичний досвід, набутий юридичною наукою. 

Характеристика термінів сприяє розумінню їх утворення. Вони засвідчують вплив 
наукових знань на формування семантики загальновживаного слова, передбачають мож-
ливу перспективу розвитку значення слів, включення в його семантику нових компонен-
тів, які поглиблюють його з проекцією на конкретну терміносистему термінів.
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В статье анализируются терминосистемы налогового законодательства в совре-
менном немецком законодательстве. Рассмотрено особенности употребления юриди-
ческой налоговой лексики на материале налоговых законодательных текстов.
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ЕТНОКУЛЬТУРНА ЛЕКСИКА У ТВОРАХ ТУРЕЦЬКОГО ПОЕТА-ХЕДЖИСТА 
Н.Ф ЧАМЛИБЕЛЯ

Статтю присвячено питанням лексико-семантичних особливостей етнокультурної 
лексики турецької мови у творах відомого турецького поета Фарука Нафиза Чамлибе-
ля. Проведено культурологічний та семантичний аналіз лексики. Аналізується процес 
пошуку стилістично адекватних відповідників до етнокультурних слів та специфіки 
авторського стилю. 

Ключові слова: етнокультурна лексика, мовна картина світу, культурно-конотова-
на лексика.

Дослідження етнокультурної лексики з кожним роком набувають все більшої акту-
альності та, разом з тим, ставлять все більше вимог та випробувань перед дослідниками. 
Адже мова є продуктом мислення, світосприйняття і, одночасно, творчим продуктом ет-
носу. Аналіз етнокультурної лексики дає нам можливість зробити спробу проаналізувати 
внутрішній світ народу, який думає через призму цієї мови, кохає і висловлює свої думки 
і почуття світові. Завдяки етнокультурній лексиці ми починаємо глибше і витонченіше 
розуміти самих себе, свій світогляд, адже все пізнається у порівнянні. 

Слід зазначити, що ще відомий німецький філософ мови Вільгельм фон Гумбольдт 
стверджував, що «різні мови – це не різні позначення однієї й тієї самої речі, а різне її 
бачення. Слoвo – відбитoк не предмета як такoгo, а йoгo пoчуттєвoгo oбразу, ствoреногo 
ним у нашій душі в прoцесі мoвoтвoрення. Мoва стає посередником між світoм предме-
тів, щo їх людина пізнає, та індивідуумoм, який прагне пізнати» [7; 8].

Відомому досліднику М. Гайдеггеру належить думка, що «мoвa – це oселя буття 
духу. В oселi мoви живе людинa» [20]. Що можна пояснити тим, що погляд на речi не 
тільки універсальний, але має i національно-специфічнi особливостi. Саме через це носiї 
різних мов сприймають свiт неоднаково, а крiзь призму своїх мов. 



197

Ю.Д. Апресян у своїх дослідження зазначає, що «поняття мовна картина світу стало од-
ним із концептуальних у теорії пізнання. Під мовною картиною світу розуміють зафіксoвану 
в мові і специфічну для кoнкретного мoвного колективу схему сприйняття дійснoсті; за допо-
могою цьoгo поняття з’ясовують специфіку буття людини, народу» [1, 39]. 

Таким чинoм, ефективним є прoведення аналізу пoезії, яка є безпосереднім 
прoвідником із глибин свідомості людських цінностей і переживань, які тремтливo 
фіксуються на папері. Турецька пoезія зазначеного періоду характеризується виник-
ненням національного спрямування в першій чверті XX ст., якому передував тривалий 
періoд поступoвого пoвернення в турецьку поезію народних елементів та національного 
кoлориту. Крім тoгo, серйoзними стимулами для зародження національногo спрямуван-
ня в турецькій літературі послугували Мoлодотурецька революція 1908 р. і національ-
но-визвольний рух нетурецьких народів Османськoї імперії. Але oсoбливо потужним 
поштoвхом для пoдальшого рoзвитку турецької націoнальної поезії стала націoнально-
визвoльна боротьба турецького нарoду проти країн Антанти у 1918-1923 рр. [20].

Фарук Нафиз Чамлибель (1898-1973) належав до поетичного гурту «П’ять поетів-
хеджистів», іншими членами якого були Орхан Сейфі Орхон (1890-1972), Халід Фахрі 
Озансой (189I-1971), Еніс Бехіч Корюрек (1892-1949), Юсуф Зія Ортач (1895-1967). Пое-
тами-хеджистами (або як їх ще називали поетами-силлабістами) вони були названі тому, 
що в роки першої світової війни під впливом представника буржуазної партії «Едашеніе 
і прогрес» Зії Гьокальпа вони долучилися до руху за національну поезію [12, 5].

Ф.Н. Чамлибель разом з іншими представниками гурту «П’ять поетів-хеджистів» 
вніс в поезію, у якій раніше панували норми перського віршування, турецький народний 
складовий розмір – хедже. Він ставив за мету писати народною метрикою хедже («хе-
дже» – склад) і простою турецькою мовою. До цього часу османсько-турецька поезія, 
яка використовувала аруз і османсько-турецьку мову, була призначена для вузького кола 
читачів: для культурно-рафінованої еліти. Використовуючи розмовну турецьку мову, 
Ф. Н. Чамлибель та гурт «П’ять поетів-хеджистів» створили нові образні і стилістичні 
засоби вираження [20]. 

Народність і національна своєрідність у творчості Ф. Н. Чамлибеля виражалися і в 
змісті, і в формі. Порівняння його творів з творчістю інших поетів дає можливість зро-
бити висновок, що, відображаючи різну тематику, вживаючи метрику і форми народної 
поезії, він вкладав у свою творчість нові ідеї, поняття і патріотичні настрої. Обробляючи 
фольклорні твори, він досить вдало, творчо переробляв їх, часом переробляючи прозу 
у вірші. Незважаючи на деякі недоліки, у поета яскраво виражалася народність і націо-
нальна своєрідність турецького народу [12, 5].

Таким чином, поезія Фарука Нафиза Чамлибеля є потужним джерелом етнокультур-
ної лексики, з якого ми дізнаємося про особливості і тонкощі світосприйняття на Сході:

1) національні звичаї, обряди, реалії тощо. 
1) Kerem’in sazına cevap veren bu. На саз Керема відповідь дає… (саз – музичний 

інструмент) [12, 217];
2) Seni anlatmak üzre yazıp her gün bir gazel. Щоб тебе описати, кожного дня газель 

складати (газель – різновид ліричного вірша) [14].
У вірші Фарука Чамлибеля «Зимові сади» зустрічаємо такий рядок: Mazi gibi 

sislenmiş Emirgan Çınaraltı. «Немов минулим огорнувся Емірган Чинаралти» (Емірган 
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Чинаралти – це район на березі Стамбулу, який належить до ільче Сариєр. Його прина-
лежність до античних часів залишається дискусійним питанням, проте відомо, що за часів 
Візантійської імперії він мав назву Кіпародіс (Kyparodes), що в перекладі з грецької озна-
чає «кипариси» (Serviler). Підставою для такої назви була велика кількість кипарисів на 
схилах цього узбережжя. На сьогоднішній день район Емірган є одним з найпопулярніших 
туристичних маршрутів і продовжує дивувати своєю красою та історичним минулим).

Також слід зазначити, що у віршах Ф. Н. Чамлибеля часто зустрічається слово іl. У 
перекладі потрібно обов’язково давати пояснення цього терміна українському читачу, за-
значаючи, що іl – це адміністративна одиниця у Туреччині і перекладається, як правило, 
як «іль», «вілаєт», «губернія». 

Майже усі поети-хеджисти згадують у своїх віршах таку реалію, як Anadolu (Анато-
лія – півострів у Західній Азії, повністю розташований на території Туреччини і стано-
вить більшу частину її території. На півночі береги Анатолії виходять до Чорного моря, 
на заході – до Мармурового та Егейського, на півдні – до Середземного моря. Протоки 
Босфор і Дарданелли дають Анатолії вихід до Європи [11, 53]. Анатолією часто назива-
ють азіатські володіння Туреччини (на відміну від Румелії, європейської частини Туреч-
чини). Назва Анатолія грецькою мовою означає схід сонця, схід. У літературі Анатолія 
виступає як символічний, омріяний багатьма поетами образ, через що дуже часто зустрі-
чається в рядках їхньої поезії.

Gidiyorum, gurbeti gönlümle duya duya, Ulukışla yolundan Orta Anadolu’ya [14]. Я 
їду, пропускаючи крізь душу чужину, від Улукишла до Середньої Анатолії (Улукиш-
ла – місто та район в ілі Нігде в Туреччині. Місто Улукишла пролягає у долині між го-
рами Медетсіз та Болкар, які належать до системи гір Тавр і в минулому знаходилось 
на стратегічно важливому перехресті між Середземним морем, рівниною під назвою 
Конья та центральною Анатолією. Протягом століть у цих горах видобували золото, 
срібло, свинець, вапняк. Сьогодні Улукишла – це невелике торгівельне містечко у сіль-
ській місцевості. Відомим є Караван-сарай XVII століття Йокюз-Мехмет-паша, класич-
ний приклад придорожньої гавані, яку було збудовано на Шовковому шляху до Ірану: 
Toplanmıştı garipler şimdi kervan saraya… Зібрав цієї миті чужинців біля караван-сараю. 
Kervansaray – караван-сарай, постоялий двір. Проте, особливо цікавим є той факт, що 
саме з цим містом пов’язане написання поеми «Хан Дуварлари» Фарука Нафиза Чамли-
беля, який відвідавши ці місця, був приголомшений їхньою своєрідною красою); 

2) музичні інструменти і пісні: як вже було зазначено раніше, у вірші Фарука Чамли-
беля «Пастуший струмок» зустрічаємо наступний рядок: Kerem’in sazına cevap veren bu. 
«На саз Керема відповідь дає» [12, 217]. Saz – струнний східний музичний інструмент.

Також часто у віршах зустрічаємо таку реалію як Muğla türküsü (тюркю – різновид 
турецької народної пісні. Muğla türküsü – це народна пісня, яка належить регіону Туреч-
чини під назвою Мугла. Слід зазначити, що тюркю досить популярні серед турецького 
населення і кожний регіон, навіть місто, може пишатися своїми тюркю, які мають свій 
неповторний стиль і характер звучання); 

3. номени унікальних понять і явищ духовної культури турецького населення – 
релігійно-філософських понять (mutasavvıf – суфій; ilahi – релігійний гімн). Зауважимо, 
що релігійна лексика у поетів – це засіб опоетизування образів.

У віршах хеджистів лунає така реалія, як sebil.
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Розглянемо рядок з вірша Фарука Чамлибеля «Янгол смерті» (Melek-Ül-Mevt): Yedi 
köy halkı sebil etti bu yıl kanlarını. «Народ семи поселень цього року пролив жертовно 
кров» (Sebil – це вода, яку безкоштовно роздають у дні релігійних свят; sebil etmek – роз-
давати, давати неймовірно багато).

У творах поета зустрічаємо різноманітні комбінації з лексемою tutmak (тримати). У 
вірші Фарука Нафиза Чамлибеля «Зимові сади» бачимо такий рядок: Yas tutma dağılmış 
diye kuşlarla çiçekler. Ніби занурились у траур разом з птахами квіти (уas tutmak – пере-
бувати у траурі).

До особливого різновиду етнокультурної лексики у творах турецьких поетів-хе-
джистів слід віднести символічні власні імена. Наприклад: Leyla ve Meсnun (Лейла і 
Меджнун) – це імена двох арабських закоханих, які належали до двох племен, між яки-
ми довгий час точилися міжусобні війни [11; 37, 39]. Їх долі нагадують долі Ромео та 
Джульєтти. На основі цього сюжету на Сході написано величезну кількість поем, най-
талановитіші з яких належать Нізамі, Джамі та Фузулі. Імена Лейли та Меджуна – це 
найулюбленіший символ відданого кохання на Сході. 

Göynünü Şirin’in aşkı sarınca  Огортаючи душу в кохання Ширін
Yolalmış hayatın ufuklarınca,  Вирушає в безкраї простори життя,
O hızla dagları Ferhat yarınca  Як гори долає без вороття,
Başlamış akmağa çoban çeşmesi..  Мужній Фархад, так і він…

Зазначений вище приклад доводить, що без знання етнокультурної лексики мова, а 
особливо мова художніх творів, залишається для реципієнта лише набором символів без 
жодного інформаційного, а особливо емоційного забарвлення.

У цьому фрагменті вірша Фарука Чамлибеля під назвою «Пастуший струмок» [12, 
217] використано декілька слів реалій, а саме імена персонажів Ширін та Фархад, які 
визначаються як слова-реалії та розширюють інформаційно-емоційний простір твору.

«Фархад та Ширін» – це героїко-романтична поема Алішера Навої, яка символізує 
кохання, яке не купити за золото всього світу й безмежну владу та велич. Ширін – донька 
бідняка, яку викрали і привели до шаха Фараса. Побачивши її, шах безмежно закохався, 
проте Ширін не відповідала взаємністю, крім того ідеали її були занадто високими, щоб 
спокуситися дарами та багатствами шаха. У свою чергу, шах робив усе, щоб сподоба-
тися Ширін і щоб вона захотіла стати його дружиною, проте усі його зусилля зчиняли 
зворотній ефект. Коли Ширін побачила, що надії на порятунок з палацу не залишилось, 
що домагання шаха не мають кінця, вона змушена була поступитися висунувши лише 
одну умову: збудувати канал у пам’ять про таку подію. Звісно, це був лише привід, щоб 
відкласти хоч на якийсь час весілля, адже будівництво каналу вимагало не один рік пра-
ці. Шах був щасливий через цей прояв її поступливості і згоди й вмить віддав наказ про 
будівництво каналу. Будівельні роботи велися і вдень, і вночі. Шах не шкодував ні людей, 
ні коштів на будівництво каналу. Коли наближався час завершення, шах запросив Ширін 
подивитися на канал. Вона прийняла запрошення шаха і під час прогулянки до неї набли-
зився юнак, який щиро зізнався у коханні до неї. Ширін теж у нього закохалась, проте ви-
гадала йому завдання на перевірку кохання – він мав прорубати гори і дорогу крізь них. 
Фархад погодився і почав роботу, яка давалась йому надзвичайно швидко, адже з кожним 
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ударом він вимовляв ім’я Ширін. Проте Фархада вбиває слуга шаха, не проливши жодної 
краплі його крові. Він просто приносить звістку про те, що Ширін вже немає серед жи-
вих і серце Фархада цього не витримало. Ширін дізналася, що Фархад виконав обіцянку 
і приїхавши до нього, знайшла його тіло. У повітрі лунав його голос, який повторював її 
ім’я. Ширін невимовно тужить через загибель Ферхада [13; 232]. 

Таким чином, історія кохання Фархада та Ширін – це яскравий і, водночас, прониза-
ний сумом приклад величного й безмежного кохання у боротьбі з величним і безмежним 
багатством, яке попри всю свою силу і кількість не владно підкорювати серця.

Імена головних героїв увійшли у свідомість турецького народу таким чином: Ши-
рін – це символ краси, молодості, високих ідеалів, непідкупності серця, щирості почут-
тів. Фархад – символ відважності, віри у кохану й у себе, він уособлює високі ідеали, 
адже не розмежовує людей за класовою приналежність і здатен, і готовий все зробити, 
все пережити заради коханої і кохання. Ці два образи створюють особливий тремтливий 
мікроклімат, коли згадуються автором у тексті, в уяві читача одразу виникають сюжети з 
історії про безмежне і справжнє кохання Фархада та Ширін [13; 232]. 

Турецька художня література як аспект національної культури відображає реальну 
дійсність своєї соціокультурної спільності, а отже, включає в свої твори найрізноманіт-
ніші компоненти своєї національної культури. У художніх творах турецької літератури 
студенти обов’язково зустрічаються з етнокультурологічними компонентами національ-
ної культури. 

У процесі аналізу турецької поезії з метою розвитку лінгвістичної компетенції, сту-
денти отримують обов’язковий обсяг мовних знань про естетику, мистецтво, про життя і 
творчість видатних класичних і сучасних діячів мистецтва. З поетичного доробку читач 
отримує інформацію про моральні й духовні цінності минулих поколінь й сучасних но-
сіїв мови, про ставлення народу до своєї батьківщини; про взаємини народу з релігією.

Таким чином, художній твір розглядається як джерело етнокультурної лексики до-
слідження якої є одним з ключових моментів на шляху розвитку особистості фахівця 
з вивчення турецької мови, у свою чергу, адекватний переклад етнокультурної лексики 
відкриває іншомовному читачу особливості менталітету нації, сприяє гуманістичному 
ставленню до світу, людей, до самого себе, а також розвиває людину як особистість, як 
суб’єкта культури.
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ ЛЕКСИКИ В ТУРЕЦКОЙ 
ПОЭЗИИ ХХ ВЕКА

Статья посвящена вопросам лексико-семантических особенностей этнокультур-
ной лексики турецкого языка в произведениях известного поэта Фарука Нафиза Чам-
либеля. Проведено культурологический и семантический анализ лексики. Анализируется 
процесс поиска стилистически адекватных вариантов перевода этнокультурных слов и 
специфики авторского стиля.

Ключевые слова: этнокультурная лексика, языковая картина мира, культурно – ко-
нотированная лексика. 
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 The article deals with lexical-semantic features of Turkish ethno-cultural vocabulary in 
the works by the famous poet Farouk Nafyz Chamlybel. Cultural and semantic analysis and 
analysis of the process of fi nding stylistically appropriate matches to words and ethno-cultural 
specifi city of the author's style take place in this work.
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РЕАЛИЗАЦИЯ В ЯЗЫКЕ ЭКСПЛАНАТОРНОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ПОНЯТИЯ ОТСУТСТВИЕ

В статье рассматривается бинарная пара понятий “отсутствие” и “присут-
ствие”, с помощью которых представляются дискурсивные смыслы объективной 
действительности с учетом индивидуального восприятия. При анализе вербальных ре-
презентаций оппозитов “отсутствие” и “присутствие” применяется метод интер-
претации. Автором делается вывод о том, что в вариативной паре “отсутствие” – 
“присутствие” ведущим является понятие “отсутствие”, которое обладает значи-
тельным экспланаторным потенциалом. 

Ключевые слова: когнитивная лингвистика, метод интерпретации, понятия “от-
сутствие” и “присутствие”, дискурс, экспланаторность. 

Современные языковедческие студии строят свои теории, исходя из принципов 
антропоцентризма, экспансионизма, функционализма и экспланаторности. Понятие 
“отсутствие” имеет в своей семантике универсальный экспланаторный потенциал, за-
ложенный в коллективной памяти носителей определенной культуры. Подтверждением 
сказанного является утверждение У. Эко о том, что “культура (которая начинается с са-
мых элементарных процессов восприятия) в том и состоит, чтобы наделять значениями 
природный мир, состоящий из “присутствий”, т.е. превращать присутствия в значения. 
Так что, когда желают спасти этот самый не укладывающийся в смыслы, несомые про-
изведением, не поддающийся коммуникации “остаток”, неизбежно “присутствие” обора-
чивается “отсутствием”, неким засасывающим водоворотом, у которого мы непрестанно 
испрашиваем новых смыслов и “присутствие” которого было бы не более чем импуль-
сом к непрекращающемуся, бесконечному процессу семиозиса” [10: 364].
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В конкретных ситуациях отвлеченное понятие “отсутствие” приобретает материаль-
ное выражение, вербализируются и понятия с семой ‘отсутствие’. Достаточно часто кон-
цептуальные значения в языке устанавливаются с помощью акцента на то, что отсутству-
ет, а не на то, что содержится в ядерной семе. При этом определяемая и определяющая 
посредством понятия “отсутствие” дефиниции являются антонимами. Наглядным при-
мером служит абстрактная номинация мир, в значении которой заложена сема ‘отсут-
ствие’: “Мир – 1. Отсутствие вражды, разногласий (Жить в мире). 2. Отсутствие войны, 
вооруженных действий между государствами; согласное сосуществование государств, 
народов (Мир между народами)” [5: 458]. Такой подход к определению дефиниций не 
является новым, поскольку используется в лексикографических описаниях понятий [5], 
в теоретических обоснованиях концептов [3] и в научных трактовках категорий [2; 4]. 
Рассмотрение понятия “отсутствие” в когнитивном аспекте, предполагающем интерпре-
тацию функционирования коррелирующих понятий “отсутствие” и “присутствие” в дис-
курсе определяет актуальность исследования. В работе представлены дискурсивные 
процедуры интерпретирующего характера, которые репрезентируют вербально-семио-
тическую деятельность человека. 

Цель статьи – показать, что понятие “отсутствие” обладает значительным потенци-
алом в плане пояснения семантики слов, а в основе противопоставления слов с ядерны-
ми семами ‘отсутствие’ и ‘присутствие’ находятся причинно-следственные отношения. 
Именно эти отношения помогают вскрыть сущность оппозиций на основе принципа экс-
планаторности. 

Оппозиты “отсутствие” – “присутствие” уже были предметом нашего исследования, 
они были подвергнуты анализу как этимологически связанная бинарная пара [9]. Традици-
онно антонимы описываются в зависимости от морфологического строения (формальное 
подобие) или от характера обозначаемой противоположности (семантическая классифи-
кация). Рассмотрение данных антонимов в аспекте дискурсивно-функциональных связей 
(выражаемые отношения) является, на наш взгляд, и интересным, и перспективным. 

Согласно семантической классификации слова в бинарной паре отсутствие – при-
сутствие относятся к контрадикторным антонимам. Однако слова, толкование которых 
не обходится без пояснительных лексем отсутствие – присутствие, уже являются кон-
трарными антонимами и обнаруживают градуальную противоположность (например, 
талантливый – бездарный). Такие языковые единицы представляют крайние члены 
семантической оппозиции: отсутствие чего-либо является минимальной или низшей 
степенью проявления признака (например, отсутствие таланта – ‘бездарность’), а при-
сутствие чего-либо – максимальной или высшей степенью проявления признака. По-
скольку градуальные антонимы передают качественные характеристики, включая, в том 
числе, пространственно-временные, их можно разместить на оси координат. 

Понятия “отсутствие” – “присутствие” являются семантически недостаточными, 
поэтому требуют уточнения в контексте, приобретая при этом различные коннотации. 
В зависимости от семантического распространения, даже от минимального контекста 
будут меняться средние члены градуального ряда. Например, слово голод определяет 
‘чувство, вызванное отсутствием еды’, а слово сытость обозначает ‘отсутствие чувства 
голода’. Абстрактные субстантивы голод и сытость передают признаки адъективных 
имен голодный и сытый, от которых они образованы. Если расположить антонимы на 
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оси координат, то слово сытый не будет являться крайней точкой противопоставления, 
а, напротив, является точкой отсчета. 

/голодный/неголодный/сытый/объевшийся/пресытившийся/
‘отсутствие еды’      ‘присутствие еды’
Аналогичный пример оппозитов безграмотность и грамотность: 
/безграмотный/ малограмотный/грамотный/небезграмотный/образованный/ 
‘отсутствие грамотности’    ‘присутствие грамотности’
В обоих случаях представлена двувекторная шкала, поскольку показывает убывание/

нарастание признака. В.П. Мусиенко, описывая языковые средства градации признака, 
указывает на то, что “анализ шкалы с точки зрения распределения напряжения обна-
руживает стремление языка к флангам, что получило в лингвистике название “закона 
краев шкалы”, в то время, как область средней, нормы – центр зачастую оказывается 
лексически не выраженной, либо носит пустые номинации типа средний, обычный, нор-
мальный” [8: 35].

В приведенных примерах ярко выражена семантика переходности. Мы бесспорно 
соглашаемся с высказыванием М.Р. Львова по поводу того, что “антонимические слова, 
выражающие крайние члены проявления качества, обнаруживают симметрические от-
ношения и отстоят друг от друга в парадигме на одинаковом семантическом расстоянии 
от точки отсчета” [7: 15]. 

Градуальные антонимические образования с ядерной семой ‘отсутствие’ или ‘при-
сутствие’ не только могут быть представлены на оси координат, но и образуют семан-
тические поля, в которых полярными становятся полюса ‘отсутствие’ – ‘присутствие’, а 
также и другие компоненты, входящие в эти поля. Авторскую позицию подкрепим цита-
той М.Р. Львова о том, что “языковые знаки дискретны, раздельны. Стремясь “покрыть” 
семантическое поле, они притягиваются друг к другу; сохраняя свою самостоятельность, 
напротив, отталкиваются друг от друга” [7: 16]. Мы считаем, что функционально-семан-
тическая систематизация зависит от уточняющего элемента (процесс интерпретации), а 
группировка антонимов может проводиться по различным полям, которые имеют точки 
пересечения и наложения, поскольку языковые элементы в речи реализуют способность 
к приращению смыслов (процесс порождения). 

Современный функционально-семантический подход к анализу языкового матери-
ала предполагает рассмотрение процесса порождения того или иного смысла, который 
происходит в дискурсе. При этом мы опираемся на классическое определение дискурса 
Н.Д. Арутюновой как “речи, “погруженной в жизнь“ [1: 137]. Языковые элементы ис-
пользуются отдельными индивидами избирательно в определенных коммуникативных 
условиях, отражением чего служат ассоциативные поля, в которых происходит группи-
ровка языковых единиц на разных основаниях.

 Ассоциативное поле репрезентирует семантические связи языковых единиц, функ-
ционирующих в дискурсе. Поскольку язык обладает мощным потенциалом, то в речи ин-
дивидуумов (в текстах) актуализируются все возможные варианты ядра поля, а на пери-
ферии доминируют лексемы, имеющие в значении сему ‘отсутствие’ или ‘присутствие’. 

Например, в ассоциативном поле ВРЕМЯ можно выделить ядро ‘день’. Данный вре-
менной отрезок у разных людей вызовет неоднородные ассоциации, и как следствие – 
разные противоположности. На периферии ‘день’ может быть представлен словами 
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будничный или выходной (при конкретизации работа), рассвет и закат (при конкрети-
зации солнце) и т. п. Графическое изображение ассоциативного поле в виде окружностей, 
которые могут пересекаться или не пересекаться и в зависимости от наполнения будут 
шире или уже, демонстрирует это наглядно (см. рис.1).

Ассоциативное поле ВРЕМЯ: 1 сутки (ночь – день), 2 полоса (черная – белая), 3 дата 
(праздничная – скорбная), 4 сезон (летний – зимний), 5 возраст (молодость – старость), 
6 день (будничный – выходной), 7 день (рассвет – закат), 8 промежуток (мгновение – 
бесконечность), 9 каникулы (насыщенные – рутинные), 10 утро (бодрое – вялое). 

Когнитивисты изучают язык в связи с человеком прежде всего потому, что без че-
ловека системы языка не было бы и функционирование языковых единиц было бы не-
возможным. Посредством языка объективируется мыслительная деятельность человека, 
а когнитивные и языковые структуры находятся в определенных отношениях. Когни-
тивная лингвистика при определении способов ментальной репрезентации абстрактных 
понятий с помощью языка учитывает такие свойства человеческого мозга, как воспри-
ятие, воображение, внимание, память. В процессе познавательной деятельности проис-
ходит восприятие и понимание человеческого языка, переработка полученных знаний 
и их логическое осознание, аргументация необходимости этих знаний и запоминание. 
Литературовед И. Каспэ в книге «Искусство отсутствовать», рассуждая о модальности 
восприятия, подчеркивает: “апелляция к восприятию, разумеется, важна, поскольку вле-
чет за собой попытку описать институциональные и коммуникативные ресурсы, которые 
такое восприятие поддерживают” [4: 28]. 

Рис. 1. Ассоциативное поле ВРЕМЯ.
Каждое отдельно взятое ассоциативное поле включает разноплановый набор функ-

циональных лексических единиц. Фреймовая интерпретация понятий “отсутствие” – 
“присутствие” будет зависеть от конкретизации, которая у разных людей будет неодина-
ковой в зависимости от субъективного восприятия. Конкретизация представляет собой 
первую ассоциацию, на основании которой возможно противопоставление. 

В памяти человека сохраняется большой набор разнообразных фреймов, которые 
актуализируются во время восприятия. Фрейм как структура, репрезентирующая стере-
отипные ситуации в сознании человека, в частности, в памяти, предназначена не толь-
ко для идентификации новой ситуации, но и интерпретации семантики лексем. Модус 
или интерпретация позволяют установить причинно-следственные связи в моделирова-
нии процесса пояснения значения слова на когнитивном уровне. Интерпретация, как и 
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модус, объективна и субъективна одновременно, последняя определяется креативным 
характером языковой и мыслительной деятельности человека.

Исследуя сознание на материале языка, мы применили в работе один из методов 
когнитивной лингвистики – метод интерпретации. Специфика интерпретации состоит в 
том, что ее структура базируется на алгоритме человеческого познания, в основе которо-
го находится стремление к установлению взаимозависимостей. 

В дискурсе как речевой объективации когнитивно-коммуникативной деятельности 
человека происходит актуализация значений слов на основе индивидуальной интерпре-
тации. В бесконечном континууме (пространстве и времени) окружающей действитель-
ности человек выделяет дискретные объекты и явления, которые обладают различными 
признаками. Интерпретирующая функция языка на концептуальной основе позволяет не 
только противопоставить типичные феномены, но и представить их во взаимосвязи. Эти 
интерпретации или модусы гетерогенны и способны передавать широкий диапазон дис-
курсивных смыслов, которые в каждом отдельном случае будут зависеть от конкретизации. 

В коммуникации как основной функции языка для понимания нюансов в значении 
понятия “отсутствие” ответ на вопрос “Почему?” является важным, потому что вскры-
вает причину, дающую пояснение следствию. Например, в ассоциативном поле ПРО-
СТРАНСТВО выделяем замкнутое пространство ‘аудиторию’ (ядро поля), которая может 
быть противопоставлена как просторная и тесная. Интерпретация предполагает отве-
ты на вопросы, которые поясняют основы противопоставления. Почему аудитория про-
сторная? Например, потому что в ней мало студентов, потому что в ней наблюдается 
‘отсутствие’ студентов. Почему аудитория тесная? Потому что в ней много студентов, 
потому что в ней наблюдается ‘присутствие’ студентов. Противопоставление по призна-
ку ‘отсутствие’ или ‘присутствие’ студентов непосредственно связано с определением 
дефиниции: “Аудитория – 1. Помещение для чтения лекций, докладов (Тесная аудито-
рия). 2. Слушатели лекции, доклада, речи (Внимательная аудитория)” [5: 14-15]. Может 
быть и другая интерпретация. Характеристика пространства зависит и от его размеров 
(большая – маленькая аудитория), и от заполненности не только кем-то (слушателями, 
студентами), но и чем-то (заставленная мебелью, складированными трубами, захлам-
ленной вещами), кроме того, эта характеристика зависит от конкретной ситуации и цели 
использования данного помещения (например, может быть тесной для контрольной ра-
боты, где студентов надо рассадить по одному, или для ролевой игры и т.д., но быть впол-
не просторной для проведения практического занятия в той же группе и т.п.). 

В представленном ассоциативном поле ПРОСТРАНСТВО с ядерной зоной ‘аудито-
рия’ на периферии возможны и другие противопоставления, которые повлекут за собой 
и другие пояснения: аудитория может быть внимательной или невнимательной, темной 
или светлой, чистой или грязной, удобной или некомфортной и т.п. Интерпретации ге-
терогенны, поскольку каждый человек вкладывает свое понимание и отношение к объек-
там, явлениям, устанавливает взаимосвязи, отражающие разнообразие смыслов. В этом 
состоит субъективность интерпретаций. Но в самом языке уже заложена возможность 
интерпретировать. И в этом проявляется объективность интерпретаций. В интерпрета-
циях представляются дискурсивные смыслы объективной действительности с учетом 
индивидуального восприятия. Подтверждением сказанного является и одно из опре-
делений дискурса в работах О.В. Лещака: “Дискурс представляет собой своеобразный 
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фактор прагмафункционального единства лингвосемиотического опыта в пределах за-
данных спецификационных критериев” [6: 65-66].

Сделать вывод о ментальных языковых репрезентациях понятий “отсутствие” и “при-
сутствие” и осознать основание их противопоставления помогают причинно-следствен-
ные отношения, поясняя ‘отсутствие’ и ‘присутствие’ подчинительной конструкцией с со-
юзным словом потому что (например, Это нечто является отсутствием, потому что 
чего-то нет, кого-то нет или вообще нет ничего и никого). Именно эти отношения помо-
гают вскрыть сущность данной оппозиции на основе принципа экспланаторности. 

Например, противопоставление в ассоциативном поле ПРОСТРАНСТВО с ядер-
ной зоной ‘местность’ оазис определяется как ‘место в пустыне, где есть вода и расти-
тельность’. Пустыня характеризуется ‘отсутствием воды, растительности, населения’, 
другими словами эта местность является пустыней, потому что там нет воды, рас-
тительности, населения. Деривационные отношения демонстрируют связь языковых 
единиц пустыня и пустой. Слово пустыня является производным от слова пустой, ко-
торое имеет два номинативных значения: “1. Такой, в котором или на котором ничего нет 
(Пустой стакан, чемодан, мешок). 2. Такой, внутри которого ничего нет (Пустой дом, 
автобус)” [5: 82 1]. И в первом и во втором случаях дефиниция пустой определяется 
с помощью двойного отрицания, выраженного отрицательным местоимением ничего и 
предикатом нет, которые являются материальными репрезентантами понятия “отсут-
ствие“. В тоже время пустыню можно отличить от иной местности по наличию песка. В 
конкретном тексте доминирование понятия “присутствие” (в данном случае песка) будет 
более существенно, чем понятие “отсутствие” (кроме песка ничего нет). 

Таким образом, оба понятия и “отсутствие” и “присутствие” являются онтологически 
значимыми при восприятии и описании объективного мира. Понятие “присутствие” яв-
ляется первичным и вещественно определенным по отношению к понятию “отсутствие”. 
Понятие “отсутствие” вторично, менее точно и имеет более высокий уровень абстракции. 
По мнению У.Эко, “во всей этой механике значимых оппозиций в конечном счете главное, 
так это то, что она дает нам систематическую возможность узнавать то, что есть, по тому, 
чего нет” [10: 433]. В вариативной паре “отсутствие” – “присутствие” ведущим является 
понятие “отсутствие”, которое пронизывает все как в языковой системе, так и в реальном 
мире вещей. Понятие “присутствие”, отступая на второй план, открывает новые возмож-
ности для реализации экспланаторного потенциала понятия “отсутствие”.
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РЕАЛІЗАЦІЯ У МОВІ ЕКСПЛАНАТОРНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
 ПОНЯТТЯ ВІДСУТНІСТЬ

У статті розглянуто бінарну пару понять “відсутність” та “присутність”, за до-
помогою яких представлено дискурсивні змісти об’єктивної дійсності з урахуванням ін-
дивідуального сприйняття. В аналізі вербальних репрезентацій опозитів “відсутність” 
та “присутність” було застосовано метод інтерпретації. Автором доведено, що у ва-
ріативній парі “відсутність” та “присутність” провідним є поняття “відсутність”, 
яке має значний експланаторний потенціал. 

Ключові слова: когнітивна лінгвістика, метод інтерпретації, поняття “відсут-
ність” та “присутність”, дискурс, експланаторність.
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CONCEPT ABSENCE: ITS EXPLANATORY POTENTIAL 
AND VERBAL REALIZATION 

The article considers the binary pair of concepts ABSENCE and PRESENCE that repre-
sent discourse meanings of the objective reality through individual perception. The method 
of interpretation has been used to analyze verbal interpretations of concepts ABSENCE and 
PRESENCE. The author proves that in the variable pair ABSENCE and PRESENCE the lead-
ing role is played by ABSENCE since it possesses considerable explanatory potential.

Key words: cognitive linguistics, interpretation method, concepts ABSENCE and PRES-
ENCE, discourse, explanatory potential.
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ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ С КОМПОНЕНТОМ-ЗООНИМОМ 
В СТРУКТУРЕ ТЕКСТА: ВАРИАНТЫ И ТРАНСФОРМАЦИИ

Данная работа посвящена изучению семантических и структурно-семантических 
преобразований фразеологических единиц с зоонимическим компонентом в художе-
ственных текстах XX-XXI веков. В статье рассматриваются приемы и частотность 
варьирования и трансформации изучаемых единиц в структуре текста.

Ключевые слова: фразеологические единицы с компонентом-зоонимом, вариант 
ФЕ, трансформант ФЕ, приемы варьирования и трансформации.

Одним из важнейших свойств фразеологизма является устойчивость его компонен-
тов и их воспроизводимость в готовом виде. Однако при вхождении в структуру текстов 
фразеологизмы встраиваются в синтагматические отношения с другими единицами кон-
текста и подвергаются изменениям в компонентном составе и структурной организации. 
В зависимости от степени структурной и/или семантической модификации ФЕ делятся 
на варианты и трансформанты (окказиональные фразеологизмы).

Существуют разные определения понятия «вариант ФЕ», при этом одним из обще-
признанных является определение Н.М. Шанского: «Варианты фразеологического обо-
рота – это его лексико-грамматические разновидности, тождественные ему по значению 
и степени семантической слитности» [1: 55]. В данной работе под вариантами ФЕ нами 
понимаются лексико-грамматические разновидности фразеологизма, тождественные 
ему по значению, стилистическим и синтаксическим функциям, но различающиеся сло-
воформами или порядком слов.

Нами было выявлено более 4800 случаев употребления ФЕ с компонентом-зоони-
мом в художественных текстах XX-XXI веков, представленных в Национальном корпусе 
русского языка. Проанализировав употребление ФЕ с данным компонентом в текстах 
и сравнив их с исходной структурой, представленной в словарях, мы рассматриваем в 
качестве фразеологических текстовых вариантов следующие случаи употребления фра-
зеологизмов:

1. ФЕ, изменяемые в тексте в соответствии с нормами языка. Сюда входят фразе-
ологические единицы, которые представляют собой именные словосочетания, где ком-
поненты проявляют относительную самостоятельность в плане согласования с други-
ми членами предложения («Я в его годы была просто мокрой курицей») и глагольные 
словосочетания, в которых нужную грамматическую форму принимает глагол, а «ядро» 
фразеологизма остается неизменным («Я и тебя за сегодняшнюю вольность скручу в 
бараний рог») [2]. Именные ФЕ подвергаются изменениям по падежам, глагольные – 
по временам и наклонениям. С точки зрения семантической слитности компонентов (за 
основу взята известная классификация В.В. Виноградова) изменениям в соответствии 
с нормами языка могут подвергаться фразеологические сращения («Он-то, может, 
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мой дружок, ее только тютоировал, но она-то – вспомни, душа моя, – она-то, может 
статься, строила куры?»), единства («Она и так на меня зверем смотрит»), сочета-
ния («Ему хотелось быть грубияном и тертым калачом, да, пожалуй, и от стреляного 
воробья он бы не отказался») и выражения («Всяк сверчок знает свой шесток, пусть 
он и весит, как я, целых семьдесят кило») [2].

2. ФЕ, содержащие разные словообразовательные варианты. К этой группе относят-
ся уменьшительные варианты слов («Ну, и начнётся у вас на допросах сказочка про бе-
лого бычка»), формы множественного числа существительных, употребленные вместо 
единственного («Горы рожали мышей или шли к своему Магомету, кулики хвалили свои 
болота, и почти тем же самым занималась гречневая каша»), просторечные формы 
слов («Нужон он мне как собаке пятая нога, – дернулась Клавка»), краткие формы 
прилагательных вместо полных, и наоборот («Я голоден, как волк, и думаю, что все 
вы тоже, в особенности же наши летчики, которым не удалось даже вздремнуть»), 
одинаковые по значению, но разные по написанию выражения («О том, как он влипает, 
как «кур в ощип», в авантюрную историю. Я, кстати, долгое время думала: «как кур 
во щи». Но это примерно одно») [2]. Словообразовательные варианты встречаются в 
фразеологических сращениях, единствах, сочетаниях и выражениях.

3. ФЕ, содержащие слова-синонимы. Основная часть фразеологизмов данной группы 
представляет собой глагольные словосочетания, в которых «ядро» (именная группа) со-
четается с определенной группой глаголов («Сергей понял, что нужно «брать быка за 
рога»; «Это все делается с ходу. Хватайте быка за рога») [2]. Такие глаголы могут отли-
чаться экспрессивностью, эмоциональностью или быть полными синонимами словарного 
варианта. К этой группе также относятся фразеологизмы с союзами («Ему-то как слону 
дробина, а этих маленько того…»; «Любая Антонова демагогия была Алисе Венедиктов-
не что слону дробина») [2]. Выделяются также ситуативные синонимы, т. е. слова, кото-
рые относятся к одной лексико-семантической группе, но являются синонимами только 
в данном обороте, например, «И Андрий подмигнул впервые улыбнувшемуся Раймонду. – 
Молочка от бешеной коровы? – сразу понял его Леон» [2] (словарный вариант – сливки 
от бешеной коровы) [3]. Следует отличать слова-синонимы от компонентов-заместителей, 
которые превращают ФЕ из варианта в трансформант. В первом случае смысл выражения 
сохраняется, во втором – частично изменяется в соответствии с ситуацией. Слова-синони-
мы могут быть компонентами фразеологических единств и выражений. 

4. ФЕ с разъединенными компонентами. В таких фразеологизмах нарушается 
структурная целостность, однако смысл выражений сохраняется, т. к. зачастую вставля-
емые слова являются местоимениями («А на душе у тебя, поди, кошки скребут, – и он 
вдруг засмеялся»), и/или вводными или поясняющими словами («Заживает на хохле, 
говорит, как на собаке») [2]. Вставляемые слова не являются частью ФЕ, в отличие от 
такого приема трансформации как расширение компонентного состава. Разъединению 
могут подвергаться фразеологические единства, сочетания и выражения.

5. Инверсированные ФЕ. Перастановки компонентов внутри фразеологических 
единиц акцентирует внимание на предмете, действии или ситуации, сохраняя смысл 
выражений («Цыплят считают по осени; много еще предстоит сделать товарищам 
из «Ясного берега») [2]. Инверсия может иметь место в фразеологических единствах, 
сочетаниях и выражениях. 
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6. Фразеологические эквиваленты на другом языке, в которых семантика и струк-
тура выражения полностью соответствует русскому фразеологизму. В анализируемых 
фрагментах текстов была выявлена одна пословица (одно фразеологическое выражение) 
в английском варианте: «И старая формула «homo homini lupus» – как свинцом давит 
мозг» (ср. человек человеку волк); и одно именное словосочетание в немецком варианте 
(фразеологическое сочетание): «… герр Мангольд так и собирался обозначать на афи-
шах ее гастроли как лебединую песню, Schwa-nengesang, то есть прощанье знамени-
той Геллы Вельтон с цирковой ареной» [2].

В собранном языковом материале почти 50% фразеологизмов употреблены в текстах 
без изменений (соответствуют представленным в словарях выражениям) или представ-
лены одним из рассмотренных выше вариантов. Чаще всего фразеологизмы изменяются 
в текстах в соответствии с нормами языка, намного реже используются слова-синонимы 
или словообразовательные варианты, меньше всего единиц с разъединенными компо-
нентами, инверсией и эквивалентов на другом языке.

Во всех приведенных примерах видоизменение формы фразеологизмов или лексиче-
ские варианты их компонентов не нарушают семантическую целостность, образ и харак-
тер ФЕ, синтаксические конструкции сохраняются без существенных изменений. В этом 
заключается отличие вариантности от трансформации. 

В данной работе мы используем определение Т.С. Гусейновой, которая понимает транс-
формацию как «любое отклонение от общепринятой нормы, закреплённой в лингвистиче-
ской литературе, а также импровизированное изменение в экспрессивно-стилистических 
целях» [4: 7]. Т. е. трансформант ФЕ понимается нами как его окказиональный вариант со 
структурой и/или семантикой, отличной от представленной в словарях, измененными в 
целях усиления его экспрессивности и достижения дополнительного смыслового эффекта.

Основой классификации окказионального преобразования ФЕ является изменчи-
вость внешнего плана. В данном исследовании за основу взята классификация, пред-
ложенная И.Ю. Третьяковой. Нами были выделены следующие приемы структурно-се-
мантического и семантического преобразования ФЕ с компонентом-зоонимом в художе-
ственных произведениях XX-XXI веков.

1. Расширение лексического состава ФЕ. Вводимые окказиональные слова-компо-
ненты помогают достичь следующих целей: 

а) конкретизировать значение, а именно указать на время, исторический период, при-
дать национально-этнический оттенок значению фразеологизма, дополнительно охарак-
теризовать предмет или ситуацию, т. п.: «Короче говоря, старая, очень знакомая мне 
еще с социалистических времен сказка про белого бычка» [2]; 

б) активизировать эмоционально-экспрессивный потенциал фразеологизма: «Не по-
жертвуете ли бедному морскому волку хотя бы небольшой кусочек вашей ароматной 
дичи?» [2];

в) интенсифицировать представление о предмете или явлении, увеличить степень 
проявления признака, т. п.: «…где в маленьком деревянном домике, совершеннейшей 
избушке на курьих ножках, однако все-таки поделенной на три семьи, жил старый 
Берман со своим сыном» [2].

Отдельно следует выделить группу ФЕ, содержащих дополнительные структурные 
семантически пустые компоненты. К «пустым» компонентам могут относиться союзы и 
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союзные слова («А пес его знает, – поежился Пулькин»), прилагательные («Но к этим на 
хромой козе не подъедешь, черная кошка между ними пробежала»), существительные 
(«Люди говорят, что кур доят, а у них сиськов нету») [2]. Расширению лексического 
состава подвергаются фразеологические единства, сочетания и выражения.

2. Сокращение лексического состава ФЕ при сохранении ее основного значе-
ния (эллипсис). Такому приему трансформации чаще подвержены фразеологизмы со 
структурой предложения («Как правило, он спохватывался сам, улыбался жене с ирони-
ческим самоосуждением: вот, дескать, как волка ни корми, а он все…») и глагольного 
словосочетания («Нет, Митя не смог бы так. Ему надо все сразу: точки над «i», быка 
за рога… А такая тайная любовь – это не для него» [2]). Сокращение фразеологизмов 
может придать ситуации динамизм, подчеркнуть прямолинейность героя, или 
наоборот, заставить читателя самостоятельно домыслить не только выражение, но и 
варианты развития ситуации. Такой прием имеет место в фразеологических единствах, 
сочетаниях и выражениях.

3. Фразеологическое моделирование, т. е. замена всего или почти всего лексическо-
го состава ФЕ при сохранении структурной модели, например: «Рыба гниет с головы, 
а пароход гниет с капитана» [2]. Обновление состава ФЕ раскрывает положительное 
или отрицательное отношение говорящего к ситуации или предмету речи, исходное зна-
чение фразеологизма конкретизируется, трансформант приобретает дополнительную 
эмоционально-стилистическую окраску. Моделированию могут подвергаться фразеоло-
гические единства, сочетания и выражения.

4. Сегментация, т. е. вычленение одного компонента ФЕ и его функционирование 
как самостоятельного члена предложения. Сегменты некоторых ФЕ сохраняют в себе де-
ривационную связь с полным фразеологизмом: «Это, конечно, журавль в небе, но ведь 
без надежды не проживешь?» [2]. В некоторых случаях для такого приема необходим 
контекст, т. к. отдельно взятый компонент ФЕ сохраняет фразеологическое содержание 
только в определенной ситуации: «Стало даже хорошим тоном привлекать к работе 
околополитических консультантов. – Шарлатанов. – Лизавета намеренно показала 
быку красную тряпку. Правда, бык отреагировал довольно миролюбиво: – Шарлата-
ны так шарлатаны, как кому нравится» [2]. При таком способе трансформации может 
происходить смещение семантического стержня фразеологизма: в приведенном приме-
ре слово бык сохраняет в себе фразеологическое значение, одновременно выдвигая на 
передний план субъект, а не объект фразеологической единицы. Сегментация характерна 
для фразеологических единств и выражений, намного реже встречается в сочетаниях.

5. Замена компонента, т. е. использование слов одной лексико-семантической или 
тематической группы для конкретизации значения («С паршивой овцы хоть файф-о-
клок»), интенсификации («Я здорова, как… тигр!») или для придания оценочности 
новому контекстуальному фразеологизму («Никогда ему не быть светским львом, в 
лучшем случае – светским слоном») [2]. Замена компонента может изменить смысл фра-
зеологизма на противоположный: «Есть люди, которые так привыкли страдать, что, 
кажется, душа их в слезах – как рыба в воде, без слез – как рыба на суше» [2]. Такому 
приему подвергаются фразеологические единства, сочетания и выражения.

6. Ролевая инверсия имеет место в фразеологизмах с двумя ситуативными анто-
нимами, происходит инверсия этих компонентов: «Иногда приходится быть волком в 
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овечьей шкуре, но нельзя быть овцой в шкуре волка…» [2]. Этот прием может иметь 
место только в фразеологических единствах и выражениях.

7. Контаминация представляет собой соединение двух фразеологизмов в одном вы-
ражении: «Правительство развращает сверху, а вы снизу, обещая журавля в небе после 
дождичка в четверг», «Таким голосом, какой был у нее, обычно города берут, а уж 
если голос подкрепляется пощечиной, можно брать и морского волка» [2]. В первом 
примере происходит объединение двух ФЕ в одно выражении, во втором – наложение 
одной ФЕ на другую. Контаминации могут подвергаться фразеологические единства, со-
четания и выражения.

8. Модификация синтаксической модели предполагает изменение структуры или 
формы одного из компонентов ФЕ в соответствии с нормами языка и смыслом пред-
ложения: «…это была известная в 70-е «Молодежная газета», столь же либеральная 
и дразнившая гусей, как старый «Московский комсомолец» [2]. Такому приему транс-
формации подвергаются ФЕ со структурой глагольного или именного словосочетания, а 
также предложения, т. е. фразеологические единства, сочетания и выражения.

9. Буквализация ФЕ, т. е. восприятие фразеологизма в буквальном смысле, что об-
условлено контекстом: «Идет, по сторонам зевает, вывески читает, ворон считает» 
[2] (ср. ворон считать – ‘ротозеить, пустяками заниматься’) [3]. Этот прием возможен во 
фразеологических единствах, сочетаниях и выражениях. 

10. Двойная актуализация предполагает восприятие ФЕ одновременно в прямом и 
переносном значениях, что также обусловлено контекстом: «Мы даем или по шестьде-
сят рублей за берлогу, или по девять рублей с пуда убитого; в случае же мы упускаем 
медведя, платим шестьдесят. Павел крепко задумался о шкуре неубитого медведя» 
[2]. В данном примере речь идет и о реальном медведе, и о предполагаемом результате. 
Двойная актуализация может иметь место в фразеологических единствах и выражениях.

11. Изменение семантики ФЕ, т. е. под влиянием контекста или в результате преоб-
разования структуры фразеологизм употребляется в новом значении, например: «Мы, 
брат, морское волчье, там мы можем, – самого черта наизнанку вывернем, а на су-
хопутье, как свинья в апельсинах» [2] (ср. разбираться как свинья в апельсинах – ‘не 
смыслить, не понимать’ [3], в данном контексте выражение приобретает смысл «не име-
ем возможности что-либо сделать»). Замена компонента на антоним является одним из 
способов изменения значения ФЕ на противоположное. Способность к такой трансфор-
мации был выявлена только у фразеологических единств.

12. Дефразеологизация ФЕ, т. е. развертывание семантического образа фразеологиз-
ма в тексте: «Какой смысл ориентироваться на журавля в небе, когда мы не знаем его 
повадок? Не проще ли танцевать от синицы, благо она у нас в руках и мы видим, как 
она трепыхается?» [2]. В контексте отсутствует традиционная структура и обычные 
формы компонентов фразеологического оборота в результате чего фразеологический об-
раз заключен не только в одном выражении, но во всей ситуации.

Дефразеологизация является результатом распада целостной ФЕ, происходит вычле-
нение отдельных компонентов или фразеологического образа. В тексте отсутствуют фор-
мальные признаки ФЕ, в содержании фрагмента текста заключена семантика подразуме-
ваемого оборота. Такое употребление компонента или образа фразеологизма является 
аллюзивным, т. е. выполняет функцию намека. Таким образом, дефразеологизация – это 
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последняя ступень трансформации ФЕ, при которой сохраняется лишь фразеологиче-
ский образ, и проявляется высокий уровень индивидуального мастерства автора. Дефра-
зеологизации чаще всего подвергаются фразеологические выражения, реже – единства.

Среди анализируемых единиц трансформации подверглись 35% фразеологизмов. 
Самым распространенным приемом является расширение лексического состава ФЕ 
(35,4% единиц от всей группы трансформантов), затем идут приемы модификации син-
таксической модели (19,5%), сокращения лексического состава ФЕ (11,5%), замены 
компонента ФЕ (11,4%), сегментации (7,2%). Наименьшую продуктивность проявляют 
такие приемы как изменение семантики ФЕ (4,9%), буквализация ФЕ (3,5%), двойная 
актуализация (2,2%), фразеологическое моделирование (1,5%), дефразеологизация ФЕ 
(1,4%), контаминация (1,2%), ролевая инверсия (0,3%).

Фразеологические единицы с компонентом-зоонимом широко используются в ху-
дожественных произведениях XX-XXI веков. Анализ употребления данных единиц 
позволил выделить 3 группы: фразеологизмы, используемые авторами в первона-
чальной (словарной) форме без изменений (около 50%), фразеологизмы, представ-
ленные вариантами (около 15%), трансформированные фразеологизмы (около 35%). 
Кроме того, вплетаясь в структуру текста, ФЕ могут одновременно сочетать в себе 
несколько из вышеперечисленных вариантов и/или трансформантов базовой формы, 
что обусловлено строем языка и стремлением авторов достигнуть дополнительного 
прагматического эффекта. Всего было выделено 6 приемов вариантности и 12 при-
емов трансформации ФЕ. С точки зрения семантической слитности компонентов в 
текстах как варианты или трансформанты чаще всего употребляются фразеологиче-
ские единства и выражения, что обусловлено их структурой, реже – фразеологиче-
ские сочетания, преобразовательный потенциал показали и некоторые фразеологиче-
ские сращения. Однако окказиональное использование фразеологизмов не ограничи-
вается рассмотренными здесь приемами, т. к. преобразование ФЕ обусловлено лишь 
творческим потенциалом автора.
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Ключові слова: фразеологічні одиниці з компонентом-зоонімом, варіант ФО, транс-
формант ФО, прийоми варіювання і трансформації.

 
Yablonskaya O., aspirant, graduate student 
MSPU named after I. Shamyakin, Mozyr, Belarus

PHRASEOLOGICAL UNITS WITH ZOONIMIC COMPONENT IN TEXTS:
VARIATION AND TRANSFORMATION

This article deals with semantic and structural-semantic reorganization of phraseologi-
cal units containing zoonimic component used in texts of the XX-XXI centuries. The ways and 
frequency of variation and transformation are analyzed. 

Key words: phraseological units with zoonimic components, variant of phraseological 
unit, transformant, methods of variation and transformation.

УДК 811.111.06.053
Ананко Т.Р., канд. філол. наук, доцент
Київський національний лінгвістичний університет, Київ 

ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ КАТЕГОРІЇ ОЦІНКИ 
В КОРПОРАТИВНОМУ ДИСКУРСІ

У статті досліджуються особливості вживання категорії оцінки в корпоративно-
му дискурсі. Оцінка визначається як семантико-прагматична категорія. Аналізуються 
різні лінгвістичні засоби реалізації оцінки в корпоративному контексті.

Ключові слова: корпоративний дискурс, оцінне значення, аксіологічний предикат, 
оцінний модус, оцінний інтенсифікатор.

Відомо, що корпоративний дискурс, як складне комунікативне явище, відображає 
всі рівні корпоративної комунікації, яка відбувається згідно з корпоративними нормами і 
цінностями. Як правило, вектор діяльності будь-якої компанії є спрямований на клієнта, 
що декларується в корпоративних документах і свідчить про прагнення компанії забезпе-
чити споживачів високоякісним обслуговуванням і продукцією. Крім того, у сучасному 
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світі неможливо вести бізнес без урахування очікувань суспільства. Великі компанії 
часто демонструють активну соціальну відповідальність у вирішенні різноманітних 
екологічних і соціальних проблем. Актуальність дослідження зумовлена тим фактом, 
що невід’ємною характеристикою корпоративного дискурсу є вживання оцінного ком-
поненту, за допомогою якого стає можливим акцентування неперевершеного характеру 
корпоративних послуг, створення позитивного корпоративного іміджу й виокремлення 
компанії від низки подібних установ та привертання уваги громадськості до корпоратив-
ної діяльності. 

Мета цієї статті – аналіз особливостей вживання різних засобів оцінки в корпоратив-
ному дискурсі. 

У лінгвістиці категорія оцінки є досить популярним об’єктом дослідження. Науковці 
зазначають, що за своєю природою оцінка є антропоцентричною, тобто зміст оцінки від-
биває природу людини й залежить від цінностей і аксіологічних норм людини. Зацікав-
леність викликає вивчення ціннісного аспекту мовної особистості [1: 25-36] в парадигмі 
комунікативної лінгвістики; визначення оцінної функції лексеми як компоненту конота-
тивного значення в семасіології [2: 49]; аналіз стилістичних засобів вираження оцінки 
[3]; вивчення особливостей уживання різних засобів оцінки з метою впливу на адресата 
та отримання необхідного ефекту в прагматиці; конструювання фрейму оцінної ситуації 
в когнітивістиці [4]. 

 У словнику the Cambridge Advanced Learner’s Dictionary & Thesaurus оцінка визна-
чається як To evaluate – to judge or calculate the quality, importance, amount, or value of 
something [5]. На думку О.І.Селіванової, експресивність як компонент конотативного 
значення, за допомогою якого слово може виражати суб’єктивне ставлення мовця до 
адресата або комунікативної ситуації в цілому, безперечно, виходить за межі системи 
мови і створюється лише в мовленні із залученням невербальних елементів, хоча деякі 
слова містять певні прагматичні ознаки. У цьому розумінні експресивність безпосеред-
ньо переноситься на оцінність [6: 48]. Услід за Г.І. Приходько, ми поділяємо думку про 
мовно-універсальний характер оцінки, про включення її до всіх сфер людського буття, 
що дозволяє розглянути оцінку у всій багатоплановості її мовного та мовленнєвого ви-
раження як категорію з яскраво вираженим семантико-прагматичним характером [7: 23]. 

Н.Д. Арутюнова зауважує, що оцінка – це категорія, яка обумовлена суб’єктивним 
членуванням світу, в основі якого є не реальні властивості предметів і явищ, а лише наші 
суб’єктивнвні враження від них, наші емоційні реакції та висновки щодо їхньої ролі у 
нашому житті [8: 43] Посилаючись на Ч.Стівенсона, Н.Д. Арутюнова зазначає, що оцінка 
призначена для впливу на адресата, відображаючи не власно семантичний, а прагматич-
ний аспект комунікативної ситуації [8: 44] Оцінний предикат вже сам має ілокутивну 
силу, яка може уточнюватися в комунікативному контексті. 

Коли комунікант висловлює оцінку, то він (вона) безпосередньо або опосередковано 
з’вязує себе з цією рекомендацією, бере на себе відповідальність за наслідки її прийнят-
тя. Такий компонент оцінні висловлювання наближає до імперативу [8: 46]. У цьому кон-
тексті важливу роль відіграють аксіологічні предикати, що входять до структури оцінки. 
Вони вносять у висловлювання експліцитну суб’єктивність, указуючи на присутність 
оцінного суб’єкта й поєднуючи його з об’єктом оцінки, що стосується його концепту-
ального світу [7: 34]. 



217

До аксіологічних предикатів належать дієслова точки зору, почувань, говоріння, які 
фактично виконують 2 функції:

1. визначають ментальний процес;
2. використовуються як модальні слова, кваліфікуючи твердження, які містяться у 

висловленні [9: 477]. Аксіологічні предикати модально інтерпретують оцінку у вислов-
люванні, виражаючи через лексичне значення те чи інше ставлення мовця до змісту ви-
словленого [10: 34].

У мовленнєвих актах друга функція, яка визначається як ‘вставна’ (parenthetical) віді-
грає важливу роль. Предикат точки зору може виконувати цю функцію не тільки, коли він 
вживається у вставних фразах, але й в інших випадках, наприклад, у висловлюваннях від 
першої особи однини. У цих висловлюваннях аксіологічний предикат уживається для того, 
щоб акцентувати увагу на оцінному значенні, яке є індивідуальною думкою [10: 100].

Як зазначає Є.М. Вольф, оцінка може бути індивідуальною і висловлюватися від 
певної особи, або виражати загальну думку і висловлюватися від сукупності осіб, які 
мають спільні стереотипи [10: 69] У корпоративному дискурсі вживання аксіологічних 
предикатів ми можемо спостерігати в корпоративних текстах, спрямованих на зовнішню 
аудиторію (потенційних споживачів, клієнтів), відправником яких виступає компанія як 
представник корпоративних послуг і генератор корпоративних цінностей. Наприклад, у 
фразі We know what network-based technologies can accomplish the most in an emergency 
[12] аксіологічний предикат know вживається з we займенником першої особи множини, 
що підкреслює обізнаність компанії у важливості послуг і готовність надати їх вчасно.

Крім того, аксіологічні предикати активно вживаються в текстах, автором яких можуть 
бути співробітники компанії, які, наприклад, діляться враженнями від виконаної роботи 
або пропонують свій погляд на розвиток корпоративних подій. Така стратегія більше впли-
ває на адресата, оскільки уособлює власну позицію члена корпоративної команди, який, 
фактично, як суб’єкт оцінки, бере на себе відповідальність за корпоративні дії й встанов-
лює безпосередній комунікативний зв’язок із потенційним клієнтом. Так, наприклад, Діана 
Крег, яка очолює компанію Ford у Канаді, вживає аксіологічний предикат, а також оцінні 
прикметники для того, щоб поділитися своїми враженнями від роботи в компанії: I truly 
believe there is something very special about working at Ford – and a big part of what makes 
Ford special is our great team and our terrifi c dealer network,» said Craig [13].

На корпоративному сайті компанії Cisco, яка працює у сфері інформаційних техноло-
гій, у блогах один з членів команди реагування в надзвичайних ситуаціях дії співробітни-
ків з налагодженню інтернет зв’язку для сирійських біженців зі своїми близькими описує 
під назвою Reconnecting refugees with loved ones thanks to the Cisco Disaster Response 
Team. 

По-перше, він визначає свою роботу як привілеї, які він отримав, будучи членом кор-
поративної команди: Last month, I had the privilege, as part of my job, to go to Greece to deploy 
emergency communications infrastructure [12]. По-друге, за допомогою оцінних модусів він 
також висловлює свої позитивні враження від виконаного завдання: It was humbling to take 
part in a project like this, and help others who have left everything behind for a chance at a better 
life. (...) It was great to see so many people’s happy faces from being able to give them something 
as simple as Internet access [12]. Відомо, що оцінні структури “модус-диктум” мають де-
які особливості, які відображають аксіологічну модальність [10: 80]. Специфіка оцінки 
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модуса фактично впливає на диктум: якщо модус позитивний або/негативний, то й диктум 
буде мати відповідну оцінку. Дослідники вказують також на дієвість таких структур, що в 
нашому контексті підкреслює справжній досвід суб’єкта оцінки. 

Крім того, ефект комунікативного впливу на адресата підсилюється за допомогою 
числівників, які в цьому контексті виконують не стільки інформативну, скільки емфатич-
ну функцію, акцентуючи увагу на важливості корпоративних послуг: The importance of 
this was brought home, as we learned that one of the fi rst questions refugees ask when they get 
rescued out of their boats is, “Do you have Wi-Fi?”(....) We went there with one aim in mind: to 
install secure Wi-Fi zones and charging stations so that the refugees could contact their loved 
ones and families back home. For many, they had been out of touch with those that mattered for 
so long and this was the fi rst opportunity they had to let them know they were safe and ok [12].

Зазначимо, що числівник fi rst часто вживається в корпоративних текстах для того, 
щоб наголосити на унікальності послуг компанії та виділити її досягнення на ринку се-
ред інших компаній. Так, наприклад, компанія Ford з виробництва автомобілів акцентує 
увагу на своїй неперевершеності в деяких позиціях: Ford was the fi rst automaker to begin 
testing its vehicles at Mcity, the fi rst automaker to publicly demonstrate autonomous vehicle 
operation in the snow and the fi rst automaker to test its autonomous research vehicles at night, 
in complete darkness, as part of LiDAR sensor development [13].

На думку Є.М. Вольф, інтенсифікація значення за оцінною шкалою є недискретною, 
тобто не обмеженою певною кількістю позицій [10: 45]. Спираючись на дослідження з 
психолінгвістики, науковець виокремлює такі елементи в шкалі: дуже добре – добре – 
досить добре – посередньо – досить погано – погано – дуже погано [10: 52]. У корпо-
ративному дискурсі ми спостерігаємо вживання оцінних прикметників, які тяжіють до 
лівої частини шкали, доволі позитивно характеризуючи властивості об’єкта, що оціню-
ється. Як правило, мова йде про вчасне надання корпоративних послуг й налагодження 
ефективного комунікативного зв’язку: In this instance, our Disaster Response Team did a 
phenomenal job in just two weeks, installing a total of 12 Wi-Fi networks and a multitude of 
mobile device charging stations across fi ve islands and the Greek mainland.(...) The Cisco 
team also acted as an excellent resource, from troubleshooting to bringing expert technical 
knowledge to help establish a reliable network quickly [12].

Важливим для корпоративного дискурсу є вживання оцінних інтенсифікаторів – при-
слівників, які виконують функцію аксіологічних операторів і характеризують об’єкт з 
різних боків. Вважається, що прислівники можуть характеризувати три аспекти семан-
тики висловлювання, а саме: предикат, що визначає дію або властивість; стан речей, про 
який йде розмова; а також висловлювання як акт мовлення [10: 92]. У корпоративних 
текстах найбільш поширеними є прислівники перших двох видів, за допомогою яких 
передусім описується активна і вчасна робота компанії, наголошується на ефективному 
виконанні завдань співробітниками, і цей факт має отримати схвалення у суспільства. 
Наприклад, прислівники quickly, hard, immediately, highly в корпоративному контексті до-
дають позитивної оцінки діям компанії: We quickly deploy networks to help relief agencies 
save lives and speed recovery to communities . (...) But luckily we worked hard to sign off 
everything quickly and were able to get all targeted sites up and running in just two weeks! [12] 
За допомогою прислівника luckily визначається стан корпоративних подій, який також 
демонструє позитивні тенденції.
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This immediately allowed the refugees to access critical mobile communications 
applications similar to WhatsApp. We set up highly secure communications on the ground 
during emergencies [12].

Не менш впливовими для створення позитивного враження від компанії виступають 
компаративи і суперлативи, які інтенсифікуть характеристики корпоративної діяльності: 
At Ford, we go further to make our cars better, our employees happier and our planet a better 
place to be. (...)

Under Bill Ford’s leadership Ford Motor Company was named the Best Global Green 
Brand among all companies in the world in 2014, and one of the World’s Most Ethical 
Companies for the seventh year in a row in 2016.(...)

It’s an exciting time for the company, as the Ford F-Series was named Canada’s best-
selling vehicle for the past fi ve years, and best-selling pickup for 49 years straight [13]. У 
всіх наведених вище прикладах характеристики компанії та її продукція оцінюється до-
статньо високо і виокремлюються з низки подібних об’єктів за допомогою потужного 
інтенсифікатора змісту – суперлативу best.

Аналізуючи особливості вживання різноманітних засобів вираження оцінного зна-
чення в дискурсивному просторі, слід зазначити, що оцінка може бути не тільки експлі-
цитною і очевидною для співрозмовників, але й прихованою, імпліцитною, “своєрідним 
смисловим тлом комунікації, тобто репрезентацією преферентно-оцінних стратегій дис-
курсу” [7: 141]. О.І.Селіванова слушно зазначає, що імплікація ґрунтується на інтеграції 
вербальних засобів із позалінгвальними чинниками такими як: досвід, фонові знання 
комунікантів, їхня комунікативна компетенція, і сприяє оптимізації комунікативної вза-
ємодії, взаєморозумінню [6: 520]. 

Оцінку, в загальному плані, асоціюють з тим, яким чином співрозмовники кодують 
або імпліцитно виражають різні суб’єктивні точки зору за для досягнення міжсуб’єктного 
консенсусу цінностей на об’єкт оцінки (Evaluation concerns the way the speakers code or 
implicitly convey various kinds of subjective opinion in discourse and in so doing attempt to 
achieve some intersubjective consensus of values with respect to what is represented) [11: 43].

У корпоративному дискурсі вживання імпліцитної оцінки зумовлено передусім, 
бажанням вплинути на адресата не прямо, а маніпулятивно, підвести його до бажано-
го результату, створюючи приховані смисли, які встановлюються на підставі мовної 
компетенції, знань про світ та об’єкт оцінки. З цією метою, наприклад, компанія Ford 
багато уваги приділяє прагненням своїх керівників у сфері захисту екології: A lifelong 
environmentalist, Bill Ford is committed to developing products that benefi t customers and 
society. (...) He also championed the Escape Hybrid, the world’s fi rst hybrid-electric sport 
utility vehicle. While he was general manager the division won the President’s Commission on 
Environmental Quality Award [13]. 

У процесі розгортання мовленнєво-розумового процесу, адресат може зробити логіч-
ні висновки: якщо голова компанії є палким прихильником збереження навколишнього 
середовища, то поза будь-якими сумнівами це стосується й всієї корпоративної продук-
ції, яка має бути екологічно безпечною. Екологічно-позитивний імідж керівника безпо-
середньо вливає на продукт виробництва всієї компанії.

Медичні компанії також задля приваблення клієнтів створюють тексти, які є реклам-
ними за своєю природою, висловлюються часто від окремої особи (теперішнього клієнта 
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або відомої особи) і пропонують власний досвід щодо послуг компанії: I want a doctor 
that is accessible to me at any time, that truly understands and appreciates my unique health 
needs. For genuine care-providers, I go to American Medical Centers [14: 39].

Очевидно, що прихована оцінка в цьому прикладі виражена за допомогою низки 
оцінних прикметників accessible, genuine, прислівників truly і предікатів understand, 
appreciate, які створюють необхідний імідж для потенційного клієнта: якщо інша люди-
на знаходить розуміння й допомогу в цьому медичному закладі, значить будь-хто також 
має можливість отримати кваліфіковану допомогу й лікування.

Отже, зважаючи на викладене, ми можемо дійти висновку, що оцінка як семантико-
прагматична категорія є потужним засобом вираження різноманітних суб’єктивних зна-
чень у корпоративному контексті, які пов’язані зі створенням позитивного корпоратив-
ного іміджу і впливом на потенційних клієнтів. Передусім це пов’язано з використанням 
аксіологічних предикатів, які виражають загальні й індивідуальні оцінні значеня, а також 
оцінних прикметників і прислівників. Розпізнавання імпліцитної оцінки реалізується за 
допомогою логічних висновків, які може зробити цільова аудиторія щодо імплікованих 
причинно-наслідкових зв’язків.

СПИСОК ВИКОРИСТОВАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс / В.И. Карасик. – М.: 

Гнозис, 2004. – 390 с.
2. Арнольд И.В. Лексикология соврменного английского языка / И.В. Арнольд. – М.: 

Высш. шк., 1086. – 295 с. Лексикология соврменного английского языка / И.В. Ар-
нольд. – М.: Высш. шк., 1086. – 295 с.

3. Кривонос С.М. Лингво-стилистические средства выражения категории оценки: ав-
тореф. дис. канд. филол. наук : 10.02.04 : МГПИИЯ им. М.Тореза / С.М. Кривонос. – 
М., 1980. – 26 с.

4. Жаботинская С.А. Концептуальный анализ: типы фреймов / С.А. Жаботинская // 
Вісник Черкаського університету. – 1999. Вип. 11. – Серія Філологічні науки. – 
С. 3 – 20.

5. The Cambridge Advanced Learner’s Dictionary & Thesaurus [Електроний ресурс]. – 
Режим доступу: dictionary.cambridge.org/dictionary/ english/evaluation

6. Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми / О.О. Селіванова. – 
Полтава: Довкілля-К, 2008. – 712 с.

7. Приходько Г.І. Оцінка і комунікація / Г.І. Приходько. – Вінниця: Нова Книга, 2013. – 
168 с.

8. Арутюнова Н.Д. Типы языковых значений: Оцека. Событие. Факт / Н.Д. Арутюно-
ва. – М.: Наука, 1988. – 341 с.

9. Hooper J.B., Thompson S. A. On the Applicability of Root Transformations / J. B. Hooper, 
S. A. Thompson // Linguistic Inquiry. Vol. 4. №4. – 1973. – P. 465-497

10. Вольф Е. М. Функциональная семантика оценки / Е.М. Вольф. – М.: Едиториал 
УРСС, 2002. – 280 с.

11. Hart Ch. Discourse, Grammar and Ideology: Functional and Cognitive Perspectives / 
Ch. Hart. – L., NY: Bloomsbury, 2014. – 302 p.

12. https://blogs.cisco.com/wp-content/themes/cisco_brand/images



221

©   Шуляк С.А., 2016

13. https://media.ford.com/content/formedia/fna/us/en/people/william-clay-ford-jr.html
14. Business Ukraine. – April 2016

Ананко Т.Р., канд. филол. наук, доцент
Киевский национальный лингвистический университет, Киев

ОСОБЕННОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ КАТЕГОРИИ ОЦЕНКИ 
В КОРПОРАТИВНОМ ДИСКУРСЕ

В статье исследуются особенности употребления категории оценки в корпора-
тивном дискурсе. Оценка определяется как семантико-прагматическая категория. 
Анализируются разные лингвистические способы реализации оценки в корпоративном 
контексте.
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PECULIARITIES OF USE OF EVALUATION CATEGORY 
IN CORPORATE DISCOURSE

The article is dedicated to peculiarities of use of evaluation category in corporate dis-
course. Evaluation is defi ned as semantic and pragmatic category. Different linguistic means 
of evaluation in corporate context are analyzed.
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УКРАЇНСЬКІ ЗАМОВЛЯННЯ: 

ЛЕКСИКА НА ПОЗНАЧЕННЯ ТЕМПОРАЛЬНОСТІ

У статті вивчено темпоральну лексику як засіб творення художнього часу в 
українських замовляннях. З’ясовано особливості функціонування і вплив досліджуваної 
лексики на побудову замовних текстів. Визначено найбільш продуктивні лексеми та 
описано темпоральні структури, реалізовані у замовляннях. Виділено основну семанти-
ку та мовні засоби утворення художнього часу. 

Ключові слова: українські замовляння, текст, темпоральна лексика, художній час.
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Дослідження художнього часу і простору є актуальним у сучасному мовознавстві, 
оскільки ці поняття лежать в основі побудови тексту, зокрема фольклорного. Теоретичні 
основи художнього часопростору заклали праці М.М. Бахтіна, Ю.М. Лотмана, 
В.М. Топорова. Проблемі часу у різних аспектах присвятили праці І.Р. Гальперін, 
Д.С. Лихачов, В.А. Маслова, В.Я. Мацюк, Л.А. Приходько, В.Г. Пугач, В.Л. Співак, 
Ю.М. Суровцев. Темпоральні особливості тексту також вивчають О.І. Бондар, О.А. Мо-
лодичук, Л.А. Приходько, С.М. Скиба та інші мовознавці.

В.А. Маслова відзначає, що картина світу може бути репрезентована за допомогою 
просторових (верх-низ, правий-лівий, схід-захід, далекий-близький), часових (день-ніч, 
зима-літо), кількісних, етичних та інших параметрів [4: 64]. 

В архаїчній моделі світу простір не протиставлений часові, а в найбільш сакраль-
них ситуаціях (що, за архаїчними уявленнями, саме й утворюють для людини рівень 
найвищої реальності) простір і час невіддільні одне від одного, вони утворюють єдиний 
просторово-часовий континуум [8: 231].

О.А. Молодичук зазначає, що розгляд просторово-часової системи будь-якого ху-
дожнього твору має розглядатися передусім як тло сюжетної розповіді, що дозволяє не 
лише співвідносити окремі одиниці сюжету і цілісні сюжетні утворення між собою, а й 
визначати зв’язки з елементами, які перебувають поза досліджуваним контекстом і вза-
галі поза системою літературної творчості (звичайно, в такому разі до аналізу можуть 
залучатися реальні історичні дати і конкретні місця локалізації дії); для аналізу часових 
особливостей українських балад найбільше значення має соціальний час, який як форма 
суспільного буття у світі відбиває різну тривалість людської діяльності в рамках окремих 
суспільно-економічних формацій [5: 9]. 

Темпоральний (лат. tempos – час) – пов’язаний із часом [10: 182]. Поділ доби і дня 
українці з давніх-давен пов’язували головним чином з положенням Сонця над обрієм; 
розрізняли ряд проміжків доби: близько півночі, північ, над північ, досвіток, ранок, схід 
Сонця, неділешні обіди, полудень і підвечірок, вечір [9: 194].

В українців, як і в деяких інших народів, зокрема слов’янських, назва небесного сві-
тила збігається з календарним терміном «місяць», що означає одну дванадцяту частину 
року; отже, десь у глибині віків основою поділу року на місяць було спостереження схо-
ду і заходу Місяця на небі [9: 194]. 

В.Я. Мацюк, В.Г. Пугач звертають увагу на те, що у народі звичайно поділяли місяць 
на три, чотири або п’ять відрізків часу відповідно до фаз Місяця, як-от: у Літинському 
повіті на Поділлі розрізняли три фази: «молодик» («новак»), «підповня» і «старик»; на 
Житомирщині період обертання Місяця навколо Землі поділявся, відповідно до сучасної 
астрономічної науки, на чотири фази: «молодик», «підповня», «повня», «остання кварти-
ра»; у Луцькому повіті цей період поділявся на п’ять частин – «нив» («молодик», «перша 
квартира», «підповня», «повня», «остання квартира»), а тридобовий період невидимості 
у русі Місяця майже в усіх районах України називався переміною [9; 194].

Метою статті є вивчення темпоральної лексики як засобу творення художнього часу 
в українських замовляннях, а завдання передбачають з’ясування особливостей функці-
онування та впливу досліджуваної лексики на побудову замовних текстів; визначення 
найбільш продуктивних лексем та опис темпоральних структур, реалізованих у замов-
ляннях; виділення основної семантики та мовних засобів утворення художнього часу. 
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Серед часового проміжку виділяють біологічний, календарний і суспільний. 
Біологічний пов’язаний з елементами зростання і старіння, а суспільний органічно 
поєднує духовний світ і діяльність людини, виступаючи актуалізатором асоціативного 
зв’язку минулого, сучасного і майбутнього. 

Біологічний час у текстах українських замовлянь представлений лексемами старий, 
молодий, малий, наприклад: «Добрий день!» Баба відповідає: «Дай Боже здоров’я!» Хло-
пець запитує: «Що ви робите?» Баба відповідає: «Вару старі кості, щоб молоді тіла 
набиралися» [2: 194]; Їхав чоловік старий, під ним кінь карий, по рослинах, по дорогах, 
по притонах, по містах. Ти, мати руда, жильная, жилистая, тіленая, зупинись, назад 
повернись. Старий чоловік тебе збирає, на покій зігріває. Коли коню його води не стане, 
так щоб і тебе, руда мати, не бувало [2: 88]; Ти місяцю молодий, в тебе ріг золотий. 
Питайся ти старого й малого, чи болять зуби в мертвого? [2: 129].

Певний проміжок часу (віднині до віку віків, все його життя від молодості до ста-
рості, віки віков) фіксуємо у такому замовлянні: У кота болі, а у раба Божого (ім’я) 
перестань боліти віднині до віку віків, все його життя від молодості до старості. 
О, віки віков, амінь [2: 88]; дії відбуваються поступово, як-от: А ти, дитя, спи і дрімай / 
Від світання до смеркання, / Від смеркання до сіяння / До Божого взітхання [2: 198].

Також спостерігаємо функціонування лексем на позначення художнього часу (з пер-
вовіку, з начала віку, на віки віків) у текстах на кшталт: Помагайбіг, водице-єленице! / Є 
ти в хорошій керниці, / Прибувай же ти в керниці, / Очищай же ти камінні береги, / Бо 
ти є очищена з первовіку… [2: 11]; Божая Мати з начала віку / Благословила: собаче, 
котяче, / Гуси, качки, індики, кури… [2: 31]; Аби щезло в печери кляті, / У ліси темні, у 
пущі далекі / На віки віків! [2: 22]; Хай ангел Божий доглядає / Цього рожденого (Дми-
трика), / Як Бог у своєму царстві, / Аби дитина була веселою / На віки віків [2: 199].

Часові категорії представлені також у побажальних конструкціях: Рости, дитя, 
Богові на хвалу, / Батькам на славу. / Многая літа, многая літа, многая літа! [2: 187].

З часом пов’язані хвороби, наприклад враз: Чи ти, враз, вечірній, чи ти – ранішній, 
чи ти полудневий, я тебе вимовляю, на сухі лози посилаю, там тобі бути, там твоя 
мати, там твої діти, там тобі сидіти [2: 102]. 

Рух небесних світил належить до тих природних явищ, які поєднують просторові 
і часові категорії: Місяцю, місяцю молодий, / у тебе ріг золотий, / тобі на підповня, 
/ мені на здоров’я [2: 10]; Місяцю молодий, / На тобі хрест золотий! / Тобі – на під-
повня, / Мені – на здоров’я! [2: 178]; – Молодик молодий, на тобі хрест золотий, на 
небі зрождавсь, на морі скупавсь, що у тебе ріжки не щимітимуть, а у мене зуби не 
болітимуть. Тобі на сповня, мені на здоров’я [2: 125]; – Місяцю-князю, дай тобі, Боже, 
підповня, а мені здоров’я. Перший раз тебе бачу молодого. Коли будуть зуби боліти в 
мертвого, тоді і в мене, молодого [2: 130]; – Місяцю молодий, в тебе хрест золотий, в 
тебе зуби не боліли, не щеміли, не свербіли. Молодий пита старого місяця, чи не боліли 
зуби мертвого? Отвіча старий: «Не боліли зуби ніколи у мертвого» [2: 132]; – Місяцю 
новий, питайся старого, бери свої вівці до себе, бо я їх тілько носити не буду, бери їх до 
своєї кочерги, бо мені доли, вже тілько носити не буду [2: 179].

У текстах українських замовлянь є лексика на позначення власне темпоральності 
(тоді) і вказує на майбутній час у текстах на кшталт: Як зійдетеся всі брати докупи, тоді 
в мене заболять зуби [2: 128] та згадується як момент, якого досягти неможливо. Його 
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репрезентантами є формули неможливого, що входять у складні синтаксичні конструкції 
причиново-наслідкового характеру, наприклад: На Осіянській горі там стояв колодязь 
камінний; туди ішла дівка камінна, камінні й відра, камінний коромисел, камінна вона 
вся; коли вона відтіля води принесе, тоді з рожденого, нахрещеного раба Божого (…) 
кров потече [2: 75].

Прислівники використовуються у тексті, де на основі причиново-наслідкових 
відношень показано зв’язок між колишніми і теперішніми подіями, наприклад: Поки я 
не знала, я тебе не викликала, а тепер стала знати, стала Матір Божу викликати, про-
хати, стала мені Мати Божа в поміч стояти, волос у раба Божого викликати [2: 173]; 
Приступаю солодку болячку говорить! / Добрий день, солодка болячко безверха, / Чого 
ти розходилась, / Чого ти розбушувалась? / Поки я тебе не знала – / Я тебе не вигово-
рала, / А тепер я тебе знаю і виговораю: / Розійдися, розсійся й розступися / З кості, з 
жил, з (ім’я) живота! [1: 57]; Поки я тебе не знала, / поки не визивала… / Тепер я тебе 
визиваю, викликаю [1: 62].

Слід виділити хронологізацію за частинами доби, яка відзначається неабиякою 
продуктивністю (ранок, день, вечір, ніч), наприклад: Може, взялося звечора, може, 
опівночі, / Може, при сході сонця, може, з полудня… [2: 22]; – Як ся до грані не доби-
рают погані очі, так би ся до тебе не брали від сеї днини, від сеї години [2: 57]; Также 
я сеї крові не пускаю, также я греблю гачу, і денно, і полуденно, і нічную, і зірочную, і 
місячную; чоловік з духом, а Бог з поміччю [2; 93]; – Нехай народжена дитина не плаче, 
нехай лучше ворота скриплять і вдень, і вночі, нехай наша дитина спить і не плаче, не 
кричить [2; 192]; Щоб ти день і ніч думав про мене [2; 192]; Їхала темна ніч на вороних 
конях [2; 195]. Словосполучення при сході сонця, лексема досвітки у текстах замовлянь 
фіксують межу між часом темряви та світла.

У замовляннях темпоральна лексика є елементом позначень релігійних понять, як-
от: Охороняйте: днями, ночами, опівночі, / Досвідками, ранками і на сон грядущий, / 
Охороняйте! [2: 21]; Першим разом, / Господнім часом, / Господньою порою, / Вечірньою 
(ранковою) зорею. / І другим разом / Господнім часом, / Господньою порою, / Вечірньою 
(…) зорею / Виріс гриб на льоду / Та й погиб до ладу [2: 146]. 

Тексти українських замовлянь на кшталт: Сохрани, Господи, і помилуй / Раба Твого 
больного (ім’я) / Від чорного глаза: / Від мужського, від женського, / Від денного, від 
полуденного, / Від часового, від получасового, / Від ночного, від полуночного [1; 102]; 
Одмовляю од раби Божої (Уляни) / Крикси, плакси, / Подумане, погадане, / І дньовниє, й 
полудньовниє, / І ночниє, й полуночниє [2: 195] відображають «пів» часу: денний – полу-
денний, часовий – получасовий, ночний – полуночний.

Хронологізація за днями тижня простежується у таких замовляннях: І кажу тобі: 
стань кривава, а як не станеш, то буде тобі теє, як тому чоловікові, що в неділю до 
служби Божої в гаї дрова рубає; як тій жінці, що в неділю на городі до служби Божої 
моркву копає [2: 95]; Я до тебе приступаю в святий понеділок, не з своїми словами, а з 
Божими молитвами…[ 2: 37]. 

Лексема час відзначається неабиякою продуктивністю у досліджуваних текстах, як-
от: Час тобі вже, лишаю, засихати, час тобі, лишаю, пропадати [2: 175]. Часто іменник 
час має при собі художнє означення (Божий час, ліпший час, всякий час, всякоє время, час 
добрий): І в другий раз, і в Божий час: Господи, поможи на всякоє время і на всякий час 



225

[2: 52]; Стань мені першим разом, / Ліпшим часом, / Стань мені, Господи, / Допоможи! 
[2: 147]; Час добрий їй посилай, час добрий і пору легкую їй посилай, їй опух ізогнать 
[2: 170]; а слово година виступає з прикметником добра: Першим разом, добрим часом, / 
Доброю порою, доброю годиною, / Матінка Божа, стань ти мені в помоч! [1: 47].

Тексти українських замовлянь виражають не тільки часові, а й просторові характе-
ристики: Січіть, рубайте, / Від мира відганяйте, / Від раба Божого (Мирослава), / Від 
онучок, від правнучок, / Від мого чада, від мого стада, / Від всього мира по білому світу! 
[2: 18-19]; Петре, Павле, не дивіться на мою муку, / А візьміте хрест в руку / Та біжіте 
по всьому світу. / Розкажіть старому й малому, / Сліпому й кривому…[2: 21].

Просторові характеристики притаманні формулам чарівного огородження у замовлянні 
на кшталт: Я йду з Господом Богом, / з Петром і Павлом. / Петро йде з правого боку, / Пав-
ло йде з лівого боку, / А Господь іде попереду, / мені путь показує [2: 239]; формулам ви-
силання-вигнання, як-от: Висилаю за червоне море, / За широке поле – / Там будеш жити, 
/ Лупати плити, / Ріки переривати, / Піски пересипати, / Дерева ламати, / А до цього 
родженого, хрещеного (Федора) / Діла не мати [2: 22-23]; Відсилаю за червоне море, / За 
голубе море, за чорне море, / За широке поле. / У прокляте каміння. / У темні печери, / Де 
птахи не долітають, / Де кури не доспівають, / Де собаки не брешуть [2: 23].

У текстах українських замовлянь серед слів на позначення просторових понять пев-
ною продуктивністю відзначаються лексеми тут, туди, там, як-от: Тут тобі, перепо-
лох, не крутити і в голову не бити, червоної крові не в’ялити, щирого серця не томити, 
білої кості не крутити, білого тіла не сушити [2: 35]; Де ти узявся, туди собі йди, а 
тут тобі не коронитися, не веселитися, не боліти, не крутити, не шуміти, не буй-
нувати, болю не мати, час тобі покидати, час виступати [2: 37]; Там тебе будуть 
угощать, / Там тобою будуть замишляться, / Там тобою будуть урадоваться, / Там з 
тобою будуть гулять, / Там з тобою будуть випивать, / А тут тобі не бувать, / Жовтої 
кості не в’ялить, / Червоної крові не ссать [2: 39].

Темпоральність вживається у текстах українських замовлянь поряд з лексемами інших 
лексико-тематичних груп для посилення експресії висловленого: Ви, зорі-зориці, / Вас на 
небі три сестриці, / Одна вечірня, друга полунічна, третя світова. / Вечірня, зануди, 
полунічна, зачепи, / А світова раба Божого (ім’я) до раби Божої (ім’я) / Приверни [2: 216].

Отже, темпоральна лексика є засобом творення художнього часу в українських 
замовляннях. Найбільшою продуктивністю відзначаються такі лексеми: ніч, 
день, ранок, час, година, вік, молодий, старий, а також полуденний, получасо-
вий, полуночний. Досліджені темпоральні структури мають художні означення: 
час (Божий, добрий, ліпший), година (добра), ніч (темна). Текстам українських 
замовлянь притаманні такі словосполучення: на віки віків, многая літа, в неділю 
до служби Божої, від світання до смеркання, від смеркання до сіяння, до Божо-
го взітхання, віднині до віку віків, все його життя від молодості до старості 
тощо. Часовими репрезентантами є словесні формули неможливого, що входять у 
складні синтаксичні конструкції причиново-наслідкового характеру. В замовлян-
нях виділяємо темпоральність, що визначає вік, позначає дні тижня, частини доби, 
теперішній, минулий, майбутній час, а також різнорідні лексеми на позначення ху-
дожнього часу, які реалізуються в одному тексті.
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УКРАИНСКИЕ ЗАГОВОРЫ: 
ЛЕКСИКА НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПОРАЛЬНОСТИ

В статье изучена темпоральная лексика как способ образования художественного 
времени в украинских заговорах. Выяснены особенности функционирования и влияние ис-
следуемой лексики на строение заговорных текстов. Определены наиболее продуктив-
ные лексемы и описаны темпоральные структуры, реализуемые в заговорах. Выделены 
основная семантика и языковые средства создания художественного времени.

Ключевые слова: украинские заговоры, текст, темпоральная лексика, художе-
ственное время.
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UKRAINIAN SPELLS: VOCABULARY TO DENOTE TEMPORALITY
The article analyzes temporal vocabulary as a means of creating artistic time in Ukrainian 

spells. We defi ned the peculiarities of functioning and the infl uence of the investigated vocabu-
lary on the structure of spell texts. The most productive lexemes are pointed out. We described 
temporal structures which are realized in the spells. We emphasized the main semantics and 
language means for creating artistic time. 
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МІЖМОВНІ УНІВЕРСАЛІЇ І НАЦІОНАЛЬНА СПЕЦИФІКА 
ЗООМОРФНОЇ МЕТАФОРИ У ФРАЗЕОЛОГІЗМАХ НА ПОЗНАЧЕННЯ 

ВНУТРІШНІХ РИС ЛЮДИНИ

Розглядається образна семантика зооморфних метафоричних фразеологізмів на по-
значення внутрішніх рис людини на матеріалі української, німецької та англійської мов. 
Мета дослідження – виявити та зіставити спільні та відмінні риси цих фразем та їх 
лінгвокультурні особливості.

Ключові слова: фразеологічна одиниця, метафора, зооморфний компонент, семан-
тична структура, структурно-семантичний аналіз.

З точки зору сучасної антропологічної парадигми лінгвістичних досліджень, в якій 
розглядаються різні аспекти відображення людського фактора в мові, звернення до мета-
фор видається цілком закономірним. В цілому, створювана людиною картина світу від 
початку є антропоцентричною і метафора бере участь у реалізації уявлень про людину 
як про центр світу [1: 387].

В основі більшості фразеологізмів лежать механізми метафоризації. Не є виключенням 
і група фразем на позначення внутрішніх рис людини. Завдяки метафорі внутрішні риси 
людини емоційно оцінюються і характеризуються, ототожнюючись з деякими об’єктами, 
що нерідко мають символічний зміст. Ці об’єкти істотно відрізняються у різних культу-
рах через те, що основою виникнення фразеологізмів може бути таке “образне уявлення 
дійсності, яке відображає побутово-емпіричний, історичний або духовний досвід мовного 
колективу, який безумовно пов’язаний з його культурними традиціями” [2: 214].

Мета нашого дослідження – проаналізувати семантичні особливості метафоричних 
фразеологізмів із зооморфним компонентом на позначення внутрішніх рис людини та 
виявити спільні та відмінні риси цих фразем у досліджуваних мовах.
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Актуальність даного дослідження обумовлена необхідністю зіставного вивчення 
фразем з точки зору лінгвокультурології, адже аналіз метафор висвітлює специфіку сві-
тобачення і ціннісні системи різних національних культур.

Об’єктом нашого дослідження виступають українські, німецькі та англійські ме-
тафоричні фразеологізми, які позначають внутрішні риси людини та містять у своєму 
складі зооморфний компонент. Предметом дослідження є структурно-семантичні осо-
бливості цих одиниць.

Зооморфна метафора є однією з найбільш популярних моделей метафоричної номіна-
ції, когнітивним джерелом якої служить образ тварини. Оскільки важливою її властивістю 
є те, що образ тварини, вибраний в якості базису для порівняння спирається на національні 
стереотипи свідомості певного мовного колективу, зооморфна метафора володіє яскраво 
вираженим конотативним потенціалом та виконує експресивно-оцінюючу функцію.

У системі фразеологічних символів людських якостей життєдіяльність і характерні 
риси тварин у трансформованому вигляді слугують основою для вираження “еталонної 
шкали” для певних властивостей, які вони поділяють з людьми [3: 50]. Ставлення люди-
ни до тваринного світу у процесі еволюції культури, зміни міфологічних та релігійних 
уявлень поступово змінюється, але незмінним залишається приписування тваринам пев-
них ознак, характерних для людської ментальності, зокрема розуму. Згідно з нашими 
спостереженнями, у німецькій лінгвокультурі курка (Huhn), гусак/гуска (Gans), індичка 
(Pute), осел (Esel), коза (Ziege) сприймаються як уособлення дурості, про що свідчать як 
відповідні лексико-семантичні варіанти таких слів так і ідіоми із відповідними ключови-
ми лексемами, пор. нім. ein dummes (albernes) Huhn [4, 1: 351]; eine dumme (alberne) Gans 
/ Pute [4, 1: c. 237]; ein (dummer) Esel [4, 1: c. 187]; eine dumme (blöde) Ziege [4, 2: c. 342]. 
Ці одиниці із плеонастичною експресивністю, тобто у сполученні з окресленнями, що 
виражають значення “дурний”, характеризують людину дурну, нерозумну.

В англійській мові подібне значення має фразема poor fi sh “дурень; нікчема, безхарак-
терна людина” [5: 769] (досл. “бідна/нікчемна риба”), однак, наскільки можна судити, лек-
сема англ. Fish в англійській мовній свідомості не має відповідних значень чи конотацій.

Символом розумної, але хитрої та підступної людини у всіх досліджуваних мовах є 
лисиця, особливо стара і, отже, досвідчена: укр. старий лис; стара лисиця [6: 97]; нім. 
ein alter (schlauer) Fuchs [7: 192; 8: 110]; англ. old fox [5: 718]. У сполученні з цим зо-
онімом окреслення “старий” виконує інтенсифікуючу роль. В українській мові на позна-
чення розумної, хитрої людини використовуються також назви фольклорних персонажів 
української народної казки Лисичка-сестричка і Лис-Микита.

Співвіднесенність віку і досвіду простежується й у фраземах укр. старий (стріля-
ний) горобець (вовк) “досвідчена, бувала людина, яку важко перехитрити”. Ці фраземи є 
частинами прислів’я старого горобця на полові не зловиш, та інші вислови із компонен-
том стріляний: стріляний птах, обстріляна ворона, стріляний вовк та ін. [6: 39]. У цьому 
ж плані пор. нім. ein alter Hase “досвідчена, вміла людина, майстер своєї справи” [7: 265; 
8: 147] (досл. “старий заєць”); англ. old bird (досл. “старий птах”) (частина прислів’я 
old birds are not to be caught with chaff) “людина з досвідом, бувала людина” [5: 717]. 
Фразема англ. be dog (old dog) at something [5: 83] “тямити в чомусь як (старий) собака” 
передає більш конкретизоване значення досвідченості у певній справі. Відповідно, неро-
зумність людини через її недосвідченість характеризується фраземами: укр. жовтороте 
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пташеня [6: 39] та нім. ein heuriger Hase “маленька дитина; недосвідчена людина” [8: 
149] (досл. “молодий заєць”).

Серед зоонімічних фразем на позначення емоційних характеристик людини виділя-
ють центр і периферію в залежності від характеру віддзеркалення у їх внутрішній фор-
мі реалій тваринного світу. При цьому належність фразеологічних прототипів до світу 
номінації фауни визначається як: 1. відкрита; 2. напівекспліцитна; 3. імплікована [9: 7]. 
До першої групи відносять фразеологізми, у яких тематичними індикаторами сфери “фа-
уна” виступають власне імена-зооніми: нім. розм. фам. ein lustiger Vogel “веселун” [4, 2: 
289] (досл. “весела пташка”); англ. a gay bird (dog) (тж. a jolly (lively) dog) “т.с.” [5: 370; 
10: 83]. Такі ідіоми відносять до фондових одиниць у межах зоофразеології.

Фразеологізми другої групи відносять до прифондових, оскільки вони не мають без-
посередніх індикаторів-зоонімів. У фразем укр. тримати хвіст трубою (бубликом) 1. 
“не журитися, зберігати почуття оптимізму; бути впевненим у собі”; 2. зневажл. “бути 
занадто самовпевненим; бундючитися” [11: 722]; опустити вуха “впасти у відчай, за-
смутитися” [6: 26]; англ. розм. (with) tail(s) up “у піднесеному настрої; життєрадісний” 
[10: 743]; get (have/keep) one’s tail up “т.с.” [10: 742; 12: 327]; get (have) one’s tail down 
“втратити мужність; злякатися” [тж.; тж.] внутрішня форма будується на результатах 
спостереження за тваринами: багато з них “ведуть вухом” у бік джерела певних звуків 
або тримають хвоста вертикально при гарному настрої.

Зоофраземи третьої групи не мають прозорих індикаторів зоофразеологічності та по-
требують додаткового історико-етимологічного або культурологічного розшифрування. 
Так, фразема укр. стара карга “сварлива жінка” [6: 70] буквально означає “стара ворона” 
(карга тюрк. “ворона”).

Характерною для семантичної структури зоофразеологізмів є символьна насиченість 
компонентів-фаунонімів [9: 9]. Так, лексема заєць (кріль) у кожній із досліджуваних мов 
несе переносне значення “боягуз”, оскільки мовний стереотип цієї тварини профілює 
саме цю її рису [13: 166]. Через це у фраземах зі словом “заєць” на рівні цілісного значен-
ня практично не реалізується “енциклопедичний” компонент цієї лексеми, що відповідає 
словниковій дефініції “невеликий звірок родини гризунів, з куцим хвостом, довгими за-
дніми ногами і довгими вухами” [14, 3: 120], натомість фразеотвірною виступає перифе-
рійна сема “полохливий”, яка актуалізується у значенні “той, що має в собі відповідну 
рису зайця”: укр. заяча душа “боязка, полохлива людина” [11: 228]; не з заячого пуху 
“небоязкий, сміливий” [11: 588]; нім. einen Hasen im Busen haben (tragen) “бути боягу-
зом, мати заяче серце” [4, 1: 312] (досл. “мати зайця у грудях/серці”); розм. ein Hasenherz 
haben “т.с.” [тж.]; ein Löwenmaul und ein Hasenherz haben “бути хоробрим на словах” [4, 
2: 32] (досл. “мати лев’ячу пащу і заяче серце”).

Достатньо високу фразеотворчу активність мають зооморфізми “собака” і “кішка”. 
Як зазначає І.О. Голубовська, незважаючи на близькість цих тварин до людини, пов’язані 
з ними “антропоморфні” асоціації майже у більшості випадків немотивовано негативні 
[15: 203]. В українській і німецькій фразеології образне переосмислення у сенсі емо-
ційної риси в одиницях із зооморфним компонентом “собака” представлене переважно 
у формі компаративів. В англійській фразеології аналогічних метафорично переосмис-
лених виразів зустрічається набагато більше. Весела, потішна людина характеризується 
зворотом funny dog [5: 366] (досл. “кумедний собака”). Всі інші англійські фраземи з 
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компонентом dog мають негативне забарвлення, пор.: розм. a dull dog “нудна людина” 
[10: 219] (досл. “нудний собака”). У інших ідіомах собака виступає як образно-умовне 
джерело відповідної поведінки: the black dog “хандра, нудьга” [5: 140] (досл. “чорний со-
бака”) (звич. вжив. у виразах the black dog is on one’s back “він нудиться”(досл. “чорний 
собака на чийсь спині”)) (згадка про чорний колір, тобто чорну масть пса є додатковим і 
до певної міри самостійним виразником похмурого настрою).

У фраземі а sad dog (досл. “сумний собака”), собака – це амбівалентний образ емо-
ційно поведінки, оскільки з одного боку фразема може жартівливо позначати веселу лю-
дину, розпусника, а з іншого – є пізніше переосмисленим шекспірівським виразом [King 
Richard III, д. V, сц. 5], який вживається на позначення похмурої людини [5: 833; 10: 220].

Деякі тварини теж асоціюються з негативними фізичними відчуттями, які вони мо-
жуть викликати при їх уявній присутності на/у тілі людини: укр. коти шкребуть на серці 
“хто-небудь хвилюється, перебуває в стані тривоги, неспокою” [11: 309], на серці [наче] 
миші шкребуть “у когось поганий, гнітючий і т. ін. настрій; комусь тривожно” [11: 390]. 
Про дуже засмучену людину говорять, що вона “має кошенят”: англ. have kittens [16: 289].

Моделі фразеологізмів на позначення вольових рис людини можуть мати біблійну 
етимологію: напр., укр. Валаамова ослиця [11: 469] та англ. Balaam’s ass [10: 52]. У Книзі 
Чисел, 22-25 Старого Заповіту говориться про ослицю месопотамського волхва Валаама, 
на якій він, за намовою царя моавитян Валака, вирушив долати ізраїльтян за допомогою 
чар. Зазначені фраземи позначають людину мовчазну та покірливу, що несподівано по-
чинає обурюватися.

Амбівалентне значення фразеологічного звороту укр. книжн. несхв. агнець Божий 
“безвольна, покірлива, розумово обмежена людина” [11: 19] відносить його відразу до 
двох груп внутрішніх характеристик людини: розумових та вольових. Агнець Божий – 
назва Ісуса Христа, заснована на словах Йоана Хрестителя (Йоан. 1, 29), який називає 
Христа агнцем, що спокутує гріхи людей. У християнській релігії – символ смирення і 
покірності. У сучасній літературі цей вислів часто вживається з метою досягнення сати-
ричного ефекту при зображенні безвольних і нерозумних людей [17].

Схоже значення мають фраземи укр. боже теля “дуже спокійна, але безвольна, інерт-
на людина” [11: 708] та ірон. покірненьке телятко “слухняна, безвідмовна людина” [тж.] 
(можна припустити, що ці вирази виникли не без впливу вже згаданого Агнця Божого).

Фраземи англ. an ass between two bundles of hay, або Buridan’s ass [10: 52] (досл. “осел 
між двома в’язками сіна”), нім. Buridans Esel [18, 1: 282] “Буріданов осел”, позначають 
людину, яка вагається між двома рівноцінними рішеннями або рівносильними бажання-
ми [10: 52]. Вираз приписують французькому філософу-схоласту XIV ст. Жану Бурідану, 
який, намагаючись пояснити вчення Аристотеля, на доказ відсутності свободи волі навів 
у приклад осла, який, знаходячись на однаковій відстані від двох оберемків сіна, змуше-
ний був померти з голоду, оскільки він не зважився вибрати жодний з них.

Носієм ознак працьовитості, старанності в англійській фразеології виступають бобер 
та кінь, а лінощів та неробства – собака: an eager beaver 1. “роботяга, старанна людина”, 
2. зневаж. “надто старанний, запопадливий робітник” [10: 73] [19: 92] (досл. “нетерп-
лячий бобер”); a willing horse “людина, яка добровільно береться за щось, охоче звалює 
на себе роботу” [10: 399] (досл. “старанний/охочий кінь”); розм. lazy dog “ледар, неро-
ба” [10: 441] (досл. “лінивий собака”). Слід зазначити, що бобри справді відзначаються 
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працьовитістю та здатністю до “конструктивної діяльності” (вони, як відомо, будують гре-
блі і хатки); крім того, в англійському виразі простежуються риси асонансної рими.

Cимволізм птаха як втілення не тільки людського, а й космічного духу визначається 
легкістю та швидкістю руху, вільним пересуванням його у просторі, можливістю “досяг-
ти неба”. Фразема укр. вільний птах; вільна птаха позначає людину, незалежну у своїх 
вчинках, поведінці, або людину, не зв’язану шлюбом [11: 582].

Фразема англ. розм. play possum [19: 283] (досл. “грати опосума”) позначає люди-
ну, яка прикидається неактивною, неуважною, сплячою або мертвою. Значення виразу 
обумовлюється поведінкою тварин – опосумів віргінських або північноамериканських, 
єдиного виду сумчастих тварин, знайдених у Північній Америці. Ці тварини мають спе-
цифічну мимовільну реакцію на сильний стрес: у випадку серйозної небезпеки вони вхо-
дять у каталептичний стан тривалістю від кількох хвилин до 2-6 годин і під час цього 
здаються мертвими.

Значення фраземи англ. take the bull by the horns “діяти рішуче; мужньо переборювати 
труднощі” [10: 113] базується на розумінні самої дії (брати бика за роги) як відважної та 
сміливої. Фразема походить від прислів’я Take the bull by the horn and a man at his word (досл. 
“спіймати бика за роги, а людину на слові”), відомого в Англії з середини XVII століття.

У групі метафоричних фразеологізмів на позначення морально-етичних рис людини, 
зооморфний образ-стереотип відображає найхарактернішу для даної тварини ознаку, яка в 
аналізованих тут ідіомах проектується на людину, виступаючи як фразеопохідне значення. 
Так, лисиця уособлює хитрість і нещирість: укр. старий лис / лисиця 1. жарт. “бувала, до-
свідчена людина”; 2. зневажл. “лукава, нещира, хитра людина” [11: 335]; нім. розм. фам. 
ein (schlauer) Fuchs “стара (хитра) лиса” [7: 192; 13: 129], англ. an old fox “стара лисиця, 
хитрун” [10: 297], play (the) fox “хитрувати, прикидатися” [тж.]. Павич – це пиха, гордість 
та зверхність: укр. ходити павичем (гоголем) “триматися поважно, гордовито, зарозумі-
ло” [11: 749]; англ. play the peacock “пихато, зарозуміло триматися” [10: 569]. Cорока, цей 
лісовий птах родини воронових, добре відомий представникам різних культур через його 
звичку “красти” блискучі предмети: укр., рос. сорока-воровка, нім. eine diebische Elster “со-
рока-злодійка (про злодійкувату жінку)” [7: 151; 13: 101]. В англійській мові термін magpie 
syndrome означає “іраціональний потяг особи до блискучих предметів”.

Лицемірна, жорстока людина, що приховує свою злобу або хижі наміри під личиною 
доброчинності й порядності, у всіх досліджуваних мовах позначається фраземою, яку 
можна віднести до інтернаціональних: укр. вовк в овечій шкурі (одежі) [11: 119]; нім. 
ein Wolf im Schaf(s)pelz [7: 628]; англ. a wolf in sheep’s clothing [12: 371]. Прецедентним 
тут є відповідний фрагмент Євангелія від Матвія (7, 15): Стережіться лжепророків що 
приходять до вас у одежі овечій, а всередині – хижі вовки. Також цей персонаж зустрі-
чається в одній із байок Езопа [12: 371].

Характеристика морально-етичних властивостей може відбуватися через образне пе-
реосмислення певної риси поведінки тварин, приміром, собаки, яка сама при цьому екс-
пліцитно не згадується: пор. укр. зневажл. задирати (піднімати) хвіст [угору] “поводи-
тися гонористо, самовпевнено, ставлячись до всіх зверхньо” [11: 243], крутити хвостом 
1. “хитрувати, лукавити, лицемірити”; 2. “говорити неправду” [11: 317], показати [свої] 
зуби (роги, пазурі) “виявити свою злостиву вдачу, злі наміри” [11: 532]. Спостереження за 
поведінкою кота, який, спіймавши мишу і граючись з нею, то відпускає її, то знов ловить, 
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дає характристику таким якостям, як нещирість, хитрість і лицемірство: укр. несхв. жарт. 
гратися в кота і мишку (мишу) [11: 167].

Собака – “тварина-компаньон”, перша одомашнена тварина, що протягом віків су-
проводжувала людину на довгому шляху від печерного вогнища аж до сьогодні, змінюва-
лася разом із нею і залишалася завжди для неї корисною. Собаки здатні чудово розуміти 
вираз голосу та обличчя людини і визначати її наміри. Мабуть, тому у більшості фразем 
із загальним значенням “підлабузник, підлесник” переосмислюється поведінка саме цієї 
тварини: укр. зневаж. (ходити) на задніх лапках “улесливо, принижуючись” [11: 328], 
лизати п’яти 1. “підлабузнюватися до когось, принижуючи власну гідність”; 2. “вислу-
жуватися перед кимсь” [11: 333], лизати руки 1. ірон. “занадто виявляти прихильність, 
велику увагу до когось”; 2. зневаж. “підлабузнюватися до когось; підлещуватися” [тж.], 
лизати халяву (чоботи) “підлабузнюватися до когось, догоджати комусь” [тж.], скакати 
на задніх лапах (лапках) “прислуговувати кому-небудь, підлещуватися до когось” [11: 
654]; англ. lick smb.’s boots (shoes) “лизати п’ятки кому-н., підлабузнюватися” [10: 450].

В англійській мові, при всій симпатії її носіїв до собак, зооморфізм dog може по-
значати неприємну, паскудну або нікчемну людину, зокрема жінку, або просто чоловіка. 
Відповідно, субстантивні фраземи з цим компонентом також мають негативне забарв-
лення: розм. груб. a dirty dog “дрянь, падлюка, брудна скотина” [10: 219], розм. a gay dog 
“безпутна людина, розпусник” [тж.], розм. a sly dog “скритна людина, хитрун” [10: 221], 
амер. розм. yellow dog “підла, боягузлива людина; пройдисвіт” [тж.].

Слід зазначити, що назви деяких тварин зазнають переосмислення в сенсі “лю-
дина” лише на матеріалі окремих мов. Наприклад, назва хижої прісноводної промис-
лової риби щуки входить до складу лише німецьких фразем: ця лексема, нім. Hecht, 
спочатку позначала хижу людину, часто з розбійницькими задатками, а потім почала 
використовуватися щодо молодої людини, хлопця. Пор.: розм. фам. ein schlauer Hecht 
“хитрун, шахрай, бестія” [7: 271] (досл. “хитра щука”). Іншим прикладом може слугу-
вати лексема нім. Dachs (“борсук”), яка виступає м’яким пейоративом для позначення 
молодих, недосвідчених хлопців і також входить до складу німецьких фразем [13: 76], 
пор.: розм. ein frecher Dachs “нахабний хлопчина; нахабний тип” [7: 116] (досл. “на-
хабний борсук”).

Таким чином, зооморфний код виступає традиційним засобом образного представ-
лення внутрішніх характеристик людини. Досліджувані фраземи дають приклади мов-
но-культурних паралелей, причому метафоричного переосмислення можуть зазнавати 
як власне зооніми, так і словосполучення, що описують характерні для тварин дії чи 
містять позначення суто тваринних частин тіла.

Слід зазначити, що на тлі міжмовних паралелей щодо використання тих чи інших 
символічних кодів спостерігаються як міжмовні подібності, так і відмінності у витлу-
маченні конкретних складників цих кодів. Наявність ідентичної за змістом внутрішньої 
форми може свідчити про спільне походження одиниць, зокрема про їх запозичення зі 
спільного джерела.
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Займаючись вивченням теоретичних досліджень, присвячених замовлянням, як 
фольклорним одиницям, було виявлено певний однобічний підхід до об’єкту наукових 
студій. Увага дослідників перш за все спиралась на дослідження вербального тексту, 
оминаючи паравербальні смисли, якими наповнений цей жанр фольклору [8]. Отже, 
вербальна жанрова специфіка замовлянь є більшою мірою вивчена та досліджена, аніж 
паравербальна площина цього явища, що обумовлює актуальність даного дослідження.

Мета статті – дослідити замовляння як синкретичний оказіонально-обрядовий текст 
комунікативного типу із залученням усіх можливих екстралінгвістичних кодів символіч-
ної культури.

Багато дослідників висловлюють думку про те, що словесні формули, якими супро-
воджувались давні магічні обряди та ритуали, були першими текстами усної народної 
творчості та основою для її подальшого розвитку. Вони, як магія в цілому, тісно 
пов’язувались із міфологією від найдавніших її часів. 

Проблема ритуалу та ритуальної символiки має безпосереднiй вихiд у сферу акту-
альних питань сучасної етнології, фольклористики, фiлософiї, психологiї, історії куль-
тури та лінгвокультурології. Як відомо, ритуал і символ виконують ряд життєво важли-
вих функцій у культурі: вони виступають активними регуляторами соціальної поведінки 
людини, інструментом її адаптації в етнокультурі, центрують ідейно-ціннісні орієнтації 
тощо. При цьому символи як «дієві стабілізаційні інструменти культури» моделюють 
світ, і таким чином підпорядковують його собі [13:128].

Обрядовість магічного спрямування пов’язана з виконанням певних дій та словес-
ного супроводу (переважно дотичних до поняття сакрального) у різних ситуаціях життя 
людей первісного суспільства. В.Н. Топоров наполягає на тому, що «саме ритуал стає 
центром життя і діяльності в архаїчних культурах <…> він перш за все суть, смислова 
повнота, яка співвідноситься з головним завданням колективу; він перш за все зміст (а не 
форма), внутрішнє, активне, живе і розвиваюче (а не зовнішнє, пасивне, мертве і засти-
гле); він пронизує все життя, визначає його і будує нові його форми, долаючи водночас 
все, що цьому перешкоджає або загрожує» [10:22]. Разом з тим, первісні обряди були во-
дночас і культовими, і релігійними; це було виявом і язичницької культури, й архаїчного 
світобачення. Чи не найбільше значення їх у тому, що вони до сьогодні зберегли і «нам 
показують стародавні вірування» [6:204].

Зіставивши поняття міфу (слова) і ритуалу (дії), ми прийшли до певних висновків. 
Ритуали гарантують неприривність природних і життєвих циклів, збереження деколи 
встановленого порядку. Міф і ритуал становлять дві сторони – так би мовити теоретичну 
й практичну – одного феномена [14:653-654]. У М. Новикової «ритуал – це драматизація 
міфу, його «розігрування» в особах і предметах. Міф – це вербалізація ритуалу, його вті-
лення й тлумачення у слові. Для певного етапу людської думки «слово» і «діло» взагалі 
чи не синоніми...»[19:13] Далі дослідниця говорить про те, що «поступово слово відри-
вається від обряду, поширюється заклинальний текст, наближаючись до молитви. Саме 
в таких текстах велика увага приділяється дії словом, тобто дієсловам, які зберігають 
описи ритуальної дії... Отже, дія в слові стала образом і функціонує нарівні з обрядовими 
рухами» [1:13]. Такого ж погляду дотримується і О.Ю. Григоренко, та зазначає, що «на 
пізніх етапах розвитку магії замовляння починає виступати як самостійна магічна сила, і 
в цьому аспекті вона створює окремий тип магії» [3:11]. Ще один факт на підтвердження 
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даної позиції є те, що первісні люди знаходили магічний зв’язок не тільки між пред-
метом і його зображенням, але також і між предметом і його назвою – єдине ціле. З цієї 
віри й виникла магічна формула, магічне заклинання. Тому під час проведення ритуалів 
і магічних дій часто з використанням самих предметів використовувалась і їх назва. Тож, 
спираючись на дані твердження, ми можемо говорити про те, що словесна магія витво-
рилась як результат, наслідок магії ритуальної, тобто спочатку була дія, а потім – слово.

Ф. Колеса теж говорить про первинне виникнення магічних дій, а саме – з навичок 
копіювання бажаних результатів, аналогії до яких знаходилися у довколишній дійсності: 
«Отже основою заговору була обрядова, магічна дія, чари, чародії, що часто виявляються 
імітаційними рухами (наслідуванням), при чому могло спершу й обходитися без слів, або 
слова грали тільки незначну роль − пояснення дії, чи бажання [7:30-31]». Згодом такі дії 
все більше осмислювалися, вербалізувалися, віддалялися від обрядової складової, яка 
подекуди редукувалася. Після послаблення зв’язків між музикою та обрядовими ситуа-
ціями, що супроводжували магічні дії (тобто після розриву між словом та дією), у поезії 
набув поширення паралелізм [5:7].

Мотив-діяння у замовляннях − це перехідний елемент від контексту до тексту і є 
сюжетною одиницею, яка фіксує динамічні відрізки сюжету, пов’язані із часопросторо-
вими переміщеннями (тобто активністю) дійових осіб. Він може частково дублюватися 
супровідними діями поза текстом: Переляк, перелячище! Я ж тебе яйцем викочую, а 
водою виливаю і на пущі і на сухий ліс відсилаю… [18]. Провідну роль тут відіграє ви-
конавець магічного обряду, функція якого зводиться до вербального впливу на об’єкт 
(«вимовляє хворобу»): Ішов святий Петро і Павел з Пресвятою Богородицею високих 
гір ворочати, вниз води спускати, з раба Божого Івана уроків, примовок знімати… 
[20:45];Пресвятая Богородице, просим собі в поміч. Замовляю кров буйную, трав’яную 
і водяную! [17:83]

В. Давидюк в міфологічному контексті виділяє різні міфи [4:225-242], на основі яких 
ми виводимо такі види замовлянь: реінкарнальні, апотропеїчні, дистанціальні, імітатив-
но-імперативні. Саме через таку класифікацію, на наш погляд, можна прослідкувати за 
еволюцією поглядів на хворобу та ритуальні методи її позбавлення, що є актуальним для 
розуміння акціональної сторони лікувальних замовлянь.

 Етнографічні матеріали дають підстави вважати, що хвороба в уявленні багатьох 
народів сприймається як зумисне ушкодження, остаточне зіпсуття. А отже, позбавлення 
від хвороби можливе тільки за умови переродження, тобто сам процес зцілення мав би 
символізувати смерть і відродження. Таким чином основний зміст обряду зцілення ціл-
ком аналогічний змісту ініціального міфу.

Поєднавши уявлення про ефективність просування хворого через дірку у дереві з 
елементарними сюжетами про просування враженого через ноги жінки-знахарки, легко 
переконатися в тому, що перші засоби є ритуально-символічним заміщенням останнього. 
Така дія означає переродження цілком природнім шляхом. І роль жінки тут незамінна.

Чорний колір – ознака чорного світу, якщо й не потойбічного, бо прямих згадок про 
це немає, то дуже близького до нього світу порубіжжя, світу, де відбувається переро-
дження: В чистім полі синє море. На синьому морі стоїть чорний явір; на чорному яворі 
сидить чорний ворон: чорна голова, чорні очі, чорні брови, чорні кігті, чорні ніхті. І він 
кричить-покрикає, кігтями-ніхтями прогрибає, уроки-урочища одбирає... [20:58] 
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У реінкарнальних замовляннях відсутній мотив смерті, а уособленням переро-
дження може виступати звичайний обмін: Стоїть на річці верба, а на тій вербі сова. 
«Сово, сово! У мене – син, а в тебе – дочка. Посватаймося, побратаймося. На тобі 
плаксивиці, названі, послані, подумані, погадані» [17:191]. 

У таких замовляннях не присутні космогонічні уявлення, числова символіка, ознаки 
кольору. Можливо усі ці вияви входили до ритуальної частини, яка згодом атрофувалась, 
чи й просто не була зафіксована записувачами, які орієнтувались на вербальний бік міфу, 
тобто на самі тексти замовлянь. Та й загальна кількість замовлянь з реінкарнальним зміс-
том дуже обмежена і у комплексі з іншими особливостями таких замовлянь це може 
свідчити про їх значну давність. 

Головна функція апотропеїчних замовлянь – відлякування. Із текстів стає очевид-
но, що слово в таких замовляннях було тільки супроводом для ритуальних дій. Головни-
ми відлякувальними засобами виступали предмети з очисною репутацією: вогонь, вода, 
земля, камінь. Домінуюча роль відводилась вогню: Скажи і прикажи, І винную віддай, 
А якщо не прикажеш, То я піду до Господа Бога Ісуса Христа Бога нашого, Попрошу 
огненного меча. Мечем висічу, Огнем висмолю [17:292]. Поряд з вогнем відлякувальну 
функцію виконує й той, хто здійснює ритуал очищення вогнем. Звернення до хвороби 
безпосередньо не вимагається, тому про неї згадується ніби-то ненароком. Та цього на 
думку виконавців було цілком достатньо, щоб хвороба, почувши, втікла.

Нагадуючи персоніфікаціям хвороб про наближення мешканців порубіжжя, які слу-
жать перевізниками на той світ, виконавець замовляння вірив, що цим залякає, віджене 
злих демонів. Із контексту цих замовлянь уперше випливає й згадка про саму смерть.  

 Порубіжжя апотропеїчних міфів, до яких можна віднести значну частину замовлянь, 
має свій усталений образ, в якому проявляються деякі риси перехідного стану від аморф-
ності до протилежності цього світу: …Там для тебе чорні столи чорними скатертями 
застелені, чорні миски, чорні ложки накладені, чорна страва насиплена. Там то ужи-
вай, та й сюди до Івана не вертай! [19:129]

Ще одним способом позбавлення від недуг вважалося відсилання їх на невгіддя, в 
порубіжжя чи на той світ – дистанціальний вид замовлянь. Велике значення у таких 
замовляннях відводиться воді. Водяна основа простежується і в переліку місць, куди від-
силають недуги: ...Возьміте, понесіте на зори високії, на води глибокиє, на темниє лєса, 
на ниці лози… [17:195]

З огляду на семіотику води в дистанціальних замовляннях, можна стверджувати, що про-
цес зцілення подається через очищення людини від усього злого. В цьому їх головна суть. 
Центральною ідеологемою тут виступає вже не імітація переродження, не застереження себе 
амулетами-фетишами та відлякування злих сил, а вибирання хвороби з тіла і відсилання в 
«нечисті» місця чи й на той світ. Таким чином, хвороба в цьому різновиді замовлянь уявля-
ється вже чимось менш зловіщим, а разом з тим і менш винятковим, ніж у раніше згаданих 
видах замовлянь. Тут вона сприймається вже як щось загальновідоме і повсякденне.

З часом помітніше стає й персоніфікація недуг. До них звертаються як до цілком 
реальних суб’єктів, чого не спостерігається ні в реінкарнальних, ні в апотропеїчних мі-
фах. Тут же образи хвороб постають як повністю антропоморфні і навіть виступають 
суб’єктами діалогу з людьми: «Гикавко, гикавко, де була?» − «У Києві!» − «Що їла?» − 
«Кобилину». − «Де діла?» − «Покинула!» − «Покинь і мене!» [19:98].
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Змалювання персоніфікацій хвороб як учасників діалогу є переконливим доказом 
того, що в пору виникнення дистанціальних міфів існувало уявлення про антропоморф-
них істот, які приносять хвороби. В апотропеїчних міфах вони могли уявлятися скоріше 
аморфними злими духами, в реінкарнальних – недуга сприймається взагалі як шкода, 
закладена при родах. 

 Замовляння, у змісті яких є елементи заклинань-наказів, належать до імітативно-
імперативного міфу. Головним завданням цих текстів було вплинути на дотримання за-
гального порядку.  Зразком порядку тут виступає космос, а хвороба сприймається як 
невідповідність, неадекватне його відображення. Головним стимулом для відступу хво-
роби теж є спонука до імітації нею усталеної стабільності. Протилежне пояснюється як 
нонсенс, як абсурд: В лісі росло дерево, убирало си в кору, в краки, в лист, у цвіт. Стяли 
його. Як не має тепер воно сили рости, цвісти, так, аби не мали сили уроки... [19:92]

За формою імітативно-імперативні замовляння отримали назву паралелістичних. 
Основу їх текстів становить порівняння. Оскільки ж у кількісному відношенні вони ста-
новили переважну більшість, О. Потебня зводив до порівняння зміст усіх замовлянь. В. 
Петров вважав, що суть цих замовлянь-порівнянь полягала в зіставленні двох явищ з 
упевненістю, що подібна зіставлюваність у слові чи в дії повинна викликати адекватну 
тотожність в дійсності. Внаслідок цього функція порівняння в замовляннях реалізуюча, 
тоді як в інших жанрах фольклору це чисто зображальний засіб [цит. за 4:236].

Мета імітативно-імперативного міфу – вказати кожному на його місце і засобами зо-
внішнього впливу привести у відповідність усю космогонічну систему. Уперше людина 
вводиться в космічний контекст як його складова частина. Світобудова вертикальна, що 
можна сприймати як вираження цілком визначеної ієрархічної драбини. Кожен предмет 
тут має свою вагу залежно від місця, яке він займає. У зв’язку з цим більшість замовлянь, 
які мають у своєму змісті ознаки цієї світобудови, починаються із звернення до її верх-
нього, а отже головного ярусу з поступовим опусканням донизу: На морі, на лукомор’ї 
стоїть дуб, під тим дубом камінь, на камені лежить кров… [19:160]

Найпізнішими за походженням з виділених міфів є апотропеїчні. Головним їхнім 
завданням було вплинути вже не на персоніфікацію хвороби, а на саму людину. За допо-
могою психотерапевтичних засобів її переконували в тому, що мовлене слово створило 
їй своєрідний захист або ж і очистило від хвороби. До таких можна віднести переважну 
більшість християнізованих замовлянь, що мають найбільшу схожість за своїм змістом і 
структурою з молитвами: Ішла Пречиста понад синім морем і золотим ціпком підпира-
лася. Назустріч їй святий Петро. «Куди ти, Пречиста, йдеш?» – «Іду туди, де бились 
три брата, іду кров замовляти». Рана стулилась, кров повернулась, Пречиста назад 
вернулась. Амінь! [19:61]

Першим релігійним досвідом людини, що став основою її роздумів про своє місце у 
Всесвіті, було усвідомлення неоднорідності простору. Власне поділ простору на священ-
не та мирське був початком створення Світу, упорядкуванням Хаосу. 

Аналогічне значення для первісних суспільств мав час, поділений на так званий 
мирський час, в якому людина займалася діями, що не мали релігійного значення, 
і священий час, що завжди реактуалізовував час творення. Ці види часу мали зв’язок 
безперервності, а ритуали допомагали людині перейти від одного часу до іншого. Водно-
час вони мали суттєві відмінності: мирський час був часом, що протікає, а священний час 
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за самою своєю природою був повторюваним, циклічним. Він завжди реактуалізовузав 
те, що було на початку, тобто первісний акт творення. 

У сферi культури сприйняття предметного свiту мало свої особливостi. У кожній речі 
через її форму, специфіку виготовлення та використання реалізувалися не лише практичні 
потреби суспільства, а й широке коло міфологічних образів та архаїчних магічних уяв-
лень, відображаючи його внутрішній, духовний світ. Відтак речі завжди виступали 
носіями специфічної життєво-важливої інформації та сакральних знань, своєрідного 
Всесвіту, згорнутого до розмірів обрядового атрибуту. В звичаєво-обрядовій сфері 
українців зміст таких речей визначався єдністю їх реального змісту та міфологічного − 
штучно нав’язаного їм людиною шляхом певних асоціацій та аналогій. Особливість по-
бутування таких речей в культурі полягала в тому, що вони створювались в умовах риту-
алу і використовувались у відповідних ритуальних контекстах. І саме міф санкціонував 
предметам потенційно невичерпну глибину їх культурно-символічних змістів, а разом з 
цим і ритуально-магічних функцій. Сакралізуючись таким чином, звичайні речі набува-
ли символічної домінанти і тепер вживалися, передусім, як культурні знаки. 

Як відзначає В. Топоров, виготовлена в умовах ритуалу, така сакралізована рiч – 
«першорiч» має особливу iманентну силу, вона дiє в особливих, «вiдмiчених» чи кризо-
вих ситуацiях, пов’язаних з певними її знаковими функцiями i завданнями, а точнiше, − 
надзавданнями космiчного масштабу [12:15].

Як засвідчують результати сучасних дослiджень [13], глибинний мiфологiчний змiст 
найчастіше вживаних предметних символiв, які використовуються в обрядах, ритуалах 
виявляється похiдним вiд найдавнiших свiтоглядних уявлень та архаїчних прийомiв, 
що базуються переважно на принципах дії iмiтативної, очисної, контактної та iнших 
типiв первiсної магiї. При цьому, глобальну специфiчну спрямованість давнього мiфо-
поетичного мислення носіїв традиції завжди визначала перемога Космосу над Хаосом.

В ритуалах, що супроводжують українські лікувальні замовляння, поширені такі 
символи-атрибути як яйце, віск, ніж, голка, камінь.

Яйце у слов’ян було символом сонячного культу, зародження життя, символом бога 
сонця. В основу уявлень про магічні властивості яйця покладено асоціативне переос-
мислення форми у вигляді кола як символічної захисної межі. Такі уявлення про яйце 
відображено у ритуалах перекачування яйця під час «вимовляння» пристріту чи переляку.

У міфах багатьох народів світу саме яйце є світотворчим початком – центром. Одна 
половина яйця стає небом, інша – землею, а жовток – сонцем. «Різні народи світу шану-
вали яйце і мали власну атрибутику його возвеличення. Яйце прикрашали і в Давньому 
Єгипті, Греції, Римі, Стародавньому Китаї. Індійськими племенами навколо нього було 
створено безліч міфів і легенд. Та, мабуть, жоден з народів не доніс до сьогодення свої 
автохтонні графічні уявлення про життя так виразно, як український» писав дослідник 
Е. Біняшевський [цит. за 9:118].

Яйце − не тільки символ створення, а й знак проміжний. Уособлює світове яйце, об-
раз якого висловлює проміжний стан між хаосом і світоупорядкуванням. Яйце виступає 
в якості способу цілісності, яка вміщує в себе всі можливості розвитку універсуму [15]. 
Саме як символ творення порядку з хаосу і використовується яйце при ритуальних актах 
лікування переляку замовляннями. Придатним для такого дійства є лише свіже яйце від 
курки, яким знахар «викочує» хворобу з тіла пацієнта, починаючи від маківки голови і 
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закінчуючи нижніми кінцівками постійно виголошуючи текст замовляння. З останніми 
словами «дев’ятого разу» (Число дев’ять складається з трьох трійок, тобто сила слова 
множиться на три, якомога більше посилюється для досягнення справді позитивного 
результату. А число три є символом духовного синтезу, формули для творення світів, 
символом створення активного із пасивного, моделі Всесвіту (верх, середина, низ)) зна-
хар, поставивши склянку з джерельною водою на голову хворого, розбиває яйце, прохо-
дячись по обідку склянки за годинниковою стрілкою, і виливає його у неї. За зовнішнім 
виглядом та цілісністю яйця робляться висновки щодо причини виникнення переляку. 
На третій день проведення даного ритуалу місткість посудини змінює свій вигляд на «за-
довільний» і таким чином досягається акт одужання пацієнта. 

Отже, яйце в ритуалах замовляння виступає знаряддям впливу на фізичний стан хво-
рого, вбирає в себе весь негатив і відтворює впорядкований стан речей.

Поширеним серед лікувальних методів був і процес виливання воску. Зокрема, З. 
Болтарович стверджує, що названий метод встановлення діагнозу дуже часто застосову-
вався у знахарській практиці: «Щоб визначити діагноз хвороби, знахарка розтоплювала 
на сковороді віск або олово, лила над хворим у воду і за формою та виглядом фігур, які 
утворювалися, встановлювала причину та діагноз захворювання» [2:32]. Оскільки віск є 
пластичним матеріалом, то він може приймати різноманітні форми, вбираючи енергети-
ку хворого й матеріалізуючи її.

Використовується в актах лікувальних замовлянь і паління свічки, яка могла 
бути, по-перше, джерелом розтопленого воску, а по-друге, відбивала сакральність, 
символічність ритуалу. Адже свіча – це символ вогню, сонця; життя; долі; духовної 
енергії; віри у приналежність до Божественного начала. Отже, свіча – це перш за все во-
гонь. На символічність зв’язку вогню з язичницькими молитвами вказує у своїх працях і 
О. Потебня. Зокрема, вчений писав: «Заговори, якими насилаються або віддаляються від 
певної особи любов, сум, хвороба, повинні <…> згадувати про вогонь і супроводжувати-
ся його обрядами» [16:303].

У багатьох ритуалах використовуються ножі, виконуючи як свою пряму функцію, 
так і символізуючи присутність стихії, якої ніж був присвячений раніше при виготов-
ленні або освяченні. Ніж завжди вважався магічним предметом, що володіє потужною 
захисною силою. Це єдине знаряддя матеріального світу, яке здатне руйнувати астральні 
тіла. Знахарі радили тим, хто боїться пристріту, потриматися за клинок ножа, тому що він 
володіє захисною силою. З ножем пов’язано багато прикмет [18].

В ритуалах лікувальних замовлянь використовуються переважно суцільно металеві 
ножі або з дерев’яною ручкою – таким чином, ніж переймає на себе енергію відповідної 
стихії: вогню або землі. 

М. Тупчієнко стверджує, що більш архаїчним мінералом, який символічно ототож-
нюється з металом функціонально був саме кремінь – матеріал, який широко використо-
вувався для виготовлення зброї та знарядь від доби палеоліту до раннього середньовіч-
чя, коли він був остаточно витіснений залізом. Основою символічного функціонального 
зближення кременю (ширше каменю) із залізом була їх взаємозамінюваність у якості 
матеріалу в процесі еволюції виготовлення ріжучих, колючих та рубаючих знарядь, 
зброї [11:36]. Тобто в цьому випадку простежується символічна причетність і каменю 
й заліза (ширше металу) до крові. Наприклад, в ритуальних актах замовляння крові 



241

використовується металевий ніж, а під час самого ритуалу лезо ножа прикладається до 
голови та оголених частин тіла хворого. Тут відбувається яскрава семантична кореляція 
між текстом і діями знахара: «Їхали три брати: Петро, Павло і святий Юрій, ще їде сам 
Господь на сивій кобилі. Бог кобилу мечем січе, кров не тече, – так і ти, руда, не йди. 
Запікайся, кров, заговорюйся, кров, замовляю тебе не сама своїми духами – Господніми 
науками!» [18] 

Є ряд ритуалів з використанням ножа під час лікування від пристріту, в яких ніж 
постає магічним атрибутом для вбирання негативної насланої енергії й відсилання її по-
далі від хворого: тричі проказується текст замовляння з прикладанням леза ножа до тіла 
хворого згори вниз, а потім виконуються безпосередні маніпуляції з самим ножем – його 
прокалюють над вогнем свічки, обливають джерельною водою, встромляють у землю. 
Таким чином, задіюється енергія трьох стихій – вогню, води, землі – до яких і відсила-
ється хвороба: «Все, що наслано, з вогнем піди!» і так далі [18].

Отже, у стародавній культурі ритуал є вищим проявом символізму, хоча пізніше його 
можна виділити лише теоретично. Єдиним справжнім ритуалом є процес утворення Кос-
мосу з Хаосу; ритуал є повторенням архетипної дії, яка виконувалась на початку часів і 
яку відтворює знахар для зцілення хворого під час читання замовлянь. Основною харак-
теристикою таких ритуалів є синкретизм дії, у якій руйнуються жорсткі межі між просто-
ром і часом, прагматичним і сакральним аспектами, здійснюється загальний синтез форм 
і способів виразності. Ритуал є тією стрижневою діяльністю в житті архаїчних колективів, 
життєвий простір яких характеризується як «всесакральний» і «безпобутовий».
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АКЦИОНАЛЬНОЕ КОММУНИКАТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО 
УКРАИНСКИХ ЛЕЧЕБНЫХ ЗАГОВОРОВ

Статья посвящена исследованию акционального и предметного кодов, развора-
чивающихся в коммуникативном пространстве украинских лечебных заговоров. Осно-
вной характеристикой ритуалов заговоров является синкретизм действия, в котором 
разрушаются жесткие границы между пространством и временем, прагматичным и 
сакральным аспектами, а сакрализированные ритуальные атрибуты выступают сред-
ствами хранения и передачи сложного и специфического комплекса информации.

Ключевые слова: заговоры, окказионально-обрядовые тексты, акциональное про-
странство, ритуал, предметный код.
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ACTIONAL AND OBJECT CODES IN COMMUNICATIVE SPACE OF UKRAINIAN 
MEDICAL CHARMS

The article investigates the actional and object codes that are unfolding in the 
communicative space of Ukrainian medical charms. The main characteristic feature of charm 
rituals is the syncretism of action, which destroyed rigid boundaries between space and time, 
pragmatic and sacred aspects and ritual attributes are a means of storing and transmitting of 
a complex and specifi c set of information.
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МОВНА КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ МОТИВІВ БАТЬКІВЩИНИ В ПОЕТИЧНИХ 
ТЕКСТАХ НЕДЖИПА ФАЗИЛА КИСАКЮРЕКА

У статті досліджується лексичне відображення концепту БАТЬКІВЩИНА/VATAN 
на прикладі поетичних текстів Неджипа Фазила Кисакюрека – одного з найвидатніших 
турецьких поетів та письменників ХХ століття. В рамках дослідження опрацьовують-
ся вірші збірки “Çile” (“Страждання”) із подальшим виокремленням лексем, які скла-
дають ядро концепту. 
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Актуальність дослідження зумовлена інтересом до поетичної спадщини Неджипа 
Фазила Кисакюрека та впливом його віршів на формування національної концептосфе-
ри. Завдяки тексту “Тюркю Сакар’ї”, географічна назва річки – Сакар’я – перетворилась 
на метафору турецького суспільства у цілому.

Метою дослідження в рамках цієї статті є аналіз вербалізації концепту БАТЬКІВ-
ЩИНА/VATAN на прикладі творів Неджипа Фазила Кисакюрека, який удостоївся звання 
“Султан поетів”, із виокремленням ядерної зони концепту. 

Предметом дослідження є власне концепт БАТЬКІВЩИНА/VATAN, який має універ-
сальний характер та грає визначну роль у формуванні духовної культури як окремого 
індивіда, так і суспільства у цілому. 

С. Г. Воркачов у цьому контексті зазначає: “Лінгвокультурний концепт “батьківщи-
на” – сутність ідеологічна в тому сенсі, що в ньому відбиваються уявлення суспільства 
(або його частини) про саме це суспільство і про його ідеальний устрій. Можна ска-
зати також, що цей концепт э латентно етнонімічним: у ньому в “згорнутому” вигляді 
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присутні погляди етносу на самого себе як на носія певної культури і оцінка власного 
“національного характеру” [1, 28].

І. А. Стернін наголошує, що концепт має певну структуру, проте, внаслідок дина-
мічності вона не є жорсткою та в процесі мислення актуалізується у різних аспектах. На 
думку науковця концепт складається із ядра та периферїї [2, 61].

У рамках нашого дослідження, джерельну базу якого склали вірші збірки “Çile” 
(“Страждання”), пропонується виокремити ядерну зону концепту батьківщина, аналі-
зуючи лексичне відображення його базового прошарку. 

Неджип Фазил Кисакюрек залишив багату літературну спадщину, серед якої значне 
місце займають п’єси і статті, проте прославився він в першу чергу, як поет. 25 травня 
1980 року в Стамбулі в Палаці культури Ататюрка на церемонії з нагоди 75-річчя Не-
джипа Фазила Кисакюрека Фондом турецької літератури йому було присвоєно звання 
“Sultanü’ş-Şuara” (“султан поетів”). Окрім цього в літературі він відомий, як “Üstad”, 
тобто “майстер”. 

Творчість Неджипа Фазила Кисакюрека прийнято ділити на три етапи: “перший етап 
охоплює 1923 – 1933 роки, другий – 1934 – 1943, і третій – 1944 – 1983 роки” [3, 226]. 

Первісна творчість Неджипа Фазила заповнена пошуками сенсу життя і філософ-
ствуванням з цього приводу, в поезії на перший план виступають теми самотності (“Тро-
туари” 1927 р.), темряви і пов’язаних із нею асоціацій (“Північ” 1925 р., “Світло” 1923 р., 
“Пусті кімнати” 1925 р.), тривожності, страху і смерті ( “Кроки” 1925 р., “Лист матері” 
1924 р.), тощо. 

Проте знайомство із ісламським вченим Абдульхакімом Арвасі перегорнуло світо-
гляд Неджипа Фазила та розширило горизонти сприйняття реальності. Пошуки попере-
днього періоду завершилися, коли поет відкрив Аллаха, знайшов себе у вірі і сформував 
міцний духовний стрижень. У вірші “Страждання” Неджип Фазил таким чином описує 
свій первісний стан: 

Aylarca gezindim, yıkık ve şaşkın,
Benliğim bir kazan ve aklım kepçe,
Deliler köyünden bir menzil aşkın,

Her fi kir içimde bir çift kelepçe... [4, 17].
Переклад: ‘Бродив місяцями, зломлений та розгублений, / Моя сутність – казан та мій 

розум – черпак, / На відстані від села божевільних, / Кожна ідея – пара кайданів на душі’.
Остання частина зазначеного віршу присвячена просвітленню (Sanki erdim çetin bil-

mecesine, / Hem geçmiş zamanın hem geleceğin; ‘Ніби я розгадав складну загадку як мину-
лого, так і майбутнього’), в процесі якого поет здобув Аллаха (Bildim seni ey Rab, bilinmez 
meşhur!; ‘Я пізнав тебе, Боже, незбагненний та славетний’), переусвідомив творчу діяль-
ність (Ver cüceye, onun olsun şairlik,/ Şimdi gözüm, büyük sanatkarlıkta; ‘Віддай карликам, 
нехай поетичний дар буде їхнім,/ я прагну до великої майстерності’), і окреслив для себе 
плани на майбутнє (Biricik meselem, Sonsuza varmak…; ‘Моя єдина справа – досягнути 
вічності’) [4, 20].

У дев’ятій главі розділу “Поетика”, де опрацьовується зв’язок поезії і суспільства, 
Неджип Фазил стверджує наступне: “Cemiyet, iç ve gizli hayatıyla uyur; ve rüyasını şair gö-
rür ve sayıklamalarını şair zapteder...” “Суспільство спить внутрішнім таємничим життям, 
і поет бачить цей сон, поет запам’ятовує розмови во сні” [4, 486]. 
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Отже третя частина творчості Неджипа Фазила присвячена “суспільним снам”, їх 
вербалізації та трактуванню, критиці сучасного суспільства і бажанню його удосконали-
ти. Серед найбільш відомих поетичних текстів цього періоду можна перелічити: “Тюркю 
Сакар’ї”, “Епос”, “Лист до Мехмеда із в’язниці”, тощо. 

На протязі свого поетичного шляху Неджип Фазил видав декілька збірок – “Павутинаˮ 
(1925 р.), “Тротуариˮ (1928 р.), “Я та іншийˮ (1932 р.), “Караван нескінченностіˮ (1953 
р.) і “Мої віршіˮ (1969 р.), проте у прагненні до досконалості і максимального самовира-
ження він перебрав усю поетичну спадщину, лишаючи у збірці “Стражданняˮ ті твори, 
які на його думку були репрезентацією його поетичного дару.

У віршах автора можливо прослідити використання цілого ряду лексем, які вжива-
ються для вербалізації концепту батьківщина, наприклад:

Bir yurt ki bu, diriler ölü, ölüler diri;
Rafl arda toza batmış Peygamberlerden bildiri.

 (“Uyumak İstiyorumˮ) [4, 273]

Переклад: ‘Це така батьківщина, де живі мертві, а мертві – живі,/ На полках пиляться 
повідомлення від пророків’. (“Хочу спатиˮ)

Eğri dallar gibi halsiz, yorgunsun,
Birikmiş sulardan daha durgunsun,
Görünmez bıçakla içten vurgunsun,

Seni öz yurdunda bir sürgün gördüm.
(“Aynadaki Hayalimeˮ) [4, 275]

Переклад: ‘Знесилений і стомлений, подібно кривим гілкам,/ Більш нерухомий, аніж 
нетеча, / Ранений усередині незримим ножом, / Я побачив тебе засланим на власній бать-
ківщині’. (“Моєму відображенню у дзеркаліˮ) 

Aman efendim, aman!
Galiba Ahir Zaman!

Manzarası yurdumun,
Tufan gününden yaman!

 (“Amanˮ) [4, 426]

Переклад: ‘О боже, пане, о боже!/ Скоріш за все настав останній час!/ Батьківщина 
виглядає поганіше, /аніж у день великого потопу!’ (“О боже!ˮ) 

Nerede kardeşlerin, cömert Nil, yeşil Tuna;
Giden şanlı akıncı, ne gün döner yurduna?

Переклад: ‘Де твої браття – щедрий Нил, зелений Дунай; / Коли до батьківщини по-
вернеться славетний завойовник?’ 

Vicdan azabına eş, kayna kayna Sakarya,
Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya!

(“Sakarya Türküsüˮ) [4, 399]
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Переклад: ‘Разом із муками сумління бурхлива Сакар’я,/ Чужинка в рідному краї, 
знедолена на власній батьківщині’. (“Тюркю Скар’їˮ) 

У вищенаведених прикладах домінує лексема yurt.
 Збірка “Стражданняˮ починається однойменним віршом, який відкриває розділ, 

присвячений Аллаху. Перша частина вірша “Стражданняˮ присвячена пошукам істини, і 
поет, спонукуваний бажанням знайти гармонію, кличе: 

Otursun yerine bende her şekil;
Vatanım, sevgilim, dostum ve hocam! [4, 17]

Переклад: ‘Хай кожен образ знайде в мені своє місце/ Батьківщина, кохана, друг та 
вчитель!’

Як бачимо, в цих строчках батьківщина, яку поет ставить в один ряд із найбільш 
дорогими для людини поняттями, вербалізована через лексему vatan. Проте у іншому 
вірші – “Тиˮ – який також присвячено релігійному досвіду, спостерігаємо використання 
відразу двох лексем: 

Garibe sensin vatan,
Nur yurdunu aratan! [4, 22]

Переклад: ‘Дивна ти, батьківщина,/ Що примушує шукати країну світла’.
У даному уривку проводиться паралель між реальною батьківщиною та ідеальним 

виміром – “країною світлаˮ – де панує Аллах.
Концепт батьківщина отримує філософське звучання в однойменному вірші:

Bu dünya bir benzeyiş, bir vatanı andırış;
Ve göz, görmediğine kendini inandırış. [4, 244]

Переклад: ‘Цей світ – це подоба, нагадування батьківщини;/ І переконання самого 
себе в тому, чого не бачать очі’. 

Паралелі між великою та малою батьківщиною наглядно показані у вірші Стамбул, 
в якому Неджип Фазил наділяє рідний город дивовижними властивостями, проголошу-
ючи, що Стамбул – це його дух, переплавлений в нову форму, безвічна улюблена, чи, 
наприклад, вишивання, яке час робить на семи пагорках. Ana gibi yar olmaz, İstanbul gibi 
diyar (‘Нема друга, кращого за мати, нема місця, кращого за Стамбул’), – цією фразою 
поет підкреслює значимість Стамбула, а батьківщина у вірші знов вербалізується через 
лексему vatan (İstanbul benim canım; Vatanımda vatanım; ‘Рідний мій Стамбул, моя бать-
ківщина в батьківщині’) [4, 166].

У вірші “Рими” [4, 264] поет грає в специфічну гру, задаючись питанням, чому одне 
слово є римою для іншого. Ретельно підібрана лексика і лаконічний, різкий розмір допо-
магають розставляти акценти, коли начебто випадковий підбір рим перетікає в філософ-
ські роздуми, один із яких присвячено батьківщині.

Kafi ye,
Hikaye!

Dava tek:
Ölmemek!
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Peygamber!
Ne haber?
Bir batan

Var: Vatan!
Kandil loş,
Ocak boş;
Ve dağ dağ

Elveda! 

Переклад: ‘Рима,/ казка!/ Є єдина справа/ – не вмерти!/ Пророке!/ Як справи?/ Є один 
потопаючий/ – це батьківщина!/ Лампада в полумраці,/ Вогнище пусте./ І по горах/ – 
прощавай!’

Цікавою поетичною знахідкою є вірш “Hayat mayat”/“Життя-миття” [4, 417] – ба-
чимо із назви, що поет із метою підсилити посил використовує специфічну граматичну 
конструкцію – парні слова (тур. ikileme).

Takınsam, kanat, manat;
Kuş, muş olsam, seğirtsem.

Bomboş vatana inat,
Matan’a doğru gitsem... 

Переклад: ‘Одіти би крило-мило/ Стати птицею-мицею, стрепенутись би/ Наперекір 
пустій батьківщині/ Податися б до матьківщини’. 

За Рашітом Кескіном, парні слова утворюються через поєднання двох лексем, які 
можуть мати синонімічний, антонімічний чи близький за значенням зв’язок, причому 
“кожне слово має свій наголос” [5, 187]. 

Одним із способів утворення парних слів є об’єднання двох лексем, одна з яких має 
значення, а інша – ні, що продемонстровано на прикладі виразу hayat mayat. Цей хід імо-
вірно було використано для підкреслення безглуздої ситуації, в якої опинився поет, оскіль-
ки він прагне втекти із “пустої батьківщини” у інший семантично неіснуючий вимір.

Критичну тему, завуальовану під образну лексичну гру, продовжує вірш “Кольори” 
[4, 463]:

Renkler, mavi, kırmızı, yeşil, erguvan ve mor;
Camlarda kaybedilmiş vatanı heceliyor. 

Переклад: ‘Кольори: синій, червоний, зелений, багряний та фіолетовий/ На стеклах 
пишуть по складах загублену батьківщину’.

Тема загубленості та занедбаності чітко просліджується у вірші “Сам по собі” [4, 424]: 

Vatanımda sular akar, başıboş;
Herkes, birbirini kakar, başıboş. 

Переклад: ‘На моїй батьківщині самі по собі течуть води,/ Кожен залишен самі собі, 
і всі штовкають один одного’. 

Проте одним із найсильніших за впливом і найвідоміших віршів Неджипа Фазила є 
“Тюркю Сакар’ї”. У цьому вірші поет уподібнює турецьке суспільство річці, яка з геогра-
фічної точки зору тече по Північно-західній частині Анатолії та впадає в Чорне море. Проте 
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шлях віршованої Сакар’ї – saf çocuğu masum Anadolu’nun (‘наївного дитя невинної Анато-
лії’) – повний перешкод, а в її кольорі, як і в поетовому кольорі, перемішані “кров та грязь”. 

Сам вірш вистроєно на риторичних запитаннях, роздумах на тему історії тюркського 
миру і сьогодення, в якому опинився поет – саме тому ліричний герой в його образі по-
стійно протиставляє себе річці. При цьому Неджип Фазил наголошує наступне:

İnsandır sanıyordum mukaddes yüke hamal.
Hamallık ki, sonunda, ne rütbe var, ne de mal,
Yalnız acı bir lokma, zehirlerle pişmiş aştan;

Ve ayrılık, anneden, vatandan, arkadaştan [4, 399].
Переклад: ‘Я вважав, що людина – носій священного тягаря. / Такий тягар, що, в ре-

зультаті нема ні звання, ні майна,/ Тільки гіркий шматок їжі, приготовленої із отрутою,/ 
І розлука із матір’ю, із батьківщиною, із другом’. 

 Питаннями “священного обов’язку”, спадщини, яка залишилася туркам від попе-
редників, і яку належить із гідністю проживати й приумножувати, поет задається також 
у вірші “Епос”, щодо вірша “Сакар’я”, Неджип Фазил у фіналі звертається до власного 
народу: Yüzüstü çok sürüdün, ayağa kalk, Sakarya! (‘Довго волоклася обличчям донизу, 
піднімись же, Сакар’я!’) [4, 400].

Сакар’я є символом турецького суспільства, а соціальні спостереження поета щодо 
стану сучасного суспільства знаходять своє відображення у вірші “Епос”. Неджип Фазил 
призиває: 

Bak, arslan hakikate, ispinoz kafesinde;
Tartılan vatana bak, dalkavuk kefesinde!
Mezarda kan terliyor babamın iskeleti;

Ne yaptık, ne yaptılar mukaddes emaneti? [4, 407]
Переклад: ‘Подивися, сміливець, правді у обличчя, у зябликовій клітці;/ Подивися на 

батьківщину, яку зважують на чаші терез підлесників!/ На кладовищі скелет мого батька 
потіє кров’ю/ Що ж ми зробили, що ж ми зробили із священним обов’язком?’

Вірш “В далечині” пронизаний мотивом подорожі, проте про пошуки річ не йдеться.
Ey her yerin garibi,

Vatan ırakta kaldı [4, 232].
Переклад: ‘Гей, чужинець усюди,/ Батьківщина залишилася в далечині’.
В цих строках описується відчуження, помножене образами низки зупинок і листків, 

тремтячих від вітра. Особливу увагу викликає лексема garibi, яка покликана підсилити 
образ самотності. 

Згідно із османсько-турецьким словником, ця лексема – garîb (بیرغ) – має наступні 
значення: 1) той, хто живе на чужині; 2) чужоземець; 3) самотній; 4) дивний [6].

Оскільки концепт формується у співвідношенні із іншими поняттями, як пов’язаними 
із ним, так і тими, що знаходяться у протиставленні, для кращого розуміння концепту 
батьківщина треба також більш детально простежити паралель батьківщина – чужина. 
Лексема gurbet має значення місця, далекого від країв, де людина народилась та виросла.

Вірш “Чужина” було написано в 1923 році, тобто в першій період творчості поета. 
Зазначений вірш відрізняється образністю, має форму монолога-звертання до чужини, 
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в якому ліричний герої прохає чужину не обпалювати його очі, не журчати в тиші, не 
фарбувати в чахоточний колір світ від свічки. Вірш завершується наступним катреном: 

Gül büyütenlere mahsus hevesle,
Renk renk dertlerimi gözümde besle!

Yalnız, annem gibi, o ılık sesle,
İçimde dövünüp ağlama gurbet!.. [4, 230].

Переклад: ‘Із тягою, характерною для тих, хто ростить рози,/ У моїх очах рости різ-
нокольорові біди!/ Тільки, подібно матері, тим теплим голосом/ Не журись та не плач в 
мені, чужина’.

“Лист до матері” – вірш, який було написано наступного року, в ньому відобража-
ються страхи, сумніви і тривога молодого поета. Вірш починається описом стану, в яко-
му ліричний герой опинився (Bu gurbet ile düştüm düşeli; ‘після того, як подався до цієї 
чужини’), холодних ночей і похмурих думок на тему смерті (Yüzünü görmeden ölürsem 
diye,/ Üzülmekteyim ben, üzülmekteyim; ‘А якщо я вмру, не побачивши твого обличчя?/ 
Печалюсь я з цього приводу, печалюсь’) [4, 229].

Із чужиною невідмінно пов’язана тема самотності, і це чітко розкривається через 
вірш “Очерет” [4, 253]: 

Ben gurbet rüzgarının üfl ediği kamışım…
Bir su başında mahzun, yapayalnız kalmışım.

Переклад: ‘Я очерет, на який дують вітри чужини…/ Печально стою у води, зали-
шився зовсім один’. 

Таким чином ми бачимо, що для вербалізації концепту батьківщина в віршах Не-
джипа Фазила використовуються лексеми vatan та yurt. Зазначений лексичний ряд фор-
мує ядро концепту батьківщина, проте слід зауважити, що при лексичній репрезентації 
перевага надається лексемі vatan, а периферія концепту збагачується лексемою gurbet.

У поетичних текстах Неджипа Фазила Кисакюрека ліричний герой відображає інди-
відуальне авторське бачення, у цьому контексті концепт батьківщина пов’язується із са-
мотністю, подорожжю, в тому числі духовною, соціальні спостереження відображають-
ся у віршованому описі сучасного турецького суспільства, яке поет критикує. На думку 
Кисакюрека священний обов’язок, культурні і релігійні корені повертаються в небуття, 
проте його вірші – такі, як “Тюркю Сакар’ї”, покликані вплинути на зміну стану речей. 

При аналізі концепту батьківщина у віршах збірки “Страждання” виокремлюються 
зв’язки між власне батьківщиною, тюркським народом, його священним обов’язком і ісламом. 
Зазначені аспекти розкриваються також у статтях і п’єсах Неджипа Фазила Кисакюрека, які 
складають основу для комплексного дослідження вербалізації концепту батьківщина не тільки 
в поетичній, а загалом в літературній спадщині автора. При цьому порівняльний аналіз верба-
лізації концепту батьківщина у творчій спадщині видатних особистостей, які сприяли форму-
ванню турецької культури, може бути запропонований до подальшого опрацювання. 
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ТЕКСТАХ НЕДЖИПА ФАЗЫЛА КЫСАКЮРЕКА

В статье исследуется лексическое отображение концепта РОДИНА/VATAN на при-
мере поэтических текстов Неджипа Фазыла Кысакюрека – одного из известнейших 
турецких поэтов и писателей ХХ века. В рамках исследования анализируются стихот-
ворения сборника “Çile” (“Страдание”) с дальнейшим определением лексем, составля-
ющих ядро концепта.
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LANGUAGE CONCEPTUALIZATION OF THE MOTIFS OF HOMELAND 
IN POETIC TEXTS OF NECIP FAZIL KISAKÜREK

This article analyses the lexical representation of the concept of HOMELAND/VATAN in 
poetical works by Necip Fazıl Kısakürek, one of the most important Turkish poets and writers 
of the 20th century. Within the scope of the research the poetical texts of the collection of poems 
named “Çile” (Suffering) are being analyzed and lexemes, which form the core of the concept, 
are being revealed. 
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 КОЛОРИСТИЧНИЙ ДИСКУРС ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ

Статтю присвячено дослідженню колористичної лексики в літературних творах 
українських та зарубіжних авторів. У роботі проведено аналіз концепту кольору та його 
місце в структурі колірної картини світу письменників та проаналізовано індивідуальні 
особливості їх кольористики. Розглянуто значення кольороназв в мовній картині світу. На 
матеріалі текстів різних авторів проведено детальний системний аналіз лексики, що до-
зволило визначити загальне і часткове в структурі колірної картини світу авторів.

 Ключові слова: колір, література, кольоросприйняття, образ, мовна картина світу.

Наше дослідження з літератури присвячене вивченню віддзеркалення кольору в тво-
рах. Воно спрямоване на здобуття принципових знань про поняття кольору в українській 
та світовій літературі.

Бажання збагатити сучасне літературознавство ґрунтовними розвідками, присвяче-
ними вивченню кольористики в літературі визначає актуальність пропонованого до-
слідження.

Мета дослідження полягає у тому, щоб розглянути, вивчити й проаналізувати колір 
в українській та світовій літературі.

Цій основній меті підпорядковані наступні цілі та завдання: 1) розкрити і проаналізува-
ти поняття кольору в літературі; 2) виявити індивідуальні особливості кольористики деяких 
вітчизняних та закордонних авторів; 3) розглянути категорію кольору, як художній вимір.

Методи дослідження відповідають поставленим цілям і завданням роботи. У межах 
описового методу використано прийом спостереження, який дозволив подати вираження 
і вживання кольороназв. Дистрибутивний прийом дав можливість визначити зв’язки оди-
ниць мови в контекстуальному оточенні. Методом компонентного аналізу проводилося 
дослідження кольороназви і їх семного складу в загальномовній картині світу. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що пропонується розглянути 
поняття кольору у картині світу багатьох письменників. Аналізуються кольоропозначення 
об’єктів у творах, адже існує не дуже велика кількість окремих праць, присвячених цій темі.

Колористична лексика є одним із значних фрагментів в індивідуально-авторській 
картині світу, оскільки система колірних номінацій і кольоросприйняття створена й 
експлікується в тексті автором, це створює своєрідне поле „естетичних координат”, які 
яскравіше висвітлюють художні образи.

Чи не вперше на матеріалі текстів різних авторів проведено детальний системний 
аналіз лексики, що дозволило визначити загальне і часткове в структурі колірної картини 
світу авторів.

Практична цінність отриманих результатів: їх можна використати при підготовці 
лекційних курсів з історії літератури, спецкурсів, підготовці історії літератури, написан-
ні відповідних розділів історії світової літератури, тощо.
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За допомогою кольору із самих давніх часів людина розрізняла предмети у ряді ре-
чей. Колір виступає важливим елементом семантики літературного тексту . з часом в 
літературі значення кольору часто змінювались. Наприклад в часи модерну за частотніс-
тю висловлювань перше місце за частотністю вживання займала блакитна і біла гамма. 
Вони постійно сполучаються з абстрактними поняттями та набувають ірреальності. В 
тому випадку, якщо аналізований колір не асоціюється з білим, його значення нейтралі-
зували і лексема цього кольору набувала негативно – емоційної , нетрадиційної оцінки.

Українські прозаїки досить часто білим кольором позначають предмети, які в дійсності 
мають інший колір. Модерністи вживають цей колір найбільше в оціночному значенні, бо 
автори передають за його допомогою їхнє ставлення до реальної життєвої ситуації. 

Здавна білий колір має поширену подвійність значень. Наприклад, символ чисто-
ти (традиційне вбрання нареченої), символ смерті (традиційний колір савана). За часів 
В. Шекспіра в Англії білий колір означав як духовність і невинність, так і траур. Україн-
ські ж прозаїки використовують білий колір у значенні «приємний», «радісний», «чис-
тий». Однак, смислові асоціації можуть втрачатися. 

Чорний колір виражає негативну оцінку чогось, або когось. Багатозначність цього ко-
льору мотивується тим, що його вважають початком кольороутворень. Чорний виступає 
переважно у значенні “ганебний”, “негативний”, “поганий”. За допомогою цього кольору 
українські романісти здебільшого передають гріх. Окрім того, у палітрі творів зустрічаються 
ще й такі емоційно-змістові прирощення: “безрадісний”, “важкий”, “безпросвітній”.

Так, наприклад, у контекстах творів Павла Загребельного можна помітити багря-
ний колір, який символізує не лише пишноту, але й небезпеку (варіант крові). Князь 
Володимир (роман “Тисячолітній Миколай”) після свого одруження виїхав у світ на 
вороному коні під багряним чепраком, а молода княгиня – у багряних імператорських 
ношах та багряних перлах. У прозі Павла Загребельного червоний колір відзначається 
складними семантичними зрушеннями. Поряд із звичайними, традиційними значення-
ми “життєрадісний”, “веселий” червоний, не втрачаючи його основне значення, одержує 
інше стилістичне забарвлення – у контексті романів асоціюється з горем, стражданням і 
смертю. Відтак цей колір служить засобом відтворення жахливих кривавих подій, викли-
каючи бажаний настрій у читачів: “Заубуш зачепив кубок, перевернув, вино розлилося 
червоне, як кров. Усі здригнулися від лихого передчуття. Проллється чиясь кров. Або й 
ще гірше”[6, с. 112]. На основі встановленого асоціативного зв’язку з кров’ю червоний 
колір набуває значення “тривожний”, “напружений”, “страшний”.

У народній символіці кольорів зелений – це колір весняного оновлення, надії. В 
літературі він є кольором усього прекрасного та щасливого, молодого, повного надій. 
О.М.Веселовський у “Історичній поетиці” твердить: “У північній літературі, наприклад, 
зелений колір був кольором надії і радості, в противагу сірому, що означав злобу; чорний 
викликав такі ж негативні враження; рудий був знаком підступності” [2, с. 67]. Деяке 
символічне переосмислення зеленого кольору можемо спостерігати у П.Загребельного. 
Автор урізноманітнює значення, збагачує його склад. Так, у романі “День для прийдеш-
нього” романіст уживає цей колір у значенні “надзвичайний”. Адже Діжу вразили очі 
Вероніки, які були “як зелена крига” [7, с. 57].

Жовтий колір “... у своїй чистоті та ясності – приємний і радісний, у своїй повній 
силі має щось веселе і благородне, та, з іншого боку, він дуже чутливий і може викликати 
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неприємні враження” [2, с. 113-114]. Загалом, у творах жовтий колір позначає не лише 
колір сонця, золота, іноді здатний набувати інших смислових прирощень. Наприклад, може 
виступати у значенні “пов’язаний зі смертю”. Тому його призначення – викликати тривогу.

Жовтий, виступаючи портретною деталлю, стає засобом негативної оцінки персона-
жа, викликає у читачів неприємні враження про героя. Василь Барка у романі “Жовтий 
князь” застосував саме такі конотації. Жовтий князь – це прислужник сталінського режи-
му, це демон зла, який несе смерть, руйнування та спустошення. Цікаво, що і китайський 
театр жовтий колір сприймає як колір боягузів та зрадників. Отже, цей колір є багатоз-
начним, однак додаткові відтінки, що виникають у контексті, нашаровуються на пряме 
колірне значення.

Сірий колір – це колір-медіум між білим і чорним. Прикметно, що він означає не 
просто якість, а таку, яка має певний експресивний відтінок. Сірий колір у письмен-
ника може виступати автономно або його спектральне значення може взагалі зникати. 
У такому разі сірий перестає бути кольором та перетворюється у символ відносин. Зо-
крема, у романі Павла Загребельного “День для прийдешнього” після виступу одного з 
противників Кукулика у поведінці героя народжується страх поразки і злоба. Тому автор 
і наголошує: “Він сів. Обличчя в Кукулика стало сірим, як вулканічний попіл” [7, с. 280]. 
Власне, сірий колір має розгалужену систему семантичних варіантів. Поширине вживан-
ня цього кольору в значенні “безликий”, “невиразний”, “нічим не примітний”. Напри-
клад, Кучмієнко з роману “Розгін” Павла Загребельного зображається прозаїком у ролі 
сумирного, меланхолійного чоловіка, який носить сірі костюми. Сірість – це не символ 
мудрості зрілого віку, а символ зречення. Крім того, цей колір позначає одноманітність, 
духовну і моральну ницість, порожнечу життя.

Іноді, потрапивши в незвичні сполучення, сірий колір набуває значення “невесе-
лий”, “сумний”, тобто використовується для передачі душевного стану персонажа або 
підсилення його почуттів. Так, душевний стан героїні роману “День для прийдешнього” 
(П.Загребельний), Тетяни Василівни, романіст відтворює через сіру кольороназву. Адже 
вона теж зазнає страху розкриття, розвінчення: “вона вже не бачила й Кукулика, бачила 
тільки сіру стіну розпачу, яка виросла перед нею. Пробитись крізь стіну, а що там? Там 
же розпач, порятунку нема ніде, треба приготуватись до того, щоб жити й по той бік 
розпачу” [7, с. 300]. Частотність уживання темних кольорів несе семантичну домінанту 
ненависті, смутку, безладу і смерті.

Проходить час і поступово в кольоровій гамі виокремлюються дві головні на той пе-
ріод барви – синя і червона, протиставлення яких спричинене особливістю епохи. На ту 
пору червоний колір, традиційно популярний і багатогранний у мистецтві, асоціювався 
з комуністичною ідеєю. Й. В. Гете одним з перших зауважив, що червоне забарвлення 
навіює “благоговійний страх”, натомість синій колір – “чарівне ніщо”, однак саме він 
здатний психічно заглибити реципієнта в роздуми про таїну безкінечності, привабити 
сподіванням гармонії, спокою. Недарма М.Вороний на початку ХХ ст. закликав українських 
письменників писати твори, «де хоч клаптик яснів би того далекого блакитного неба...” [5, 
с. 14], спрямовуючи орієнтацію на філософсько-естетичні цінності європейської 
літератури, які сповна відображала, наприклад, “Синя птиця” М.Метерлінка.

У 10 – 20-ті рр. синій (голубий, блакитний) колір переповнив українську літературу, 
символізуючи мрію про втілення загальнолюдського і національного ідеалу, невиразне, 
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туманне майбутнє. Проте і червоний колір по-своєму відображав мету, але приземле-
ну, соціально окреслену. Аналогічна інтерпретація кольорів зустрічається в іконопису, 
де “червоний і синій […] складають антиномічну єдність” [8, с. 182], але в радянській 
Україні “вірою, протилежною вірою християнській”, претендував бути соціалізм [1, 
с. 124]. Невипадково червона і лазурова смуги поєднані в прапорі УРСР. Отже, семанти-
ка кольорів пристосувалась до духу часу. І цей дух часу заявив про себе яскравою синьо-
червоною палітрою символіки в нових творах української літератури.

Синьо-червона “двофарбність” виявляється у багатьох мистецьких творах того пе-
ріоду, проте незабаром митці змушені були констатувати, що «блакитні й червоні мрії» 
втрачено. Натомість ряд авторів свідомо вдаються до “підфарбовування” своїх творів 
червоними тонами. “Синя мрія” з її національними ілюзіями впевнено витісняєтья 
«фальшиво-червоною». Безперечно, остання – похідна від першої, її модифікація, але 
з часом вона все більше нав’язувалась системою і приковувалась до потреб панівної 
ідеології. Спільні витоки обох понять дозволяли їм деякий час співіснувати у свідомості 
суспільства. Однак вимоги соціалістичної держави змушували визначати пріоритети.

Опозиційність кольорів виявлялась на рівні псевдонімів (Василь Блакитний – Іван 
Багряний), назв творів (“Блакитний роман” Г. Михайличенка – “Червоний роман” 
А. Головка), масового утвердження парадигми “червонного” в образній структурі та зне-
ціненні блакитного аж до трагедійного самопародіювання. Врешті, “синє” та “червоне” 
трансформується в символічне відображення конфлікту між мрією та дійсністю Украї-
ни, її сьогоденням та нездійсненним завтра. Як підкреслює Юрій Шерех, в авторській 
феєричній кольористиці відступає “традиційна Україна зелених гаїв”, зникає “Україна 
голубої далі”, а найбільшу “екстазу” викликає червона барва” [15, с. 129].

Боротьбу кольорів-символів можна спостерігати і в межах творчості однієї 
особистості. Домінанта тієї чи іншої барви в палітрі письменника переконливо 
свідчить про його ідейні орієнтири та в значній мірі про внутрішню незалежність сто-
совно керівної ролі партії в літературі, що з початку 30-х років набула рис тоталь-
ного диктату та контролю. Показовою є еволюція від переваги “синього” до “чер-
вонного” у М.Рильського, автора збірки “Синя далечінь”, який в 1931 році напише: 
“Червоні заграви спалили старого світу небосхил. [10, с. 48]. Перемога “червоної” 
ідеології над наївними “синіми мріями” приводила до немнучої “корозії талантів”. Чи 
не найпереконливіше репрезентує драму пріоритетів постреволюційного ренесансу 
творчість Миколи Хвильового. Письменник увійшов в історію української літератури 
справжнім лицарем синіх та блакитних барв. Його симпатії виявляються в назвах 
збірок і творів (“Сині етюди”, “Синій листопад”, “Блакитний мед”, “Ярмарок в країні 
голубих диліжансів”), в доборі лексем, образній системі (“легко-синя даль”, “тихий 
голубий сон”) та асоціативності характерних словосполучень типу “заозерні края”, 
“загірна коммуна”. Останній вислів, особливо ефективно використаний в новелі “Я 
(Романтика)”, поєднує червоні і блакитні асоціації. Письменник не цурався червоно-
го кольору, що для нього був “символом прогресу і боротьби”. Однак він рішуче не 
приймав “червоної халтури” та “червоної юшки” в красному письменстві. З власти-
вою йому емоційністю, Хвильовий нерідко накидається на тих, хто “зробив кастовий 
фетиш із червоного кольору” [13, с. 116], висміює “апологетів примітивно-червоного 
писаризму” в своїх памфлетах.
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Про поняття кольору написано багато наукових праць, оскільки вона протягом тися-
чоліть відігравала важливу роль у міфології, богослужінні, народних обрядах, образот-
ворчому мистецтві та ін. У створенні національно – орієнтованої мовної картини світу 
важливе місце займає кольоросприйняття. Проаналізувавши концепт кольору, ми дійшли 
висновку, що він займає займає одне з найвагоміших місць в поетиці.

Проведене дослідження показало, що завдяки кольороназвам ми маємо багату колір-
ну палітру, а розробленість колірних тонів і відтінків створюють яскраві колірні образи, 
які збагачують мову і літературу.
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КОЛОРИСТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Статья посвящается исследованию колористической лексики в литературных про-

изведениях украинских и зарубежных авторов. В работе исследовано анализ концепта 
цвета и его место в структуре цветовой картины мира писателей и проанализировано 
индивидуальные особенности колористики. Мы рассмотрели значение цветоназваний в 
языковой картине мира. На материале текстов разных авторов был проведен деталь-
ный системный анализ лексики, что позволило определить общее и частное в структуре 
цветовой картины мира авторов.

Ключевые слова: цвет, литература, цветовосприятие, образ, языковая картина 
мира.



256

©   Жижома О.О., 2016

Sereda S.V., assistant
Taras Shevchenko national university of Kyiv, Kyiv

COLORISTIC DISCOURSE OF LITERARY WORKS
The article is devoted to the study of coloristic vocabulary in literary works by Ukrainian 

and foreign authors. The work deals with the concept of color analysis and its place in the 
structure of a color picture of the world of the writers and also analyzes the individual char-
acteristics of color. We reviewed color names value in a language picture of the world. On the 
material of texts of different authors a detailed analysis of the vocabulary of the system has 
been conducted, allowing to determine the general and the particular features in the structure 
of a color picture of the world of the authors.
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ЛІНГВІСТИЧНА ПРИРОДА ОКАЗІОНАЛЬНИХ ДІЄСЛІВ ЯК ЗАСОБІВ 
ВТОРИННОЇ НОМІНАЦІЇ У ПОЕТИЧНОМУ МОВЛЕННІ ІВАНА ДРАЧА

У поданій статті на прикладі індивідуально-авторських утворень, виявлених у по-
етичних текстах Івана Драча, досліджується лінгвістична природа оказіональної номі-
нації та роль контексту у формуванні внутрішньої форми оказіоналізмів.

Ключові слова: оказіоналізм, вторинна номінація,імпліцитні та експліцитні семи, 
контекст, надфразова єдність.

Усі форми відображення реалій у літературному творі пропущені через художній 
задум автора. Суб’єктом конкретного дискурсу, як відомо, виступає конкретна особис-
тість, яка проявляє себе як індивід, і цьому допомагають нетривіальні одиниці. В укра-
їнському мовознавстві оказіональні слова досліджувались останнім часом на лексико-
cемантичному, словотвірному та стилістичному рівнях (В.П.Ковальов Кубрякова Е.С. 
[5], Лисиченко Л.А. [6], В.А.Чабаненко [10], Л.П.Павленко, В.В.Герман та інші). Ви-
конано роботи, в яких індивідуально-авторські новотвори розглядалися в мові поезій 
та художньої прози (І.Т.Принцевський, Н.І.Вовчук, Г.Н.Вокальчук, Олійник І.С.[8]). З 
об’єктивних причин поза увагою дослідників залишилося питання номінативних мож-
ливостей оказіональних слів, виявлених у сучасному віршованому мовленні, особли-
востей їх внутрішньої форми, що й зумовило актуальність даного дослідження, у ході 
якого ми намагатимемося вирішити наступні завдання: 1) за допомогою лексико-семан-
тичного аналізу досліджуваних одиниць, виявити структурно-семантичні зв’язки між 
оказіональним словом як вторинною номінацією та надфразовою єдністю; 2) з’ясувати 
лінгвістичну природу дієслівної оказіональної номінації; 3) визначити роль над фразової 
єдності у формуванні внутрішньої форми оказіоналізмів. 
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Оказіональна номінація – це один з різновидів вторинної лексичної номінації, вна-
слідок якої існуючі в мові номінативні засоби використовуються в новій для них функції 
найменування. У словесно-художній творчості письменників роль дієслів загальновідо-
ма, адже такі утворення визначаються, з одного боку, багатством семантичної структу-
ри, а з іншого, – різноманітністю синтаксичних зв’язків. До того ж, дієслову властива 
структурна різноманітність, що дозволяє сучасним поетам активно експериментувати 
у сфері словотвору, використовувати при цьому великі можливості української дерива-
тології, нерідко порушуючи її закони. Таке порушення спричиняє появу у новотворів 
оказіональних значень, тобто таких значень, які не фіксує у слові словник, що виникають 
лише у певному контексті під впливом загального цільового текстового вмотивування і 
являють собою вагомий стилістичний засіб номінації. 

Оказіональне значення є одним з різновидів оказіональної номінації, має харак-
тер стилістично вагомих семантичних новоутворень, які здатні значно посилювати 
номінативну спроможність мови взагалі. Дієслівні семантичні новоутворення Івана Дра-
ча мають контекстуальні прирощення змісту, а відтак відіграють у стилізації його по-
етичних рядків надзвичайно вагому роль, допомагаючи повніше, глибше, відповідно до 
індивідуального сприйняття світу, розкрити ту думку і ставлення до зображуваного, які 
автор хочуть донести до читача, щоб викликати у нього відповідну інтенцію. 

Оказіональне значення виникає й існує на базі звичайних, узуальних значень; напри-
клад, оказіональне значення дії властиве відіменним дієсловам, які узуально позначають 
явища, пов’язані з дією чи рухом, тобто їм властива експліцитна сема дії: «Всі бджолята 
забджолили», «Дощі збатожили землю», «Ми висонцили радістю жалі», «Так бор-
щем тим наборщиться» чи експліцитною семою руху: «…останні долітовують дні 
вересня», «Чи вилонила з молодого лона». Наявність же імпліцитних сем мотивуючих 
основ подібних утворень «бджоли», «батіг», «сонце», «літо», «лоно» відіграє домінуючу 
роль у можливості їх використання в оказіональному значенні. Оказіоналізми Івана 
Драча утворені за продуктивними в українській мові моделями: у результаті поєднання 
інноваційної іменникової основи з продуктивним афіксом відбувається взаємовплив 
дієслівного та іменникового відтінків. Оказіональність носить більше семантичний, аніж 
словотвірний характер, адже утворені у такий спосіб дієслова виступають семантично 
ускладненими одиницями, на внутрішній зміст яких впливають значеннєві відтінки 
мотивуючої основи і словотворчого афікса. До того ж одна така лексема виступає ваго-
мим текстотвірним елементом, здатним замінити у деяких випадках ціле речення. 

Теоретичне обгрунтування входження сем руху чи дії в семантичну структуру 
дієслів, що реалізують оказіональне значення, можна на основі виділення двох аспектів 
значення: інтенсіоналу – поняття у його дедуктивно-логічному аспекті, тобто те, що хоче 
висловити і висловлює автор і імплікаціонал – можлива область того, що можна назва-
ти у зв’язку з даною номінацією, його ймовірний потенціал. У даному випадку мова 
йде про скриті компоненти значення оказіоналізмів, які проявляються іноді тільки на 
рівні тексту. Узуальне значення відіменних оказіональних дієслів, здатних реалізувати 
оказіональну сему руху чи дії утворює їх інтенсіонал, а значення руху чи дії того, що 
названо у мотивуючій основі, існує в їх семантиці як імплікаціонал, тобто асоціація, 
яку безпосередньо викликає значення досліджуваного оказіонального дієслова: «Ген се-
ред ночі голос державить», «Качки все до річки нижуться», «Коли ж цей соловій так 
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солов’їться»(І.Драч). Таке виділення аспектів значення дає підстави стверджувати, що у 
самій природі оказіональних дієслів, які містять завжди узагальнення не однієї, а кількох 
ознак предмета чи явища, закладена полісемія , оскільки деякі ознаки одного поняття 
виявляються спільними з провідними ознаками інших понять.

Реалізація оказіонального значення руху, яке імпліцитно наявне в семантиці по-
даних дієслів) відбувається в контексті, під впливом якого в семантиці дієслів, які 
оказіонально реалізують значення руху відбувається наступний перерозподіл сем: 
семи дії, які імпліцитно наявні у їх семантиці, стають експліцитними і посідають 
вагоме місце в їх семантиці, а експліцитні семи узуального значення виступають як 
супровідні семи домінуючих в оказіональному значенні сем. Вони відповідають 
вторинним ознакам явища, яке описує автор і служать для уточнення характеристи-
ки дії. При цьому деякі семи узуального значення можуть переходити до розряду 
імпліцитних. Наприклад, семний склад узуального значення оказіонального дієслова 
забджолили («Всі бджолята забджолили») можуть бути представлений наступним 
чином: суб’єктно-орієнтована дія + звучання + інтенсивність (голосність) + масовість 
+ протяжність + вокалізація. Під дією лівого оточення, де стоїть оказіональний, ут-
ворений за продуктивною моделлю, іменник «бджолята», здатний до здійснення пев-
них дій і відтворення певних звуків, і такий, що асоціюється з певними наслідками, в 
семантичній структурі дієслова забджолили реалізується і стає основною імпліцитно 
прихована сема відповідної дії. Сема суб’єктивно орієнтованої дії займає попереднє по-
ложення, а семи «звучання», «інтенсивність», «масовість», «вокалізація» не зникають, 
стають другорядними, характеризують й уточнюють дію. Ті семи, які не підтримані 
контекстом, відходять до розряду прихованих – імпліцитних. Крім того, у семантиці 
даного дієслова проявляються позитивна та експресивна конотації, повне розкриття 
яких відбувається лише на рівні усього тексту.

В парадигматиці оказіональне дієслово «нижуться»: «Качки все до річки нижуться» 
має наступні експліцитні семи: об’єктно-зорієнтованої дії, суб’єктно-орієнтованої дії, харак-
теристики руху суб’єкта. У синтагматиці під впливом контексту актуалізується імпліцитна 
сема характеру дії. Сема суб’єктно-зорієнтованої дії залишається незмінною, а сема об’єктно-
зорієнтованої дії виявляється імпліцитною. Таким чином, сема характеристики руху суб’єкта 
стає основною, а саме дієслово сприймається як дієслово руху. До того ж контекст з одно-
го речення виявляється достатнім, щоб зрозуміти, вловити новий відтінок значення дано-
го індивідуально-авторського новотвору; розподіл усіх інших експліцитних сем узуального 
значення дієслова, що відійшли на другий план, можна встановити лиш на рівні над фразової 
єдності. Значення дієслова «нижуться» має сему «характеристика суб’єкта («схожість з на-
низаними намистинками» і сему «фізичної дії» («рухаються рівна одна за одною»). Обидві 
семи можна використати у якості характеристики руху, а контекст, що дорівнює реченню, 
допомагає визначитися, яка з сем відіграє вагомішу функцію у характеристиці руху суб’єкта. 
Звернення до надфразової єдності, у якій зустрічається оказіональне значення, показує, що 
обидві семи залишаються імпліцитними, характеризують рух, представляючи його з різних 
боків: рух качок до річки схожий на нанизані рівні намистинки. 

Денотативні ж семи є віддзеркаленням різних сторін описуваного автором явища, 
в семантику досліджуваного зн6ачення входять конотативні компоненти, які найбільш 
яскраво проявляється на рівні тексту.
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Таким чином, оказіональне значення виявляється більш складним, аніж узуальне, 
оскільки відбувається актуалізація імпліцитних сем. Як відомо, лексичне значення сло-
ва вміщує в себе денотативну частину, яка відповідає предметно-логічній інформації, не 
пов’язана із учасниками і ситуацією комунікації, і конотативну частину, що відповідає 
інформації, яка пов’язана з умовами і учасниками комунікації. Денотативна частина є 
обов’язковою, а конотативна – факультативною. Денотативна частина лексичного значен-
ня оказіонального дієслова – це складна єдність, бо вона є віддзеркаленням складності 
висловленого у слові поняття. Конотативна частина лексичного значення може вміщувати 
в себе один або кілька компонентів, що привносять в оказіоналізм додаткову інформацію.

У випадку оказіонального значення предметно-логічна частина виявляється більш 
складною, бо вміщую більше ознак денотата за рахунок актуалізації імпліцитних сем. 
Фактично, вона включає в себе компоненти, що представляють собою ознаки двох по-
нять, які відбивають різноманітні явища позамовної дійсності: поняття, що передаються 
оказіонально, і поняття, що передаються узуальним значенням даного слова. Оказіональне 
значення є відображення такого моменту дійсності, для відображення якого досить часто 
потрібно використовувати розгорнутий опис: «Жодне слово не хоче ословитись», «І треба 
ж прізвищі самому осолов’їтись так до дна», «Коли ж цей соловій так солов’їться». 

Семантична ускладненість оказіональних дієслів, утворених від іменних основ 
збільшується і за рахунок того, що окрім їх ускладненої предметно-логічної частини, до 
них як обов’язковий елемент входить конотативне значення, а також додаткові смисли, 
які виникають при функціонуванні слова з оказіональним значенням, яке розкривається 
у тексті. До того ж структура оказіонального значення – це не лише сума вказаних зна-
чень, а їх складна взаємодія, внаслідок якої слово з оказіональним значенням може 
сприйматися одночасно у кількох значеннях. Семантична складність оказіонального зна-
чення зумовлює його високий ступінь інформативності, який в повній мірі може бути 
зреалізований лише у межах контексту; для розуміння предметно-логічної інформації, 
що міститься в оказіональному дієслові, часто вистачає контексту одного речення, щоб 
визначити його як дієслово зі значенням дії чи руху.

Дослідження синтагматичних умов реалізації оказіонального значення показало, що 
сигніфікативний аспект значення оказіонального відіменникового дієслова не може бути 
повною мірою витлумачений без контексту. Дієслово, яке оказіонально реалізує значен-
ня руху, дії, використовується в межах речення у такому оточенні, яке однозначно вказує 
на реалізацію значення руху, тобто в межах контексту, характерного для дієслів руху, ав-
тор вибирає саме ті лексичні одиниці, які у поєднанні з оказіональним дієсловом дозво-
ляють однозначно ідентифікувати його значення: «Медоцвіт хурделяє аж на шлях», «Й 
губами всю тебе басаманує», « Ген серед ночі голос державить». При оказіональному 
позначенні використовуються такі одиниці контексту, які у поєднанні з оказіональним 
дієсловом не дадуть якогось іншого змістового відтінку. 

У випадках, коли на рівні речення не зовсім ясно, яке зі своїх значень (експліцитне чи 
імпліцитне) в першу чергу зреалізує оказіоналізм, завжди є місце реалізації узуального 
значення руху даного дієслова: «хурделяє» – мете, «басаманує» – цілує, «нижуться» – 
ідуть тощо. Проте факт існування потрібного контексту дає підстави стверджувати, що 
дієслівні новотвори не є одновалентними – контекст надфразової єдності, у якій автор 
вжив оказіоналізм, уточнює, яке саме значення він реалізує.



260

Наявність моновалентної ситуації в межах речення у випадку оказіональної 
реалізації значення досліджуваних дієслів, очевидно може бути пояснено тим, що зна-
чення руху не представлено експліцитно в семантичній структурі слова, не є належність 
мови, тому контекст несе більше навантаження порівняно з тим навантаженням, яку 
він виконує, сприяючи реалізації одного зі значень багатозначного слова ( з усіх зна-
чень, які зафіксовані і проілюстровані у тлумачному словнику). Тому контекст, у якому 
реалізуються оказіональні значення авторських новотворів-дієслів повинен мати яскра-
во виражені характеристики і точно відповідати дійсності, яку описує автор, оскільки 
оказіональні значення є продуктивним способом передачі найтонших відтінків різних 
моментів дійсності, які відчуває поет і хоче донести до реципієнта.

Представлене дослідження не вичерпує всього кола питань, пов’язаних зі значен-
ням оказіональних слів та їх смисловою структурою і потребує більш детального опису, 
тому у подальших наукових розвідках ми плануємо продовжити роботу над аналізом 
індивідуально-авторських новотворів на семантичному та функціональному рівнях.
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ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ОККАЗИОНАЛЬНЫХ ГЛАГОЛОВ 
КАК СРЕДСТВ ВТОРИЧНОЙ НОМИНАЦИИ В ПОЭТИЧЕСКОЙ РЕЧИ 

ИВАНА ДРАЧА
В данной статье на примере индивидуально-авторских образований, выявленных 

в поэтических текстах современного украинского поэта Ивана Драча, исследуется 



261

©   Ільчук О.А.,  2016

лингвистическая природа окказиональной номинации, роль контекста в формировании 
внутренней формы окказионализмов.

Ключевые слова: окказионализм, вторичная номинация, имплицитные и эксплицит-
ные семы, надфразовое единство. 
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LINGUISTIC NATURE OF OCCASIONAL VERBS AS THE MEANS OF 
SECONDARY NOMINATION IN IVAN DRACH’S POETIC SPEECH 

The linguistic nature of the occasional nomination, the context role in the formation of the 
inner shape of occasional words on the example of individual copyright derivations identifi ed 
in the poetic texts of the modern Ukrainian poet Ivan Drach are explored in this article.

Key words: occasionalism, secondary nomination, implicit and explicit seme, over phrase 
unity.
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КОНЦЕПТУАЛЬНА СТРУКТУРА ТА КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ЗМІСТ ПОХІДНИХ 
ІМЕННИКІВ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ З МЕТОНІМІЧНИМ СУФІКСАЛЬНИМ 

ФОРМАНТОМ

У статті досліджуються когнітивні особливості похідних іменників німецької мови 
з метонімічним суфіксальним формантом, їх концептуальна структура, яка утворена 
твірною одиницею та суфіксом за пропозиційною схемою, та концептуальний зміст, 
який складають концепти або концептуальні ознаки твірної одиниці та суфікса.

Ключові слова: концептуальна структура, концептуальний зміст, похідні іменники, 
метонімічний суфіксальний формант, німецька мова.

Об’єктом когнітивних досліджень можуть слугувати мовні одиниці різних рівнів, зо-
крема похідні слова, у цьому зв’язку потребують вивчення особливості концептуальної 
структури похідних одиниць, а також встановлення особливостей реалізації концепту-
ального змісту похідних одиниць у їх концептуальній структурі.

Дослідженню когнітивних особливостей мовних одиниць у теоретичному та прак-
тичному аспектах присвячено праці таких дослідників, як Л. М. Борисенкова, Л. В. Во-
роніна, О. С. Кубрякова, Н. В. Рунова, О. П. Шишліна, H.-H. Drößiger тощо. Перелічені 
розвідки зазвичай зосереджені на комплексному вивченні структурного та змістового 
когнітивних планів мовних одиниць. Мета даної статті – дослідити когнітивні осо-
бливості похідних іменників німецької мови з метонімічним суфіксальним формантом. 
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Завдання статті – визначити концептуальну структуру похідних іменників німецької 
мови з метонімічним суфіксальним формантом; охарактеризувати концептуальний зміст 
похідних іменників німецької мови з метонімічним суфіксальним формантом. Актуаль-
ність статті обумовлюється загальною спрямованістю лінгвістичних студій на вивчення 
когнітивних особливостей мовних одиниць та когнітивного семантичного словотвору.

З когнітивної точки зору похідне слово визначають як «одиницю зберігання, вивіль-
нення, отримання і систематизації нового знання» (переклад наш – О. І.) [5: 393], тобто 
певну когнітивну структуру, яка функціонує як «мовний спосіб представлення структури 
знання і/або його оцінки» [5: 408]. Концептуальна структура похідних слів принципово 
відрізняється від концептуальної структури непохідних слів здатністю зберігати інфор-
мацію про те, відношення до якого об’єкту, ознаки, процесу лежить в основі характерис-
тики позначуваного об’єкту, ознаки, процесу. 

Пропозиційна структура похідного слова часто реалізується у згорнутому вигляді, 
імпліцитно наявну інформацію потрібно “витягнути” шляхом інференції, «… тобто пев-
ного домислювання реального змісту словотвірної конструкції» [5: 412]. Наявні у по-
хідному слові імпліцитні елементи залежать від типу твірного слова, якщо мова йде про 
віддієслівний іменник, предикат зазвичай експліцитно виражений, а аргументи є часто 
імпліцитними і потребують семантичного виводу, тоді як для відіменникових та відпри-
кметникових похідних семантичного виводу потребує предикат. Інференція відіграє пев-
ну роль у випадку різних типів переносу та полісемії [5: 414]. У семантико-когнітивному 
плані похідне слово має композиційну семантику, яка є результатом взаємодії значення 
окремих компонентів похідного слова (мотивуючої основи, афіксів), проте похідне слово 
у цілому має гештальтну, цілісну семантичну структуру [5: 456]. 

Засобами реалізації концептуальної структури похідних суфіксальних іменників 
є твірні основи і суфікси. Концептуальна структура похідних суфіксальних іменників 
будується на певному типі відношення між його структурними елементами – твірною 
одиницею та суфіксом за рахунок дії когнітивного метонімічного механізму. Схематич-
но концептуальну структуру можна презентувати так: КОНЦЕПТ (КОНЦЕПТУАЛЬНА 
ОЗНАКА) ТВІРНОЇ ОДИНИЦІ + КОНЦЕПТ (КОНЦЕПТУАЛЬНА ОЗНАКА) СУФІК-
СА. Твірна одиниця та суфікс володіють різними концептуальними ознаками, проте у 
концептуальній структурі похідних іменників активізують завжди лише одну концепту-
альну ознаку. 

Пропозиційні структури похідних іменників з власне німецькими суфіксами відо-
бражають способи концептуалізації навколишнього світу у ментальності німецького на-
роду. Похідні іменники з метонімічним формантом є вербалізаторами концептуаліза-
ції, яка відбувається через базові пропозиційні структури з застосуванням механізму 
концептуальної метонімії, коли один об’єкт концептуалізується через інший об’єкт, 
наприклад, особа може концептуалізуватися через певну дію, певний предмет тощо. 
Представлені пропозиційні структури мають тричленну будову, де перший елемент 
відповідає твірній одиниці, другий елемент є предикатом в узагальненому розумін-
ні, а третій елемент відповідає похідній одиниці. Членами пропозиції виступають такі 
елементи, як дія, особа за дією, предикат, предмет за ознакою, місце за виконуваною 
дією тощо. Пропозиційні структури похідних іменників з метонімічним формантом з 
власне німецьким суфіксом німецької мови можна класифікувати у декілька груп за 
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словотвірними концептами похідного іменника, такими як ОСОБА, ДІЯ (ПРОЦЕС 
АБО РЕЗУЛЬТАТ, СТАН), ПРЕДМЕТ, МІСЦЕ. 

Концептуальна структура похідних іменників з метонімічним формантом німецької 
мови побудована за пропозиційними структурами, що відображають концепт через кон-
цептуально близькі до нього дію, особу, предмет, місце, ознаку тощо. Концепт ОСО-
БА побудований у досліджуваній групі похідних іменників за пропозиційними схемами, 
які відображають концептуально близькі до особи дію, сферу дії, об’єкт, місце, озна-
ку або стан, особу, наприклад: дія – предикат – особа за дією: (1) “Als Zauberer war er 
schon in 72 Ländern der Erde zu erleben ”.; сфера дії – предикат – особа за сферою дії: (2) 
“Auch Schwergewichtler Ingo Lemm ( 37 ) verzichtete nach 172,5 kg im Zweikampf auf weitere 
Versuche ”.; місце – предикат – особа за місцем: (3) “Den Nordländern ist wichtig, dass an 
den Plänen für große Windparks im Meer festgehalten wird ”.

Концептуальна структура може по-різному представляти концептуальну ситуацію, 
наприклад, у пропозиційній структурі дія – предикат – особа елемент особа може концеп-
туально уточнюватися як суб’єкт (Zauberer) або об’єкт дії (Findling). Похідний іменник з 
однією словотвірною структурою у різних значеннях має різну концептуальну структуру, 
що унаочнюють пропозиційні схеми похідного іменника Findling дія – предикат – пред-
мет як об’єкт дії у одному значенні та дія – предикат – особа як об’єкт дії у іншому зна-
ченні: (4) “Bis zu 80 Zentimeter große Findlinge (предмет) mussten beseitigt werden”. (5) “Er 
war ein Findling (особа) der rauhen Viertel von Panama City, ein Analphabet”.

Концептуальна структура похідних іменників з метонімічним формантом, яка 
вербалізує концепт ДІЯ у різних аспектах (ПРОЦЕС АБО РЕЗУЛЬТАТ, СТАН), пред-
ставляється пропозиційними структурами через власне дію, наприклад: дія – преди-
кат – процес або результат: (6) “Deshalb brauchen wir den aktiven Nationalstaat, der sich 
auf dem Markt einmischt”. (7)“Meine grundsätzliche Haltung ist kritisch gegenüber zu viel 
Einmischung des Staates”.

У німецькій мові суфікси зазвичай слугують словотворчими засобами вербалізації 
різних концептів. Особливо широкий спектр концептів утворюється словотворчим су-
фіксом –ung, який своїми значеннями може разом з твірною одиницею вербалізувати не 
лише концепт ПРОЦЕС АБО РЕЗУЛЬТАТ та концепт СТАН, але й концепт ПРЕДМЕТ, 
концепт ОСОБА та концепт МІСЦЕ: Bevölkerung (концепт ПРОЦЕС АБО РЕЗУЛЬТАТ 
та концепт ОСОБА), Erstarrung (концепт ПРОЦЕС АБО РЕЗУЛЬТАТ та концепт СТАН), 
Dosierung (концепт ПРОЦЕС АБО РЕЗУЛЬТАТ та концепт ПРЕДМЕТ), Kreuzung (кон-
цепт ПРОЦЕС АБО РЕЗУЛЬТАТ та концепт МІСЦЕ).

Концепт ПРЕДМЕТ об’єктивується у концептуальній структурі через концептуально 
близькі до предмета дію та ознаку, наприклад: дія – предикат – предмет: (8) “Schwere, 
dunkle Stoffe drapieren (дія) effektvoll Teile der Wände”. (9) “Fließende Stoffe und Drapier-
ungen setzten einen Kontrast”.; ознака – предикат – предмет за ознакою: (10) “Mindestens 
drei Liter Flüssigkeit am Tag sollten Menschen bei Hitze zu sich nehmen”. У якості предмета 
можуть бути концептуально реалізованими інструмент (Leuchte) або предмет як резуль-
тат дії (Färbung).

Пропозиційні схеми похідних іменників з метонімічним формантом для утворення 
концепту МІСЦЕ свідчать, що релевантними у такому разі є пов’язані з місцем дія, пред-
мет та особа, наприклад: дія – предикат – місце за виконуваною дією: (11) “Rund 7.000 
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Kinder leben in der Siedlung, die meisten von ihnen im Schulalter”.; предмет або особа – 
предикат – місце за предметом або особою: (12) “Er ist der Fischer der Fischerei am Köll-
nitzfl ieß”. На прикладі похідного іменника Fischerei концепту МІСЦЕ бачимо, що спосіб 
концептуалізації місця для похідних іменників з суфіксом –ei/–erei точно визначити не 
вдається. Пропозиційними схемами для похідного іменника Fischerei можуть бути не 
лише предмет (Fisch) – предикат – місце за предметом або особа (Fischer) – предикат – 
місце за особою, але й дія (fi schen) – предикат – місце за виконуваною дією.

Як показує матеріал дослідження, когнітивна структура презентує типову концепту-
альну ситуацію – місце концептуалізується через особу або предмет, яка/який має відно-
шення до місця, особа концептуалізується через виконувану дію, предмет, до якого особа 
має відношення, ознаку або стан, який характеризує особу тощо. Єдина концептуальна 
ситуація, наприклад, дія – особа – місце, з позиції окремого елементу (дії, особи, місце), 
отримує неоднаковий спосіб концептуалізації – дія може концептуалізуватися за допо-
могою особи або місця, особа завдяки дії або місцю, місце через дію або особу. У концеп-
туальній ситуації дія (käsen) – предмет (Käse, похідний іменник) – особа (Käser, похідний 
іменник) – місце (Käserei похідний іменник) предмет (Käse) концептуалізується через дію 
(käsen), особа (Käser) концептуалізується через дію (käsen) або предмет (Käse), місце 
концептуалізується через дію (käsen), предмет (Käse) або особу (Käser), причому точно 
визначити основу концептуалізації неможливо: (13) “Seit acht Jahren verwendet Käser nur 
noch eigene Produkte”. – концептуалізація особи або через дію, або через предмет; (14) 
“Und gerade bauen wir eine Käserei für Mozzarella”. – концептуалізація місця через дію, 
або предмет, або особу.

Загалом концептуальні ознаки твірної одиниці у концептуальній структурі похід-
них іменників з метонімічним формантом такі: акціональна концептуальна ознака або 
концептуальна ознака дії (ДІЯ): verziehren (Verziehrung), nachahmen (Nachahmung); 
атрибутивна концептуальна ознака та концептуальна ознака стану (ОЗНАКА АБО 
СТАН): anzüglich (Anzüglichkeit), böse (Bosheit); концептуальна ознака предмета (ПРЕД-
МЕТ): Ziegel (Ziegelei), Glas (Glaserei); концептуальна ознака особи (ОСОБА): Stricker 
(Strickerei), Einwohner (Einwohnerschaft); концептуальна ознака місця (МІСЦЕ): Zoll 
(Zöllner), Jawa (Jawaner). 

Відношення концептуальної суміжності, або відношення метонімічного характеру, 
формуються між концептуальною ознакою твірної одиниці та суфіксальною концепту-
альною ознакою, тому похідна одиниця тлумачиться нами як така, що має у своїй концеп-
туальній структурі ознаку концептуальної суміжності, або метонімічну ознаку: у резуль-
таті співвідношення концептуальної акціональної ознаки (besegel-) до концептуальної 
ознаки знаряддя дії суфікса – ung похідна одиниця Besegelung вітрильне спорядження у 
виразі das Boot hat eine komplette Besegelung виражає концептуальну суміжність – зна-
ряддя дії за виконуваною дією.

Концептуальні ознаки похідного іменника формуються взаємодією концептуаль-
них ознак твірної одиниці з концептуальними ознаками суфіксів: концептуальні озна-
ки похідної одиниці Ebene у виразі der Ort liegt in einer fruchtbaren Ebene місцевість 
є результатом взаємодії атрибутивної концептуальної ознаки (eben-) та концептуальної 
ознаки простору суфікса – e. Один і той же суфікс може бути носієм декількох концеп-
туальних ознак, вибір конкретної концептуальної ознаки визначається у такому випадку 
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когнітивною моделлю похідного іменника. Суфікс – ung може виступати носієм харак-
теризуючої концептуальної ознаки (стану людини) в іменнику Erschöpfung у виразі bis 
zur totalen Erschöpfung arbeiten за когнітивною моделлю СТАН замість ДІЯ та носієм 
діяльнісної концептуальної ознаки (результату) у виразі die Erschöpfung aller Reserven за 
когнітивною моделлю ПРОЦЕС АБО РЕЗУЛЬТАТ ДІЇ замість ДІЯ.

Зазвичай у структурі одного похідного іменника з власне німецькими суфіксами су-
фікс об’єктивує одну концептуальну ознаку, якщо похідний іменник має один варіант 
значення, а також дві, три тощо концептуальних ознаки, якщо похідний іменник має не 
один варіант значення: у концептуальній структурі мовної одиниці Irreführung суфікс –
ung має діяльнісну ознаку, а у концептуальній структурі мовної одиниці Führung суфікс 
–ung має діяльнісну ознаку та збірну ознаку у першому та другому значеннях відповідно.

Похідний іменник має концептуальну структуру, яка формується взаємодією кон-
цептуальних ознак, або концептів, твірної одиниці з концептуальними ознаками, або 
концептами, суфіксів. У результаті похідні одиниці презентують концепти, утворені у 
результаті взаємодії концептів твірної одиниці та суфікса: «ПС (похідне слово – наша 
примітка) завжди «схоплюють», строго кажучи, концептуальні структури, тобто певні 
об’єднання концептів» (переклад наш – О. І.) [5: 426]. 

Ми вживаємо термін словотвірний концепт, оскільки вербалізаторами такого кон-
цепту виступають словотворчі елементи похідних іменників – похідні одиниці та слово-
творчі форманти. Мовна одиниця Klassiker у першому та другому лексичному значеннях 
презентує словотвірний концепт ОСОБА ЯК ВИКОНАВЕЦЬ ДІЇ, утворений предмет-
ною концептуальною ознакою твірної одиниці Klassik та концептуальною ознакою осо-
би словотворчого форманту –er, у третьому значенні презентує словотвірний концепт 
ПРЕДМЕТ ЯК ОБ’ЄКТ АБО РЕЗУЛЬТАТ ДІЇ, утворений взаємодією предметної концеп-
туальної ознаки твірної одиниці Klassik та концептуальної ознаки предмета словотвор-
чого форманту –er. Як бачимо, одна й та ж мовна одиниця може вербалізувати концепту-
алізацію різних типів, яка здійснена шляхом обрання однієї твірної одиниці (Klassik) та 
різних концептуальних ознак суфіксів (концептуальна ознака особи та предмета).

Якщо у наведеному прикладі Klassiker словотвірний концепт ОСОБА ЯК ВИКО-
НАВЕЦЬ ДІЇ утворений взаємодією предметної концептуальної ознаки твірної одиниці 
Klassik та концептуальної ознаки особи словотворчого форманту –er, то мовна одиниця 
Käufer також презентує словотвірний концепт ОСОБА ЯК ВИКОНАВЕЦЬ ДІЇ, проте 
у цьому випадку вказаний концепт утворений взаємодією акціональної концептуальної 
ознаки твірної одиниці kaufen та концептуальної ознаки особи словотворчого форманту 
–er. Можна зробити висновок, що один і той же словотвірний концепт може бути резуль-
татом концептуалізації різних типів. 

Розглянемо інший приклад: мовна одиниця Wäscherei презентує словотвірний кон-
цепт МІСЦЕ ЗА ВИКОНУВАНОЮ ДІЄЮ, який утворений взаємодією акціональної 
концептуальної ознаки твірної одиниці waschen та концептуальної ознаки предмета 
словотворчого форманту –erei або словотвірний концепт МІСЦЕ ЗА ВИКОРИСТОВУ-
ВАНИМ АБО ВИГОТОВЛЮВАНИМ ПРЕДМЕТОМ взаємодією предметної концеп-
туальної ознаки твірної одиниці Wäsche та концептуальної ознаки місця словотворчого 
форманту –erei. Очевидно, що внаслідок різних способів концептуалізації, а саме обран-
ня відмінних твірних концептуальних ознак загальний словотвірний концепт (МІСЦЕ) 
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може співпадати, проте конкретизований словотвірний концепт відрізнятися – МІСЦЕ 
ЗА ВИКОНУВАНОЮ ДІЄЮ, де основою концептуалізації обрана акціональна концеп-
туальна ознака, та МІСЦЕ ЗА ВИКОРИСТОВУВАНИМ АБО ВИГОТОВЛЮВАНИМ 
ПРЕДМЕТОМ, де основою концептуалізації обрана предметна концептуальна ознака.

Концептуальна структура похідних іменників німецької мови з метонімічним суфік-
сальним формантом є інтегральним утворенням, складовими якого є структурні елемен-
ти похідного слова – твірна одиниця та суфікс, які за певною пропозиційною схемою 
утворюють концептуальну структуру похідного слова. Концептуальна семантика твірної 
одиниці та суфікса формує концептуальний зміст похідних іменників німецької мови з 
метонімічним суфіксальним формантом, у результаті взаємодії їх концептів або концеп-
туальних ознак формується словотвірний концепт похідного іменника. Подальше дослі-
дження може бути спрямоване на створення типології словотвірних концептів похідних 
іменників німецької мови з метонімічним суфіксальним формантом.
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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ СТРУКТУРА И КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
ПРОИЗВОДНЫХ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 
С МЕТОНИМИЧЕСКИМ СУФФИКСАЛЬНЫМ ФОРМАНТОМ

В статье исследуются когнитивные особенности производных существительных 
немецкого языка с метонимическим суффиксальным формантом, их концептуаль-
ная структура, которая образована мотивирующей единицей и суффиксом по пропо-
зициональной схеме, и концептуальный смысл, который составляют концепты или 
концептуальные признаки мотивирующей единицы и суффикса.

Ключевые слова: концептуальная структура, концептуальное содержание, 
производные существительные, метонимический суффиксальный формант, немец-
кий язык.
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The article investigates the cognitive features of German derivative nouns with metonymic 
suffi xed formant, their conceptual framework, which is formed by motivating units and a suffi x 
on the propositional schema and conceptual meaning, which make up concepts or conceptual 
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НІМЕЦЬКІ ТА УКРАЇНСЬКІ ПАРЕМІЇ СЕМАНТИЧНОЇ СФЕРИ «ШЛЮБ» 
(ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ)

У статті розглядаються паремії німецької та української мови, які належать до 
семантичної сфери «Шлюб», простежуються універсальні риси та національно-куль-
турна специфіка їх гендерної стереотипізації.

Ключові слова: паремія, гендерний стереотип, андроцентричний, універсальність, 
національно-культурна специфіка.

Поняття предмета фразеології залишається дискусійним і сьогодні, оскільки не іс-
нує одностайної думки щодо визначення обсягу фразеології. В цілому вчені розглядають 
фразеологічний фонд мови у вузькому і широкому розумінні. «Представники вузького 
розуміння обсягу фразеології (О.І.Смирницький, О.М. Бабкін, Н.Н. Амосова, Х. Касарес 
та ін.) об’єктом дослідження вважають лише ті звороти, які виконують у мові функцію 
номінації (у семантичному відношенні вони рівнозначні слову)» [2, с. 23].

Оскільки прислів’я і приказки виконують у мовленні функцію комунікації, то при-
хильники цього напряму виносять їх за межі фразеології. Так, наприклад, Н.Н. Амосова 
називає прислів’я та приказки «притчами-мініатюрами», особливостями яких є їх функ-
ціонування в синтаксично замкнутому вигляді; вони виконують функцію комунікації, а 
не номінації, цілісне значення їм не властиве, в систему мови вони не входять. Це авто-
номні самовичерпні і за структурою, і за змістом речення [1, с. 143-145].

Більш поширеною точкою зору на обсяг фразеології є її трактування у широкому 
розумінні. Прихильники цієї концепції вважають, що до фразеології повинні входити 
всі стійкі сполуки слів, у тому числі прислів’я, приказки, крилаті слова та афоризми. 
Ця точка зору стала класичною. Твердження про належність прислів’їв та приказок 
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до фразеологічного фонду висловлюють також А.Н. Баранов та Д.О. Добровольський, 
оскільки, на їх думку, прислів’я завжди стійкі, а в багатьох випадках також ідіоматичні: 
«Прислів’я – це фразеологізми зі структурою речення, які мають у своєму значенні ідею 
всезагальності, іллокутивну семантику рекомендації / поради (повчання) і характеризу-
ються відносною дискурсивною самостійністю» [3, с. 68-70].

Хоча за багато століть функція паремій змінилася, як і зменшилась їхня кількість, 
вони і досі залишаються важливою частиною комунікативного акту. У наш час можна 
спостерігати вільне чи навіть грайливе вживання паремій як у побутовому спілкуванні, 
так і в художній літературі, чи навіть у ЗМІ. Та все ж, повнота змісту і формальне у 
паремії надають висловлюванню як і раніше наполегливу і переконливу силу. Це явище 
ефективно використовується у повсякденному житті пресою, рекламою та ін.

Загальновідомим є той факт, що найбільш яскравими фіксаторами культурно-наці-
ональних еталонів і культурно значущих концептів, які передаються з покоління в по-
коління є саме прислів’я та приказки. З огляду на специфіку відображення гендерних 
стереотипів до таких концептів можна віднести також «маскулінність» і «фемінінність».

Пареміологія як важлива складова ідіоматики нав’язує носіям мови готові схеми 
для оцінювання жіночих та чоловічих якостей. Саме у ній відбитий досвід патріархаль-
ного суспільства. Підбір паремій, які характеризують жінку нерозумною, недалекою, 
безпорадною, негативно оцінюють жіночі якості (ініціативність, непоступливість, ці-
леспрямованість), що є позитивними для чоловіка, можна знайти у кожному фразеоло-
гічному словнику. 

Ця стаття присвячена дослідженню гендерного аспекту паремій семантичної сфери 
«Шлюб» на матеріалі німецької мови у зіставленні їх з паремійним фондом української 
мови. Метою є виявлення універсальних, спільних рис гендерної стереотипізації чолові-
ка та жінки у шлюбі, а також встановлення національно-культурної специфіки досліджу-
ваних паремій через пошук ідіоетнічних образів в їх основі.

Як відомо, ідіоматика широко використовується у писемному та усному мовленні, а 
отже тісно пов’язана із процесами розвитку суспільства і значною мірою перебуває під 
впливом суспільної думки [4]. На наш погляд, саме ті установки і стереотипи, що були 
історично сформовані у суспільстві і зафіксовані у паремійних одиницях, дозволяють 
пізнати глибоко архаїчний андроцентричний погляд суспільства на жінку у порівнянні з 
сучасною ідіоматикою, що актуалізується у публіцистичному тексті і є суттєво скорего-
ваною феміністичною критикою мови.

Однією із найбільш гендерно стереотипізованих сфер у німецькій пареміології є під-
група «Значущість жінки для вдалого шлюбу». Як у німецькій, так і в українській па-
реміології простежуємо прагматичне ставлення до жінки, тобто вона виступає перш за 
все об’єктом дії. Напр.: нім. Eine gute Frau ist Goldes wert. (досл. хороша жінка варта 
золота), що в українському варіанті звучить як Хороша жінка – кам’яна стінка./ Добра 
жінка – щастя, а лиха – трясця. 

Універсальність концептуалізації спостерігаємо також щодо ролі жінки-домогоспо-
дарки. Напр., нім. Das Auge der Frau hält die Stube (das Haus) rein. – укр. Добра жінка 
дім береже, а лиха рукавом рознесе./У хорошої хазяйки хата – повна чаша. Обидві па-
ремії містять поєднання образу будинку (Stube, Haus, дім, хата) та ролі жінки у ньому. 
Ще одним прикладом хазяйновитості є паремії нім. Einer reinlichen Frau fehlt es nie an 
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Wasser. – укр. Як сорочка біла, то і жінка мила. Лексеми Wasser та reinlich викликають 
асоціації чистоти, охайності. В українському варіанті це символізує біла сорочка, тобто 
чиста, випрана.

Андроцентричний погляд на роль жінки у домі підкреслюють і такі пареміологічні 
одиниці, як напр.: нім. Frauen und Ofen bleiben zu Hause. (досл. жінки і печі залишають-
ся вдома) – укр. Жінці місто, де місять тісто./ Жіноча річ коло припічка. Внутрішня 
форма відсилає реципієнта до образу печі, тобто приготування їжі як головного завдання 
жінки: нім. Ofen, укр. місце, де місять тісто/припічок.

Інша паремія засвідчує традиційний розподіл обов’язків: Frau und Katze gehören ins 
Haus, Mann und Hund auf den Hof. Жінка асоціюється з кицькою як хатньою твариною, 
її головне завдання – господарювання в межах дому. Натомість чоловік, як і собака, за-
ймається справами поза межами дому. В українському варіанті жінці також відводиться 
місце виключно в межах дому: Бабі (жінці) дорога – од печі до порога.

Важливість виконання жінкою головних завдань наголошують паремії: нім. Schön-
heit kann man nicht essen. – укр. Краси на тарілці не подаси. У перекладі це означає: 
«красу їсти не будеш», тобто, необхідно обирати ту жінку, яка вміє виконувати свої за-
вдання, зокрема готувати їжу.

Метафоричне переосмислення образу їжі (нім. Mahl) та жінки (як об’єкту спожи-
вання) вербалізоване у паремії: Auf ein gutes Mahl und eine gute Frau wartet man nicht zu 
lange. (досл. на хорошу їжу і добру жінку не доводиться довго чекати). Маємо також 
схожий український відповідник: Воду вари – вода буде, жінка умре – друга буде. (Чоло-
вік не прив’язаний до однієї жінки, він швидко може знайти собі іншу на заміну).

Важливим аспектом є розподіл ролей чоловіка і жінки у сім’ї. Слід зазначити, що 
в українській пареміології засуджується верховенство жінки, напр.: Як жінка верхово-
дить, так чоловік по сусідах ходить. Німецька пареміологія вказує на те, що жінка має 
вередливий характер і їй потрібно догоджати, щоб уникнути суперечок: Wer in seinem 
Hause Friede haben will, der muss tun, was die Frau will. (Friede – мир, спокій можливий 
лише тоді, коли задоволені бажання жінки).

Зауважимо, що у цій підгрупі є паремії, які наголошують на важливості жінки для 
чоловіка. Напр., нім. Wer kein Weib hat, der hat auch kein Haus. та укр. Без хазяїна двір 
плаче, а без хазяйки – хата./ Чоловік у домі – голова, а жінка – душа. У обох мовах при-
сутній образ Haus – будинок, як символ домашнього затишку.

Ще одним прикладом важливості жінки є нім. Wer vorwärts kommen will, muss seine 
Frau fragen. В українському фонді немає точного відповідника, однак схожими за зміс-
том є Добра жінка чоловіка на ноги поставить, а лиха із ніг звалить./Нема кращого 
друга як вірна супруга.

У підгрупі «Поради стосовно сімейного життя» одним з найважливіших аспектів 
є поради стосовно правильного вибору дружини. У досліджуваних одиницях обох мов 
фігурує твердження про те, що не варто поспішати у цій справі, напр.: нім. Heiraten ist 
kein Pferdekauf. – укр. Сватання не катання: швидко коней не гони. За історичною тра-
дицією на конях їздили чоловіки, а тому ця одиниця в обох мовах первинно стосується 
чоловіків. Український варіант Жениться – не галушок наварить містить образ «галуш-
ки», що є специфічним для української культури.
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При виборі нареченої слід зважати на її працьовитість: нім. Suche dir deine Frau nicht 
beim Tanzen, sondern bei der Erntearbeit im Feld. – укр. Як жнива, так і дівка крива. Оби-
два приклади за внутрішньою формою відсилають реципієнта до процесу роботи в полі, 
як перевірки жінки на працьовитість.

Цікавим фактом є пріоритет розуму жінки над красою в українській пареміології: 
На красиву жінку гарно дивиться, а з розумною гарно жить. У німецькому варіанті є 
специфічне протиставлення розуму і краси жінки (і чоловіка): Die Schönheit des Mannes 
liegt in seinem Verstand, der Verstand der Frau liegt in ihrer Schönheit.

Особливим прагматичним ставленням до жінки в обох культурах відзначені паремії 
нім. Frauen, Pferde und Uhren soll man nicht verleihen та укр. Жінки, рушниці й собаки на 
прокат не дають/ Жінки та люльки нікому не позичай (пор. нім. verleihen, укр. дати на 
прокат, позичати). Жінка розглядається як річ, котру не можна позичати і зіставляєть-
ся з тими предметами вжитку, які є найбільш цінними у побуті: нім. Frau – Pferd, Uhr / 
укр. жінка – рушниця, собака, люлька). Сучасне життя зумовило переосмислення цінніс-
них предметів, а отже заміну образів, проте зміст залишився незмінним: Frau, Auto und 
Zahnbürste soll man nicht verleihen.

В українському фонді маємо також варіант Коня у позику не давай, а жінки у придан-
ки не пускай. Тут фігурує образ коня як і в німецькому «Frauen, Pferde…», однак замість 
позичання жінки йдеться про її гуляння на весіллі (приданки – множинний іменник, іс-
тота: весільні гості з боку нареченої). Таким чином, в обох культурах жінка визначається 
як один з найцінніших предметів вжитку для чоловіка.

Патріархальні застереження, звернені до чоловіка, порівнюють небезпеку одружен-
ня з небезпекою на війні: нім. Gehst du in den Krieg, so bete einmal; gehst du zur See, zwei-
mal; gehst du aber in die Ehe – dreimal. – укр. Женитись і йти на війну не совітуй нікому.

Важливим постулатом цієї підгрупи є засудження великої вікової різниці між чолові-
ком та жінкою: нім. Junge Frau und alter Mann sind ein trauriges Gespann. – укр. Де чоловік 
старий, а жінка молода – там рідко згода бува/ У старого жінка молода – велика біда. 
Прикладом універсальності є також паремії, що пророкують недовготривалість таких 
сімейних союзів: нім. Wenn ein Alter ein junges Weib nimmt, so lacht der Tod. – укр. Не 
надовго старий жениться: як не вмре, то сказиться. (нім. Tod – смерть – укр. вмерти).

Згідно з патріархальною традицією, для вдалого шлюбу дівчина повинна мати при-
дане, яке чоловік повинен вміти добре використати: Wenn die Frau nichts hat und der 
Mann nichts tut, wird die Ehe selten gut. Проте, коли є велика соціальна нерівність (багата 
наречена), придане може оцінюватися негативно: Ist das Geld die Braut, so wird die Ehe 
selten gut. – укр. Багатую взять – буде попрікать./ Жінчине добро кілком у горлі стоїть.

Деякі українські паремії наголошують на пріоритетності інших цінностей: Жінчи-
ним багатством віку не проживеш/ Не з багатством жить, а з людиною.

Окрім того, українська пареміологія містить поради у шлюбі і для жінок: Заміж іти 
не на рік, а на цілий вік/ Не йди заміж за старого, бо бабою будеш. Тут також вербалізу-
ється значущість чоловіка для жінки у шлюбі, напр.: Чоловік, як ворона, а все ж жінці 
оборона. Схожі приклади у німецькомовному матеріалі ми не виявили.

У підгрупі «Єдність чоловіка і жінки» наявні як універсальні, так і ідіоетнічні 
одиниці. Так, універсальними є паремії, що вербалізують єдність та нерозривність по-
нять «жінка» і «чоловік»: нім. Mann und Weib sind ein Leib. – укр. Муж та жона – одна 
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сатана/ Найкраща спілка – чоловік та жінка. Специфічним прикладом є укр. Чоловік з 
жінкою, що борошно з водою, що свідчить про роль хліба в українській культурі (борош-
но і вода – основні складові для випікання хліба). Наголошується взаємна необхідність 
жінки та чоловіка в німецькому варіанті Der Mann macht die Frau und die Frau den Mann. 
В українській мові є схожа за внутрішньою формою паремія: Чоловік жінці – краще 
рідної матері, жінка чоловікові – краще рідного батька.

До цієї підгрупи належать також ідіоетнічні одиниці з використання антропонімів. 
Однак, актуальне значення у наведених паремій залишається універсальним для обох 
мов. Напр., нім. Hans ist seiner Grete wert. – укр. Який Самійло, така й Самійлиха (чо-
ловік і жінка варті один одного). Або ж нім. Jeder Töffel fi ndet seine Grete – укр. Кожна 
птиця знайде свого Гриця (кожна жінка знайде чоловіка до пари).

Висновки. У ході дослідження ми виявили як універсальні, так і національно спе-
цифічні риси гендерної стереотипізації. На основі зіставлення очевидною стає значна 
міра універсальності концептуалізації сфери «Шлюб» у обох мовах. Це підтверджується 
наявністю спільних внутрішніх образів та загальними стереотипними приписами, що в 
тій чи іншій мірі відображаються в паремійному фонді обох зіставлюваних мов. Поряд з 
цим виявлено специфічні національно-культурні елементи, лексеми-образи, характерні 
для кожного культурного ареалу.

Гендерно марковані паремії обох мов виявляють високий ступінь консервативності за-
кладених у них андрогенних характеристик. Так, жінка постає перш за все у ролі дружи-
ни, домогосподарки. Позитивно конотованими є такі риси як хазяйновитість, приваблива 
зовнішність, негативно – погана вдача, невиконання своїх обов’язків та ін. Натомість 
чоловік постає як опора суспільства і голова сімейства. Це підтверджує припущення про 
історично сформовані глибоко патріархальні традиції як німецького, та і українського 
соціуму, первинно малу агентивність жінки та відведення їй другорядних ролей у шлюбі. 

Як відомо, в паремійних корпусах різних мов присутні десятки тисяч паремійних 
одиниць, проте вживаються вони дуже обмежено. Статистичні дані стверджують, що 
лише 30 відсотків паремій з паремійних корпусів функціонують у сучасному мовлен-
ні. Таким чином, подальшу перспективу дослідження вбачаємо у перевірці реального 
функціонування патріархальних стереотипів, відображених у паремійних одиницях, у 
свідомості мовців шляхом опитування інформантів-носіїв мови.
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НЕМЕЦКИЕ И УКРАИНСКИЕ ПАРЕМИИ СЕМАНТИЧЕСКОЙ СФЕРЫ 
«БРАК» (ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ)

В статье рассматриваются паремии немецкого и украинского языка семантиче-
ской сферы «Брак», прослеживаются универсальные черты и национально-культурная 
специфика их гендерной стереотипизации.

Ключевые слова: паремия, гендерный стереотип, андроцентричный, универсаль-
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GERMAN AND UKRAINIAN PROVERBS BELONGING TO THE SEMANTIC 
SPHERE «MARRIAGE» 

(GENDER ASPECT)
The article presents the analysis of the proverbs of the German and Ukrainian language 

which belong to the semantic sphere «Marriage». The main aim is to trace certain universal 
features and national specifi cs of the gender stereotypes of the units under study.
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ОНИМИЗАЦИЯ КАК СПОСОБ НОМИНАЦИИ ЭРГОНИМОВ 
(НА ПРИМЕРЕ НАЗВАНИЙ ПАРИКМАХЕРСКИХ И САЛОНОВ КРАСОТЫ)

В статье рассматриваются названия парикмахерских и салонов красоты, об-
разованные при помощи онимизации. Определяются апеллятивы, которыми мотиви-
рованы данные онимные единицы, выявляются номенклатурные термины, типичные 
для данных онимов. Такие термины используются в сочетании с лексемами, которые 
указывают на качество оказываемых услуг (на качество стрижки, на смену имиджа), 
на уникальность объекта среди подобных. 

Ключевые слова: оним, ономастическое пространство, эргоним, онимизация, спо-
соб номинации, апеллятив. 

Имена собственные характеризуют традиции определенного этноса, являются хра-
нителями материальной и духовной культуры. Совокупность онимов составляет онома-
стическое пространство региона, основным пластом которого являются антропонимы 
и топонимы. Развитие общества способствует созданию новых имен собственных, об-
разующих ономастические классы, находящиеся на периферии ономастического про-
странства. К ним относятся и названия “делового объединения людей, в том числе союза, 
организации, учреждения, корпорации, предприятия, общества, заведения, кружка”, под 
которыми понимаются эргонимы [2: 151]. Сфера услуг наиболее динамично развивает-
ся, а эргонимы считаются часто сменяемыми названиями объектов, что и обусловливает 
актуальность исследования. Эргонимы следует рассматривать как свернутый текст, кото-
рый “по-разному и всякий раз в неравном объеме актуализируется в различных речевых 
ситуациях и состоит из нескольких логико-информационных модулей” [1: 6]. Данные 
ономастические единицы исследовались в работах М.В. Горбаневского, Ю.А. Карпенко, 
А.М. Мезенко, А.В. Суперанской, В.И. Супруна, Е.В. Тихоненко и др. При их рассмо-
трении выявляется национально-культурная специфика таких номинаций, семантика их 
апеллятивов и модели их формирования, используемые в определенном регионе. Эрго-
нимы выполняют основные функции, присущие именам собственным: идентификаци-
онно-дифференцирующую, номинативную, денотативную, сигнификативную, а в силу 
своей специфики и информационную, рекламную, мемориальную, агитационную.

Материалом исследования послужили названия салонов красоты и парикмахерских 
ирландских городов. Такие онимы относятся к искусственно созданным именам, для них 
характерна семантическая прозрачность, а также наличие мотивационных связей, так 
как существует связь между апеллятивом, от которого образован эргоним, и объектом. 
Как и все онимы, к способам их номинации относятся онимизация, включающая ассоци-
ативно-образную номинацию, языковая игра, а также трансонимизация. 

В состав таких наименований может входить дифференциатор (номенклатурный тер-
мин), а именно лексема, которая указывает на тип объекта, а также апеллятив, который 
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характеризует данный объект. Названия салонов красоты The Salon (Уотерфорд), The 
Salon (Дроэда), Salon (Kорк) мотивированы только номенклатурным термином salon 
‘салон’. Следующие эргонимы региона также мотивированы апеллятивами, указываю-
щими на определенную услугу: Essential Therapy (Уотерфорд) – от лексем essential ther-
apy ‘базовая терапия’, Nail & Beauty Bar (Дроэда) – от апеллятивов nail & beauty ‘ногти 
и красота’, bar ‘cтойка’, Centre of Trichology (Лимерик) – от лексемы centre of trichology 
‘центр трихологии’. 

В наименованиях салонов красоты частым является использование лексемы beauty 
salon ‘салон красоты’ в качестве номенклатурного термина. Как правило, в препозиции 
находится апеллятив, который характеризует услугу. Название Mystique Beauty Salon 
(Слайго) образовано от лексемы mystique ‘загадочное обаяние’, наименование Wellness 
Beauty Salon (Муллингар) мотивировано лексемой wellness ‘здоровье, благополучие’. 
Эргонимы Serenity Beauty Salon (Голуэй), Pretty Woman Beauty Salon (Монахан), Freckles 
Beauty Salon (Монахан), Seventh Heaven Beauty Salon (Лимерик) соотносятся с апелля-
тивами serenity ‘светлость’, pretty woman ‘красотка’, freckles ‘веснушки’, seventh heaven 
‘седьмое небо’. Название Top To Toe Beauty Salon (Дроэда) образовано от выражения top 
to toe ‘с ног до головы, от кончиков пальцев до кончиков ногтей’ и указывает на харак-
тер услуги. Эргоним You-Nique Beauty Salon (Kорк) мотивирован лексемой unique ‘уни-
кальный’, которая графически передается как местоимение you и финаль -nique. Лексема 
unique ‘уникальный’ в своей полной форме зафиксирована в наименовании Unique Hair 
Studio (Лимерик). Название U-Nique Eu.Intl (Уотерфорд) также соотносится с данной 
лексемой, которая имеет форму разговорного варианта местоимения you (U) и финали 
-nique. Ономастическая единица Nu-U Beauty Salon (Голуэй) образована от апеллятива 
Nu-U (new you) ‘новая(-ый) ты’. 

Частотным является в номинации эргонимов данной группы использование номенкла-
турного термина hair salon ‘салон-парикмахерская’. Наименования Transformations Hair 
Salon (Лимерик), Juicy Hair Salon (Лимерик), Rumours Hair Salon (Лимерик), Total Look 
Hair Salon (Голуэй), The Cut & Wave Hair Salon (Дроэда), New Image Hair Salon (Дроэда), 
Way A Head Hairdressing Salon (Голуэй) в сочетании с данным номенклатурным термином 
образованы от лексем transformation ‘превращение’, juicy ‘сочный’, rumours ‘слухи’, total 
‘полный’, look ‘внешний вид’, cut ‘стричь’, wave ‘завивать’, new image ‘новый имидж’. 
Апеллятив way a head (way ‘путь’, a head ‘голова’) соотносится с лексемой ahead ‘вперёд’.

Лексема hair & beauty salon ‘парикмахерская и салон красоты’ также является про-
дуктивной при образовании эргонимов данной группы. Данным номенклатурным тер-
мином мотивированы наименования Free Spirit Hair & Beauty Salon (Дроэда), Headers 
Hair & Beauty Salon (Донегол), New Look Hair &  Beauty Salon (Дроэда), Care Hair & 
Beauty Salon (Голуэй), Zest Beauty & Body Salon (Лимерик). Эти названия происходят от 
апеллятивов free spirit ‘свободный дух’, header ‘удар по голове, игра головой’, new look 
‘новый внешний вид’, care ‘забота’, zest ‘то, что придает вкус, пикантность, ‘изюмин-
ка’. Наименования The Beauty Clinic (Дроэда), Pretty Woman Beauty Clinic (Муллингар), 
The Personal Touch Face & Body Clinic (Донегол), Elite Beauty Clinic (Голуэй), Aroma-
therapy Health & Beauty Clinic (Голуэй) образованы от лексемы beauty clinic ‘клиника 
красоты’. В их состав входят также лексемы pretty woman ‘красотка’, the personal touch 
‘персональние прикосновение’, elite ‘элитный’, aromatherapy ‘ароматерапия’.
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Эргонимы Shades Hair Studio (Уотерфорд), Artwork Hair Studio (Слайго), Clipso Hair 
Studio (Kилдэp), Flair Hair Studio (Лимерик), Miracles Hair Studio (Лимерик), Profi le Hair 
Studio (Голуэй), Precision Hair Studio (Дроэда) соотносятся с номенклатурным термином 
hair studio ‘студия-парикмахерская’. Он зафиксирован с апеллятивами shade ‘оттенок, 
нюанс’, artwork ‘произведение искусства’, clip ‘стричь’, fl air ‘в своеобразном стиле’, 
miracle ‘удивительная вещь’, profi le ‘профиль’, precision ‘тщательность, точность’.

Еще один вариант номенклатурного термина – лексемы hair ‘волосы’ и design 
‘дизайн’, которые представлены в составе эргонимов Profi le Hair Design (Муллингар), 
Oasis Hair Design (Слайго), Studio 1 Hair Design (Шаннон), Elite Hair Design (Уотерфорд), 
Fusion Hair Design (Лимерик), Sculptures Hair Design (Дроэда), Sapphir Hair Design 
(Дроэда), Silk Hair Design (Aнтрим), Indulgence Beauty & Hair Design (Муллингар). 
Данные наименования образованы от апеллятивов profi le ‘профиль’, oasis ‘оазис’, stu-
dio ‘студия’, нумеративный компонент 1 указывает на главную, доминирующую роль 
данного объекта, elite ‘элитный’, fusion ‘слияние’, sculpture ‘скульптура, ваяние’, sapphir 
‘сапфир’, silk ‘шелк’, indulgence ‘потакание своим слабостям’.

Около трети наименований не содержат номенклатурный термин, а мотивированы 
апеллятивами, которые свидетельствуют об уникальности объекта, что он является пре-
восходным, самым лучшим, совершенным. Эргонимы Vanity Within (Лимерик), Sheer Per-
fection (Лимерик), Glow (Дроэда) происходят от лексем vanity within ‘самолюбие в душе, 
в мыслях’, sheer ‘абсолютный’, perfection ‘совершенство, безупречность’, glow ‘свет, от-
блеск’. Наименование Pure Bliss (Уотерфорд) мотивировано лексемами pure ‘истинный’ 
и bliss ‘блаженство, счастье’, название Heavenly Bodies (Лимерик) происходит от апелля-
тивов heavenly ‘великолепный, восхитительный’, bodу ‘тело’, наименование Sixth Sense – 
Beauty Treatments & Holistic Massage (Лимерик) соотносится с лексемой sixth sense ‘шестое 
чувство, интуиция’. Эргонимы Oddlooks Make-up and Beauty (Дроэда), Ritz Hair (Голуэй), 
Cosmic Hair & Beauty (Лимерик), Synergy 4 Beauty, Hair & Health (Kилдэp) образованы 
от апеллятивов оddlook ‘необычный внешний вид’, ritz ‘шик’, сosmic ‘грандиозный’, 
synergy ‘синергия, совместные усилия’, в последнем названии нумеративный компонент 4 
заменяет графическое выражение предлога for ‘для’. Название All Tan & Beauty (Лимерик) 
содержит лексему all ‘все’, которая указывает на полный спектр услуг.

В эргонимах, которые образованы без участия номенклатурного термина, преобла-
дает лексема beauty ‘красота’. Она употребляется в сочетании с апеллятивами absolute 
‘абсолютный’ – Absolute Beauty (Донегол), ultimate ‘максимальный’ – Ultimate Beauty 
(Лимерик), eternal ‘вечный’ – Eternal Beauty (Дроэда), cosmo ‘космо’ – Cosmo Beauty (Уо-
терфорд), purejoy ‘настоящая радость’ – Purejoy Beauty (Голуэй), allure ‘очарование’ – 
Allure Beauty (Лимерик), ambiance ‘атмосфера, общее настроение’ – Ambiance Beauty 
(Kорк). Наименования Miracles Beauty (Муллингар), Beauty Secrets (Лимерик), Shades of 
Beauty (Лимерик), Pearl Beauty (Уотерфорд), Essence of Beauty (Муллингар) мотивирова-
ны лексемами miracle ‘чудо’, beauty secrets ‘секреты красоты’, shades of beauty ‘оттенки 
красоты’, pearl ‘жемчужина’, essence of beauty ‘сущность красоты’. В ряде случаев эрго-
нимы образованы от лексемы beauty ‘красота’ с добавлением антропонимического ком-
понента. Наименование Beauty by Lorraine (Лимерик) происходит от данной лексемы и 
имени Lorraine, название Total Beauty By Trish (Лимерик) мотивировано апеллятивами 
total ‘полный, всеобъемлющий’, beauty ‘красота’ и женским именем Trish. Около 3 % 
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исследуемых единиц представляют собой сочетание лексемы beauty ‘красота’ и апел-
лятива, указывающeго на тип помещения, в которoм распoложен объект сферы услуг. 
Наименования The Hair and Beauty Quarter (Слайго), Beauty Corner (Kорк), Beauty Store 
(Лимерик), House of Beauty (Kорк), Beauty Rooms (Голуэй) образованы при помощи лек-
сем beauty ‘красота’ и quarter ‘квартал’, room ‘комната’, сorner ‘уголок’, store ‘магазин’. 
Название Beauty At The Blue Door (Лимерик) происходит от апеллятива beauty at the blue 
door ‘красота за голубой дверью’. В единичных случаях эргоним представляет собой 
словосочетание: название Beauty With A Difference (Леттеркенни) соотносится с лексема-
ми beauty ‘красота’, difference ‘отличие, разница’.

В названиях парикмахерских чаще всего выявляется апеллятив hair ‘волосы’. Эр-
гонимы Hair Kiosk (Лимерик), House Of Hair (Лимерик), Ours Hair Fashions (Лимерик), 
The Hair Gallery (Лимерик), The Hair Shop (Лимерик), The Hair Company (Голуэй) моти-
вированы лексемой hair ‘волосы’ в сочетании с апеллятивами kiosk ‘киоск’, house ‘дом’, 
fashion ‘мода’, gallery ‘галерея’, shop ‘магазин’, company ‘компания’. Ассоциативно-об-
разная номинация выявляется в наименованиях Hair Affair (Лимерик), Hair Mechanics 
(Муллингар), Hair Express (Монахан), Fusion Hair (Уотерфорд), которые происходят 
от сочетания лексем hair ‘волосы’ и affair ‘любовная связь, роман’, представляющие в 
английском языке рифму, hair ‘волосы’ и mechanics ‘механика’, hair ‘волосы’ и express 
‘срочно, спешно; экстренно’, fusion ‘слияние’ и hair ‘волосы’. 

Эргонимы данной группы мотивированы лексемами, указывающими на качество 
стрижки. Наименование V A Supercuts (Лимерик) происходит от лексемы supercut ‘су-
перстрижка, фасон стрижки’, название Power Cuts (Муллингар) – от апеллятива power 
‘сила, энергия’, cut ‘стрижка’, единица Premier Cuts (Лимерик) – от лексем premier ‘пер-
вый, главный’, cut ‘стрижка’, эргоним Cool Cuts (Дроэда) происходит от апеллятивов 
cool ‘классный’, cut ‘стрижка’. Названия A Cut Above (Уотерфорд), Image Cut (Донегол), 
образованы от лексем a cut above ‘больше, чем стрижка’, image ‘имидж’, cut ‘стрижка’. 
Эргоним She Clips (Лимерик) мотивирован лексемой clip ‘стричь’, наименование Clipso 
(Kорк) также соотносится с апеллятивом clip, название Cut & Blo Hair Fashions (Голуэй) 
образовано от лексем сut ‘стричь’ и blo (blow) ‘высушить волосы феном’. Ономастиче-
ская единица Curl Up ’n’ Dye (Уотерфорд) происходит от апеллятива curl up ‘завивать’ и 
dye ‘окрашивать волосы’. В названиях As You Like It (Монахан), All About You (Лимерик), 
Beautiful You (Лимерик), которые образованы от апеллятивов as you like it ‘как тебе 
нравится’, all about you ‘все для тебя’, beautiful you ‘красивая (ый) ты’, прослеживается 
цель номинатора понравиться клиенту.

Онимы Hers & Sirs (Уотерфорд), Shapes 4 Men (Лимерик), мотивированы апеллятивами 
hers & sirs ‘ее и его’, которые представляют собой рифму; shapes 4 men ‘стрижки для 
мужчин’. Наименование Guys ’N’ Dolls (Уотерфорд) соотносится с апеллятивами guys 
‘парни’ и dolls ‘девушки’. Такие лексемы указывают на вид услуги: парикмахерская как 
для мужчин, так и для женщин, или только для мужчин. 

В номинации данных объектов выявляются в качестве мотиваторов и флористиче-
ские лексемы. Так, эргоним Green Orchid (Kорк) происходит от лексемы green orchid 
‘зеленая орхидея’, наименование Tiger Lily (Монахан) – от апеллятива tiger lily ‘тигровая 
лилия’, единица Mimosa Beauty Salon (Уотерфорд) – от лексем mimosa ‘мимoза’, beauty 
salon ‘салон красоты’. 
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Таким образом, англоязычные названия парикмахерских и салонов красоты 
мотивированы номенклатурными терминами beauty salon, hair salon, hair studio, hair 
design. Они используются в сочетании с лексемами, которые указывают на качество 
оказываемых услуг (pure bliss, sixth sense, allure), на качество стрижки (cool cut, image 
cut), на уникальность объекта среди подобных (elite, artwork), на смену имиджа (transfor-
mation, shade, total look). В данных эргонимах прослеживается стремление номинатора 
выделить объект, привлечь к нему внимание.
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ОНІМІЗАЦІЯ ЯК СПОСІБ ТВОРЕННЯ ЕРГОНІМІВ
(НА ПРИКЛАДІ НАЗВ ПЕРУКАРЕНЬ І САЛОНІВ КРАСИ)

У статті розглянуто назви перукарень та салонів краси, утворені шляхом оніміза-
ції. Визначено апелятиви, якими мотивовано ці онімні одиниці, виявлено номенклатурні 
терміни, типові для цього типу онімів. Такі терміни вживано у поєднанні з лексемами 
на позначення якості послуг, що надаються (на якість стрижки, на зміну іміджу), на 
унікальність об’єкта з-поміж подібних.

Ключові слова: онім, онімний простір, ергонім, онімізація, спосіб номінації, апеля-
тив.
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ONYMIZATION AS A MEANS OF ERGONYM NOMINATION 
(BASED ON TERMS OF HAIRDRESSER’S AND BEAUTY SALONS)

The article deals with the names of hairdresser’s and beauty salons, which are formed with 
onymization. These units are motivated by the appellatives, which are considered to be the typi-
cal nomenclature terms for these onyms. Such terms are used with lexemes, which denote the 
quality of the offered services (the cut quality, the change of the image) and the superiority of 
the object among the others. 

Key words: оnym, onomastic area, ergonym, onymization, means of nomination, 
аppellative. 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ТАБУ И ЭВФЕМИЗМА

В статье определяются лингвистические аспекты табу и эвфемизмов. В лингви-
стической литературе этому вопросу уделяется особое внимание. В то же время выяс-
няются причины возникновения этих явлений. В статье языковые табу подразделяются 
на семантические группы и исследуются особенности каждой группы. Кроме этого, 
выявляются формы определенных языковых единиц, заменяющих табу. 

Ключевые слова: лингвистика, эвфемизация, языковое табу, семантика, лингвисти-
ческие аспекты табу.

Язык является зеркалом духовного мира общества. В этом зеркале можно часто стол-
кнуться с плохими, хорошими, грубыми, вежливыми и невежливыми словами и выра-
жениями. Речевые единицы имеют те же качества и зависят от типичных особенностей, 
конкретных характеристик чувственного влияния, вызванного в процессе речи. Отно-
шение одного человека к другому, а также к другим существам определено грубыми и 
оскорбительными, пугающими словами и выражениями ненависти – табу. 

«Табу» – полинезийский термин, «та» означает запретить, «бу» – в целом, полно-
стью. Другими словами, табу используется в смысле слова и выражения, использова-
ние которого в речи запрещено. Слова и фразы этого типа чаще используются в речи 
отсталых народов. Среди этих стран упоминаются полинезийцы, австралийцы, зулусы, 
эскимосы, кафры и др. 

Слово «эвфемизм» греческого происхождения, «эв» означает «хороший, вежливый», 
«феми» – говорю, т.е. «хорошо говорю, вежливо говорю» [2, 67]. В языке каждого народа 
характер и вид эвфемизмов зависит от культурного уровня общества. Таким образом, 
если для их формирования в языке отсталых народов основой по-прежнему является 
табу, то в языках цивилизованных наций эвфемизмы возникают в соответствии с норма-
ми морали, порядочности и соблюдением правил вежливости и этики (3, 94).

Лингвистическая природа табу и эвфемизма берет свое начало в основе наиболее 
актуальных вопросов в лексикологии и стилистике языков мира. Tеоретическими про-
блемами табу занимались О.С.Ахманова, Ж.Ж. Варбот, С.Сидлак, М.М. Маковский, 
Д.Г.Розентал, Б.А.Ларин и др. В этих или иных исследованиях были определены различ-
ные экстралингвистические факторы (социально-политические, исторические, культур-
ные, эмоциональные и т.д.) табу – как запрещенное слово. Были изучены этнологические 
и лингвистические аспекты этого вопроса, был рассмотрен основной механизм семан-
тической, структурной, ассоциативной связи табуированного слова в семантической об-
ласти. В тюркологии тоже проводились монографические исследования о структурных 
и семантических особенностях табу и эвфемизмов в лексической системе языка [3, 4, 
6, 12, 13 и т.д.]. Но табу были относительно менее изучены, чем эвфемизмы. Табу и 
эвфемизмы были пересмотрены в сравнении с лексикой арго, были продемонстрированы 
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уровни языка, зависящие от социального его дифференцирования и вспомогательных 
функций (арго, табу, эвфемизм) в этих уровнях [4, 96-100].

 Табу рассматривается в лингвистике как продукт элементарных представлений. В 
этой области науки табу приобрело более всеобъемлющий формат. Это связано с соци-
альными факторами табу в лингвистике, поскольку «в лингвистике со стороны цензуры 
табу рассматривается как слова и фразы, использование которых запрещено в языке, с 
целью отделить их от слов, связанных с мифологическим верованием и представлением, 
суевериями, а также от грубых, нецензурных слов» (5, 43).

С. Алтаев пишет, что табу является системой запретов на слово, вещи, поведение и 
действия по различным причинам. Эти запреты, определенные волей народа, требуют, 
чтобы грубые, позорные и оскорбительные слова всякого рода не использовались в язы-
ке, из-за того, что они серьезно воздействуют на человека, а вместо этого использовались 
мягкие, нежные, творческие стилистические средства [6, 8]. Целью табу является запрет 
использования чрезвычайных, исключительных, беспрецедентных понятий. Эвфемисти-
ческие слова и фразы заменяют табуированными единицами. 

Слова и фразы табу имеют уникальную структуру семантических и функциональных 
особенностей. Вербальная табуизация охватывает существительные и глаголы, морфо-
логическая характеристика табу – это его функционирование в нейтральной лексике. На 
табу и эвфемизм следует смотреть с позиций теории семантической области. Средства, 
касающиеся применения табуированных слов можно разделить на 2 группы: 1) табуиза-
ция на основе молчания; 2) эвфемистический путь замены. В первой группе присутству-
ет невозможность выразить запретные слова и фразы. А во второй должны быть найдены 
другие, несколько «смягченные» языковые единицы. Семантические эквиваленты табуи-
рованной формы как раз и будут представлены в этом случае. 

Табу могут быть абсолютными и относительными. Абсолютные табу, безусловно, 
запретные слова и фразы, хотя и часто используемые в речи, например: кал ребенка, 
моча и т.д. Относительные табу: «Относительные табу могут быть использованы в госу-
дарственно-общественном, а также в художественном стиле, чтобы описать различные 
виды живых единиц, их использование иногда даже считается необходимым» [7, 126]. 
Примером относительных табу могут служить такие слова как «змея, проклятие». 

Говоря о лингвистической природе табу следует рассматривать его лексико-семанти-
ческую классификацию (основные тематические группы). Последние связаны со смер-
тью человека, ведьмой, дьяволом, небом, именем, моралью, болезнями, именами частей 
человеческого тела, любовью, семьей и т.д. Классификация языкового табу выявляет ко-
личество средств и методов табуизации. Среди них приводим предложенные ниже

Тематическая группа «Смерть». Эту группу можно назвать также « табу на имена 
смерти». Прежде не говорилось «кто-то умер». Вместо этой фразы использовалась фор-
мулировка «кто-то скончался», «кто-то отправился на милость Аллаха». А сейчас, когда 
смерть трактуется как обычное явление, это табу было изъято, и может использоваться 
форма «умер»: Залимхан Ягуб умер… (газета «Литература»). 

 Фразеологические фразы: умереть, скончаться: ветер смерти, улетел, как птица 
жизни: 

Не люби и не будь склонным к богатству мира!
Потому, что, о ангел, уходишь в другой мир! (Насими. Сочинения).



281

 В один день улетела птица жизни из клетки, 
Мое тело осталось в расставании. (Насими. Сочинения).
Исследователи обобщили эту тематическую группу на русском языке следующим 

образом: 1) «смерть» (грозный отдых, шабаш, шах и мат; 2) «кладбище» (двор сквозной, 
крестовая улица, крестовый садик, погост); 3) «могила, гроб» (вечный дом, гробочек-до-
мовина, дом, дом на крестовой улице, дом с крестовою крышею, изба, хата); 4) «покой-
ник» (гости имениты, молодец, плоти румянисты,. (упокойницу); 5) «вероятность смер-
ти» (смерть может случиться); 6) «умереть» (вылетел из тела дух (разом) вышли румяна, 
душа с телом расстается, зачахнуть, испустить душу, кануть без дна, (пропасть), уйти, 
уйти под полог); 7) «не умирать» (душа нейдет из ребрышек); 8) «разбиться (тело) (раз-
билось); 9) «готовит» (ся) к смерти» (возводить дом, выстраивать дом, стелить постель, 
строить избу); 10) «быть готовым к смерти» (дроги поданы); 11) «убить» (душу развести 
с косточкой, кость с мясом врозь развести, уколыбелить); 12) «не заслужить похорон по 
обычая» (не заслужить земли, уйти без попа) (8, 43).

Тематическая группа «Ведьма, демон, дьявол». Это табу возникло в результате стра-
ха. Ведьма, демон: Король Ведьм (в сказках): Ахмеди-Чеккаш пришел домой. Вызвал 
ведьм и приказал… Согласно религиозным представлениям, демон – это невидимое, не-
уловимое суеверное существо: Еще в детстве услышал, что пустыни заполнены демона-
ми (М.Ибрагимов, роман «Наступающий день»). 

Дьявол – согласно религиозным представлениям, – суеверное существо, представля-
ющее зло; демон, иблис (согласно религиозным мифам, он был одним из ангелов, якобы 
за отказ поклониться пророку Адама, он был изгнан с неба и с тех пор пытается направ-
лять людей на неправедный путь). Молитва один раз в месяц, в год, и дьявол не позволит 
( пословица); Уже нет ни муллы, ни демона, ни дьявола; Ни пощечины, ни кнута, ни 
служащего, ни Хана (С.Вургун. Избранные произведения). 

Тематическая группа «Имя». Эта группа еще называется «табу над именем». Запрет, 
связанный с именем, позволяет анализировать табу в качестве лингвистической концеп-
ции. Вопрос о названии занимает одно из наиболее важных мест в лингвистике. В осо-
бых названиях остаются черты признаков, отражающих обычаи, традиции и благососто-
яние народа, национальные особенности. В них много секретных, таинственных, тонких 
и интересных черт. Согласно вере в первобытные времена, любой человек, который знал 
имя другого, имел власть над ним. Таким образом, тогда была очень сильная тенденция 
к утаиванию своего имени, сокрытии его от других. Обычай не называть свое настоящее 
имя, использовать второе искусственное-вымышленное, было связано именно с этим. 
Многоименность тоже возникла по этой причине. В Иране и странах Центральной Азии 
у царей было два имени: 1) имена, используемые в семье; 2) официальные названия, ис-
пользуемые в государственных учреждениях. 

Табу, связанное с именами, выявляет некоторые скрытые моменты, которые нам не из-
вестны до сих пор. Упоминать имя умершего стало запретом в некоторых случаях, вместо 
имени было использовано слово «покойник». Якобы с упоминанием имени умершего, он 
возвратится к жизни. Страх перед демоническим духом мертвого препятствует упомина-
нию его настоящего имени. Как видно, страх перед дьяволом привел к этому запрету. 

Для того, чтобы защитить новорожденного ребенка от злых сил, его настоящее имя 
сохранили в тайне даже от родственников. Якобы магические силы могут препятствовать 
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жизни ребенка. Как можно судить, в поэме «Хосров и Ширин» выдающего Низами, принц 
Хосров называет своего сына при всех «Шируя», хотя на самом деле его имя было Губад. 

Табу с мужскими или женскими именами. У запрета этих имен – долгая история. 
«Слово «женщина» считается «огнем» в Исламском мире до сих пор, прикоснуться к ней 
считалось грехом, как прикосновение к пороху... Если мусульманин должен был назвать 
свою жену своего родного брата, он обращался к ней: «Мама Джафара», «Мать Ахмеда». 
Нарушители этого закона известны как заблудшие, «бесчестные» мусульмане » (Дж.Ма-
медкулузаде. «М Ф.Ахундов и вопрос о женщинах). 

В настоящее время среди пожилых людей используются выражения «госпожа», «моя 
жена», «мать моей дочери», «мать моего сына» и т.п., и это тоже подтверждает запрет на 
упоминание имени женщины. Но сейчас, среди молодежи часто называют своих жен и 
супруг по имени при других людях. Табу на слово «муж», «жена» словно бы утратило 
свою силу. В сельской местности муж иногда называет свою жену как «спутница жиз-
ни». Муж использует слово «спутница жизни» в обращении к жене в качестве этикетной 
формулы. Здесь фактор вежливости играет ключевую роль. То есть, супруги считают, что 
поступят невежливо, если назовут друг друга по имени. 

 Табу имен животных. Имена животных занимают важное место среди табу. Следы 
табу сохранились и в их именах. В сельской местности упоминание имен волка, волчон-
ка создавало атмосферу страха. Дети боялись использовать эти слова. Если овцы, козы, 
бараны или крупный рогатый скот отбивались от стада, «закрывали» «рот волка», что 
увеличивало надежду на спасение животных.

На имя змеи тоже было наложено табу. Выражение «Пусть будет проклята его тетя» 
формировалось в соответствии с последним тезисом. Есть одна пословица, говорят, 
«проклятие на белой змее, и на черной змее». Чувство страха способствовало появлению 
многих пословиц: «Избавиться от дурного слова», «как птица, выплюнувшая изо рта 
змею» и т.д. Человек, слабый в борьбе против «магических» сил природы, видел выход в 
неупоминании их имен, чтобы избежать воздействия этих страшных существ. Имена же 
этих существ воспроизводили с помощью слов с другим значением. 

Тематическая группа «Мораль». «У табу морали есть разные формы проявления в 
процессе действия и общения. Форма действия морального табу в основном связана с 
юридическими, этнографическими табу» [9, 14]. С точки зрения морали, никто не может 
назвать просто имя женщины. Например, в рассказе «Письмо не дошло» Абдулла Шаика: 

После написания письма Мирза спросил у Курбана: 
– Кому дойдет это письмо? 
– Напиши, что матери детей Курбана (А.Шаик. Произведения). 
Тематическая группа «Болезнь», или табу, связанные с наменованиями болезней. 

Упоминание названий некоторых страшных болезней, таких как туберкулез, рак, корь, 
оспа и другие в настоящее время тоже характеризуется как табу. Люди боятся назвать 
также упоминать наименование злокачественной опухоли, образовавшейся в человече-
ском организме, и вместо этого говорят «плохая болезнь». В то же время используется 
выражение «онкологический больной».

Тематическая группа «части тела». Их называют при помощи соматической лексики. 
Есть такие члены тела, которые остаются табу, их произношение является запретом. У 
них есть специфические имена, которые заменяют их в медицинской науке. Иногда в 
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словарях пишется только первое буква этих наименований. Скажем, в «Книге Деде Кор-
кута» упоминается фраза «ползать на попе». 

Таким образом, из-за того, что дети бояться некоторых вещей, формируются поня-
тия-табу. Следует отметить, что признак страха был связан и с мифической тайной циф-
ры «13». Эта тенденция продолжается и сегодня, и в некоторых странах до сегодняшнего 
дня не выполняют каких-либо работ под цифрой «13». В Англии нет квартир № 13 в 
зданиях и нет сидений № 13 в кинотеатрах. Если 13 человек приходят в гости, тогда 
обязательно ставят и 14-й стул. В самолетах авиакомпании Германии, Австрии, Сканди-
навии, Турции нет ряда № 13. Из-за того, что в США пилоты боятся таких признаков, 
там никогда не существовало истребителя «F-13». После «YF-12» был самолет «F-14». 
В военно-воздушных силах России нет самолетов № 13. Кроме того, в автомобильной 
гонке не используется № 13. 

Использование языковых единиц вместо табу лингвистической точки зрения харак-
теризуется так: 

1. сокращение табу в устной и письменной речи: Глядя с деревни X, наша военная 
часть видно как на ладони (С.Ахмедли. Произведения). 

2. использование намеков вместо слов и фраз табу: слово «Эйхам (т.е. намек) арабского 
происхождения, означает «неоднозначное, завуалированное слово или выражение». [10, 
48]: У меня нет другого желания; В моих губах нет следjd другого. Девственность – моя 
кровавая пелена; Я девственница, не думай, что замужем (М.Физули. Произведения). 

3. использование тропов (метафор) вместо слов и фраз табу: волосы моей бабушки 
побелели (в смысле «она постарела»). 

4. использование соответствующих синонимов вместо слов и фраз табу: погибать – 
умереть (обычно о животных). Почему-то несколько месяцев назад, конь погиб (Дж.
Джаббарлы. Рассказы); Давно крыса попалась в ловушку и погибла (Х.Сарабский). То 
слово в том же самом смысле, также используется как оскорбление личности человека: 
Я прикончил лейтенанта и его сына, потом побежал в гору; Я полз вверх по камням, меня 
не смогли захватить (С.Рустам. Произведения). 

Синонимы, использующие вместо табу сдохнуть, прикончить, которые означают 
«умереть»: уйти из жизни, скончаться; умирать… Мужчина дома умер несколько лет 
назад (Дж.Мамедкулузаде. Избранные сочинения); Однажды старый садовник заболел и 
умер (Х.Мехти. Произведения); в смысле быть уничтоженным, погибнуть (о животных 
и растениях): Зимой много скота погибло; Цветы погибли от мороза; Когда цветы засох-
ли, травы высохли; Птицы, животные избегали их (Х.Санылы. Произведения). 

5. Использование идиом и фраз вместо слов и фраз табу: баба, жена, супруга, спут-
ница жизни: Пусть, соберет ум свой, и подумает, будет ли эта девушка, которую он на-
шел, супругой ему? (Мир Джалал. Роман «Воскресший человек»). Или же табу «клад-
бище» используется в эвфемистической форме как метафора «крестовидный сад». Табу 
«могила» заменяется метафорическим эвфемизмом «крестовидный дом во дворе». 

6. Использование диалектных слов вместо слов и фраз табу: в Нахичеванском диа-
лекте слово «кровоток» заменяет одного из членов тела. Мой кровоток болит. Это слово 
в регионах используется в значении «черная жвачка»: кровоток растет в горах, это жвач-
ка черного цвета (11, 110).
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7. Использование имитационных слов вместо слов и фраз табу: в диалекте Джабра-
ильского района слово «дребезг» используется вместо грубого, запретного слова. 

Табу используются в особых стилистических моментах речи. Из-за того, что неко-
торая ругань являются запретной, её невозможно использовать. В литературных произ-
ведениях вместо подобных единиц ставятся точки. Табу, использование которых в речи 
считается полностью запретным, обозначены точками. Например: – Мать твою… (раз-
говорный язык). 

Таким образом, человек, слабый в борьбе против «магических» сил природы, видел 
выход в неупоминании их имен, чтобы избежать появления страшных существ, так что 
они произносили имена этих существ с помощью слов с другим значением. 

В современном мире табу, как правило, связано с нормами этикета и цензуры, то есть 
его эмоциональная, религиозно-магическая суть все больше стирается. При этом обыч-
ный носитель языка, ограничивая употребление тех или иных слов, крайне редко вносит 
что-то новое в уже сложившиеся нормы.
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ЛИНГВІСТИЧНА ПРИРОДА ТАБУ І ЄВФЕМИЗМУ
У статті визначаються лінгвістичні аспекти табу і евфемізмів. У лінгвістичній 

літературі цьому питанню відводиться особлива увага. У той самий час з’ясовуються 
причини виникнення цих явищ. У статті мовні табу поділяються на семантичні групи, 
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досліджуються особливості кожної групи. Крім того, з’ясовуються форми певних мов-
них одиниць, що заміняють табу.

Ключові слова: лінгвістика, евфемізація, мовне табу, семантика, лінгвістичні 
аспекти табу. 
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LINGUISTIC NATURE OF TABOOS AND EUPHEMISMS
In the article, the linguistic nature of taboos and euphemisms is determined. This issue is 

popular in the linguistic literature. The reasons of the oсcurance of these phenomena are investi-
gated. Taboos are divided into semantic groups and signifi cant features of them are investigated. 

Key words: linguistic, euphemisms, language taboo, semantic, linguistic aspects of taboo.
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ПОЭТИКО-СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

СЛОЖНОПОДЧИНЁННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ С ПРИДАТОЧНЫМИ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВЕННЫМИ В ЭПОСЕ «КЁРОГЛУ»

В статье систематизируются и исследуются поэтико-стилистические особен-
ности сложноподчинённых предложений с придаточными обстоятельственными в 
героическом азербайджанском эпосе «Кёроглу» – выдающемся памятнике устной ли-
тературы конца XVI – начала XVII вв. На основе конкретного фактического материа-
ла анализируются сложноподчинённые предложения с придаточными времени, образа 
действия, следствия, условные, сопоставительные, присоединительные, причины, эл-
липтические предложения и словапредложения. Отмечается возможность расположе-
ния придаточных предложений в препозиции и постпозиции. Особое внимание уделяет-
ся интонации, союзам, союзным словам, местоименным формам, с помощью которых 
осуществляется связь между главным предложением и придаточным. Выделяются 
наиболее широко распространенные типы придаточных предложений в языке эпоса.

Ключевые слова: сложноподчинённое предложение, главное предложение, прида-
точное предложение, компонент, конструкция, семантическая связь, эллиптическое 
предложение.

Как известно, исследование эпических памятников в каком бы то ни было аспек-
те имеет огромное лингвокультурологическое значение. В этих памятниках запечатле-
на вековая история духовного развития народа, выражена его философия, мышление, 
мечты и чаяния, взгляд на своё прошлое и будущее. Эпические произведения, по праву 
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считающиеся сокровищницами национального языкового богатства, доносят до нас 
опыт поэтического мастерства.

Одним из таких памятников является эпос «Кёроглу» – памятник устной литературы 
конца XVI – начала XVII в. Эпос «Кёроглу» – героическое повествование о прошлом 
азербайджанского народа, о его борьбе против иностранных захватчиков, отражающее 
исторические события того времени, содержащее целостную картину народной жизни 
и представляющее в гармоническом единстве некий эпический мир героев-богатырей – 
удальцов Кёроглу.

Следует отметить, что эпос «Кёроглу» распространен не только среди создавшего 
его азербайджанского народа, но и стал широко известен на территории от Средней Азии 
до Балкан, завоевав должное и достойное место в устной и письменной литературе дру-
гих тюркских народов, борющихся за свою свободу. Кроме того, тема эпоса «Кёроглу» 
вызвала многочисленные отклики и подражания в творчестве других тюркских народов.

Исследование языка эпоса «Кёроглу» представляет большой научный интерес. Эпос 
отличается богатством и разнообразием лексических, грамматических, синтаксических 
средств, способствующих реализации таких явлений, как экспрессивность, эмоциональ-
ность, оценочность, образность. В настоящей статье анализируются поэтико-стилитиче-
ские особенности сложноподчинённых предложений с придаточными обстоятельствен-
ными в данном эпосе.

В азербайджанском языке сложноподчинённое предложение отличается богатством 
и разнообразием структурно-семантических видов и типов. Это связано, с одной сторо-
ны, с их природой, с другой стороны, со спецификой разговорного языка. Придаточные 
oбстоятельственные характеризуются структурно-семантическим разнообразием. Каж-
дое их них имеет своеобразные особенности и возможности их использования также 
широки и многообразны:

1) Одна из наиболее широко употребляемых конструкций в языке эпоса – сложно-
подчинённое предложение с придаточным времени. Обычно придаточное времени на-
ходится в препозиции, т.е. перед главным предложением. Однако иногда наблюдаются и 
факты его употребления в постпозиции, т.е. после главного предложения. В такого типа 
главных предложениях употребляются местоименные формы о vaxt, o zaman «пока, тог-
да, в то время», например: Gəlib o vaxt yetiєdilər ki, Koroğlu tək sağa-sola qılınc vururdu.

Ехали они, ехали и подоспели ко времени, когда Кёроглу косил мечом направо и 
налево (8,41); Koroğlugil o zaman gəlib Ərzuruma çatdılar ki, hamı pəhlivan meydanına 
yığılmışdı – А пока народ собирался на площади, Кёроглу со своими удальцами и по-
скакал к Эрзеруму (8,78).

В некоторых таких конструкциях придаточное предложение находится внутри глав-
ного предложения, например: Cəfər paєa o gьndən ki Dəmirçioğlunu tutmuşdu, hər gün 
yanına gəlib Telli xanımın yerini soruşurdu – С того дня, как Демирчиоглу был схвачен и 
привязан на площади, Джефер-паша каждое утро подходил к нему и спрашивал о Телли-
ханум (8,78). В этом предложении наречие времени o gьndən «с того дня» относится как 
к главному, так и придаточному предложению.

В конструкциях, в которых придаточное предложение находится в препозиции, ком-
поненты связываются с помощью различных средств. В эпосе «Кёроглу» преобладают 
конструкции, сформированные с помощью союзного слова elə ki «как только», например: 
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Elə ki Bəlli Əhməd bazubəndi də, qızılları da yaxşıca gizlətdi, Nigar xanım dedi – как толь-
ко Белли-Ахмед спрятал браслет и золото, Нигяр-ханум сказала (8,24); Elə ki Koroğlu 
naməni oxuyub əhvalatdan hali oldu, Dəli Mehtəri çağırdı – Только Кёроглу прочитал пись-
мо, тотчас же призвал он Дели-Мехтера (мехтер – конюх. Кёроглу всех своих бойцов, 
даже не носивших оружия, например конников, называл дели «удалец» – А.М.) [8, 26].

В этих конструкциях употребление местоименной формы факультативно. В предложе-
ниях с местоименной формой определённость субъектно-объектных отношений влияет и на 
темпоральную конкретность компонентов, например: Belə ki mən nərə зəkdim, onda цzьnьzь 
qoєuna vurun – А вот когда я издам боевой клич, тогда ударьте по войску паши! (8,78).

Для усиления эмоциональности в этих конструкциях в препозитивном придаточном 
предложении используются слова типа yenicə, təzəcə «как только, только что, только», напри-
мер: Koroğluyla Eyvaz qəssab Alıyla elə təzəcə gцrьєьb ayrılışdılar ki, bu tərəfdən Ərəb Reyhan 
başında da yüz atlısı gəlib çıxdılar – Только Кероглу и Эйваз распрощались с Гассаб-Алы (гас-
саб – мясник. – А.М.), как показался Араб-Рейхан с отрядом в сто всадников [8,104].

Эти конструкции могут употребляться и без частицы elə, которая служит для уси-
ления эмоциональности, подчеркивания значения слова, содержания высказывания, 
поэтому в варианте без этой части выражаются временные отношения, например: Aşıq 
ustadlardan bir-iki ağız demişdi ki, toybəyi ьzьnь ona tutub soruєdu – Когда он пропел две-
три песни искуснейших ашугов (ашуг – народный поэт, сказaтель – А.М.), человек, рас-
поряжавшийся на свадьбе, спросил его… [8,90].

В такого типа сложноподчинённых предложениях сказуемое чаще всего бывает в 
отрицательной форме.

Темпоральность, проявляющаяся вj взаимосвязи слов с количественным значением 
и слов со значением keзmək «проходить, пройти», еще более ограничивается в этом выра-
жении отрицательной коннотацией, указывает на время события и факта во втором ком-
поненте, например: Bir saat keзmədi ki, Aşıq Cününü götürüb Telli xanımın yanına gətirdi – 
Не прошло и часу, как она привела ашуга Джунуна к Телли-ханум (6,56).

Существуют и другие конструкции, структурно напоминающие указанные, которые 
с функциональной точки зрения следует рассматривать как придаточные, несмотря на 
наличие временных отношений между их компонентами, например: Heз cəmi bir saat 
olmaz ki, bu єəhərə gəlmiєəm – Ещё и часу нет, как я прибыл в этот город [8,23]. Здесь 
первый компонент – главное предложение, второй же компонент заменяет и разъясняет 
подлежащее, отсутствующее в первом компоненте.

Иногда в этих конструкциях глагол istəmək «хотеть» в первом компоненте может вы-
полнять функцию независимого сказуемого или составной части сказуемого и формирует 
придаточное времени, например: Koroğlu elə istəyirdi ağzın açsın ki, Nigar xanım yerindən 
qalxdı – Только хотел Кёроглу сказать что-то, как Нигяр-ханум встала с места (8,120). 
Употребление союза ki после сказуемого первого компонента усиливает абстрактность 
слова istədi «хотел» и ускоряет переход во внутренний компонент простого предложения. 

Несмотря на то, что в вышеприведённом примере указанное слово является сказуе-
мым, его предикативность находится на грани исчезновения.

Встречаются и такие конструкции, в которых союз ki «что» не употребляется и гла-
гол istədi «захотел, хотел» утрачивает функцию сказуемого, например: Telli xanım istədi 
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qabağa dursun, Aşıq Cunun dedi – Хотела было Телли-ханум вступиться за него, но Джу-
нун сказал... [8,59].

В одном из типов придаточного времени используются союзное слово nə vaxt «когда, 
в то время как» с темпоральным значением и союзное слово nə qədər «покуда, пока» с 
количественным значением. Перед первым союзным словом употребляется определи-
тельное местоимение hər «каждый», придающее конструкции эмоциональный оттенок, 
например: Hər nə vaxt ki Toqata gəldin, atın üzəngisini цzьm basıb səni ata midirəcəyəm – 
Приедешь в Тогат, я сам подержу стремя и подсажу тебя на коня (8,152); Nə qədər ki, sən 
Qıratın belindəsən, bu qılınc da sənin belindədir, heз bir dьєmən sənən bata bilməyəcək – Пока 
ты будешь сидеть на спине Гырата (Гырат-имя коня Кёроглу – А.М.), и меч будет у твоего 
пояса, никто не сумеет одолеть тебя [8,13].

2) Одной из наиболее употребительных конструкций в эпосе являются сложнопод-
чинённые предложения с придаточным образа действия. Встречаются как препозитив-
ные, так и постпозитивные типы этих придаточных. Следует отметить, что преобладают 
постпозитивные придаточные образа действия. В главном предложении таких конструк-
ций употребляется местоименная форма elə «так», например: Bulaqlar elə durulub ki, elə 
bil göz yaşıdır – Родник струится как слеза [8,12].

Постпозитивные придаточные связываются с главным предложением как посред-
ством интонации, так и союзного слова. При этом в главном предложении местоименная 
форма может быть или не быть. Из них первый вариант наиболее продуктивный, напри-
мер: Necə istəyirsən, elə də elə – Как хочешь, так и поступай! [8,140].

В главном предложении широкое место отводится эмоциональному выражению ме-
стоименной формы elə «так», которое часто употребляется с частицей – sə. В этом слу-
чае вторичное употребление усилительной частицы служит большей экспрессивности, 
например: Necə istəyirsiniz, eləcə də öz aranızda bölüşdürün – Как хотите, так и делите её 
(казну – А.М.). между собой (8,135).

Употребление союзного слова с частицей ki довольно часто наблюдается в таких кон-
струкциях, что, будучи особенностью разговорного языка, также усиливает эмоциональ-
ность, например: Koroğlu necə ki getmisən, eləcə də var – Кёроглу, как ты ушёл, так оно 
и есть [8,320].

В некоторых конструкциях такого типа союзное слово употребляется с частицей ki, 
употребление же условного аффикса – sа в придаточном носит факультативный харак-
тер, например: Giziroğlu əhvalatı necə olmuşdusa, onlara danışdı – Гизироглу рассказал им 
всё, как было [8,134]; Əhvalatı necə ki görmüşdü, Koroğluya danışdı – Он рассказал Кёро-
глу всё, как было [8, 336].

Иногда в придаточных образа действия в функции союзного слова употребляется 
выражение nə təhər, характерное для разговорного языка, например: Nə təhər deyirsən, elə 
eləyim – Как скажешь, так я и сделаю [8,77].

3) Придаточные следствия не распространены столь широко в эпосе. Встречается 
лишь один тип таких придаточных предложений, находящихся в постпозиции, напри-
мер: Mənim nəyim var ki, sənə nə verim? – Что я имею и что могу дать тебе? [8, 227]. 
Это предложение, на наш взгляд, имеет интересную структуру. Наличие или отсутствие 
во втором компоненте вопросительного местоимения nə «что» служит причиной диф-
ференциации. Так, при отсутствии данного местоимения формируется придаточное 
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дополнительное: Nəyin var ki, (onu) sənə verim – Что у меня есть, чтобы дать (это) тебе. 
Однако употребление местоимения изменяет тип придаточного данной конструкции, т.е. 
образуется придаточное следствия, например: Nəyim var ki, (nəticədə) sənə nə verim – Что 
у меня есть, чтобы (в результате) дать тебе.

Следует отметить, что в эпосе такие конструкции встречаются довольно часто, что 
проявляется как особенность разговорного языка. Наличие вопросительного содержания в 
такого типа сложноподчинённых предложениях «бросает тень» на конкретное семантиче-
ское отношение между их главным предложением и придаточным и создаёт возможность 
для увеличения в нём эмоционального оттенка, например: Heз gцr sən gedəndən ьз ay sonra 
mən yorgan – dцєəkdən dura biləcəyəm ki, bir söz danışam? – И через три месяца после твоего 
отъезда у меня сил не будет подняться с постели или вымолвить слово? [8,30].

В большинстве придаточных следствия в главном предложении употребляется 
указательное местоимение elə, и в этом отношении оно сходно с придаточным образа 
действия, например: Dəmirçi oğlu bu dəfə pulları iki baş barmağının arasında elə sьrtdь ki, 
sikkələri pozuldu – На этот раз Демирчи оглу так потёр монеты между двумя большими 
пальцами, что стёр с них чеканку [8,47].

Проф. А.Абдуллаев, сравнивая придаточные следствия с другими придаточными 
предложениями, выражающими различные оттенки следствия, пишет: «В придаточ-
ных образа действия, степени и времени содержится и оттенок следствия. Придаточные 
следствия отличаются от них той особенностью, что если в первых значения следствия 
комбинируется с другими значениями, то конкретно в придаточных следствия нет ком-
бинированных значений, в них только значение следствия [1,309].

 То же самое можно сказать и при сравнении их с придаточными образа действия. 
Есть такие предложения, которые могут рассматриваться как придаточные определи-
тельные, если не принимать во внимание вышеприведенные аргументы, например: Bəlkə 
elə bir iє oldu ki, mən də getməli oldum – Кто знает, вдруг подвернётся такое дело, что и 
мне надо будет уехать [6,64]. Участие указательного местоимения elə в первом компо-
ненте не должно всегда расцениваться как местоименная форма. Взаимосвязь компо-
нентов, позиция придаточного в отношении главного предложения позволяют утверж-
дать, что вышеприведенный пример – сложноподчинённое предложение c придаточным 
следствия; здесь в начале второго компонента можно легко вставить слово nəticəd ə– «в 
результате, вследствие».

В эпосе есть и такие придаточные следствия, в которых вместо сочетания bunun 
nəticəsində «в результате этого» употребляется слово axırda «в конце концов», и это выра-
жает то же самое содержание, например: Hər tərəfdən o qədər bihushları səpdilər ki, axırda 
Dəmirçioğlu huşdan gedib yıxıldı – Со всех сторон посыпалось столько этого порошка, 
что, в конце концов, Демирчиоглу осовел и упал [8,76].

Слово elə в предложении выполняет различные функции. Употребляясь как вспо-
могательный глагол или частица, это слово не является местоименной формой, и есте-
ственно, такие предложения не являются придаточными определительными или образа 
действия, между их компонентами же – следственные отношения, например: Bir təhər 
elə ki, onun əlinə dьєməyək – Как – нибудь сделай так, чтобы мы не попались ему в руки 
[6,105]; Elə bir təhər eləmək istəyirlər ki, ilanı Seyid Əhməd əli ilə tutalar – Они хотят сделать 
так, чтобы чужими руками жар загребать [8,135].
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В одном из типов придаточного следствия в главном предложении употребляется 
выражение o qədər «столько», способствующее возникновению количественного отно-
шения между ним и придаточным, например: Bir yerdə daldalanıb o qədər gцzlədi ki, qoєun 
gəlib çatdı – Он подождал, пока не подоспело войско [8,41]. Иногда в таких придаточных 
следствия содержится и значение цели. Это обусловлено тем, что сказуемое придаточно-
го выражается желательным наклонением (в азербайджанском языке существует шесть 
наклонений, одно из которых – желательное наклонение – А.М.), например: Onların o 
qədər başlarını qatacağam ki, siz yerlərinizi tuta biləsiniz – Я буду так развлекать народ для 
того, чтобы вы могли занять нужное место [8,130].

Иногда в придаточных следствия вместо o qədər «столько» употребляется o yerə. Ис-
следователи относят такого типа конструкции к придаточным степени [1;3;4;7], напри-
мер: Sən iєi o yerə çatdırmısan ki, dəlilərə gedin deyirsən – Ты довёл дело до такой степени, 
что велел своим удальцам уходить [8,158]. Как видно из данного примера, вместо o yerə 
(букв. до такого места – А.М.) можно употребить o dərəcəyə «до такой степени». Мы 
считаем, что основным здесь является значение следствия, поэтому его следует рассма-
тривать как придаточное следствия.

В эпосе есть и такие типы сложноподчинённых предложений с придаточным след-
ствия, которые были оставлены исследователями без должного внимания. В научных 
трудах, посвященных сложноподчинённым предложениям с придаточным следствия, 
при анализе структуры главного предложения отмечается участие многочисленных спе-
циальных формообразующих слов [см.: 2;4;6].

Однако ни в одном из них не говорится об участии выражения nə qədər в формиро-
вании придаточных следствия, и никакие соответствующие примеры не приводятся. В 
эпосе «Кёроглу» такие конструкции наблюдаются: Gör qız nə qədər gцzəl idi ki, Cünün 
bir baxımdan ağlı sərdən verib durdu tamaєa eləməyə – Девушка была до того хороша, что 
ашуг Джунун с одного взгляда обезумел и уже не мог оторвать глаз от неё [8,178-179].

4) Одной из конструкций, наиболее часто встречающейся в языке эпоса, является 
сложноподчиненное предложение с придаточным условия. Придаточное условия обыч-
но находится в препозиции и прикрепляется к главному предложению условным аффик-
сом – sa. При этом в качестве союзных средств могут использоваться и условные союзы 
əgər «если» и indi ki «раз; коли», например: O, Koroğlunun yanında olsa, mənim də başım 
uca olar – И для меня будет честь, если он (Эйваз – А.М.) останется у Кёроглу [8,103]; 
Yox, əgər yalan çıxdı, ortada hiylə-miylə oldu, onda iş qalardı misri qılınca – Если же тот 
(вестник – А.М.) замышлял зло, язык его был лжив, то дело решал египетский меч [8,27]; 
Əgər mənim cavabımı siz verə bilsəydiniz, daha Koroğlunu soruşmazdım ki – Если бы вы 
могли ответить мне, не стал бы я искать Кёроглу [8,25]; İndi ki doğrunu dedin, sənə bir єey 
eləməyəcəyəm – И коли сказал правду, не бойся, наказывать тебя я не стану [8,23].

Иногда использование союзных средств затрудняет определение конструкции, вер-
нее, союзное слово выражает одно содержание, конструкция же – совершенно другое, 
например: İndi ki Həsən paєa iєi gətirib bu əndazəyə mindirdi, Bolu bəy fьrsəti qənimət bilib 
ayağa durdu – Но коль скоро Хасан-паша во всеуслышание заявил о своём намерении, 
Болу – бек решил не упускать случая и поднялся с места [8,141]. В данном примере ис-
пользование союзного слова indi ki «коль скоро» придаёт конструкции значение условия, 
семантическая же связь главного предложения с придаточным наглядно демонстрирует 
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темпоральное отношение. Причина этой неразберихи кроется в неправильном использо-
вании союзного слова, вернее, эта форма, употребляющаяся в разговорном языке и счи-
тающаяся обычным явлением, неприемлема с точки зрения нормы литературного языка. 
Некоторые придаточные условия прикрепляются к главному предложению лишь посред-
ством интонации, а не каких-либо других союзных средств, например: Hansı igidin sonu 
yoxdur, ocaq sönər, daє inildər – Если погиб какой герой – очаг заглохнет, лишь камни 
стылые золою плачут [8, 89]. В первом компоненте конструкции использование место-
имения hansı «который, какой» уподобляет её определительному придаточному. Напро-
тив, отсутствие во втором компоненте местоименной формы опровергает эту мысль. В 
действительности же второе предложение содержит результат, следствие того, о чём го-
ворится в первом предложении.

В одном из типов придаточных условия придаточное прикрепляется к главному 
предложению посредством частицы ki «же; ведь». Следует отметить, что в азербайд-
жанском языкознании нет единого мнения относительно природы элемента ki в тако-
го типа предложениях. Одни языковеды считают этот элемент союзом [3,330], другие 
представляют его как частицу [7]. Союз ki употребляется на стыке главного предло-
жения и придаточного в сложноподчинённом предложении. С другой стороны, союз 
не обладает усилительной функциией, хотя в вышеупомянутых конструкциях данная 
морфема выполняет усилительную функцию, например: Qırat ki altımdad, mənə zaval 
yoxdur – Раз я на Гырате (Гырат – имя коня Кёроглу – А.М.), никакая беда мне не 
страшна [8,97]. Здесь ki относится к слову Гырат и усиливает его значение. Данная 
функция присуща именно частицам, однако она действует и при прикреплении при-
даточного к главному предложению.

Наблюдаются и такие типы сложноподчинённых предложений, в которых прида-
точное условия находится в постпозиции. В них в главном предложении употребляется 
местоименная форма bir єərtlə, o єərtlə «при условии; с условием». Такие придаточные 
условия малоупотребительны в азербайджанском языке. Данное явление наблюдается и 
в языке эпоса «Кёроглу». Однако здесь условия употребления данного типа весьма инте-
ресны. Так, в данном случае используется парцелляция, и парцелят не сохраняет струк-
туру предложения. Всё сложноподчинённое предложение расчленяется, и его компонен-
ты употребляются в разных местах, например: – Mən bu xəbəri Hasan paşaya çatdırram. 
Amma bir şərtlə. Qul dedi:-Bu canım qurban olsun sənə, xan. O єərt nə єərtdir?

 Ələmqulu xan dedi: – Єərt budu ki, gərək bu atı satasan mənə – Я извещу Хасан-пашу, 
но с одним условием.

 – О, да буду я жертвой тебе, мой хан, что это за условие?
 – Условие моё таково: Ты должен продать мне этого коня [8, 227].
В этом фрагменте формируется конкретное сложное предложение: Я извещу Ха-

сан – пашу при условии, что ты продашь мне этого коня. Первый компонент данной 
конструкции – главное предложение, в составе которого употребляется местоименная 
форма наречия условия, последнее же предложение в тексте – сложноподчинённое пред-
ложение сo придаточным сказуемым.

5) В эпосе «Кёроглу» употребляются и различные структурные типы сложноподчи-
нённых предложений с придаточными сопоставительными.

Эти структурные типы связаны с выразительными средствами союзов и союзных слов:
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1) Придаточное прикрепляется к главному предложению лишь посредством союзно-
го слова nə qədər «сколько», например: Ancaq nə qədər güc verdi, bir şey çıxmadı – Однако 
сколько он (Араб – богатырь – А.М.) ни старался, ничего у него не получилось [8,70]. На 
первый взгляд, это предложение напоминает сложноподчинённое предложение с при-
даточным дополнительным. Ко второму компоненту, являющемуся главным предложе-
нием, можно задать вопрос «отчего?». Кроме того, в главном предложении дополнение 
в качестве местоименной формы легко восстановимо. Однако содержание данного пред-
ложения является таковым не из-за дополнения, а из-за сопоставления.

В такого типа конструкциях часто употребляется условный аффикс – sa, например: 
Amma nə qədər axtardılarsa, Telli xanımı tapa bilmədilər – А Телли-ханум как ни иска-
ли, найти не могли [8,77]. Следует отметить, что в языке эпоса встречаются и такие 
конструкции данного типа, в которых есть однородные сказуемые? и в первом из них 
аффикс – sa подвергается эллипсису. С другой стороны, перед каждым из однородных 
сказуемых употребляется компонент hər «каждый», усиливающий эмоциональный отте-
нок, например: Yanındakı adamlar nə qədər diqqət yetirdilərsə, heз bir єey görə bilmədilər – 
Сколько ни вглядывались окружавшие его люди, ничего они увидеть не смогли [8,200].

2) Один из типов придаточных сопоставительных формируется при участии ус-
ловного аффикса – sa и частицы da, например: Ьzьnь gцrməmiєdisə də, amma gьcьnə, 
qьvvətinə bəlli idi – Хотя он и не видел его в лицо, однако был прекрасно осведомлён о 
его (Кёроглу – А.М.) силе и мощи [8,130]. В таких конструкциях частица da иногда на-
ходится на стыке главного и придаточного предложений, т.е. она может употребляться 
не рядом с условным аффиксом, а рядом с любыми другими членами придаточного, что 
играет важную роль в создании эмоциональности, например: Min ölüm də olsa, yalan 
demərəm – Пусть сама смерть мне в глаза глядит, лгать я не стану [8,23].

3) В одном из типов придаточных сопоставительных в качестве союзного средства 
употребляется лишь условный аффикс – sa/sə и в таком предложении содержание глав-
ной и придаточной частей сопоставляется в каком-либо отношении (в плане сосущество-
вания во времени, с точки зрения количественной или качественной соотносительно-
сти), например: Harada olsa, özü bir gün atın dalınca gələcək – Где бы он (Кёроглу – А.М.) 
ни был, он всё равно сам придёт за конём [8,49]. Эволюция данной конструкции демон-
стрирует развитие по направлению к простому предложению. Так, в первом компоненте 
конструкции идёт процесс «окаменения».

В современном азербайджанском языке выражение harda olsa «где бы ни был/а» 
переходит в разряд просторечных слов. Этот процесс наблюдается в вышеприведённом 
примере, т.е. слово harda «где» в данном выражении употребляется не в прямом номи-
нативном значении. В этом смысле оно по содержанию близко выражению nə zamansa 
«когда бы ни».

5) В другом типе такого придаточного предложения сказуемое стоит в желательном 
наклонении. О данном типе, присущем разговорному языку, информация почему-то не 
даётся. Придаточное предложение в этом случае чаще всего выражает общность, напри-
мер: Bütün dünyanı gəzəsən, yenə belə at tapa bilməzsən – Хоть весь свет обойди, такого 
коня не сможешь найти [8,9].

6) В языке эпоса привлекают внимание и сложноподчинённые предложения с 
придаточными цели. В эпосе встречается лишь один тип таких конструкций: главное 
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предложение находится в начале, придаточное прикрепляется к главному либо интона-
цией, либо посредством союза ki. Хотя сказуемое в придаточном чаще всего бывает в по-
велительном наклонении, оно может быть и в желательном наклонении. Следует отме-
тить, что примеры употребления местоименной формы в главном предложении в эпосе 
не встречаются, например: Sən qəsdən burda gizlənibsən ki, bizə baxasan – Ты умышленно 
спрятался здесь, чтобы посмотреть на нас [8,23]; Elə – belə soruєdum ki, gцrьm kimsən – Я 
просто так спросил, кто ты [8,49]; Gəlmiєəm, səni atanın toyuna çağırım – Я пришёл звать 
тебя на свадьбу твоего отца [8,173].

7) Одной из конструкций, широко употребляемых в азербайджанском языке, в част-
ности, в разговорной речи, является сложноподчинённое предложение с придаточным 
присоединительным. Сведения о данном типе придаточного предложения появляются в 
азербайджанском языкознании с 60-х г.г. XX века [6;9]. Присоединительные придаточ-
ные содержат дополнительное сообщение, пояснение по поводу того, о чём говорится в 
главном предложении. Придаточное присоединительное может относиться не к одному 
слову, а ко всей главной части. Как правило, они присоединяются к главному предложе-
нию с помощью союза ki, и в этом типе придаточного могут употребляться слова bu da 
«и этот/эта/это», o da «и тот/и та/и то/». Следует отметить, что в языке эпоса «Кёроглу» 
присоединительные придаточные встречаются редко, например: Darı-dünyada bir canımdı 
ki, o da öz ixtiyarımda deyil – Одна у меня жизнь, да и над той я не властен [6, 10]. Употре-
бление здесь союза ki подтверждает мысль о том, что его второй компонент – присоеди-
нительное придаточное, например: Day dünyada bir keyf var idi, o da Həmzədəydi – Если 
и был на свете счастливец, всем довольный, так это Хамза [8,170].

В большинстве таких сложноподчинённых предложений в придаточном присоеди-
нительном вместо указательного местоимения употребляются не определённые местои-
мения hər biri, hərəsi «каждый/каждая/каждое». В первом компоненте этих конструкций 
есть слова с количественным значением, например: Yoxsa onun yeddi min yeddi yьz yetmiє 
dəlisi var ki, hərəsi bir ləєkərə bərabərdir – Ведь у него уже семь тысяч семьсот семьдесят 
семь удальцов, и каждый из них равен целой рати [8,54].

В языке эпоса в небольшом количестве употребляются и придаточные места и при-
чины, например: придаточное причины: Nə iєi varsa, səni görən kimi qaçıb donuzluğa 
girdi – Не знаю, что он такое сделал, но едва увидал тебя, как бросился бежать и спрятал-
ся в свинарнике [8,159]; придаточное места: Haraya deyirsən, gedək – Куда прикажешь, 
туда и пойдем [8,51].

В эпосе встречаются и сложноподчинённые предложения эллиптического характера. 
Эти эллиптические конструкции легко восстановимы как в пределах текста, так и вне 
его. В азербайджанском языкознании много говорилось об эллиптичности простых пред-
ложений, эллиптичность же в сложном предложении весьма редко служила объектом 
специального исследования [см. 4, 103-110]. 

Такие эллиптические конструкции, являющиеся особенностью разговорного языка, 
встречаются и в эпосе «Кёроглу», например: Eyvazı mənim əlimdən alma. Qoy aparım, 
səndən kəm baxsam, bu papaq mənə haram olsun. Hər vaxt da istəsən, genə də öz oğlundur – 
Не отнимай у меня Эйваза. Дозволь увезти его. Если же буду я заботиться о нём хуже, 
чем ты, пусть скажут люди, что не достоин я носить папаху. Когда бы ни захотел ты 
увидеть его – он твой сын [8,103].
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В этом фрагменте (в оригинале) последнее предложение – эллиптическое. Конструк-
ция полностью может быть восстановлена следующим образом: Hər nə vaxt da ki istəsən, 
genə də öz oğlundur, gəlib görə bilərsən.

Как видно из примера, в данной конструкции, состоящей их трёх компонентов, по-
следний, т.е. главное предложение, подвергается эллипсису.

В эпосе «Кёроглу» встречаются и такие эллиптические сложноподчинённые пред-
ложения, второй компонент которых является неполным предложением или словом-
предложением. Независимо от того, в какой именно эллиптической форме представлен 
второй компонент, тип придаточного можно определить по семантической и грамматиче-
ской связи компонентов, например: İndi ki iş bu əndazəyə minib, baє üstə – Ну, ежели дело 
приняло такой оборот, всегда пожалуйста [8,146]. Употребление здесь условного союза 
показывает, что данная конструкция – сложноподчинённое предложение с придаточным 
условия, второй же компонент представлен словом-предложением. Мысль, выражаемая 
им, становится ясной из содержания последующего предложения: Mən onu müzməhəl 
eləməyi boynuma götürürəm – Я берусь за его уничтожение. Мысль, заключённая на сты-
ке этих двух предложений, может быть выражена в одной конструкции: Ну, ежели дело 
приняло такой оборот, я берусь за то, чтобы его уничтожить. Здесь наличие придаточно-
го условия очевидно. Следовательно, первоначальная конструкция – сложноподчинён-
ное предложение с придаточным условия.

Таким образом, язык эпоса «Кёроглу» отличается богатством и разнообразием струк-
турно-семантических типов сложноподчинённых предложений, и рассмотрение их всех 
в рамках одной статьи невозможно. Поэтому в настоящей статье рассмотрены особенно-
сти обстоятельственных придаточных, представляющих, на наш взгляд, особый интерес.
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ПОЕТИКО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДНОПІДРЯДНИХ РЕЧЕНЬ 
З ПІДРЯДНИМИ ОБСТАВИННИМИ В ЕПОСІ «КЕРОГЛУ» 

У статті систематизуються і досліджуються поетико-стилістичні особливості 
складнопідрядних речень з підрядними обставинними в героїчному азербайджанському 
епосі «Кероглу» – визначній пам’ятці усної літератури кінця XVI – початку XVII ст. 
На основі конкретного фактичного матеріалу аналізуються складнопідрядні речен-
ня з підрядними часу, способу дії, наслідку, умовні, зіставні, приєднувальні, причини, 
еліптичні речення і слова-речення. Відзначається можливість розташування підрядних 
речень в препозиції і постпозиції. Особлива увага приділяється інтонації, сполучникам, 
сполучним словам, займенниковим формам, за допомогою яких здійснюється зв’язок між 
головним реченням і підрядним. Виділяються найбільш широко поширені типи підрядних 
речень у мові епосу. 

Ключові слова: складнопідрядні речення, головне речення, підрядне речення, компо-
нент, конструкція, семантичний зв’язок, еліптичне речення. 

Maharramova Aygun Akif gizi
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THE POETIC-STYLISTIC PECULIARITIES OF THE COMPOUND SENTENCES 
WITH ADVERBAL CLAUSES IN THE EPOS “KEROGLU”

The article deals with the poetic–stylistic peculiarities of the compound sentences with 
adverbial clauses in the heroic Azerbaijani epos “Keroglu” - the outstanding monument of the 
oral literature of the XVI-XVII centuries.

Such subordinate clauses are systematized and analyzed on the basis of the concrete facts 
according to their different structural-semantic kinds: adverbial modifi ers of manner, time, 
result, condition, comparison, conjunctive, reasons. The clauses can be both in preposition and 
postposition. A special attention is given to intonation, conjunctions, conjunctive words and 
pronoun forms that realize the connection between the main sentence and subordinate clauses. 
It is emphasized that some kinds of them are widely used in the epos.

Key words: compound sentence, main sentence, subordinate clause, component, construc-
tion, semantic connection, elliptic sentence.
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МОВНА КАРТИНА СВІТУ УКРАЇНЦЯ В КОНТЕКСТІ 
ВІЙНИ НА СХОДІ УКРАЇНИ

У статті досліджуються зміни в мовній картині світу українця, пов’язані з ві-
йною на Донбасі. Визначаються характеристики мовної картини як особливого явища, 
стверджується можливість змін у її межах. Аналізується концепт «війна» як стриж-
невий у сучасному українському дискурсі, вивчаються способи його мовного вираження. 

Ключові слова: мовна картина світу, мовне мислення, мовні зміни, концепт, лексе-
ма, дискурс, поле. 

Актуальним питанням багатьох сучасних досліджень є етноцентричне й лінгвокуль-
турологічне вивчення мови, що знаходить своє відображення в різних когнітивних студі-
ях, предметом яких є мовна картина світу (А. Вежбицька, М. Толстой, Є. Бартмінський, 
Ю. Степанов, М. Алефіренко, Ж. Соколовська, Л. Лисиченко, О. Огуй, Г. Межжеріна, 
В. Сімонок та інші). Накопичено чимало прикладних знань у цій царині, створено міц-
ну наукову базу, що дає підстави говорити про існування різних спроб концептуального 
описання мовної картини світу українця. Однак, мовна картина світу (МКС) – це «ди-
намічно мінлива система як у просторі та в часі, так і в текстах» [7: 17]. Про всі гло-
бальні зміни, що мають місце в суспільстві, людина формує певний образ, який згодом 
вербалізується й реалізується в тих чи інших значеннях мови, відповідно до трирівневої 
структури картини світу: уявлення-концептуалізація-омовлення. Для структури мовної 
картини світу важливе саме її перебування в тричленній парадигмі картини світу: до-
мовної (психічної), концептуальної (логічної) та мовної (лінгвальної) [6: 39]. У зв’язку 
із зазначеним вище вважаємо, що вивчення динаміки мовної картини світу є актуальним 
завданням сучасного українського мовознавства.

Метою пропонованого дослідження є вивчення тих нових явищ, які пов’язані з фор-
муванням сучасної мовної картини світу українця, зокрема вивчення тих змін, які відбу-
лися останнім часом у мовній картині світу українця, з огляду на воєнні події на Донбасі. 
Окреслена мета реалізується в таких завданнях: 1) визначити основні властивості мовної 
картини світу українця; 2) установити можливість динаміки МКС; 3) вивчити причини 
можливих змін; 4) систематизувати нові уявлення, визначити особливості їх концепту-
алізації та реалізації в мові і мовленні; 5) опрацювати специфіку вживання концепту 
«війна» у сучасному дискурсі.

Загальновідомим сьогодні є факт, що в основі картини світу мовців лежать феномени 
навколишньої дійсності. Вони відтворюються в образах та уявленнях мовців. Дійсність 
мовці так чи інакше сприймають, і її особливе бачення може формуватися протягом сто-
літь, на основі чого й виростають певні сталі, водночас й узагальнені образи: наприклад, 
ставлення до всього нового в суспільному вимірі. Ідеться про глобальні суспільні зрушення, 
які сприймаються з острахом, із певною тривогою, тому образ нового має першу негативну 
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оцінку. Так у давньому українському язичницькому просторі ширилося християнство, так 
само негативно у ХVІ столітті сприймався католицизм. Хоча для поступу нації обидві по-
дії мали значення, і їх позитивний образ формується пізніше. Саме не сприймання певних 
явищ у час їх виникнення позначалося й на мові. Зокрема, розповсюдження християнства 
сприяло поширенню літери ф, і вона входить у літературно-мовну традицію. Однак, для 
живого мовлення вимова цього знака виявилася чужою, що зумовило появу іншої вимови. 
Результат – існування в розмовній мові і сьогодні лексем хворма, Хведір, хвартух, а також 
імен, які закріпилися в українському іменнику в іншій вимові – Пилип. Так само чужими 
були нові імена – давньогрецькі, а згодом латинські, які масово входили в літературну мову 
Київської Русі. Їх доволі довго не могла прийняти простонародна традиція найменування. 
Однак, сьогодні – це основа українського назовництва.

Певні зміни, якими б вони не були, у свідомості мовців пов’язані насамперед з оцін-
кою: «добре» чи «погано». Сьогодні перетворення, викликані глобалізацією, найчастіше 
сприймаються як даність або позитивно [14: 28].

Усі можливі зміни – це домовна, психоментальна картина світу [6: 39]. Домовний 
рівень знання може збагачуватися за рахунок спостереження за тими чи іншими поді-
ями, явищами. Так, уявлення про море пов’язане насамперед з його візуалізацією, із так-
тильними, дотиковими та іншими відчуттями. Усе це формує образ моря і відповідно 
асоціативні ряди в мові. Звісно, мовна реалізація образу національно маркована. Лексе-
ма море обростає конотаціями, метафоричними контекстами, відсутніми в інших мовах. 
Для української мови один із контекстів репрезентує Шевченкова творчість: : «..грає синє 
море» (вірш «Думка»). 

Знання про навколишній світ можуть формуватися за рахунок мовних засобів, і «ці 
знання не сприймаються безпосередньо з дійсності і мають численні особистісні й сус-
пільні асоціації, пов’язані з особливостями розуміння тексту» [6: 39]. Вони, звісно, вини-
кають на базі того способу мислення, який сформований у мовця, виникають ті асоціації, 
які властиві мовцю в силу сталих ознак картини світу. Так, океан для українця, який ніко-
ли його не бачив, з одного боку, буде поставати як великий і безмежний водний простір і 
т.д., тобто на основі книг чи картин, відео, з іншого боку, йому будуть привласнюватися 
ті ж асоціації, які пов’язані з морем. Порівняймо контексти: «Твої очі, як те море…» 
(вірш Івана Франка); «Я тону в твоїх очах, У безмежних океанах» (із сучасної пісні). Та-
ким чином, мовна картина світу формується на основі домовного мислення, яке, у свою 
чергу, може збагачуватися за рахунок явищ мовної картини.

Аналіз мовної картини традиційно здійснюють за допомогою концептів. Це поняття 
здавна використовується у філософії, психології, літературознавстві й лінгвістиці, однак 
останнім часом переосмислюється, що характерно і для українських лінгвістичних сту-
дій (Т. Радзієвська, Л. Бєлєхова, О. Тищенко, В. Сімонок, В. Жайворонок та ін.), які ґрун-
туються на російській семантичній традиції (Н. Арутюнова, О. Кубрякова, Р. Фрумкіна, 
Ю. Степанова, А. Вежбицької). Концепт тлумачиться насамперед як етнонаціональна, 
нежорстко структурована категорія без чітких меж та внутрішньої структури, змістовий 
обсяг якої може бути різним як для окремого індивіда, так і для соціальних груп й етносу 
загалом [7: 19]. При цьому обов’язковим є й дискурсивний підхід, вивчення концептів 
через різні тексти-дискурси. Також поширеною є думка щодо польового дослідження 
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концептів, тобто концепт організовується в поле. Очевидним у сучасній науці є той факт, 
що МКС – це сукупність концептів. 

Різні погляди висловлюють мовознавці щодо форм об’єктивації концепту в мові: кон-
цепт мовно втілюється через слово чи словосполучення (Ю. Степанов, М. Алефіренко), 
фразеологізм (І. Стернін, В. Карасік); концепт оновлюється також через різні ментальні 
одиниці – синоніми, антоніми, синтаксичні позиції, фразеологізми, метафори, метонімії 
та інші семантичні деривації (Н. Арутюнова).

Оскільки концепти залежать від лексичного складу мови, а останній здатний швидко 
змінюватися, то і мовна картина світу підлягає таким змінам. І саму МКС розуміють як 
певним чином організований лексикон, що «служить для відображення світоглядної, когні-
тивної та перетворювальної діяльності індивіда в мовному соціумі» [7: 16]. Це узгоджуєть-
ся і з думкою Л. Лисиченко про те, що для МКС важливі три явища: людина-світ-мова [6: 
38]. І загалом мовна картина світу є антропоцентричною, бо людина пізнає світ і відтворює 
його в мовних засобах. Так само, як і людина є причиною будь-яких змін у суспільстві.

Останнім часом Україна переживає не найкращі часи: на Сході вже другий рік триває 
війна. Ці події не можуть не впливати на пізнавальну діяльність українців, які прагнуть 
осмислити військовий конфлікт і створити певні мовні форми для його вираження. При 
цьому військова лексика переосмислюється, з’являються нові конотації, і, таким чином, 
відбуваються зміни і в мовній картині світу. Вважаємо, що сьогодні варто вести мову про 
актуалізацію в структурі мовної картини світу українця концепту війна. Навколо цього 
поняття формуються спорідненні поняття, асоціативно пов’язані з війною. 

У Словнику української мови в 20-ти томах (електронна версія) лексема війна має 2 
значення. Перше значення – це: ‘ Організована збройна боротьба між державами, на-
родами, або ж збройними угрупованнями всередині країни ’. Друге значення переносне: 
‘ Стан ворожнечі між ким-небудь; суперечка, сварка з кимсь, боротьба ’. Саме поняття 
війни у першому значенні розширюється й уточнюється за рахунок відносних прикмет-
ників, утворюючи стійкі синтаксичні сполуки, наприклад: громадянська війна, визвольна 
війна, ядерна війна, партизанська війна, тотальна війна тощо [9]. Як можна назвати 
сучасну війну – факт досі однозначно не з’ясований.

З одного боку, те, що відбувається в Україні, можна вважати громадянською війною, 
бо воюють суміжні території. Початок війни описує у своєму творі «Небратні» Макс 
Кідрук: «Війну на сході України було розпочато 6 квітня 2014 року, коли озброєні проро-
сійські сепаратисти захопили приміщення Донецької облдержадміністрації та зірвали 
із флагштока український прапор» [5: 262]. З іншого боку, війна вийшла за межі грома-
дянської майже відразу, бо втрутилась третя сила – інша держава, а саме Росія. З огляду 
на це все частіше використовується в інформаційному просторі прикметник гібридний, 
який якнайкраще розкриває сутність явища: «Іншим прикладом гібридної війни, у якій 
військово потужніша держава-агресор домовляється із недержавними виконавцями – 
групами місцевого населення та бойовиками, – зв’язок із якими вона формально цілкови-
то заперечує, є російська диверсійна діяльність в Україні навесні 2014 року» (матеріал з 
Вікіпедії). І хоча воює не весь російський народ, а лише певні сили під керівництвом за-
цікавленої в цьому верхівки, однак в суспільстві сьогодні і надалі наростає протистояння 
«український» – «російський», і все російське набуває негативної оцінки. 
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Сприймання війни сьогодні позначене глобалізацією цього явища, однак на початку 
війни ніхто не очікував серйозних її масштабів, і тому перші заходи протистояння здо-
були назву «антитерористична операція» (АТО). Сьогодні абревіатура вже не є ново-
твором, а очевидним фактом українського менталітету, це частина війни. Лексема міцно 
увійшла в різні дискурси, здебільшого медійні: зона АТО, речник АТО, сили АТО. 

Лексема війна пов’язана з військовою лексикою. Якби не існувало війн, то й не було 
би потреби у відповідних. Як засвідчує етимологічний словник, корінь слова війна – дав-
нього, індоєвропейського походження, як і давнє саме явище [1: 431]. 

Українська військова лексика має давні традиції, вона вживалася і в давньоукраїн-
ських літописах, і в пам’ятках Козацької доби. За радянських часів «мовна творчість в 
українських збройних формаціях … перебувала під суворою забороною» [2: 18]. Доко-
рінно змінюється ситуація в незалежній Україні, коли відбувається потужне термінотво-
рення у царині військової сфери. Однак, протягом незалежного існування Україна праг-
нула бути без’ядерною державою, і тому військова справа виявилася на першу декаду 
ХХІ століття занедбаною, а разом з нею не знаходила актуалізації і військова лексика. 
Натомість після 2014 року ситуація змінюється і війна – і як поняття, і як лексема по-
вертається до активного вжитку. 

Щодо української мовної картини світу, то поняття війни сьогодні можна вважати 
стрижневим, адже життя сучасного українця тісно пов’язане з цим явищем. Від резуль-
татів війни буде залежати майбутнє України. Сьогодні фактично відбувається процес 
трансформації лексеми війна. Подібного «семантичного й конотативного оновлення» 
уже зазнавали інші одиниці, не менш значущі для мовного світосприйняття, наприклад, 
майдан (Майдан) [10: 8].

 Війна насамперед протиставляється миру, і в українців сформувалася чітка позиція, 
що її нерідко чуємо в розмовному дискурсі: «А чому ж ми не цінували мир?...». І семан-
тика війни постійно посилюється через протилежні контексти війни та миру.

Сприймання сучасної війни неоднакове в Україні. Мешканці східних, особливо при-
фронтових регіонів, знають про війну, бо вона поруч, її «чути» – стріляниною, вибуха-
ми. Українці із західних, північних, південних територій відчули війну через родинний 
контекст, бо чоловіки цих родин – на Сході воюють, чи ще страшніше – тут загинули. У 
такий спосіб витворюється різний образ війни, бо він заґрунтований на різних відчуттях: 
візуальних, слухових, тактильних, а також на різних емоціях. Спільним є загальний кон-
текст: війна, з одного боку, – це горе для родини, держави, України, а з іншого – спосіб 
захистити рідну землю. Семантика війни народжує, безперечно, й семантику героїзму, 
жертовності заради рідного краю. Так, один із героїв роману С. Талан говорить: «Бо-
ротися за звільнення своєї землі від сепаратистів та терористів я вирішив одразу, як 
тільки побачив їхні паскудні пики в нашому місті» [12: 480]. Важливим, отже, є контекст: 
війна – як боротьба за звільнення. Так думають українці.

У найближче поле концепту війна входять такі одиниці, які позначають будь-яку 
збройну боротьбу. Це можуть бути окремі лексеми: АТО, фронт, конфлікт, бійня; периф-
рази та описові сполучення: бойові дії, воєнні дії, бойовий конфлікт, бойове зіткнення, 
воєнна операція, терористична агресія, тощо. 

Семантику війни важко передати однією лексемою, і тому найчастіше викорис-
товуються описові звороти – двокомпонентні чи трикомпонентні сполучення, вони 
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уточнюють поняття війни, створюють додаткову експресію. Саме розширення слова до 
звороту увиразнює ситуацію, локалізує її, характеризує з погляду інтенсивності проті-
кання, а часом і визначає саму суть війни. Наприклад, прикметник російський прямо 
вказує на причини цієї війни: російська інтервенція. 

Війна як всеохопне і масштабне явище постає через такі слова і звороти, які лока-
лізують воєнні дії, а саме: передова, зона бойових дій, прифронтові райони, епіцентр 
бою, ділянка фронту, вигідний рубіж. Інтенсивність бою засвідчує стале сполучення: 
гаряча точка. Суть війни акумулюється в описовому звороті ще й тому, що у значенні 
військовому вживаються загальновживані слова, і тільки в певному контексті вони на-
бувають відповідного воєнного чи військового звучання. Це відповідає загальній тен-
денції утворення нових слів: «поява неологізмів пов’язана з процесами метафоризації, 
термінологізації й детермінологізації» [11: 71]. У зв’язку з цим як військову лексичну 
одиницю можна сприймати слово тиша, особливо поширене в медійному дискурсі. Так, 
порушити тишу – у мирному часі може асоціюватися з будь-чим, а от за війни – набуває 
нових смислів, а розширення за рахунок слова режим перетворює вислів на терміноло-
гічну сполуку: порушити режим тиші. Новини часто використовують цю фразу: «Бойо-
вики стільки-то раз порушили режим тиші». Так само тиша виступає контекстуальним 
антонімом до будь-якого слова, що входить до поля концепту війна: «У суцільній тиші на 
мить здалося, що ніяких обстрілів і не було» [12: 480] (тиша-обстріли).

Конкретизація воєнних дій відбувається за рахунок уживання таких лексем, які вка-
зують на тип діяльності, на ті дії, що відбуваються безпосередньо під час війни: атака, 
наступ, удар, стрілянина, обстріли, перестрілка, зіткнення. Уживання прикметників 
з такими іменниками засвідчує різні характеристики дій: вогневі удари, інтенсивні об-
стріли, мінометні обстріли, оборонний бій. 

Війна як явище антропоцентричне, бо її розв’язують люди. Людина на війні розгляда-
ється з двох протилежних полюсів: свій – герой і чужий, ворог. Хоча таке протиставлення 
для національного українського дискурсу не нове: ще у довоєнні часи на національно-
державному рівні актуалізувалися й постійно поповнювалися групи «номінативно-оцін-
них опозицій з національно/політично маркованими протиставленнями: патріот – анти-
патріот» [13: 3]. Цю ознаку можна вважати вкоріненою в український менталітет.

До свого, як здавна ведеться, завжди позитивне або нейтральне ставлення. З-поміж 
таких назв у сучасному дискурсі засвідчено: боєць, військовослужбовець, військовий, 
солдат силовик, захисник, герой, лицар. Ці лексеми позначені експресією завдяки пере-
носному вживанню. Крім того, поширені збірні назви – військо, батальйон, рота, ЗСУ. 
Разом з усіма цими словами найчастіше вживається прикметник український: «Сумнівів 
не лишилося – українські війська ввійшли у місто. Під вікнами у бойовій машині сиділи 
двоє молодих бійців…» [12: 480]. 

Найменування ворога сприймаються як негативні, позначені так би мовити ворожою 
семантикою, причому негативна оцінка є компонентом лексичного значення багатьох 
таких слів: диверсант, окупант, терорист, бойовик, найманець, сепаратист, супро-
тивник, загарбник, банда. Найуживаніші прикметники-конкретизатори – російський, 
проросійський, терористичний, ворожий. Експресією позначена прикладка-новотвір: 
бойовик-мародер. Уживаються й описові звороти: незаконні військові формування, про-
російські сили, терористичні війська.
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У художньому дискурсі постають нові метафори, пов’язані із називанням учасників 
війни: «..перед Маріуполем стояла одна «нитка» солдатів…» [5: 278].

Доба українсько-російського протистояння народжує й експресивні новотвори-уні-
верби для називання осіб, причому і таких, що вживаються у ворожому дискурсі: вата, 
ватник, укропи, правосеки та ін. Вони з’являються у медійному дискурсі, оскільки саме 
він є найпотужнішим чинником, який «визначає характер нових мовних реалій не лише 
лексичного, а й синтаксичного, семантичного рівнів мови» [8: 150].

Жодне бойове зіткнення не обходиться без зброї, тому назви зброї входять до поля 
концепту війна. На жаль, Україна не може похвалитися новим озброєнням, його дуже 
мало, й у використанні – традиційна зброя: гранатомет, кулемет, ручні гранати, са-
мохідна артилерійська установка, танк, система «Град» та ін. В принципі такою ж 
зброєю воює й ворожа сторона. Опис бою набуває масштабності, якщо використані різні 
види озброєння, наприклад: «Вони працюють невеликими піхотними групами, викорис-
товують міномети, гранатомети, великокаліберні кулемети. Іноді стріляють танки, 
працює артилерія. Стрілянина триває постійно» (з інтерв’ю військового експерта в 
зоні АТО К. Машовця).

Таким чином, сьогодні засвідчуємо «овійськовлення» мовної картини світу українця. 
Військова лексика існувала перманентно в українській мові, однак активність її ужи-
вання в різні часи була різною. Її активізація має місце зараз, адже сама війна є явищем 
реальним і, на жаль, затяжним для України. Воєнна «семантика» нині охоплює різні 
українські дискурси, але найбільше публіцистичний, художній. Ретельне вивчення цих 
дискурсів з погляду особливостей уживання військової лексики дозволить розширити 
опис сучасної мовної картини світу українця.
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ЯЗЫКОВАЯ КАРТИНА МИРА УКРАИНЦА В КОНТЕКСТЕ ВОЙНЫ 
НА ВОСТОКЕ УКРАИНЫ

В статье исследуются изменения в языковой картине мира украинца, связанные с 
войной на Донбассе. Определяются характеристики языковой картины мира как специ-
фического явления, утверждается возможность изменений в ее пределах. Анализирует-
ся концепт «война» в качестве ведущего в современном украинском дискурсе, изучаются 
способы его языкового выражения. 

Ключевые слова: языковая картина мира, языковое мышление, языковые изменения, 
концепт, лексическая единица, дискурс, поле.
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LANGUAGE PICTURE OF THE WORLD OF A UKRAINIAN 
IN THE CONTEXT OF WAR IN EASTERN UKRAINE

The article examines the changes in the Ukrainian language picture of the world connected 
with the war in Donbass region. Some specifi c characteristics of the language picture as a 
phenomenon are identifi ed, the possibility of the changes within it are claimed. The concept 
of "war" is analyzed as the core of modern Ukrainian discourse, the variants of its linguistic 
expression are studied.

Key words: language picture of the world, the language of thought, language changes, 
concept, lexical unit, discourse, fi eld.
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СТРУКТУРНА ТИПОЛОГІЯ КЛАУЗИ В СУЧАСНІЙ ТУРЕЦЬКІЙ МОВІ

Статтю присвячено проблемам кваліфікації і класифікації клаузи, що становить 
базис морфосинтаксичного ярусу сучасної турецької мови. Досліджуються морфологічні 
форми, на основі яких творяться турецькі клаузи. Здійснюється класифікація 
клауз на ґрунті структурного критерію. Окреслюються перспективи подальших 
морфосинтаксичних студій у турецькій мові, насамперед дослідження функціональних 
особливостей турецької клаузи. 

Ключові слова: турецька мова, морфосинтаксис, клауза.

Проблеми синтаксису тюркських мов, зокрема й турецької, протягом багатьох деся-
тиліть привертають до себе увагу мовознавців-тюркологів. Незвичність синтаксичних 
конструкцій цих мов із погляду «пересічного індоєвропейського мовця» спричинила дис-
кусії і суперечки щодо їхньої природи й характерних рис, співвідношення із семантично 
і функціонально еквівалентними конструкціями інших мов світу, насамперед флектив-
них. Багато з цих дискусій тривають і понині, і щодо багатьох проблем тюркологи не 
змогли дійти спільної думки попри здійснені численні студії. Серед таких дискусійних 
питань перебуває насамперед проблема кваліфікації специфічних морфосинтаксичних 
конструкцій, функціонально еквівалентних складнопідрядним реченням індоєвропей-
ських мов. Такі конструкції, спричинені аглютинативними типологічними рисами тюрк-
ських мов, різними науковцями трактувалися і як звичайні розгорнуті другорядні члени 
речення (Ш. С. Айляров [1]), і як складнопідрядні речення з огляду на їхню функці-
онально-семантичну відповідність складнопідрядним реченням індоєвропейських мов 
(П. І. Кузнєцов [9]), і як специфічний тип складнопідрядних речень, властивий лише 
тюркським мовам, так звані квазі-речення (Ж. Дені [22]). 

Синтаксичні й морфосинтаксичні проблеми тюркських мов найбільш повно дослідже-
ні на матеріалі турецької (згадаймо фундаментальні праці А. М. Кононова [8], Ш. С. Айля-
рова [1], О. М. Баскакова [3], окремі наукові статті [2; 4; 5; 6; 8; 10; 11; 20]), проте навіть на-
явність студій, здійснених авторитетними тюркологами, не дають повної відповіді на низ-
ку питань як суто теоретичного, так і прикладного плану. Так, не можна вважати повністю 
розв’язаними проблеми класифікації морфосинтаксичних конструкцій і кваліфікації тих 
морфологічних форм, що перебувають в основі цих конструкцій, розмежування явищ мор-
фосинтаксичного і синтаксичного рівнів, відмежування простих поширених речень від 
складнопідрядних речень, проблеми перекладності турецьких синтаксичних конструкцій 
українською мовою (загалом перекладознавчим студіям українські тюркологи приділяють 
дуже мало уваги). Не зайвим буде вказати й на істотні відмінності в поглядах на згадані й 
дотичні явища у граматиках європейських авторів і турецьких мовознавців (див. праці [21; 
23; 24; 25; 26; 27]). Принагідно зауважимо, що турецька граматична думка загалом недо-
статньо вивчена українськими науковцями й іще чекає на свого дослідника.
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Пропонована наукова розвідка присвячена проблемам структурної і функціональної 
типології турецької клаузи. Мета статті – визначити характерні особливості інтеграції 
турецьких клауз, що передбачає розв’язання питання про кваліфікацію такого специфіч-
ного явища, як клауза, здійснення класифікації турецьких клауз на ґрунті структурного 
підходу, а також класифікації тих морфологічних явищ, що перебувають в основі клауз.

Будь-яка граматична форма реалізується на двох ярусах: морфологічному і синтак-
сичному. Водночас для об’єктивної й адекватної дескрипції граматичних явищ турецької 
мови, з огляду на особливості її синтаксичної системи, важливим є виділення поряд із 
морфологічним і синтаксичним ярусами також і ярусу морфосинтаксичного, на якому реа-
лізуються ті специфічні явища, що є ширшими за кількістю компонентів і за семантичним 
обсягом, ніж звичайні словосполучення й колокації слів, проте не мають предикативного 
характеру (тобто не містять verbum fi nitum) і входять на правах другорядних членів до роз-
ширених синтаксичних структур – речень чи інших морфосинтаксичних конструкцій.

З огляду на висловлену вище думку постає об’єктивна необхідність кваліфікації як 
власне морфосинтаксичного ярусу турецької мови, так і кваліфікації і класифікації тих 
морфологічних явищ, що перебувають в основі морфосинтаксичних конструкцій, так 
само як і власне класифікації самих таких конструкцій.

Логіка дослідження підказує визначити як відправну точку ті граматичні форми, що 
належать до морфологічного рівня, і провести їхню інвентаризацію. У тюркологічній 
літературі, насамперед тій, що стосується турецької мови, уже протягом тривалого часу 
згадується про таке доволі аморфне й складне для наукової кваліфікації явище, як dık-
форма, або ім’я дії на – dık. Цей термін можна побачити як у граматиках [7: 437], так і в 
підручниках турецької мови [9: 387], виданих за межами Туреччини. Власне в турецьких 
граматичних розробках цього терміна, як і переважної більшості самих форм, що зарахо-
вуються «нетурецькими» граматистами до згаданого явища, немає. 

Під терміном dık-форма розуміється сукупність різнопланових із функціонально-се-
мантичного погляду явищ, пов’язаних одне з одним лише експліцитно: усі вони мають 
у своєму складі афікс – dık і його корелят афікс – acak (тому в деяких джерелах можна 
натрапити на термін dık-acak-форма). Параметри об’єднання цих різнопланових форм у 
межах однієї граматичної форми доволі розмиті, і чіткої дефініції нам не пощастило за-
фіксувати в жодному з наявних джерел.

Функціонально-синтаксичний і семантичний критерії дозволяють нам здійснити 
розмежування згаданих вище різнопланових мовних явищ, розподілити їх за граматич-
ними класами, чітко їх кваліфікувати й навести відповідні дефініції. Отже, з-посеред 
розмаїття явищ, традиційно дефінованих як dık-форма, виділяємо: 

1) власне афікс – dık як словотворчий (для сучасної турецької мови) афікс, що зали-
шився в низці лексем, а також у кількох випадках фактичних лексикалізованих реаліза-
цій як рудимент із часів пратюркської мови, як у прикладах: tanıdık – знайомий, beklen-
medik – неочікуваний. Такі поодинокі лексеми з погляду частиномовних характеристик у 
сучасній турецькій мові належать до розряду прикметників (у тому числі субстантивова-
них), хоча в історичному ракурсі явно простежується їхній дієприкметниковий характер; 

2) особові дієприкметники. Дієприкметники сучасної турецької мови поділяються 
на дві великі групи: а) неособові дієприкметники; 2) особові дієприкметники [18; 19]. 
Останні становлять один із тих конструктивних елементів, що формують національну 
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специфіку турецької мови. «Особовість» дієприкметника полягає в тому, що він має у 
своїй структурі афікс належності (присвійності) в його релятивній функції, що вказує 
на особу-виконавця другорядної дії, позначеної дієприкметником, і поєднується зі сво-
їм суб’єктом повним напівпредикативним синтаксичним зв’язком. Особовий дієприк-
метник цікавий тим, що він має бінарну форму реалізації залежно від співвіднесення 
другорядної дії з точкою відліку як одночасної чи попередньої (власне формант – dık) і 
як наступної, насамперед із імплікацією модальної семантики інтенції чи зобов’язання/ 
необхідності [13; 17] (формант – acak). Така відносночасова диференціація валідна та-
кож і для всіх дієслівних форм, утворених на основі дієприкметника в результаті його 
субстантивації (див. нижче);

3) дієприкметник, насамперед особовий, є частотним об’єктом субстантивації, при-
чому така субстантивація в сучасній турецькій мові набула сталого граматикалізованого 
характеру, а отже, особовий дієприкметник став базисом для творення низки нових гра-
матичних форм: а) герундіїв, які формально становлять особовий дієприкметник з дода-
ним до них відмінковим афіксом або інструментальним післяйменником ile; б) особових 
дієприслівників, що входять до класу квазідієприслівників [16]. Особові дієприслівники, 
як й особові дієприкметники, мають у своєму складі релятивний формант, що вказує на 
особу-виконавця другорядної дії, і поєднуються зі своїм суб’єктом неповним напівпред-
икативним синтаксичним зв’язком. 

Герундій у своїх окремих структурних реалізаціях перетинається з особовими дієприс-
лівниками (так само як й особовими дієприкметниками); ці форми можуть розмежовувати-
ся насамперед на основі семантичного критерію. Дієприслівник завжди позначає розчле-
новано типову ситуацію, пов’язану з обставинами реалізації головної дії, тоді як герундій 
номінує розчленовані прямооб’єктні і непрямооб’єктні типові комунікативні ситуації [14]. 
Крім того, усі форми особових дієприслівників можуть бути інвентаризовані й класифіко-
вані на основі їхніх базових семантичних параметрів (наприклад, особові дієприслівники 
причини – dığı için, особові дієприслівники часу – dığında, особові дієприслівники мети – 
dığı üzere, особові дієприслівники допусту – dığı halde [12] тощо), тоді як у випадку з ге-
рундієм ми лише рамково окреслюємо сферу їхнього функціонування. Герундії, на відміну 
від інших вербоїдів й напівфінітних розрядів дієслова – інфінітивів, усічених інфінітивів, 
дієприкметників і конвербів, є результатом лише контекстуально-синтаксичної субстанти-
вації. Попри свій контекстуально-синтаксичний характер, герундії тим не менше доволі 
просто ідентифікуються і виділяються як окремий дієслівний розряд.

Крім сукупності морфологічних форм, що мають своїм формальним показником 
афікс – dık, виділяємо також інші утворення, які становлять базис для інтеграції морфо-
синтаксичних конструкцій – клауз: дієприкметники, конверби, інфінітив і усічений інфі-
нітив. Отже, усі згадані морфологічні форми, поєднуючись із лексемами й словосполу-
ченнями і входячи до розширених синтаксичних утворень, передусім речень, становлять 
основу морфосинтаксичного ярусу турецької мови, основним структурним елементом 
якого є клауза.

Клауза – це інклюзивна синтаксична конструкція, утворена напівпредикативним син-
таксичним зв’язком. Під “інклюзивністю” клаузи мається на увазі її обов’язкова вклю-
ченість до розширеної синтаксичної структури, насамперед речення: клауза, як і сло-
восполучення (за винятком фразеологічних зрощень), не має здатності до автономного 
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функціонування і сама по собі не володіє комунікативною спрямованістю. Клаузи, знову 
ж таки як і словосполучення, творяться за певними синтаксичними моделями, основу 
яких становить напівпредикативний синтаксичний зв’язок. Обов’язковим структурним 
членом клаузи є головний член – предикат дієслівного характеру, який і є її інтегру-
вальним центром. Крім предиката клауза містить суб’єкт, що може бути й прихованим 
(як підмет у реченні). Клауза може мати другорядні члени так само, як і речення. Як ми 
згадували вище, ключовою відмінністю клаузи від речення є те, що клауза не має пред-
икативності, тобто не містить присудка в особовій формі. Характер поєднання суб’єкта і 
предиката клаузи зумовлюється її типом і, відповідно, типом напівпредикативного син-
таксичного зв’язку.

Напівредикативний зв’язок поділяється на три субтипи: а) аналітичний (коли між го-
ловними членами клаузи немає жодного формального зв’язку); б) неповний (відносний), 
або напівсинтетичний (коли між головними членами клаузи є односторонній формаль-
ний зв’язок: відповідний релятивний показник отримує лише предикат); в) повний, або 
синтетичний (коли між головними членами клаузи є двосторонній формальний зв’язок, 
який полягає в тому, що суб’єкт набуває афікса родового відмінка як показника синтак-
сичного зв’язку, а предикат – релятивного афікса, або афікса належності третьої особи 
однини як показника відносного синтаксичного зв’язку). У другому і третьому випадках 
маємо розвиток типів традиційного тюркського status constructus – ізафету.

Інтеграція клаузи на основі того чи іншого субтипу напівпредикативного синтаксич-
ного зв’язку залежить від морфологічної форми, що виступає предикатом у цій клаузі і, 
відповідно, від типу самої клаузи. Отже, ми підійшли до основного завдання представ-
леної праці – структурної класифікації клауз.

Насамперед клаузи класифікуються за параметром наявності автономного суб’єкта 
реалізації другорядної дії, а отже, можуть бути двох різновидів: а) особові; б) нео-
собові. Особові клаузи містять формально виражений або прихований суб’єкт, тоді 
як неособові клаузи такого суб’єкта не містять. Суб’єкт другорядної дії, позначува-
ної предикатом неособової клаузи, завжди міститься в головному реченні, відповід-
ним членом якого він є (підметом, додатком тощо речення). Неособова клауза доволі 
часто має атрибутивний характер (див. нижче) й інтегрується навколо тих предикатів, 
що не можуть мати автономного суб’єкта (це передусім неособові дієприкметники), 
або навколо тих предикатів, які мають здатність до функціонування як із автономним 
суб’єктом, так і без автономного суб’єкта із обов’язковою смисловою прив’язкою до 
підмета речення (тут маються на увазі усі дієприслівники й форми дієприслівникового 
значення, що не містять форманта – dık). Крім дієприкметників до неособових форм 
належить також інфінітив, причому це морфологічна форма, на основі якої творяться 
лише неособові клаузи неатрибутивного характеру.

Щодо особових клауз, основний масив їхніх предикатів становлять ті морфологіч-
ні форми, що містять у своїй структурі релятивний формант, який указує на суб’єкта-
виконавця другорядної дії (це всі форми з афіксом – dık, на інвентаризації яких ми зупи-
нялися вище), а також ті морфологічні утворення, що мають здатність до функціонуван-
ня як предикати клаузи як з автономним суб’єктом, так і без автономного суб’єкта.

Іншим важливим параметром класифікації клауз, крім особовості/ неособовості, 
є структурний, основу якого становить спосіб поєднання суб’єкта і предиката клаузи. 
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Своєю чергою, спосіб поєднання суб’єкта і предиката клаузи безпосередньо пов’язаний 
із субтипом напівпредикативного синтаксичного зв’язку, на основі якого інтегровано 
відповідну клаузу. Фактично, ми маємо своєрідну “триєдину сутність”: морфологічна 
форма – субтип напівпредикативного синтаксичного зв’язку – структура клаузи. Отже, зі 
структурного погляду виділяємо три типи клаузи:

1) аналітичні, або аморфні клаузи, інтегровані на основі аналітичного субтипу на-
півпредикативного синтаксичного зв’язку. У таких клаузах спостерігаємо брак морфоло-
гічних елементів, що вказували б на поєднання суб’єкта і предиката у клаузі. Фактично, 
з формального погляду суб’єкт і предикат аналітичної клаузи поєднуються подібно до 
того, як і підмет і присудок у реченні, які, утім, завжди узгоджуються в особі (на це 
вказує відповідна форма афікса предикативності, який завжди містить присудок речен-
ня). Натомість предикат аналітичної клаузи ніколи не містить жодної вказівки за жодним 
параметром на суб’єкта за винятком хіба що предиката, вираженого дієприслівниковою 
формою супровідної дії – ken, що може містити афікс множини (gelirlerken). Причиною 
такої аморфності насамперед є те, що інтегрувальним дієслівним центром аналітичної 
клаузи є предикати, виражені морфологічними формами, що не мають здатності до сло-
возміни: неособові дієприкметники, усі дієприслівники і форми дієприслівникового зна-
чення (про форму – ken ми вже згадували), інфінітиви, квазідієприслівники (за винятком 
особових дієприслівників і герундіальних комплексів). Власне зв’язок між суб’єктом і 
предикатом аналітичної клаузи може бути встановлений лише синтаксично-контексту-
альним шляхом;

2) відносні клаузи, що творяться на основі неповного напівпредикативного зв’язку. У 
таких клаузах, подібно до зв’язку неповного узгодження у словосполученнях (відносних 
ізафетах), бачимо однобічний зв’язок між суб’єктом і предикатом клаузи, коли суб’єкт 
не отримує жодного зовнішньо-вираженого оформлення, тоді як предикат набуває ре-
лятивного афікса, тобто афікса належності відповідної особи (передусім третьої особи 
однини, що визнається вихідною формою в синтаксичних моделях) як показника від-
носного синтаксичного зв’язку. Дієслівною основою (предикатом) для відносних клауз 
стають передусім особові дієприслівники (за єдиним незначним винятком [15: 124]), які 
завжди поєднуються зі своїм предикатом неповним напівпредикативним зв’язком, а та-
кож герундії і усічені інфінітиви. Останні, втім, мають здатність входити до складу клауз 
різних структурних типів, утворених на основі як неповного, так і повного напівпред-
икативного зв’язку. Така ситуація становить значні труднощі для осіб, які вивчають і 
використовують турецьку мову як іноземну (див. [15: 53]);

3) синтетичні клаузи, інтегровані на основі повного напівпредикативного зв’язку. У 
таких клаузах бачимо двобічний синтаксичний зв’язок між суб’єктом і предикатом поді-
бно до повного узгодження, на основі якого творяться присвійні ізафети. Така двобічність 
синтаксичного зв’язку реалізується шляхом оформлення суб’єкта клаузи афіксом родо-
вого відмінка, а предиката – релятивним показником відповідної особи. Водночас якщо 
у присвійних ізафетах, формально інтегрованих таким само способом, маємо семанти-
ку належності (присвійності) і, відповідно, узгодження компонентів словосполучення в 
особі власника, то у складі синтетичної клаузи зв’язок залишається суто формальним, 
не маючи нічого спільного з категорією належності. Водночас збереження формальних 
показників узгодження суб’єкта і предиката дозволяють легко визначити головні члени 
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синтетичної клаузи на відміну від клауз перших двох структурних типів, де головні чле-
ни (особливо суб’єкт клаузи) визначаються передусім контекстуально-синтаксичним 
шляхом. Основним масивом морфологічного матеріалу для творення відносних і синте-
тичних клауз є особові дієприкметники, які завжди й без жодних винятків функціонують 
як предикат синтетичної клаузи, а також герундії і функціонально співвідносні з ними 
усічені інфінітиви, які, про що ми згадували вище, можна побачити як у відносних, так 
і в синтетичних клаузах, причому параметрами розмежування таких варіантів викорис-
тання є семантика й формально-кількісні характеристики суб’єкта клаузи [15: 53].

Зауважимо, що структурній класифікації за параметром способу зв’язку суб’єкта і 
предиката клаузи можуть піддаватися лише особові клаузи, оскільки лише вони можуть 
мати автономний суб’єкт.

Здійснена структурна класифікація дозволила нам виділити дві групи клауз за пара-
метром автономності суб’єкта: особові і неособові, а також вивести типологію клаузи за 
параметром зв’язку суб’єкта і предиката. Виділено три типи клауз: аналітичні, відносні 
і синтетичні. В основі кожного з них перебуває один із трьох субтипів напівпредикатив-
ного синтаксичного зв’язку: аналітичний, неповний (відносний) і повний (синтетичний). 

Серед перспектив подальших студій морфосинтаксичного ярусу турецької мови – 
дослідження функціональних особливостей і створення функціональної типології ту-
рецької клаузи. 
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СТРУКТУРНАЯ ТИПОЛОГИЯ КЛАУЗЫ 
В СОВРЕМЕННОМ ТУРЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

Статья посвящена проблемам квалификации и классификации клаузы, которая 
представляет собой базис морфосинтаксического яруса современного турецкого язы-
ка. Исследуются морфологические формы, на основе которых интегрируются турецкие 
клаузы. Осуществляется классификация клауз в соответствии со структурным крите-
рием. Очерчиваются перспективы дальнейших морфосинтаксических студий в турец-
ком языке, прежде всего исследование функциональных особенностей турецкой клаузы.
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The paper deals with the problems of the qualifi cation and classifi cation of the clause 
which forms the basis of the morphosyntactic level in the modern Turkish language. The mor-
phologic forms on the basis of which the Turkish clauses are integrated have been investigated. 
The classifi cation of the clauses has been made according to the structural criteria. The per-
spectives of further morphosyntactic studies and the investigation of the functional features of 
the clause among them have been outlined. 

Key words: the Turkish language, morphosyntax, clause.

УДК 811. 161. 2’373.7:[39:667-12] 
Доброльожа Г., канд. філол. наук, доцент 
Житомирський державний університет імені Івана Франка, Житомир

ТЕМА СМЕРТІ ТА СПОЧИНКУ ДУШІ
В СЮЖЕТІ ПОЛІСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ

 
У статті розглянуто тему життя, смерті та воскресіння людини через призму 

фразеологізмів, що функціонують на території Середнього Полісся. Фразеологізми 
згруповано за семантикою, визначено конотативні аспекти щодо їхнього використання, 
з’ясовано етимологію окремих фразеологізмів.
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Життя, а далі перехід до смерті, існування в іншому часовому та просторовому ви-
мірі – є найскладнішою філософською, етичною, світоглядною проблемою людської 
цивілізації, яку безуспішно намагається усвідомити і сприйняти людство протягом ти-
сячоліть.

Мета. У статті зроблено спробу проаналізувати фразеологічні одиниці, зафіксовані 
на території Середнього Полісся, що характеризують життєвий шлях людини, спосіб і 
якість життя, смерть та її причини, а також потойбічне існування душі[1: 3-160; 2: 3-400]. 

Життєвий цикл завжди був під пильною увагою людини, вона мала змогу спосте-
рігати за річним колом у природі, ростом і дозріванням городини, появою та розвитком 
свійських тварин, однак центральне місце у спостереженні та вивченні належало життю 
людини. Тема задуму, зачаття, народження, зростання, розвитку, зрілості, згасання, смер-
ті, потойбічного життя людини знайшла своє місце у філософських та богословських 
працях, в народних казках та піснях, у прикметах та загадках, способі побутового та 
культурного життя українців, проте найбільш яскраво, колоритно тема життя і смерті 
розкрита в народних приказках та прислів’ях.

Життя людині дається лише один раз, і усвідомлення свого місця та ролі приходить 
лише на схилі років. Прикметно, що про людину старшого віку (чи то у ювілейній про-
мові, чи то в останньому слові на цвинтарі) ніколи не скажуть, що вона прожила легке, 
безтурботне життя. Адже такого не могло бути a priori, оскільки кожна людина на певних 
відрізках життя стикається з нездоров’ям, фінансовими труднощами, вибором профе-
сії та місця праці, нерозумінням оточення, сімейними проблемами тощо. Недарма про 
життєвий шлях поліщуки казали: На віку як на довгій ниві: всякого трапи-ться, всякого 
хліба ізкуштується – і твердого, і м’якого. А далі в розмовах доволі часто з’являлася 
фразеологічна деталізація нещасливого життя:

- відсутність постійного місця проживання: Нажився як сорока на тину; Чужа хата 
гірше ката; У своїй халупці добре і дупці;

- невлаштованість: На віку як на току; Переміряти світ голими п’ятами; Обійти всі 
світи; Поїздити по світах; У світ за очі; Блукати по світу;

- безпросвіток: Житка як у комині чорно; Живу як Ленін: і в землю не ховають, і їсти 
не дають; Битися головою об мур; Клуня раком, хата боком і кобила з одним оком; Гроб 
з музикою;

- бідність: Доробився як сіль на окропі; Без кожуха бере скруха; Без м’яса і хрущ 
м’ясо; Бідному женитися, то й ніч мала (коротка);

- безталанність: Вічно у щось вступлю – як не в гамно, то в партію; Влипнути (вля-
патися) по самі вуха; Моє тісто до стіни не ліпиться, а у нього і горох липне; Яка На-
стя, таке й щастя;

- хвороби: Був кінь та й з’їздився; Лише душа в тілі; Старість іде з добром – як не 
з кашлем, то з горбом; Ходити на трьох ногах;

- невдалий шлюб: Бачили очі, що брали – тепер повилазьте; Гарне яблучко в гній 
упало; Зав’язати голову; За вибірки Бог дає видирки; 

- неслухняні діти: І в яблуні бувають червиві яблучка; Син-одинак як не злодій, то 
пияк; Погані діти з матері (батька) останню сорочку знімуть;

- лихі родичі: Гризе свекруха як відьма дерево (як шашіль дошку); Приймаці як со-
баці; Невістка – чужа кістка; Зовиця як синиця– все хвостом крутить;
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- плинність життя: Вік як у кози (зайця) хвіст; Прожив як у ступі стовк.
Інколи життя було щасливим – заможним, упорядкованим, спокійним, і це знаходило 

свій фразеологічний відповідник: Живе як у Бога за пазухою (за дверима, на колінах, за 
плечима); Живе як сир в маслі катається; Живе як почка в салі; Бога за бороду вхопити 
(тримати); Вибитися (вивести, вилізти) в люди. Проте така суцільно позитивна ситуа-
ція траплялася досить рідко, до того ж усі фразеологізми на ознаку заможного, щасливо-
го життя мають форму теперішнього часу і не констатують завершений процес.

Смерть. Сувора реальність змушувала кожну людину замислюватися над тим, що на 
землі ми тимчасово; а далі, хто б ти не був, мусиш іти у вічність – Смерті не одперті; 
Круть-верть – все одно смерть; Життя – казка, а смерть – розв’язка. Смерть уявлялась 
нашим предкам по-різному, однак найчастіше це була страшна виснажена жінка з косою 
(серпом), недарма бувалі люди казали про когось: блідий (жовтий, білий, худий, холод-
ний, страшний) як смерть; страшний як козяча смерть; дрижить як перед смертю; 
проте інколи смерть називали іронічно кирпата свашка, джума.

Хоча в реальному житті смерть кожної людини – це трагедія (доречно пригадати 
плачі, голосіння, загальну поведінку, носіння жалоби за покійником), однак у світогляді 
українця смерть як явище безвідносне до конкретної особи (особливо родича) була ак-
том переходу з однієї реальності до іншої. Одним із символів такого переходу-дороги є 
рушники в поховальному обряді.

Чимало фразеологізмів констатували згасання людського організму, поступовий пе-
рехід від життя до смерті: Ні живий ні мертвий; На ладан дише; Однією ногою в труні; 
Одною ногою в могилі; Ноги вінком (землею) пахнуть; Кінці приходять; Пора збиратися 
в березняк; Дошивати нитку; На тонке (натонко) прясти; Недовго ряст топтати; Не 
до Петра, а до Різдва.

Сам стан смерті людини називається і характеризується великою кількістю фразео-
логізмів-евфемізмів, у структурі яких уникали вживати певні лексеми (умерти, смерть, 
мрець, труп і под.): Віддати кінці; Вічний покой (→ покій-ник, покой-ітися); Вперед но-
гами; Забрала могила; Задерти ноги; Кінець прийшов; Навіки заснути; Одкувати літа; 
Переказати довго жити; Перекинутись на той світ; Своє вже відспівати. 

Символом смерті був шлях, на який ступав покійник: Піти за межу (на спокій, на 
той світ); Іти до Омелька (до праотців).

Також в поховальному дійстві тісно поєдналися весільні мотиви (в одязі та прикра-
сах померлих хлопців і дівчат, в голосіннях, ритуальному хлібові (короваї): Повінчатися 
із сирою землею.

Найважливішою ознакою смерті був вихід із тіла душі: Віддати Богу душу; Віддати 
душу; Душа вилітає; Душі нема. Душа, за народними уявленнями, безсмертна, нема-
теріальна сутність людини, душа є основою людського життя. За життя людини душа 
покидає тіло лише під час сну або стану непритомності, тому важливо було не злякати 
людину, дати час опам’ятатися, щоб душа встигла повернутися в тіло. Українцям душа 
уявлялася по-різному – це і бджола, мушка, пташка, хмаринка, дим, пара, яйце, листочок, 
зірка, і навіть кіт чи собака. 

До прийняття християнства наші предки вірили, що після смерті тіло і душа не роз-
лучаються, тому клали в могилу все необхідне для життя. За християнськими догмами – 
душа по смерті відділяється від тіла, три дні літає навколо тіла, шість днів блукає біля 
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помешкання, дев’ять (сорок) днів відвідує ті місця, де людина була за життя, а потім 
повертається на землю через рік (три роки) – тому й ушановують душу померлого обря-
довими стравами. Душа чекає перевтілення для наступного життя – якщо душа праведна, 
то і втілення буде в добру людину, птаха; а якщо людина була гріховною, то душа пере-
селиться в собаку, свиню. Старі люди колись бідкалися: «Добре, якщо душа грішника 
переселиться у свиню – скоро заколють, та й буде знову вільна, безгрішна; погано, якщо 
душа переселиться в шкапу, бо скільки ж то років їй важко працювати» [4: 122].

Дотичним до душі є дух, і це поняття – багатогранне: 1) безтілесна надприродна 
істота; 2) посередник між тілом і душею людини; 3) фольклор-ний образ; 4) третє лице 
Святої Трійці; 5) душа; 6) енергія, сила; 7) дихання. Духи бувають добрі та злі, вони по-
середники між світом живих та мертвих: добрі духи допомагають, турбуються , а злі, 
навпаки, можуть нашкодити чи умертвити (пригадайте класичні дитячі лякали про духів, 
чорну руку, чорну панночку і под.). Коли йдеться про померлу людину, то кажуть: Дух 
вийшов; Дух сперло; Спустив дух; Дух випустив; Ні ху′ху ні духу.

Досить часто ознакою смерті ставала зміна певної фізичної пози чи руху: Склас-
ти руки; Закрити очі; Засліпити очі; Закотити очі; Витягнути (протягнути, задерти) 
ноги; Задерти ґеґі. 

На ознаку смерті використовується також певний момент у поховальному обряді, 
дійство: Винести вперед ногами (покійника виносять таким чином, щоб він не пам’ятав 
дорогу назад); Зіграти в ящик; Зіграти в дерев’яний пиріжок; Земля пером (в дохристи-
янську епоху могилу вистеляли пір’ям); Вилити віск; Закрити [комусь] очі.

Також факт смерті засвідчували фразеологізми, в яких вказувалося місце поховання: 
Винести на Макара ( на глинище); Піти під дуби (під дубки, у вишеньки); Відправити 
в берізки (в помірки); Завезти до Тодося (під сосну, у соснину); Повезти на фонталку; 
Село «Дружба» фестиваль. Характерно, що місце під кладовища завжди ретельно ви-
бирали – це мала бути затишна, суха, простора місцина, де не велася господарська ді-
яльність, не випасалася худоба. 

Майже усі фразеологізми на ознаку смерті мають конотативне забарвлення – від під-
несеного (Покликало небо; Відходити в довічний сон) до саркастичного (Ґеґі задерти; 
Дутеля з’їсти):

- стилістично нейтральні: Бог дав – Бог забрав; Піти на той світ;
- урочисті: Бути на Божій дорозі; Відходити у вічність;
- іронічні: Визівнути духа; Жити від Куті до Різдва; Жаба цицьки дала;
- саркастичні: Відкинути копита (коньки, ласти, ноги); Склеїти ласти.
Автору жодного разу не доводилося чути, щоб про покійника відгукувалися з гумо-

ром або глузуванням, проте фразеологізми з негативною конотацією (іронія, насмішка, 
глум) значно переважають. Досить складно зрозуміти, чому таке ставлення до смерті, по-
мерлої людини. Можливо, страх перед невідомим (смертю, потойбічним життям – Раєм, 
Пеклом) маскується іронією, сміхом; а можливо, це тверезе, прагматичне ставлення до 
смерті як до невідворотного природного процесу, адже смерть тісно пов’язана з наро-
дженням нового життя: душа людини у вигляді пташки летить до Ирію (Раю) і птахи 
(лелеки) приносять діток.

Частково у фразеологізмах розглядається спосіб, яким померла людина: Пішов на дно 
раків годувати (потопельник); Накласти на себе руки (самогубство); Віку вкоротити 
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(убивство); Головами лягти (накласти, наложити) (смерть у бою). Українська громада 
та християнська церква завжди вважали неприродну смерть великим гріхом; самогубців 
(убивць) засуджували, заборонялося проводити поховальний ритуал, такі тіла залишали 
у лісі чи біля боліт, прикривши листям та гілками («бо сира земля їх не прийме»); пізні-
ше почали ховати за огорожею кладовищ.

З поховальним дійством пов’язували безліч прикмет і засторог: якщо в хаті покійник, 
потрібно завісити дзеркала; тремтить полум’я свічки – душа повертається; відкрити ві-
кна-двері – щоб душі було куди вилетіти; не можна лущити насіння, бо зуби болітимуть; 
не можна прибирати, підмітати, будь-що давати з дому. Коли ж покійника виносять з 
хати – тричі опускають домовину на порозі, тричі просять у людей пробачення, потрібно 
перевернути лавку, закрити ворота, не вертатися, не озиратися. Магічну силу мають та-
кож вода, якою омивали покійного (мертва вода), земля з могили, мотузки, квітки, свіч-
ки, нігті та одяг померлого. Великим гріхом було щось красти з похорону, бо накличеш 
собі в хату таку ж біду.

Воскресіння. Після смерті кожну людину очікували дві дороги – перша – фізична – 
на цвинтар, а друга – духовна. Люди щиро вірили, що по смерті їхнє місце в Раю чи 
Пеклі залежить від земних вчинків і спокут за життя. Цікаво, що при всьому нігілізмі у 
ставленні до теми смерті жоден фразеологізм не фіксує навіть жартівливого перебування 
душі померлого у Пеклі; натомість про праведників, богоугодних людей казали: Бог дав – 
Бог забрав; Бог прибрав; Богу душу віддати; Бути (стояти) на Божій дорозі; Господь 
забрав (прибрав, покликав); Іти овець пасти; Од порога – та й до Бога; Послати на небо 
(на небеса); Йти до Бога (Господа). 

Усім хотілося потрапити до Раю, бо там Боже спасіння, вічний спокій (Рада душа в 
Рай, та гріхи не пускають), проте значно цікавішим для мовців було Пекло: Товчуться 
як чорти у пеклі; Волочить як чорт душі до пекла; Квапиться як дідько у пекло; Бігає 
як Марко (дурень, дурний) по пеклу; Товчеться як Савка (Сивко) у пеклі; У голові як у 
пеклі – нічого не видно; На злих чорти в пеклі воду возять; В грудях клекоче як у пеклі. В 
уяві звичайного українця Пекло – це підземний простір, де в казанах із гарячою смолою 
(дьогтем) сидять і мучаться грішники, причому мордують їх чорти, а в повітрі смердить 
сіркою. Цілісну страхітливу картину Пекла для християн створила церква як один із за-
собів стримування та залякування людей.

Із сфери танатології (з грец. tanatos – смерть і logos – поняття, думка, розум) в укра-
їнській мовній практиці використовуються численні фразеологізми, що містять в основі 
тему смерті:

Круть-верть у черепку смерть ’невідворотність смерті’ – в давнину покійника спа-
лювали, а попіл з кістками складали в горщик (черепок), який виставляли на стовпці або 
закріплювали на гілці дерева.

Перемивати кісточки ’пліткувати’ – в дохристиянську епоху покійника через пев-
ний проміжок часу викопували, залишки-кістки старанно чистили і мили, при цьому по-
трібно було згадувати покійника і розповідати про нього різні історії.

Сміятися на кутні [зуби] ’зазнати невдачі’, ’бути покаратим’, ’плакати’ – якщо по-
кійнику не підв’язати нижню щелепу, то рот відкриється і буде видно всі зуби, а це до-
сить неприємне і застрашливе видовище.
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Не в свої сани не сідай ’не лізь, куди не просять’ – в давній Русі побутував звичай 
везти покійника до місця поховання навіть улітку на санях.

Земля пухом! – в давнину дно в могилі вистеляли пір’ям, щоб було «м’яко на тім 
світі»; пір’я було символом багатства, щастя: Живе як душа в пір’ях.

Дати дуба, врізати дуба, одубіти ’померти’ (вульгарне) – 1. ймовірно, в давнину лю-
дей ховали (спалювали) в дубових човнах; 2. тіло покійника твердіє→ дерев’яніє→ дубіє.

Бодай слід запав! – щоб жодної згадки по комусь не зосталось.
Бодай тебе сира земля не прийняла! – страшний проклін, оскільки вважали, що гріш-

ників (убивць, самогубців, п’яниць, розбійників, ґвалтівників) у землю ховати не можна, 
бо вона їх не прийме.

Смоли б гарячої тобі в рот налити! – побажання бути після смерті в Пеклі.
Щоб йому дихання не стало! – побажання смерті.
Щоб тебе земля не носила! – побажання смерті.
Щоб ти до завтра не дождав (не дочекав)! – побажання смерті.
Цікаво, що на Поліссі з людських осель виводили комах замовлянням, що містило 

згадку про покійника: Просів удод до [назвати покійника на ім’я] на обєд тараканов з 
тараканятамі, блох з блошенятамі і т.д. (с. Виступовичі Овруцький р-н) [3: 68].

Очевидно, що тема життя, смерті та воскресіння є безмежною за обсягом і глибиною 
усвідомлення та сприйняття. Вона хвилювала і продовжує розбурхувати уяву всіх без ви-
нятку людей, адже стосується кожного. У своїй статті ми спробували розглянути лише один, 
фразеологічний, аспект висвітлення цієї теми, і переконалися в оптимістичному погляді 
українського народу навіть на цю складну, незбагненну нашим раціональним розумом тему.
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«КОЛА НА ВОДІ» – СПОСІБ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЇ 
В КИТАЙСЬКОМУ ІЄРОГЛІФІ

У статті розглядаються типи інформації, присутні в китайському ієрогліфі, – ког-
нітивна, афективна, модальна, а також спосіб організації цієї інформації. Стверджу-
ється, що когнітивна інформації представлена в ієрогліфі на рівні структури, емоцій-
на – на рівні форми, а модальна – на рівні композиції. З огляду на одночасність акту-
алізації всіх типів інформації під час сприйняття ієрогліфа, такий спосіб організації 
інформації можна описати як «кола на воді».

Ключові слова: афективний, ієрогліф, інформація, когнітивний, композиція, модаль-
ний, структура, форма.

Серед усього розмаїття писемностей людства, що функціонують у сучасному світі, 
китайська ієрогліфіка є найдавнішою – її солідний вік нараховує більше 3 тис. років без-
перервної історії [6: 28]. При цьому дослідники зазначають, що перші ієрогліфи були 
винайдені для передачі інформації [2: 446], а не мови, проте з часом вони розвивалися в 
бік того, щоб фіксувати мову [6: 2]. Для більшості писемностей світу цей процес завер-
шився переходом до фонетичного письма, яке вже тільки фіксує мову, а не інформацію, 
але китайська ієрогліфіка змогла пристосуватися до нових вимог (фіксації мови1) не від-
хиляючись від попередньо обраного шляху, тож наразі є унікальним явищем з точки зору 
вивчення історії письма, зокрема в аспекті можливостей писемного знаку передавати 
різні типи інформації. Проте, наразі інформативність китайського ієрогліфа як пробле-
ма досліджується лінгвістами поки що дуже однобоко (лише в аспекті інформативності 

1 Цю Сіґуй вважає, що така вимога виникла з розшаруванням суспільства на класи [6: 2].
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його структури) [4; 5], комплексних досліджень зазначеної тематики ще не публікува-
лося ні в вітчизняному мовознавстві, ні в китайському мовознавстві. Такою ситуацією 
зумовлюється актуальність обраної теми, з огляду на те, що формування комплексного 
погляду на інформативність китайського ієрогліфа буде сприяти глибшому розумінню 
природи цього своєрідного писемного знаку.

Далі слід зауважити, що будь які писемні знаки є об’єктивацією психічних явищ – 
образів: чи то акустичних (як у фонетичному письмі, про що зазначав Ф. де Сосюр [5: 
23]), чи то візуальних (як в ієрогліфічному письмі, знаки якого (особливо найраніші), 
фіксують не звучання, а значення). Відповідно, можна очікувати, що ці знаки так чи інак-
ше будуть містити в собі інформацію про відповідні психічні явища.

Тож перш, ніж продовжити розгляд обраної теми, слід звернутися до певних поло-
жень суміжної з лінгвістикою дисципліни – психології. Психологи поділяють свідомість 
людини на три складові: інтелект, емоції й воля [1: 50]. Кожна з цих складових перед-
бачає роботу з різними типами інформації, зокрема, інтелект має справу з об’єктами та 
явищами зовнішнього світу (а також їхніми зв’язками), емоційна сфера – це індикатор 
ставлення людини до цих об’єктів і явищ, а модальна сфера (воля) призначена регулю-
вати поведінку людини в світі [1: 50]. Таким чином, модель свідомості, як її розглядають 
сучасні психологи, має принаймні три великі складові.

Якщо тепер спробувати з’ясувати, чи відображається це явище на писемних знаках, що 
генетично пов’язані з психікою, то виявиться, що окремі аспекти ієрогліфа дійсно здатні 
відображати інформацію з різних сфер свідомості. Розглянемо цю тезу докладніше.

З часів Сюя Шеня (І ст. н.е.) відомо, що увесь масив китайської ієрогліфіки може 
бути розподілений на чотири великі групи знаків згідно своїх структурних особливостей 
[5]. Оскільки структурні особливості є наслідком певного способу побудови, їх ще нази-
вають способами творення. У Китаї вважається, що Сюй Шень був першим, хто виявив 
закономірності побудови китайських ієрогліфів і скористався своїм відкриттям для укла-
дання ієрогліфічного словника (відомого тепер як «Шовень цз’єцзи» [5]). Окремо слід 
зауважити, що в словнику Сюя Шеня представлені шість способів творення ієрогліфів 
(відомі до тепер як люшу), однак два з них засновуються на використанні вже готових 
знаків, тож способів творення нових знаків виходить лише чотири. Нагадаємо їх.

По-перше, утворити ієрогліф можна шляхом копіювання видимої форми предмета. 
Структура такого знаку буде унітарною і замкненою в контур, максимально тотожний 
контуру самого предмета. Очевидно, що цей спосіб можливий лише у випадку позна-
чення конкретного предмета.

По-друге, утворити ієрогліф можна шляхом нанесення певних позначок на контур 
з метою фіксації уваги на певних його частинах. Структура такого знаку залишається 
унітарною і замкненою, однак при цьому ритмізується – тобто, різні частини знаку на-
бувають різної значимості (цінності). Такий спосіб творення підходить для позначення 
частин від цілого.

По-третє, новий ієрогліф можна утворити шляхом поєднання кількох готових знаків 
з метою акцентуації зв’язків між ними. Такий знак уже матиме складну і розімкнену 
структуру, його можна використовувати для позначення абстрактних понять (ідей).

Нарешті, по-четверте, знак можна утворити шляхом звукового ребусу – тобто, ви-
користовуючи на позначення певного поняття знак, утворений для позначення іншого 
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поняття, яке, втім, має ідентичне звукове вираження, – але при цьому ще потрібно до-
дати знак-детермінант, який вкаже на іншу категоріальну приналежність поняття й усуне 
можливість помилкового розуміння. Таким чином, структура знаку буде складною, але 
замкненою – вона складатиметься з двох фіксованих елементів: фонетика (що вказує на 
звучання) і семантика (ключа, що вказує на категоріальну приналежність поняття), при-
чому для обох цих знаків використовуються вже готові знаки, для семантиків – здебіль-
шого унітарні. Застосування знаків такої структури не обмежене і наразі вони складають 
більшість у системі писемних знаків китайської мови. 

Завершуючи розмову про особливості структури китайських ієрогліфів, слід наголо-
сити, що якою б вона не була – простою чи складною, – її базовими елементами завжди 
будуть прості унітарні знаки, що утворилися шляхом копіювання форми конкретних 
предметів. Іншими словами, виявляється, що структура ієрогліфа містить інформацію 
про об’єкти зовнішнього світу, їхні якості і зв’язки між ними. А як зауважувалося вище, 
саме така інформація є актуальною для інтелектуальної сфери людини.

Далі, якщо від структури ієрогліфа перейти до його форми, то виявиться, що всі 
знаки китайської писемності, незалежно від особливостей їхньої структури, на пев-
них етапах своєї історії мали спільні риси у зовнішньому вигляді (тобто, у способі 
зображення). Виокремлення і систематизація цих рис дали змогу дослідникам гово-
рити про чотири великі стилі написання (або зображення) китайських ієрогліфів: дач-
жуань1 (включає послідовно написи на панцирах черепах, написи на бронзі і написи 
на кам’яних барабанах), сяочжуань, лішу (і його рукописний варіант сіншу), а також 
кайшу (і його рукописний варіант цаошу). Ці стилі зображення (точніше їх було б на-
звати шрифтами або почерками) є втіленням у графічній субстанції етапів еволюції 
китайської писемності від образу до символу. Розглянемо докладніше, спираючись на 
звичайний підручник з ієрогліфіки [4: 182 – 197], які ж характерні риси зазначених 
стилів виокремлюють китайські дослідники.

Дачжуань:
 Написи на панцирах черепах (цзяґувень) – зображення характеризуються тонкими 

й прямими лініями, заломленими за необхідності у гострі або прямі кути. Вважа-
ється, що через ці зображення розкривається привабливість простоти й давнини. 
Крім того, китайські дослідники характеризують ці давні знаки як сильні [4: 188] 
(можливо, крізь них просвічує сила розуму, який намагається вирвати у природи її 
секрети – адже, як відомо, це були ворожильні написи).

 Написи на бронзі (цзіньвень) – зображення характеризуються цупкими лініями од-
накової товщини, які справляють враження піднесення і солідності (згадаємо, що ці 
написи доступні були лише аристократам, які мали можливості відливати в бронзі 
жертовні посудини). Крізь ці лінії сучасним китайським каліграфам [4: 190] прогля-
дає могутність старовини і витонченість окресленого простору.

1 У використанні цього терміну ми слідуємо тій концепції, що до стилю дачжуань належать всі 
знаки, давніші за сяочжуань. Однак поряд із таким трактуванням терміну з давнини існувало 
й інше – вважати приналежними до стилю дачжуань тільки знаки з кам’яних барабанів і брон-
зових посудин пізнього періоду епохи Західна Чжоу. У зв’язку з неоднозначним розумінням 
терміну сучасний дослідник Цю Сіґуй пропонує взагалі уникати його використання [6: 51], 
однак у цій статті було вирішено ним послуговуватись для кращої систематизації стилів.
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 Написи на кам’яних барабанах (шивень) – зображення характеризуються заокру-
гленнями прямих кутів, завдяки чому лінії набувають динамічності, складається 
враження, що вони тягнуться за межі окресленого для ієрогліфа простору. Найбіль-
ша привабливість цих написів на думку сучасних каліграфів [4: 192] полягає у їхній 
зворушливості, що характерна для письма від руки на відміну від письма по кліше 
на наступних етапах розвитку писемності.
Сяочжуань – зображення ієрогліфів у цьому стилі передбачає використання заокру-

глених ліній однакової товщини, у яких втілюється краса вигину.
Лішу – у написах цього стилю товщина ліній починає варіюватися, що, на думку 

китайських дослідників, відкриває нові можливості для використання лінії [4: 197] і при-
ваблює ритмічністю хвилі [4: 182]. Рукописний варіант цього стилю – сіншу характери-
зується вишуканими природними лініями, що створюють враження плинності.

Кайшу – написи в цьому стилі характеризуються охайними й цупкими лініями, здат-
ними навіяти серйозність. Його рукописний варіант – цаошу, – натомість, відрізняється 
невимушеними лініями, що створюють враження польоту.

З вищесказаного важливо зауважити два моменти: по-перше, що всі особливості 
шрифтів виявляються на рівні лінії; по-друге, що всі ці типи ліній втілюють різне став-
лення людини до написання знаку, завдяки чому лінію можна розглядати тут як носія 
емоцій. Отже, можна говорити про те, що на рівні форми ієрогліфа відображається, ін-
формація, актуальна для емоційної сфери людини. 

Нарешті, слід зауважити, що в дослідженнях китайської ієрогліфіки приділяється до-
волі велика увага такому аспекту як композиція ієрогліфа – аспект, який навряд чи має 
якесь значення у фонетичному письмі, якщо, звісно, не йдеться про каліграфію. Тим не 
менше, китайці його зауважують і насамперед пишуть про те, що композиційно правиль-
но розташовувати кожний ієрогліф у квадрат заданого розміру і зміщувати центр ваги 
ієрогліфа праворуч і вниз по відношенню до центру цього квадрата.

Розглянемо докладніше в чому полягає логіка таких вимог.
По-перше, квадрат закріпився як найбільш адекватна просторова «матриця» для впису-

вання ієрогліфів унаслідок спрямлення ліній в процесі спрощення і схематизації зображень 
з метою економії часу та зусиль під час письма. При цьому, серед усіх геометричних фі-
гур, що утворюються прямими лініями (тобто, не враховуючи коло), квадрат має найбільше 
осей симетрії, тож досягає найвищого її ступеню, і якщо орієнтувати риси писемного знаку 
згідно цих осей, можна досягти одночасно двох ефектів: по-перше, надати знаку стійкості; 
по-друге, наділити його внутрішньою динамікою (адже буде складатись враження, що риси 
випромінюються з центру квадрату). Тож не випадково, що всі вісім рис, якими послугову-
ються нині для написання ієрогліфів, орієнтовані згідно різних осей симетрії квадрату. 

По-друге, оскільки ієрогліф – це просторовий знак (він є певною конфігурацією рис), 
він має свій власний центр ваги. І в силу особливостей нашого зору, цей центр ваги пови-
нен бути зміщеним відносно центру квадрату, в який вписано ієрогліф, праворуч і вниз 
[4: 178], тільки тоді несиметрична сама по собі (адже копіює контури речей об’єктивного 
світу, які ніколи не бувають абсолютно симетричними) конфігурація рис буде збалансо-
ваною. Найяскравіше ця вимога проявляється в ієрогліфах складної структури, зокрема 
у фоноідеограмах, де фонетики зазвичай крупніші за ключі (адже перші складають праву 
частину ієрогліфа, а другі – ліву). Дослідники китайської каліграфії [4: 178] зауважують, 
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що саме така пропорційність частин, а не абсолютна симетричність надає китайському 
ієрогліфу естетичної цінності.

Зауважимо, що цей аспект (композиція ієрогліфа), на відміну від двох попередніх 
(структури й форми), встановлює вимоги до написання знаків і формулюється в термі-
нах обмеження (тоді як два попередні аспекти, навпаки, відкривали перед користувачем 
ієрогліфіки широкі творчі можливості в плані зображення і вираження), тому виникають 
підстави співвіднести його з модальною сферою психіки людини, адже, як зазначалося 
вище, саме ця сфера відповідає за регуляцію діяльності людини.

Отже, якщо розглядати ієрогліф з точки зору інформації, яку містять такі його аспек-
ти як структура, форма й композиція, цей писемний знак постає об’єктивацією певного 
моменту свідомості з її інтелектуальною, емоційною й модальною складовою. При цьо-
му відповідні потоки інформації актуалізуються одночасно, тому їх можна представити 
як кола на воді, джерелом яких є споглядання окремого ієрогліфа.
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«КРУГИ НА ВОДЕ» – СПОСОБ ОРГАНИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИИ 
В КИТАЙСЬКОМ ИЕРОГЛИФЕ

В статье рассматриваются типы информации, представленные в китайском 
иероглифе, – когнитивная, аффективная, модальная, а также способ организации 
этой информации. Утверждается, что когнитивная информация концентрируется 
в иероглифе на уровне структуры, эмоциональная – на уровне формы, а модальная – 
на уровне композиции. Поскольку все указанные типы информации актуализируются 
одновременно во время восприятия иероглифа, указанный способ организации можно 
определить как «круги на воде».

Ключевые слова: аффективный, иероглиф, информация, когнитивный, композиция, 
модальный, структура, форма.
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“CIRCLES ON THE WATER” – AN INFORMATIONAL MODEL OF CHINESE 
CHARACTER

The article deals with three types of information, represented in Chinese characters, – cog-
nitive type, affective type and modal type, also showing ways of organizing this information. It 
is argued that cognitive information is represented in characters on the level of structure, emo-
tional information – on the level of form, and modal one – on the level of composition. As all 
three types of information are usually actualized simultaneously when a character is perceived, 
this way of organization of information can be described as “circles on the water”.
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ЛІНГВІСТИЧНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ФАТАЛІЗМУ 
В РУБАЇ ОМАРА ХАЙЯМА

У статті розглянуто фаталізм як фрагмент перської мовної картини світу. «Доля» 
визначається як уявлення про контрольованість подій якоюсь зовнішньою силою (Бо-
гом). На матеріалі рубаї Омара Хайяма визначаються засоби концептуалізації цього 
поняття. 

Ключові слова: фаталізм, доля, час, картина світу, Бог.

Категорія долі відіграє велику роль в традиційних культурах минулого і сьогодення, 
вона пов’язана з ціннісними орієнтаціями, релігійними установками і менталітетом нації 
і людини зокрема протягом усього існування. Ця категорія є предметом постійної заці-
кавленості науковців різних галузей: філософів, психологів, літературознавців, лінгвіс-
тів. Віра в божественне призначення у різноманітних формах відображається в перській 
культурі, літературі, фольклорі та ідіомах. У поетичній спадщині Омара Хайяма, яка є 
дуже суперечливою з точки зору її мотиваційного підґрунтя, категорія долі знаходить 
своє специфічне вираження, що вимагає окремого дослідження. В Хайямівських моти-
вах, в самому їх протиріччі, слід бачити той набір вселюдських істин, які ми знаходимо 
в прислівному фонді будь-якого народу [1: 38]. Отже, актуальність нашого дослідження 
зумовлена важливістю категорії долі для розуміння поетичної спадщини Омара Хайяма 
зокрема, і іранської культури в цілому, а також недостатнім висвітленням цієї проблеми в 
українському сходознавстві. Метою нашої статті є визначити способи фіксації фаталізму 
в рубаї Омара Хайяма засобами мовлення.
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Розрізняють три інтерпретації долі як лінгвокультурологічного феномену. Перша 
позиція – міфологічний фаталізм вбирає в себе призначення долі як дію ірраціональну, 
неопізнану, як образ темного начала. Друга позиція – раціоналістична, яка трактує фатум 
як суміш причини і наслідків. Тут певна несвобода постає не як міф, а як результат си-
стеми вчинків людини. І третя позиція – теологічна – вчення про абсолютне приречення, 
яке ототожнюється з всемогутньою вірою в Бога [2: 225].

Стрижнем будь-якого уявлення про долю є віра в божественне призначення. Концепт 
фаталізму в ісламській філософії позначає віру в наперед закладений Присуд Бога (все, 
що відбувається у людському житті, було попередньо визначене Всевишнім, і людська 
воля не може нічого змінити). Фаталізм розглядається і як одна з найдавніших доктрин 
зороастризму, коли люди вірили в божественність часу і зумовленість ним їхнього життя. 
Проте в ісламі віра в фатум набула нового забарвлення.

Віра в Бога як єдину силу, що визначає все, що трапляється в житті людини відобра-
жена у лексемах اضق [qazā] і ريدقت [taqdir]. اضق [qazā], (запозичена з арабської, утворена від 
кореня КDY’ “вирішувати, встановлювати, визначати (наперед)”) і ريدقت [taqdir] (від коре-
ня КDR “вирішувати, визначати, співвідносити”) вживаються на позначення первинного 
і предвічного божественного рішення [3: 93–94]. Про довгу історію віри в фаталізм свід-
чать і численні метафори, ідіоми і персоніфікації долі перською мовою (наприклад, tīr-e 
qazā ‘стріла долі’; dast-e qazā, dast-e taqdīr ‘рука долі’ тощо).

Доля як втілення волі Бога розглядається як щось неминуче, чому людина не може 
протистояти, проте відтінку не просто рішення, а рішення справедливого чи несправед-
ливого у вживанні цих лексем не зафіксовано. Доля розглядається швидше не як певна 
сила, а як синонім слова «життя», яке залежить від Бога.

 خرچ / لقع هر ردناك هلاوح نكم خرچ اب / تسا ردقو اضق رد هك ىمغ و ىداش / تسا رشب داهن رد هك ىدب و ىكين
 niki-o badi ke dar nehād-e bašar ast / šādi-o qami ke dar qazā-o qadr] تسا رت هراچيب راب رازه وت زا
ast / bā čarx makon havāle k-andar rah-e aql čarx az to hezār bār bičāre ast] ‘Хороше і погане, 
що є в основі людини, радість і сум в долі і могутності (Бога) є. З долею не домовляйся, 
бо на шляху розуму доля від тебе в тисячу разів нещасніша’.

Уявлення про долю як присуд Бога втілюється в уявленні про долю як текст, книгу. 
Один з основних виявів цієї ідеї ґрунтується на тому, що весь життєвий шлях людини, і 
смерть у тому числі, записані у предвічній книзі. За легендами іранців, ще до створення 
Всесвіту Бог створив Калям – стило, яке на Скрижалях під його диктовку розписало май-
бутнє аж до найдрібніших подій, до крихітного кроку мурахи через тисячу років Небо – 
рушій цих подій: обертаючись, небеса змушують рухатись все і вся на Землі. Зчитуючи 
з Скрижалів “план на сьогодні” і диктуючи небу і планетам відповідні рухи, Рок, Доля 
реалізує запрограмовані події [4: 35]:

 Bar louh-e qazā negah ke az] تشبن دوب ىندوب هچنآ ره داتسا/ لزا رود زا هک هاگن اضق حول رب 
dour-e azal Ostād har ānče budani bud nebešt] ‘Поглянь на скрижалі долі, де з предвічних 
часів, майстер, все, що має трапитись, написав’.

Другий пласт фаталістичних термінів культури Ірану пов’язаний з уявленнями про 
долю як час і час як долю. Він виражається лексемами هنامز [zamāne], راگزور [ruz(e)gār], رهد 
[dahr]. У міфах народів світу співвідношення долі з часом, який (як і простір) є сферою її 
розгортання і реалізації, досить поширене. Оскільки матерія змінна, давні люди частіше 
головним джерелом зла уявляли не матерію, а час. В іранській традиції був поширений 
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культ Зервана (Зурвана) (звідси і походить лексема هنامز [zamāne]) як бога вічного часу і 
долі. Він уявлявся як безконечний час, що існував з самого початку, коли світ перебував 
в зародковому стані [3: 94]. Лексеми, пов’язані з часом позначають долю всіх людей, а не 
окремої людини. Час і є доля світу. Це чергування днів і ночей, які визначають все, що в 
них відбувається й існує. Доля-час непереборна, веде від вчора до завтра, знищує мину-
ле, визначає майбутнє. Час безконечний, тому що він породжений безмежністю Небес, і 
в цьому виявляється його божественність стосовно смертних творінь, які змушені йому 
підкорятись. І походження долі, що стоїть над людиною, також мислиться небесним [5]. 
Але час і доля, хоч і є першопочатково небесними, приносять в цей світ завершеність і 
смерть, а тому зло: ميروخب ىبات هنامز ز هك شيپ نآ ز [ze ān piš ke ze zamāne tāb-i bexurim] ‘Перед 
тим як від долі вип’ємо страждання’.

Безкінечний час протікав до того, як людина з’явились на світ, безкінечний час по-
тече і після нашої смерті. Перед лицем вічності не лише роки і місяці, а й навіть віки 
здаються хвилинами. Людина приходить на землю на такий короткий термін. Кожен про-
житий день йде від нас назавжди. Неначе крапля в океані, тоне він у безкінечному потоці 
часу [6: 42]. Безкінечний рух небес відбувається незалежно від волі людини, від її на-
родження і смерті. А яке ж місце людини у цьому світі? Дослідник творчості Хайяма С. 
Б. Морочник писав: “Для релігії людина – центр Всесвіту, для Омара Хайяма ж людське 
життя – лише малесенька крапка в безмежному океані, що зветься вічністю.” [6: 44]. Мо-
тив швидкоплинності життя часто супроводжується мотивом зневіри і песимізму: 

چون کار نه بر مراد ما خواهد رفت // انديشه و جهد ما کجا خواهد رفت//
 پيوسته نشسته ايم در حسرت آنکه // دير آمده ايم زود ميبايد خواهد رفت

‘Коли справи йдуть не за нашим бажанням // Куди підуть наші думки і старання? // 
Постійно сидимо ми в печалі проте // Що пізно пішли і скоро повинні будемо піти’

Доля характеризується такими ознаками:
1. Доля все вирішує самостійно, без самої людини: رب نم ملق اضق وچ ىب نم دنار [Bar man 

qalam-e qazā čo bi man rānand] ‘мною доля без мене володіє’. Людині залишається лише 
змиритися: زاب دياينوت رهبز ملق هتفر نياك // زاسب درد ابو راپس اضق هب ار نت [tan rā be qazā sepār-o be dard 
besāz // k-in rafte qalam ze bahr-to na-yād bāz] ‘Тіло вручи долі і примирись з болем, бо цей 
біжучий калям заради тебе знову не повернеться’.

2. Доля – вбивця:دزیر تنوخ راگزور هک شیپ نآ زا [az ān piš ke ruzgār xun-at rizad] ‘аж 
поки доля проллє твою кров’, тобто доля асоціюється зі смертю.

3. Доля замальовується як істота, цілком наділена людськими рисами, наприклад, 
має руки і ноги, власний характер тощо. Доля лиха та жорстока (часто вживається озна-
чення تسدربز zabardast ‘жорстокий’) і змушує людину страждати: رهد زا / ام هک دننادب رگا 
ناگدمان / رگید دنیاین میشک یم هچ

[n-āmadegān agar bedānand ke mā / Az dahr če mi-kašim n-āyand degar] ‘Якби ненаро-
дженні знали, що ми від долі терпимо, не прийшли б більше’.

4. Доля – гравець: ىوگ نوچ مه اضق نگوچ رب هتشگرس [sargašte, bar čowgan-e qazā ham čun 
guy] ‘Волоцюго! Під клюшкою долі ти як м’яч’.

5. Доля – гончар: شدنز یم نیمز رب و دزاس یم / فیطل ماج نینچ رهد رگ هزوک نیا و
[v-in kuzegar-e dahr čenin jām-e latif mi-sāzad-o bar zamim mi-zanad-aš] ‘А цей гончар-

час таку чудову чашу створює і знову розбиває о землю’.
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6. Від долі можна чекати чого завгодно, долі слід боятися, її вчинкам не можна ди-
вуватися: دشابن نيز هنامز دب ىتفگش [nabāyad z-in zamāne-ye bad šegefti] ‘Не варто дивуватися 
злій долі’.

Загалом можемо трактувати Долю як втілення волі Бога як те, що записано в книзі 
буття, як самі події, що мають відбутися в житті людини, а Долю-час як силу, що керує 
людиною, виконуючи те, що написано на скрижалях. Варто зазначити, що ставлення до 
долі як до вищої сили, якій людина не може чинити жодного спротиву, характерне для 
ісламу, було певною мірою традиційним у поезії аж до появи рубаї Омара Хайяма: “У 
взаємостосунках з долею ліричний герой перської поезії Х–ХІ століття займає підпо-
рядковане становище: він цілковито залежить від неї і покірливо зносить удари фатуму 
і круговерть небес, вважаючи боротьбу чи спротив марними. У Рудакі і інших поетів 
ліричний герой порівнюється з шаманом, а доля – з кумиром, ідолом. Не лише заклику 
до бунту проти несправедливої долі, а й навіть слабкого натяку на протест не знайдеш у 
поетів Х ст. Вони констатують факт сваволі року і лише іноді висловлюють щось схоже 
на невдоволення [7: 168–169]”. 

Омар Хайям у своїх рубаї, докладно змальовуючи картину абсолютно детермінова-
ного буття, постійно підкреслює абсурдність і жорстокість такого порядку. Він порівнює 
людське життя з чашею, а Бога – з майстром, гончарем і запитує: Якщо життя – чудовий 
дар Бога, то чому воно проходить в стражданнях і муках? Чому Бог дає і одразу ж забирає 
подароване ним благо? Якщо Аллах придумав смерть для того, щоб покарати свої тво-
ріння за гріхи, то саме Бог – першопричина всього сущого, все, що відбувається в житті, 
призначене ним і недосконалість людини – його провина. Хоча доля і сильна, людина 
повинна сама впливати на своє майбутнє:

گنتلد دنیشن لایا مغ رد وک / گنن دراد یسک زا هنامز ،مایخ
[Xayām, zamāne az kasi dārad nang k-u dar qam-e ayāl nešinad deltang] ‘Хайяме, доля 

соромиться того, хто в печалі про час’.
Естетика поезії Хайяма – це не страх перед “навісною долею” і покірність їй, яка 

зумовлюється повною немічністю людини, а сприйняття життя в його миттєвій красі. Не 
всесвітня жура, а насолода кожною хвилиною цього життя [3: 10].

Таким чином, доля як вища сила представлена у Омара Хайяма як а) істота, набагато 
сильніша за людину; б) воля Бога, записана на скрижаях калямом; в) час. Загалом доля 
як вища сила трактувалась негативно як сила ворожа людині. Семантика і атрибути долі 
і зв’язок долі з поняттями “смерть”, “життя”, “безсмертя” потребують подальшого до-
слідження.
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ ФАТАЛИЗМА В РУБАИ 
ОМАРА ХАЙЯМА 

В статье рассматривается фатализм как фрагмент персидской языковой картины 
мира. Судьба определяется как представление о контролируемости событий какой-то 
внешней силой (Богом). На материале рубаи Омара Хайяма определяются средства 
концептуализации этого понятия.
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LINGUISTIC MEANS OF EXPRESION OF FATALISM IN ROBAII BY OMAR 
KHAYYAM

The article deals with the fatalism as a piece of Persian language picture of the world. A 
“fate” is determined as a representation of the monitoring of events in some external force (by 
God). On the material of Robaii by Omar Khayyam the means of conceptualization of the term 
are determined. 
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МОВНІ ЗАСОБИ МАНІПУЛЯЦІЇ У РОМАНІ ДЖ.ОРВЕЛА «1984» 

У статті досліджуються інструменти мовної маніпуляції на синтаксичному рів-
ні на матеріалі роману Дж. Орвела “1984”. Визначаються засоби впливу, що включа-
ють категорії способу, граматичні контрасти, використання пасивного стану, ви-
бір граматичної форми, паралелізм, еліптичні висловлювання, вибір комунікативного 
типу речення.

Ключові слова: мовна маніпуляція, категорія способу, граматичні контрасти, па-
сивний стан, паралелізм, еліптичні висловлювання, комунікативний тип речення.

Маніпуляція − це вид психологічного впливу, майстерне використання якого веде до 
прихованого порушення в іншої людини намірів, що не збігаються з її актуально існую-
чими бажаннями [3: 19]. З важаючи на особливий інтерес до мовних засобів вираження 
маніпуляцій персонажами романів Дж. Орвела, визначаємо мовну маніпуляцію як вер-
бально виражений вид психологічного впливу одного персонажа роману на іншого, в 
результаті якого у об’єкта маніпуляції виникає спочатку чуже йому бажання або намір, 
що приводить до отримання суб’єктом маніпуляції запланованого результату у вигляді 
певної особистої вигоди, або вигоди психологічного характеру.

Мов ні маніпуляції часто використовуються персонажами романів Дж. Орвела, кла-
сика англійської літератури, проте ці маніпуляції ще не стали предметом спеціального 
лінгвістичного дослідження. Постійний інтерес вчених до проблеми мовного вираження 
маніпуляцій, недостатня освітленість питання про мовні маніпуляції на різних мовних 
рівнях, відсутність в лінгвістичних роботах опису маніпулятивного використання мов-
них одиниць в романі Дж. Орвела визначають актуальність даного дослідження.

Метою цієї статті є вивчення інструментів мовного маніпулювання на синтаксично-
му рівні в романі Дж. Орвела “1984”.

Функціонуючи на синтаксичному рівні, інструменти мовної маніпуляції викорис-
товують можливості морфології та синтаксису: вибір граматичної форми, еліптичне 
мовлення, особливості комунікативних типів речень та ін. В  результаті дослідження ми 
прийшли до висновку про доцільність дослідження реалізації маніпулятивних технік на 
граматичному рівні в мові персонажів роману “1984” Дж. Орвела. Аналіз показує, що 
маніпулятивний вплив здійснюється за допомогою:

1. Категорії способу
2. Граматичні контрасти
3. Використання пасивного стану
4. Вибір граматичної форми
5. Паралелізм
© Чувардинська О.В., Міхненко О.В., 2016
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6. Еліптичні висловлювання
7. Вибір комунікативного типу речення
Наведемо відповідні приклади.
1)  Категорія способу
Як відомо, спосіб дієслова відображає відношення дії до дійсності, яке встановлю-

ється мовцем. Реальна модальність оцінює зміст як такий, що відповідає дійсності, ірре-
альна − як можливий і бажаний. Тому, можна припустити, що мовець в маніпулятивних 
цілях буде частіше використовувати в мові форми наказового і умовного способу, що є 
способом вираження ірреальної модальності.

Наказовий спосіб дієслова виражає спонукання до здійснення дії, очікуване від ін-
шого суб’єкта, прохання або наказ, бажання мовця. В силу надання певного впливу, спо-
нукання з боку мовця форми наказового способу мають експресивне значення, і характе-
ризуються в мовленні характерною наказовою інтонацією, наприклад: 

‘Arms bending and stretching!’ she rapped out. ‘Take your time by me. One, two, three, 
four! One, two, three, four! Come on, comrades, put a bit of life into it! One, two, three four! 
One two, three, four! . . .’ [5: 17]

Stand easy!’ barked the instructress, a little more genially [5: 20].
Умовний сп осіб має категоріальне значення можливості, імовірності, нереальності. 

Залежно від синтаксичних умов і контексту значення імовірності може варіюватися і по-
ставати як значення бажання, спонукання або можливого обумовлюючої дії, наприклад:

‘If there is hope,’ he had written in the diary, ‘it lies in the proles.’ [5: 47]
Nearly everyone was ugly, and would still have been ugly even if dressed otherwise than in 

the uniform blue overalls [5: 34].
He would fi nish smoking it after work, if he could keep the tobacco in it [5: 35]
2) Граматичні контрасти
Вживання протиставлених граматичних форм в межах одного висловлювання до-

зволяє акцентувати увагу на актуальних для мовця і його адресата смислах, наприклад: 
Which war was that?’ said Winston. ‘It’s all wars,’ said the old man vaguely. [5: 52]
‘Does Big Brother exist?’ ‘Of course he exists. The Party exists. Big Brother is the 

embodiment of the Party.’ ‘Does he exist in the same way as I exist? ‘You do not exist,’ said 
O’Brien [5: 151]

3) Використання пасивного стану
Використання пасивного ста ну замість активного − частий прийом маніпулятора. 

Його принцип дії аналогічний лексичному інструменту мовної маніпуляції − номіналіза-
ції, а саме, залишити відповідальну особу (особи) «за кадром». Наприклад:

He tried to think of O’Brien, for whom, or to whom, the diary was written, but instead he 
began thinking of the things that would happen to him after the Thought Police took him away. 
It would not matter if they killed you at once. To be killed was what you expected [5: 24]

В останньому реченні суб’єкт дії не згадується, а камуфлюється за допомогою пасив-
ного стану: to be killed тобто «бути вбитим», але хто агенс − невідомо.

4) Вибір граматичної форми 
Вибір граматичної форми здатний  актуалізувати дію (the Present tense замість the Past 

tense), додати динамізму і емоційність (continuous forms), визначитися зі ставленням до 
можливості, бажаності, необхідності якогось події (умовний спосіб).
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Наприклад: 
I can’t remember how it goes on after that. But anyway I remember it ends up, ”Here 

comes a candle to light you to bed, here comes a chopper to chop off your head!” [5: 85]
У прикладі використовується тепе рішній час (the Present Indefi nite Tense), хоча мова 

йде про події в минулому. Такий вибір граматичної форми дозволяє домогтися ефекту 
співпереживання в момент прочитання. Використання «історичного сьогодення» покли-
кане створювати яскраву картину описуваних подій [2: 138].

Men were dying because they would not abandon their true beliefs [5: 146]
Тривала форма дієслова в приклад і вказує на події, які знаходяться в розвитку (were 

dying). В рамках даного висловлювання такий вибір обумовлений необхідністю під-
креслити, що дія динамічно розгортається на момент іншої, не зовсім доречної ситуації. 
«Тривалі форми більш емоційні» [1: 154]. 

Різні синтаксичні засоби − ще од ин ресурс маніпулятивного дискурсу роману “1984”. 
Еліптичні і паралельні конструкції, а також інверсія − найпоширеніші маніпулятивні засоби.

5) Паралелізм
Паралелізм − з’єднання двох і біль ше речень (або їхніх частин) шляхом суворого від-

повідності їх структури − граматичної і семантичної [4: 416].
We have beaten you, Winston. We have broken you up. You have seen what your body is 

like. Your mind is in the same state. I do not think there can be much pride left in you [5: 159].
Як відомо, «паралельні конструкції на дають тексту динамічності, більшої виразнос-

ті, підсилюють його експресивність» [4: 592]. До того ж можна зазначити, що паралельні 
конструкції акцентують увагу читача на певних елементах висловлювання.

6) Еліптичні висловлювання
Еліптичне мовлення (з пропуском деяки х елементів висловлювання) змушує читача 

самого закінчувати або доповнювати речення, і він в деякій мірі стає співавтором дис-
курсу, приймаючи, таким чином, точку зору реального автора, наприклад: 

‘You are rotting away,’ he said; ‘you are falling to pieces. What are you? A bag of fi lth. 
Now turn around and look into that mirror again [5: 157].

Таку саму функцію виконують незавершені речення, наприклад: 
‘Ah, that I couldn’t say, of course. But I wouldn’t be altogether surprised if-’ Parsons made 

the motion of aiming a rifl e, and clicked his tongue for the explosion [5: 33]
7) Вибір комунікативного типу речення
Вибір комунікативного типу речення − ще один  спосіб вплинути на сприйняття чи-

тача. З чотирьох комунікативних типів речень (розповідні, питальні, окличні, спонукаль-
ні) найбільш популярні в цілях маніпуляції питання (крім розповідних, які є нормою в 
передачі інформації). В романі зустрічаються різні види питань, зокрема риторичні, які 
не передбачають відповіді, а виступають в ролі прихованого затвердження. Запитальна 
форма зручна для «натякаючих» висловлювань:

‘Look at the condition you are in!’ he said. ‘Look at this fi lthy grime all over your body. 
Look at the dirt between your toes. Look at that disgusting running sore on your leg. Do 
you know that you stink like a goat? Probably you have ceased to notice it. Look at your 
emaciation. Do you see? I can make my thumb and forefi nger meet round your bicep. I could 
snap your neck like a carrot. Do you know that you have lost twenty-fi ve kilograms since 
you have been in our hands? Even your hair is coming out in handfuls. Look!’ He plucked at 
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Winston’s head and brought away a tuft of hair. ‘Open your mouth. Nine, ten, eleven teeth left. 
How many had you when you came to us? And the few you have left are dropping out of your 
head. Look here! [5: 158]

В даному випадку усі питання не є справді питальним и реченнями в звичайному 
розумінні, вони мають лише формальна ознаку − знак питання. Їхня мета − висловити 
насмішку та приниження.

Таким чином, мовна маніпуляція на синтаксичному рівні  використовує як 
можливості морфологічних категорій і форм, так і синтаксичних конструк-
цій і категорій. У першому випадку інструменти мовної маніпуляції переда-
ють різне бачення автором ситуації: відповідальність її суб’єктів за вчинення 
дій, причинно-наслідкові зв’язки між подіями, важливість одної дії на тлі іншої і 
т. ін. Інструменти мовного маніпулювання другої групи − синтаксичні конструкції і ви-
користання незвичайних комунікативних типів речення − виконують спільне завдання. 
Ці виразні синтаксичні засоби покликані інтенсифікувати висловлювання.
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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 пи-
тань військово-політичного характеру.

Ключові слова: евфемізм, англійська мова, політичний дискурс, дипломатичний дис-
курс, військова тематика.

Постановка проблеми у загальному вигляді. Потреба вживання евфемізмів у су-
часному політичному та дипломатичному дискурсі викликана та обумовлена збільшен-
ням і урізноманітненням використання на початку ХХІ століття мовленнєвих технологій 
упливу на реципієнтів (слухачів, співрозмовників тощо). Політика та дипломатія є од-
нією з традиційних сфер уживання евфемістичних засобів вираження думки. Адже ті ко-
мунікативні 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 евфеміз-
мів у соціально-політичних відносинах – це прагнення уникати комунікативних конфлік-
тів і не викликати у співрозмовника відчуття комунікативного дискомфорту. 
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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 ефек-
тивної 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 вжи-
вання 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 по-
зитивного 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 про-
стежується вживання багатьох фігур замовчування та перефразування, зокрема евфеміз-
мів, які застосовуються для того, щоб пом’якшити неприємні повідомлення, задати потріб-
ні параметри інтерпретації політичних подій, а також уникнути дискримінації [6, с. 56]. 

У лінгвістичній літературі присутні різні формулювання поняття «евфемізм». У біль-
шості з них у якості основної ознаки евфемізму розглядається його здатність замінити, «за-
вуалювати» 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 ко-
мунікації, вираженню замаскованої суб’єктивної оцінки явищ і ситуацій тощо. Під не-
прямими 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 пред-
мета, 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 забарвлен-
ням слово чи описовий вираз, до якого зазвичай вдаються у текстах і публічних вислов-
люваннях 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 диплома-
тичному дискурсі, є необхідна вимога дотримуватися коректності, етичності спілкуван-
ня. Політична коректність вимагає усунути з мови всі ті мовні одиниці, котрі позначають 
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почуття, гідність індивіда. Іншими словами, існує нагальна потреба вживання відповід-
них 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 фор-
мування 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, прези-
дент 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]. Назві-
мо деякі з них: замість слова «invalid» («інвалід») – «disabled, handicapped» («непрацез-
датний, 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.

На думку В.П.Москвіна, евфемізмам у політичному дискурсі притаманна поліфунк-
ціональність. У залежності від сфери застосування, особливостей комунікативної ситуа-
ції, 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 defi ance of national and international law, to indefi nitely detain 
any non-US citizen anywhere in the world using rendition. К.Максвел пояснює, що «rendi-
tion» – це термін, адаптований та прийнятий урядом США, який позначає процес захо-
плення підозрюваних осіб у тероризмі та видачі іншій країні. Подекуди цей термін вжи-
вають 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 по-
літичну 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. 
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Отже, насправді вираз «regime change» означає «надзвичайний стан у країні, вій-
ськове 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 про-
голошував: «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» («ліквіда-
ція») 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 англомовно-
му 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 
означає «випадкове вбивство союзницькими військовими силами своїх побратимів» або, 
іншими словами, «дружній вогонь» [16]. 

Крім того, започатковано вживання ще одного евфемізму військової тематики. На-
приклад, 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 offi cial. 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 не-
виправданий. 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, проде-
монструємо 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 полі-
тичної 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 по-
дії, 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 deliber-
ately humiliating Muslims, because they aim to destroy Islam. In this warped worldview… they 
wanted to provoke an anti-Muslim backlash…» [20].
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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 гро-
мадян Великої Британії, прем’єр-міністр завуальовує приховане значення «розбещені та 
ображені», а у словосполученні wrong doers – «wrong» коректно передає грубе відно-
шення промовця до «голів західноєвропейських держав і відповідальних осіб, які несуть 
пряму відповідальність за регулювання проблеми мусульман у Європі, та які не викону-
ють 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 по-
літичні 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 coun-
try have had to fi ght 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») 
[21], яке, з одного боку, втілює могутність Великобританії, а з іншого боку, вжито для 
пом’якшення напруженої військово-політичної ситуації, в умовах якої необхідне втру-
чання 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 неперед-
бачуваність у відносинах між країнами та окремими регіонами. Саме для коригуван-
ня такого балансу в політичному та дипломатичному дискурсі необхідно застосовувати 
евфемізми.

Висновки. Евфемізми англомовного політичного та дипломатичного дискурсу по-
чатку 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 пере-
конливо й аргументовано викладати свою точку зору аудиторії, використовуючи необ-
хідні 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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ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ВВІЧЛИВОСТІ У КИТАЄМОВНОМУ ДІЛОВОМУ 
ДИСКУРСІ

У статті досліджується особливості мовного вираження ввічливості у ситуаціях 
звертання, вітання та прощання китаємовного ділового дискурсу. Визначається місце 
категорії ввічливості у досягненні комунікативних завдань ділового спілкування. Ана-
лізується структура мовних формул на позначення звертання, вітання та прощання у 
діловому дискурсі китайської мови.

Ключові слова: дискурс, китайська мова, діловий дискурс, ввічливість.

Останнім часом інтерес лінгвістів викликає питання мови як проекції національного 
світобачення. У міжнародній комунікації у першу чергу ставиться проблема взаєморо-
зуміння. Діловий дискурс є відображенням ділової культури. Ділова культура визначає 
норми сучасного ділового дискурсу.

Дослідження способів та стратегій вираження ввічливості в мові професійної бізнес-
комунікації вбачається надзвичайно актуальним та доцільним, оскільки ввічливість, як 
універсальна загальнолюдська категорія, відіграє велику роль в різноманітних бізнес-
контекстах, що дозволяє ефективно вирішувати різні професійні питання.

Дискурсивний аналіз поступово став одним із найактуальніших напрямків лінгвіс-
тичного знання. Поява поняття «дискурс» пов’язана із розвитком лінгвістики тексту 
та розширенням горизонтів її дослідження. [1;32-33] Оскільки саме поняття дискурс 
пов’язане із поняттям тексту. Текст – це результат мовної діяльності, що існує в усній та 
писемній формах, а дискурс – і процес, і результат мовної діяльності. [2; 307]

Ю.С. Степанов вважає, що дискурс – це явище, що існує в текстах, для яких харак-
терна особлива граматика, лексика, синтаксис. [3; 12] 

Н.Д. Арутюнова вважає, що дискурс – це текст (висловлювання) із прагматичними, 
психологічними та соціокультурними особливостями, що йому притаманні. [4; 136-137] 

О.С. Кубрякова у своїй праці «Про поняття дискурсу та дискурсивного аналізу у су-
часній лінгвістиці» розуміє дискурс як «використання мови, як похідне від живого мов-
лення» [5; 6]

Російський лінгвіст В.І. Карасик наводить вісім визначень цього поняття що запро-
понував П. Серіо, у яких лінгвіст ототожнює дискурс із висловлюванням або іншою оди-
ницею, що перевищує розмір фрази. [6; 190] 

Діловий дискурс – надзвичайно широке поняття, що охоплює як мовну систему (ту 
її частину, що специфічно орієнтована на обслуговування цієї частини комунікації), так 
і мовну діяльність у всій сукупності лінгвістичних та екстралінгвістичних факторів, що 
репрезентовані системою різноманітних текстів. Діловий дискурс є спілкуванням у дово-
лі чітких межах професійних статусно-рольових стосунків, що продиктовані соціальним 
інститутом «БІЗНЕС» [7] .
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Діловий дискурс, як і інші інституційні типи дискурсу, використовує певну систему 
професійно-орієнтованих знаків або, іншими словами, має власну підмову (спеціальну 
лексику, фразеологію) [8; 68]. 

Ділове спілкування включає певні дискурсивні формули, що виражаються у фразе-
ологізмах та кліше, що активно використовуються у текстах ділового дискурсу. Напри-
клад, замість звичайного привітання 你好 достатньо поширеною мовленнєвою форму-
лою є вираз з виразним стилістичним забарвленням офіційності: «请允许我代表……欢
迎你们! – дозвольте мені від імені…… Вас вітати!».

Оскільки одним із завдань текстів ділового дискурсу є надання адресату необхідних 
даних у найкоротший термін, адресант повинен постійно дотримуватися прийнятих норм, 
що актуалізуються у певних концептах, правилах інституційного спілкування, формулах, 
базисних поняттях. [9; 10-11] З цією метою адресант використовує термінологію, що спри-
яє спрощенню пошуку адресатом необхідної інформації під час попереднього ознайомлен-
ня, або для того, щоб привернути його увагу до найважливішої інформації. [9; 30]

Тарнаєва Л.П. зазначає, що у офіційних текстах ділового дискурсу є чітке слідуван-
ня сценарному принципу. [10; 173] Крім того, офіційні тексти ділового дискурсу від-
різняються від текстів інших жанрів ділового дискурсу наявністю лексичних одиниць 
офіційного стилю, використанням канцеляризмів, складною структурою будови речень 
та ін. [10; 173] 

Характерною особливістю ділових стосунків є «розширений код спілкування», 
оскільки, на противагу побутовому типу дискурсу (в якому спілкування відбувається за 
допомогою «скороченого коду»), діловий не має контекстної залежності. [6; 173]

Текстам ділового дискурсу притаманне використання безособових конструкцій, 
оскільки в них особистісний компонент є менш виразним, ніж у текстах особистісного 
типу дискурсу. [11; 60] 

Усна та письмова форма ділового спілкування тісно пов’язані. Однак, у діалогічному 
діловому дискурсі можливе відхилення від норм та регламенту спілкування. Комунікан-
ти у процесі ділового спілкування можуть здійснювати зміну регістру, тобто переходити 
із ділового спілкування до міжособистісного, що призводить до змін на лексичному та 
граматичному рівнях висловлювання. В.І. Карасик зазначає, що «усунення міжособис-
тісного початку перетворює учасників міжособистісного спілкування на манекенів». [6; 
192] Різноманітні екстралінгвістичні чинники також впливають на структуру тексту, на-
приклад, зміна кількості учасників спілкування. [1; 32-33] 

Однією із найважливіших моделей у діловій комунікації є категорія ввічливості, що 
репрезентується різноманітними мовленнєвими стратегіями та мовними тактиками. 

Повага до партнера у спілкуванні є найважливішим змістовим компонентом поняття 
«ввічливість», який виділяється у філософських дослідженнях і є надзвичайно цікавим 
для сучасних дискурсивних досліджень. 

Однією із лінгвістичних форм вираження ввічливості є звертання до адресата. Мов-
леннєві формули звертання до адресата у діловому дискурсі, серед іншого, оформлю-
ються лексемою 尊敬的. Наведемо типові приклади: 尊敬的...先生 – «шановний пане»; 
尊敬的先生/女士 – «шановні пані та панове»; 尊敬的领导 – «шановні керівники», 执
事先生, 致启者有关人 – «ті, кого це стосується»;亲爱的先生们和女士们 – «дорогі пані 
та панове» , 本公司 – «наша компанія»; 我方/本方/ 此方 – «наша сторона», «ми»; 阁下 
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– «Вельмишановний», 陛下 – «Ваша честь». У разі, коли звертання адресується стосовно 
всіх делегатів компанії, з якою ведуться переговори, звертання полягає у вживанні форму-
лювання: 贵公司，що дослівно означає – «дорога компанія», 贵方 «Ваша дорога сторона».

«Норми ввічливості в бізнесі сформувалися в процесі взаємної професійної діяль-
ності та набули у сучасній бізнес-спільноті форми імперативної вимоги. Ввічливість у 
діловому дискурсі є певним комунікативним кодексом. [12; 78] Категорія «ввічливість» 
у діловому дискурсі – це цілісна система принципів, що регулюють мовленнєву поведін-
ку учасників сучасної ділової спільноти у процесі мовної комунікації. Ця система регу-
люється такими факторами, як комунікативна мета та комунікативний намір учасників 
комунікації, що приводять до дії критерії та принципи коректної мовної поведінки, що 
прийнята у діловому світі. Розуміння інтенції, яку навмисно приховують, завжди вимагає 
певних знань та настрою адресата.[7]

У китайському діловому етикеті прощання також є надзвичайно важливою частиною 
ділової комунікації, виразним показником ввічливості. Цей факт зумовлено слідуванням 
популярним бізнес гаслам 不能虎头蛇尾 буквально «голова тигра, хвіст дракона» – 
«справу не можливо не завершити», 善始善终 «досконалість від початку до кінця».

Розповсюдженими мовленнєвими формами прощання є, серед іншого, наступні: подяка 
+ прощання 谢谢帮助了我们！祝一切如意！ «Дякуємо за допомогу! Бажаємо всього най-
кращого!»; 谢谢宝贵的建议！感谢听取了我们的讲述！ «Вельми дякуємо за цінні поради 
і за те, що вислухали нас»; 非常感谢贵代表团的来访！ «Надзвичайно вдячні шановній 
делегації за Ваш візит!»; 非常感谢贵房的热情接待！ «Вельми дякуємо за гостинний при-
йом!»; комплімент + прощання 我方非常荣幸能跟贵公司合作！ «Наша сторона вважає за 
честь можливість співробітництва з Вашою компанією»; 如蒙光,不胜荣幸 «Ваш візит є че-
стю для нас»; вибачення + прощання 很遗憾，打扰您了 «Нам дуже прикро, що відволікли 
Вас від справ»; 对不起占用了您很多时间 «Вибачте, що забрали Ваш час»; 这些天给贵方
添了不少麻烦！ «Протягом цих днів ми створили для Вас багато проблем!»; 请多原谅，
不能再耽误您了！ «Дуже перепрошую й не смію Вас затримувати»; 如果我们对代表团
有招待不周的地方，请多多包涵！ «Просимо бути поблажливими до нас у разі, якщо ми 
не гідно прийняли Шановну делегацію!»; висловлення надії на подальшу співпрацю + про-
щання 我公司真诚地期待与贵方合作 «Ми щиро сподіваємося на подальшу співпрацю з Ва-
шою компанією». 希望贵方很快到我们那里去访问！希望我们很快能在我们那里见面！ 
«Сподіваємося на наступний візит Вашої делегації найближчим часом! Сподіваємося Вас 
як найшвидше знову побачити»; 欢迎再次来我们这里访问！谢谢您的合作！ «В подаль-
шому завжди раді прийняти Вас із візитом. Дякуємо за співпрацю!»; підсумовуюча оцінка 
переговорів + прощання 此次访问给我们代表团一行留下了深刻而愉快的印象！ «Цей 
візит справив глибоке й приємне враження на всіх членів нашої делегації!»; 非常高兴我们
双方在此期间达成的共识！ «Ми дуже раді, що обидві сторони досягли консенсусу в період 
візиту Шановної делегації!»; прохання про критику + прощання 欢迎多多批评！／ 欢迎多
多指教！ «Будемо щиро вдячні Вашій критиці!»; 欢迎多提宝贵意见！

Варто додати, що виражають ввічливість під час прощання у діловому дискурсі та-
кож і мовні звороти, що поширені у побутовому спілкуванні, наприклад: 再见！ «До по-
бачення» 一些顺利！ «Всього найкращого!», 一路平安 «Щасливої дороги!»，一路顺风 
«Попутного вітру!» та інші. За формою вони є коротшими, оскільки побутовий дискурс 
є нерозгорнутим у порівнянні із інституційним.
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Категорія ввічливості є однією із аксіологічно маркованих для представників китай-
ської лінгвокультури у діловому дискурсі. Це можливо простежити дослідивши способи 
привітання, звертання та прощання під час ділових зустрічей. Надзвичайно важливе міс-
це відводиться етикетним формулюванням та мовним зворотам, оскільки вони є проявом 
ввічливості, що є однією із головних засад ділової комунікації.
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СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ ВЕЖЛИВОСТИ В КИТАЙСКОМ ДЕЛОВОМ 
ДИСКУРСЕ

В статье исследуются особенности языкового выражения вежливости в ситуаци-
ях приветствия, обращения и прощания делового дискурса китайского языка. Опреде-
ляется место категории вежливости в достижении коммуникативных задач делового 
общения. Анализируется структура языковых формул, которые обозначают привет-
ствие, обращение и прощание в деловом дискурсе китайского языка.
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MEANS OF EXPRESSION OF COURTESY IN THE CHINESE BUSINESS 
DISCOURSE

The article examines the features of linguistic expression of politeness in situations of 
greetings, addresses and farewells in Chinese business discourse. It also determines the term 
“courtesy” which leads to achieving communication aobjectives of business communication. 
The author analyzes the structure of language formulas that refer to the greeting, address and 
farewell in Chinese business discourse.
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ВИКОРИСТАННЯ ПРЕДМЕТНОГО ФРЕЙМУ В МЕЖАХ КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ 
СТРУКТУРИ СЕМАНТИЧНОГО ПРОСТОРУ ТЕКСТУ 

ПРОСПЕКТУ ЕМІСЇ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
(НА МАТЕРІАЛІ ПРОСПЕКТІВ ЕМІСІЇ ЦІННИХ ПАПЕРІВ)

 В статті розглянуто особливості концептуальної структури семантичного про-
стору текстів проспектів емісії цінних паперів. Визначено специфіку ядрової та пери-
ферійної зон таких текстів. Досліджено типи та характерні ознаки структур пред-
метних фреймів текстів проспектів емісії цінних паперів.

Ключові слова: фрейм, сценарій, слот, адресат, структура, адресант, емітент.

Дослідження економічних та фінансових текстів, які є відображенням глобальних 
змін у світовій економіці, належить до актуальних проблем сучасного мовознавства. 
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Осмислення таких текстів як комунікативної взаємодії, направленої на економічну 
побудову суспільства, спричинює необхідність вивчення концептуальної структури 
семантичного простору, що використовуються в межах проспекту емісії цінних папе-
рів (ПЕЦП), як інструменту економічного розвитку суспільства. Вивчаючи специфіку 
ядрової та периферійної зон та семантичні особливості тексту, дослідники (Мінський 
М., Філмор Ч., Мороховська Е. Я., Жаботинска С. А., Болдирев H.H., Бран Д., та інші) 
приділяють особливу увагу структурі фрейму та предметним сценаріям фреймів, що 
структурують інформацію про власні буттєві признаки сутності. Втім, структурування 
інформації за допомогою предметних фреймів в тексті ПЕЦП залишається недостатньо 
дослідженим, що зумовлює актуальність цієї статті.

Метою статті є розгляд особливостей та змісту ядрової та периферійної зон тек-
сту проспекту емісії цінних паперів, дослідження типів предметних фреймів ПЕЦП та 
визначення структури квантативного, кваліфікативного, локативного, темпорального та 
сценарію способу буття, що застосовуються для побудови предметних фреймів тексту 
проспекту емісії цінних паперів. 

Текст проспекту емісії цінних паперів (ПЕЦП) передає інформацію щодо умов роз-
міщення акцій емітента (Порядок викупу облігацій Емітентом, Умови та дата закінчення 
обігу облігацій, Порядок виплати доходу за облігаціями, Порядок погашення облігацій, 
Порядок оголошення Емітентом дефолту та порядок дій Емітента у разі оголошення ним 
дефолту, Перелік і результати попередніх випусків облігацій, Розмір частки в статутному 
капіталі Емітента, що перебуває у власності членів виконавчого органу Емітента тощо), 
а також ту додаткову інформацію, яку емітент вважає за необхідне повідомити читаче-
ві. Додаткова інформація є різнохарактерною, а саме: включає відомості про емітента, 
структурні частини, керівництво компанії, фінансовий стан компанії, поточні, минулі та 
майбутні проекти тощо. Додаткова інформація зосереджена виключно в окремих части-
нах тексту ПЕЦП: Предмет та мета діяльності, Дані про посадових осіб емітента, Капі-
тальні інвестиції, Доходи і витрати, Звіт про власний капітал, Звіт про фінансові резуль-
тати, Нестачі і втрати від псування цінностей, Можливі фактори ризику в господарській 
діяльності емітента, Перспективи діяльності Емітента на поточний та наступний роки 
тощо. Такі додаткові елементи тексту ПЕЦП є чітко розділеними структурно, оформле-
ними та відокремленими один від одного. Додаткова інформація в тексті ПЕЙП не може 
бути вкраплена в основну частину тексту або мати нашарування різних елементів змісту, 
що зумовлено необхідністю чіткого та цілісного сприйняття смислу тексту адресатом 
(інвестором, андеррайтером, фінансовими радниками та брокерами). 

Розглянемо використання моделі «семантичної капсули» [1; 1], що є доцільним для 
аналізу семантики тексту ПЕЦП. Така модель уможливлює відображення поєднання різ-
них елементів змісту тексту ПЕЦП та дозволяє виділити в тексті ядрову та периферійну 
семантичні зони. Отже, семантичний простір тексту ПЕЦП включає дві семантичні зони: 
ядро, що передає умови розміщення акцій емітента, та периферію, яка містить додаткову 
інформацію про функціонування емітента як об’єкта економічної діяльності.

Розглянемо приклад. У тексті ПЕЦП Миронівського Хлібопродукту інформація про 
розміщення акцій утворює сферу семантичного ядра [1; 1]. Ядрова семантична зона 
включає: DESCRIPTION OF SHARE CAPITAL AND CORPORATE STRUCTURE (інфор-
мація про акційний капітал компанії включно з описом певних прав акціонерів та інші 
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матеріальні умови, що стосуються законів Люксембургу щодо розміщення облігацій), 
SHAREHOLDERS AND RELATED PARTY TRANSACTIONS (інформацію про власників 
акцій дати відкриття та закриття торгів), TERMS AND CONDITIONS OF THE GLOB-
AL DEPOSITARY RECEIPTS (інформація про розміщення міжнародних депозитарних 
квитанцій, що представлені сертифікатом та, у випадку Миронівського Хлібопродукту, 
еквівалентні акції з номінальною вартістю у два євро), SUMMARY OF PROVISIONS 
RELATED TO GDRS WHILE IN MASTER FORM (інформація про умови відносно між-
народних депозитарних сертифікатів, що належать інвесторам поза межами Сполуче-
них Штатів Америки та будуть депозитовані Лондонською філією Банку Америки як 
звичайний депозитарій для клірингових компаній Euroclear та Clearstream), INFORMA-
TION RELATING TO THE DEPOSITARY (інформація про депозитарій), SUBSCRIPTION 
AND SALE (інформація про кількість, тип та вартість облігацій), TAXATION (інформа-
ція відносно оподаткування), SELLING AND TRANSFER RESTRICTIONS (інформація 
про обмеження у продажі та трансфері облігацій), SETTLEMENT AND TRANSFER (ін-
формація відносно банків та інших установ, що приймають участь у випуску облігацій, 
клірингові компаній, реєстрації, міжнародного клірингу, встановлення та продажу на 
вторинних ринках), LEGAL MATTERS (інформація про компанії, залучені для вирішен-
ня юридичних питань в Україні та поза її межами), INDEPENDENT AUDITORS (інфор-
мація про незалежних аудиторів).

Периферію такого тексту складає інформація, пов’язана з поточною, минулою та 
майбутньою інформацією про емітента, ризики, що виникають в наслідок такої діяль-
ності або зумовлені економічною, політичною, або екологічною ситуацією в країні, де 
розміщено основні потужності емітента. До периферії також входить фінансова звітність 
емітента за попередні роки.

Ядрова зона семантики тексту ПЕЦП
Розглянемо семантичні характеристики ядрової зони тексту ПЕЦП. Ядрова зона та-

кого тексту описує стереотипну інформацію, що уможливлює застосування фреймового 
моделювання для семантичного аналізу тексту ПЕЦП. Фреймове моделювання часто 
застосовують для семантичного опису прототипових текстів та стереотипних ситуацій 
(адреси місць, дати початку та закінчення розміщення облігацій, запланований курс про-
дажу облігацій, умови та термін обігу облігацій, порядок виплати доходу за облігаціями). 

Загальну ідею фреймового способу подання знань було сформулювало Марвіном 
Мінським (Marvin Minsky) стосовно представлення знань у різних автоматичних та авто-
матизованих системах, що застосовуються для обробки інформації та управління. Рі-
шення такої проблеми стало можливим за допомогою фреймової організації. Фреймом 
вважається структура даних, в якій відображено набуті досвідним шляхом знання про 
певну стереотипну ситуацію та про текст, що описує таку ситуацію [2:47]. М. Мінський 
визначає фрейм як структуру даних для представлення стереотипної ситуації [2:7].

Докладний опис теорії фреймів було зроблено Ч. Філмором, який зіставив семантич-
ні теорії, засновані на розумінні мови із семантичними теоріями, в основі яких лежить 
судження про відносність дійсності та розглянув теорію фреймів як корисний інстру-
мент лексичної семантики, граматичної семантики і семантики тексту [3:53]. Ч. Філмор 
визначив фрейм як «загальну основу образу, який може бути представлений будь-яким із 
окремих слів», оскільки знання, які є в основі значень слів кожної групи, осягаються як 
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цілісна сутність. Такі групи слів утримуються разом завдяки тому, що вони мотивуються, 
визначаються та взаємо-структуруються особливими конструкціями знань або пов’язані 
схематизацією досвіду [4]. Фрейм утворює особливу організацію знань, що є необхідною 
попередньою умовою здібності розуміти пов’язані між собою знання. 

C. А. Жаботинська зазначає, що серед різних видів фреймів, які застосовуються 
у концептуальному аналізі, можливо виділити відносно універсальні типи структур, 
“вузли яких, що позначені займенниками, наділені узагальненим значенням, що відпо-
відають основним категоріям мислення” [5: 154]. Аналіз даних, здійснений в роботах 
С.А.Жаботинської [5;6;7], дозволяє засвідчити, що упорядкування значень мовних оди-
ниць відбувається за допомогою схемних концептуальних мереж, утворених пропозиція-
ми базисних фреймів – предметним, акціональним, посесивним, таксономічним та ком-
паративним. Такі фрейми названі „базисними”, оскільки вони представляють первісні, 
найбільш узагальнені принципи категоризації та організації інформації, яка виражена за 
допомогою мови та стосується предметів світу, що відображається у свідомості людини, 
їх властивостей і їх реляцій один з одним. 

Н.Н. Болдирев визначає фрейм як завжди структуровану одиницю знання, в якій ви-
діляються певні компоненти та відношення між ними; це когнітивна модель, що передає 
знання та думки про певну, часто повторювану ситуацію [8:7]. Система фреймів утво-
рюється співвіднесеними між собою фреймами, які можуть бути представлені вузлами і 
відношеннями. «Верхні рівні» фрейму є чітко визначеними, оскільки вони є засновани-
ми такими поняттями, що є завжди справедливими по відношенню до ймовірної ситуа-
ції. На більш низьких рівнях є багато вершин-терміналів або «слотів», що можуть бути 
заповнені характерними прикладами або даними. Типові фрейми моделюються за допо-
могою концептів, об’єктивованих у понятійних категоріях систем частин мови [9]. Так, 
основним складником типових фреймів є категорія предмета (слот ДЕЩО/ДЕХТО) – 
іменник. Інші понятійні категорії є такі: якість (слот ТАКИЙ) – прикметники; кількість 
(СТІЛЬКИ) – числівники та інші квантифікатори; категорія буття (ІСНУЄ ТАК) – ста-
тиви та дієслова або категорія дії (ІСНУЄ ДІЮЧИ), виражена дієсловами; категорії 
способу буття (ТАК), оцінки (ТАК), місця (ТУТ/ТАМ), часу (ЗАРАЗ/ТОДІ), виражені 
прислівниками. Тип фреймової моделі залежить від того, які слоти він вміщує та які 
реляції існують між цими слотами. Фрейм формується кількома предикатами при одно-
му суб’єкті або шляхом встановлення реляцій (відношень, між декількома суб’єктами, 
поєднаними у рамках стандартної ситуації ) [6;7]. Базова структура фрейму складається 
із маркованих слотів, що заповнюються виразами, які у свою чергу виступають базисною 
структурою для інших фреймі [10: 239]. Кожен слот – це деякий тип інформації, реле-
вантний для об’єкта дійсності, що описується. Це порожній вузол, який заповнюється 
змінними, тобто даними з тієї бо іншої практичної ситуації [11:76]. Наприклад, фрейм, 
що репрезентує типовий ПРОСПЕКТ, вміщує слоти: «емісія», «заснування», «засновни-
ки», «облігації», «оподаткування», «банкрутство», «адреса», «дивіденди» тощо. Певний 
існуючий проспект можливо дослідити як приклад фрейму ПРОСПЕКТ, що може бути 
представленим за допомогою наповнення слотів конкретними рисами певного проспек-
ту. Отже, фрейм представляє знання про навколишній світ. 

Різновидом фрейму є сценарій. С. В. Козак визначає сценарій як когнітивну структу-
ру відображення неавтоматичної життєвої ситуації в дискурсі. [12:138]. Сценарій описує 
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процес або дію з її найважливішими етапами та формується в результаті інтерпретації 
тексту[13:47]. Наприклад, опис процесу інвестування «Investors should rely on only the in-
formation in this document» (Інвестори повинні покладатися лише на інформацію в цьому 
документі). [14:2] дозволяє встановити наступний сценарій: «інвестори» – це фізичні 
або юридичні особи, що використовують інформацію проспекту, яка є єдиною достовір-
ною інформацією для прийняття рішення про вкладання грошей у підприємство з метою 
отримання прибутку.

Пізнання світу економічних відносин основане на участі у сценаріях та на осмислен-
ні їх із чужого досвіду (книги, газети, Інтернет, телебачення, усні розповіді). Розглядаю-
чи семантичні особливості ПЕЦП, зазначимо наявність універсальних схем (сценаріїв) 
організації його змісту. Сценарії, що зберігаються у довготривалій семантичній пам’яті 
мовця, можуть використовуватися в різних ситуаціях (проспектах, перемовах) шляхом 
заповнення кінцевих термінальних позицій конкретною інформацією. Для моделювання 
семантичного ядра тексту проспекту використовується сценарії, що основані на пред-
метних, акціональних, посесивних, ідентифікаційних та компаративних фреймах. За 
наявності різних варіантів фреймового моделювання одним із найбільш вдалим для по-
будови універсальної семантичної структури ПЕЦП виступає сценарій, побудований за 
допомогою предметних фреймів.

Предметний фрейм структурує інформацію про власні буттєві ознаки сутності 
(ДЕХТО або ДЕЩО). Фрейм представляє набір пропозицій, де признак поєднується із 
предметом за допомогою зв’язки є/існує (is/exists) [6]. Такі пропозиції є буттєвими схе-
мами, які мають такі сценарії в залежності від категорії признаку:

 Квантативний сценарій «ДЕХТО/ДЕЩО є СТІЛЬКИ-кількість».
Наприклад: Principal activities ……
• 12 sales and marketing representatives. [14:10]. Наведений приклад демонструє слот 

ДЕЩО (Principal activities) Принципова діяльність емітенту та слот СТІЛЬКИ (12 sales 
and marketing representatives) дванадцять торгових та маркетингових представників.

 Кваліфікативний сценарій «ДЕХТО/ДЕЩО є ТАКА-якість». it:…• is not suc-
cessful [14:112]. Наведений приклад демонструє слот ДЕЩО (it, Hikma) та слот ТАКА 
(successful, успішна). 

 Локативний сценарій «ДЕХТО/ДЕЩО є/існує ТАМ-місце».
Hikma operates in markets in which it is diffi cult in certain cases to obtain precise mar-

ket, economic and industry information [14:6]. Hikma оперує на ринках, на яких складно 
отримати економічну інформацію та інформацію про ринок та промисловість > Hikma 
operates/is in markets… > Hikma which operates/is/exists in markets.

 Темпоральний сценарій «ДЕХТО/ДЕЩО є/існує ТОДІ-час»: Announcement of 
Offer Price and allocation . . . . . . . . . . . . 1 November 2005 [14:8]. Оголошення ціни Пропо-
зиції та розміщення… 1 Листопада 2005 року. Слот ДЕХТО/ДЕЩО заповнюється поді-
ями, що стосуються історії компанії або процесу розміщення облігацій, слот ТОДІ запо-
внюється обставинами часу зазначених подій.

  Сценарій способу буття «ДЕХТО/ДЕЩО є/існує ТАК-спосіб». Наприклад:
Характеристика емітента: 
Повне найменування – Відкрите акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль» 

[15:1]. 
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Характеристика емітента.
 1.1. Повне найменування: Відкрите акціонерне товариство Туристично-готель-

ний комплекс“Дністер” [16:1].
Слот ДЕХТО/ДЕЩО визначає певний емітент (адресант ПЕЦП). Слот ТАК-спосіб ви-

значає спосіб існування емітента в економічному просторі, у випадку ПЕЦП це (PLC) Від-
крите акціонерне товариство. Тобто Емітент існує як відкрите акціонерне товариств. 

Ознаки слоту ДЕХТО/ДЕЩО (емітент, умови, документи, податки) можуть отрима-
ти оцінку ТАК: приблизно/точно, істинно/ неправдиво, добре/ погано, частково/ повніс-
тю тощо. Предметно центричний фрейм відіграє важливу роль у формуванні категорі-
альних, загально граматичних систем тексту ПЕЦП. Інші фрейми демонструють зв’язки 
між декількома предметами (особами), інформація про які може бути представлена у 
предметно-центричному фреймі.

Висновки. Таким чином, ми доходимо висновку про те, що для семантичного ана-
лізу тексту ПЕЦП, побудови предметних фреймів та опису прототипових текстів та сте-
реотипних ситуацій (адреси місць, дати початку та закінчення розміщення облігацій, за-
планований курс продажу облігацій, умови та термін обігу облігацій, порядок виплати 
доходу за облігаціями) доцільно використовувати квантативний, кваліфікативний, лока-
тивний, темпоральний та сценарій способу буття.

Перспективою наших подальших розвідок є розгляд акціональних, посесивних, 
ідентифікаційних та компаративних фреймів характерних для тексту ПЕЦП.
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В статье рассмотрены особенности концептуальной структуры семантического 
пространства текстов проспектов эмиссии ценных бумаг. Обозначена специфика ядер-
ной и периферийной зон таких текстов. Исследованы типы и характерные признаки 
структур предметних фреймов текстов проспектов эмиссии ценных бумаг.
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PECULIARITIES OF CONCEPTUAL STRUCTURE OF IPO PROSPECTUSES’ 
SEMANTIC AREA

The article deals with the peculiarities of conceptual structure of IPO prospectuses’ se-
mantic area. The specifi c character of nuclear and peripheral zones of this text type has been 
determined. Types and structure features of IPO object frames are investigated. 
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ОСНОВНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИНИКНЕННЯ ОПОЗИЦІЇ 
«СВІЙ – ЧУЖИЙ»

У статті досліджуються основні проблеми виникнення опозиції «свій – чужий». 
Особливу увагу приділено питанню основних підходів до вивчення історично сформо-
ваної і усталеної на сьогодні опозиції «свій-чужий», що служать для найкращого роз-
криття мовної картини світу взагалі. 

Ключові слова: мовна картина світу, опозиція «свій – чужий», фрейдизм, неофрейдизм. 

Дослідженню питання виникнення опозиції «свій – чужий» відведено багато часу та 
присвячено безліч робіт. Але не дивлячись на це, все ж таки остаточної думки щодо ви-
никнення опозиції «свій – чужий» не має. 

В зв’язку з цим ця тема і на сьогодні є актуальною. Відношення «свого» й «чужого» 
пронизують усі сторони життя спільності й багато в чому визначають її свідомість: люди 
часто будують свої взаємини, керуючись уявленнями про «свій/своїх» і «чужий/чужих». 
Тому варіанти, в яких дана опозиція представлена в тій чи тій культурі, численні.

За О. В. Балясниковою, розглядувана опозиція існує, принаймні, на трьох 
взаємопов’язаних, взаємообумовлених і взаємодіючих рівнях:

1) об’єктивної реальності (цей феномен існує об’єктивно в будь-якому етносі і будь-
якій культурі);

2) свідомості (буденного), що відображає цю реальність;
3) означення, коли мова представляє опозицію та її компоненти у вигляді змісту мов-

них одиниць і мовних значень [Балясникова О.В. «Свой – чужой» в языковом сознании 
носителей русской и английской культур : автореф. дис. … канд. филол. наук : 10.02.19 / 
О.В. Балясникова; Ин-т языкознания РАН. – М., 2003. – 23 с.].

Опозиція на першому з трьох рівнів є об’єктом / предметом дослідження етнографії, со-
ціології, етнічної та соціальної психології і пов’язується з феноменами свідомості, пам’яті та 
інших результатів когнітивних процесів при формуванні особистістю уявлення про «своє» та 
«чуже» в їх протилежності / протиставленні. Звертаючись до подання даної протилежності 
в мові, що є для нас пріоритетним напрямком дослідження, ми виходимо з того, що «свій 
- чужий» - опозиція, що відображає реальність в її інтерпретації певною культурою (світо-
баченням), а отже має відношення до етнічної свідомості / самосвідомості. 

Протиставлення «свій-чужий» історично обумовлено первинністю психологічної кате-
горії «вони» («інші», «чужі» в даному випадку ми розглядаємо як синоніми) і вторинністю 
категорії «ми» як «вони» Б. Ф. Поршнєв). Очевидно, об’єктивне існування «свого-чужого» 
і його суб’єктивне відображення в свідомості людини – паралельні, одночасні процеси. 
Формування своєрідної програми регульованих відношень «свого-чужого» є рефлексією 
над змістом власної свідомості. Прагнення людей до об’єднання зі «своїм / своїми» і дис-
танціювання від «чужого / чужих» передбачає усвідомлення відповідних відносин.
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Протиставлення «ми і вони», «я та інший» і т. ін. є характерними для людського сус-
пільства у будь-яку історичну епоху, адже в їхній основі – властива людині егоцентрична 
позиція, а також універсальні механізми тотожності і розрізнення «свого» і «чужого».

З перших же контактів з представниками інших культур людина швидко перекону-
ється в тому, що вони по-іншому реагують на ті чи інші явища навколишнього світу, у 
них є власні системи цінностей і норми поведінки, які істотно відрізняються від прийня-
тих в його рідній культурі. Так, у ситуаціях розбіжності або розходження яких-небудь 
явищ «іншої» культури з прийнятими у «своїй» культурі виникає поняття «чужий», яке 
виступає однією з центральних категорій міжкультурної комунікації. Однак, незважаючи 
на своє широке поширення, поняття «чужий» не має загального наукового визначення 
та у всіх варіантах вживання сприймається на буденному рівні [Зайцева Я.В. Оппозиция 
«свой – чужой» в культуре: история становления и современные подходы к изучению // 
Вестник ТвГУ. Серия «Филология». Выпуск 2, – 2013.– с.171-176]. При такому підході 
прийнято виділяти основні смисли, які вкладаються у поняття:

(1) чужий як нетутешній, іноземний, який знаходиться за межами рідної культури;
(2) чужої як дивний, незвичайний, контрастує зі звичайним і звичним оточенням;
(3) як чужий незнайомий, невідомий і недоступний для пізнання;
(4) чужий як надприродний, всемогутній, перед яким людина безсилий;
(5) чужий як зловісний, що несе загрозу для життя [Грушевицкая Т. Г. Попков.

В. Д. Садохин А. П. Основы межкультурной коммуникации : учебник для вузов [Текст] / 
Г. Т. Грушевицкая. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, – 2002. – с. 47 (352 с.)].

Представлені семантичні варіанти «чужого» дозволяють розглядати його в самому 
широкому значенні, як все те, що знаходиться за межами безсумнівних, звичних і відо-
мих явищ або уявлень. І навпаки, протилежне йому поняття «свій» визначає те коло явищ 
навколишнього світу, яке сприймається людиною як знайоме, звичне [Грушевицкая Т. Г. 
Попков В. Д. Садохин А. П. Основы межкультурной коммуникации : учебник для вузов 
[Текст] / Г. Т. Грушевицкая. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, – 2002. – 352 с.]. Народ ідентифікує 
себе і встановлює межі свого етнокультурного простору, який сприймається як «без-
печний», «наш» і якому протистоїть «їх-простір», «чуже» і «небезпечне» [Кашкин В. Б. 
Этноним в наивной философии языка и картине мира [Электронный ресурс] / В. Б. Каш-
кин. – Режим доступа : http://kachkine narod.ru/Articles2003/KachkineIdentity2002.htm.].

На відміну від статусу опозиції, межі між «своїм» і «чужим» не є постійними як у 
межах однієї епохи, так і в історичному процесі. Так, за античних часів процес взаємодії 
культур був майже односпрямованим і потрактовувався за осью «центр – периферія». 
Основними були протиставлення «грек – варвар», «римлянин – варвар», які в широко-
му розумінні перейшли в опозицію «цивілізація – варварство» [Гурьевич А. Одиссей. 
Человек в истории 1993 : Образ «другого» в культуре [Текст] / А. Гуревич. – М. : Наука, 
1994. – с. 51 (331 с.)]. Спочатку це протиставлення ґрунтувалося лише на лінгвістичній 
відмінності, так як варварами стародавні греки і римляни називали всіх чужинців, які не 
володіли грецькою (латинською) мовою. З часом опозиція набула інших смислів і проіс-
нувала у формі усталеного протиставлення культурного (елліни і варвари) і, насамперед, 
релігійного (християни й язичники) приблизно до кінця середньовіччя.

У Новий час в умовах реального спілкування з представниками інших культур 
сприйняття «іншого» значно змінилося. Епоха великих географічних відкриттів, суттєві 
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досягнення теоретичної та філософської думки, а також астрономічні дослідження спри-
яли тому, що по-новому стали розглядатися не тільки чужі культури, але й своя власна. 
Уявлення про безмежний, але в той самий час єдиний світ мали величезне значення в 
процесі пізнання «іншого». На перший план виходить ідея приналежності всіх людей до 
колективного роду, до «людства» [Гурьевич А. Одиссей. Человек в истории 1993: Образ 
«другого» в культуре [Текст] / А. Гуревич. – М. : Наука, 1994. – 331 с., с. 51]. Проте про-
блема «свій – чужий» не стала менш актуальною, а лише набула нової форми, в основу 
якої було покладено національну ідею. Спочатку вона не передбачала переваги однієї на-
ції над іншою, а припускала існування «розшарування всередині єдності». Однак образи 
«чужого», вкорінюючись у свідомості та підсвідомості людей, стали упередженнями і 
поступово переросли у забобони. 

Отак, форми сприйняття «чужого» змінюються з плином часу, але фундаментальне 
протиставлення «свій – чужий» не втрачає своєї актуальності, що знаходить відобра-
ження в сучасних тенденціях обговорення опозиції в різних областях наукового знання. 

Саме «свій» образ світу постає як справжній: ми переконані, що об’єктивно сприй-
маємо суть оточуючих нас реалій, не усвідомлюючи, що насправді включаємо їх у схеми 
та відношення, що задані власною культурною традицією.

У лінгвокультурологічному аспекті вона тлумачиться як узагальнене уявлення, 
значущі як для певної культури, так і для конкретної етносоціокультурної спільноти 
і окремої особистості (М. М. Бахтін, А. К. Байбурина, К. І. Гришаєва, М. К. Попова, 
К. І. Гришаєва, Л. В. Цурикова, П. Н. Донець, О. Йокоям, В. Б. Кашкина, В. О. Червоних, 
Ю. М. Лотман, В. А. Стернин, С. Н. Топоров, М. Еліаде, A. B. Юдіна, N. Bashaikin та ін.). 
Активна діалогічна взаємодія «свого» з «чужим» сприяє самоідентифікації особистості, 
відносини між «я – інші» знаменують ціннісне обмеження і самоствердження особис-
тості стають шляхом пізнання внутрішнього світу «іншого» [Бахтін, 1986. С. 122].

Специфіка актуалізації опозиції «своє – чуже» у лінгвокогнітивному аспекті до-
сліджується в працях О. В. Александрова, А. П. Бабушкін, Е. Бенвеніст, В. Р. Зусман, 
B. І. Карасик, В. А. Стернін, М. М. Маковський, С. Л. Сахно, Б. Синочкіна, Ю. С. Степанов, 
Б. О. Пеньковський, В. Н. Телія, A. B. Дорошенко та ін. У роботах відзначається архетипний 
характер даного протиставлення, яке в різних видах «пронизує всю культуру і є одним з голо-
вних концептів усілякого колективного, масового, народного, національного світовідчуття» 
[Степанов, 2001. С. 126]. Відмінності по лінії «свій – чужий» є свого роду знаряддям, за 
допомогою якого культура пізнає навколишній світ. Міфологічна свідомість, ґрунтуючись 
на колективній емоції, враження, оцінках, вивело дані поняття на рівень базових категорій.

Проблемі різних корелятивних модифікацій опозиції «свій–чужий» присвячено низ-
ку дисертаційних досліджень, зокрема, В. С. Виходцевоъ, M. JI. Петрової, М. Н. Петро-
ченко, В. В. Самариної, А. Н. Серебренникової та ін. які виконані на матеріалі різних 
дискурсів і мов.

На сучасному етапі наукові тенденції в лінгвістиці характеризуються аналізом мов-
них явищ з позицій антропоцентризму, тобто з точки зору носія мови і культури. У 
зв’язку з цим у центрі уваги перебуває вивчення зв’язку мислення, культури та мови, а 
також комунікативної діяльності, яка є не тільки засобом передачі інформації, але й умо-
вою самовизначення мовної особистості. Так, дослідження П. Г. Буланова [Буланов П. Г. 
Аксиологическая парадигма лингвокультурных типажей в оппозиции «свои – чужие» в 
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афроамериканском дискурсе [Текст] : автореф. дис. … канд. филол. наук : 10.02.04 / П.Г. 
Буланов; Поволж. гос. соц.- гуманитар. акад. – Самара, 2011. – 18 с.] присвячене лінгво-
культурологічному аналізу аксіосфері афроамериканського дискурсу. Автор ставить за 
мету провести комплексний аналіз і відтворити суб’єктну концептосферу в афроамерикан-
ському дискурсі на різних рівнях, а також відтворити лінгвокультурологичне моделювання 
аксіологічної парадигми лінгвокультурного типажу опозиції «свої – чужі». Поняття лінг-
вокультурного типажу, як вважає автор, являє собою узагальнення і включає стереотипні 
уявлення про типізовану особистість, з якою мовець себе свідомо чи несвідомо асоціює. 
Дослідження було проведене науковцем на матеріалі текстових, а також аудіовізуальних 
джерел. Реципієнтом у всіх випадках виступає афроамериканець, тобто вихідна диспози-
ція розглядається з точки зору «своєї» культури. Використовуючи метод концептуального 
аналізу автор дослідження моделює лінгвокультурний типаж в опозиції «свої – чужі» за до-
помогою спеціально розробленої системи координат, а також вперше описує механізми ар-
хетипізації, міфологізації, ауто- і гетеростереотипізації. За результатами проведеного ана-
лізу П.Г. Буланову вдається простежити динаміку розвитку аксіосфери в цілому, а також 
зміну семантики і комунікативних контурів кожного окремого лінгвокультурного типажу 
зокрема. [Буланов П.Г. Аксиологическая парадигма лингвокультурных типажей в оппози-
ции «свои – чужие» в афроамериканском дискурсе [Текст] : автореф. дис. … канд. филол. 
наук : 10.02.04 / П.Г. Буланов; Поволж. гос. соц.- гуманитар. акад. – Самара, 2011. – 18 с.].

Отже, підводячи підсумки існуючих підходів до вивчення бінарної опозиції «свій/
чужий», можемо виділити такі:

1) Опозиція «свій-чужий» в лінгвокультурологічному аспекті тлумачиться як уза-
гальнене уявлення, значуще як для певної культури, так і для конкретної етносоціокуль-
турної спільноти й окремої особистості.

2) Специфіка актуалізації опозиції «свій / чужий» у лінгвокогнітивному аспекті по-
значає архетипний характер даного протиставлення, яке в різних видах прошиває всю 
культуру і є одним із головних концептів всілякого колективного, масового, народного, 
національного світовідчуття.

3) Наукові тенденції в лінгвістиці характеризуються аналізом мовних явищ з позицій 
антропоцентрізму, тобто з точки зору носія мови і культури. У зв’язку з цим у центрі 
уваги дослідників перебуває вивчення зв’язку мислення, культури та мови, а також ко-
мунікативної діяльності, яка є не тільки засобом передачі інформації, але і умовою само-
визначення мовної особистості.

4) Міждисциплінарний комплексний підхід гуманітарних досліджень використовує 
знання етнопсихолінгвістики, лінгвокраїнознавства та лінгвокультурології, а також тео-
рії та історії журналістики, розглядає вплив культури «свого» на сприйняття «чужого». 

5) Концептуальний підхід полягає в дослідженні концептів, образів свого – чужого – 
ворога – героя і т.ін., «їх ролі в процесі формування колективної ідентичності і соціуму в 
цілому, закономірностей їх формування.

6) Конструктивістський підхід (реляційний, атрибутивний) побудований на розгляді 
аналізованого бінарного концепту як організації соціальних відносин. Колективна іден-
тичність виступає як відношення «свої-чужі», що складаються в процесі соціального 
взаємодії, а не як ттакі, що властиві соціальному суб’єкту (атрибутивний підхід). Осно-
вними механізмами конструювання своїх і чужих є категоризація та визначення меж. 
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7) Філософський і психологічний підходи до проблеми «свій» і «чужий» досліджу-
ються в контексті проблем самосвідомості. 

8) Соціальний підхід до дослідження феномена «Свій/Чужий» полягає в аналізі ідентич-
ності як не тільки соціальної, але і складної, багаторівневої психологічної реальності (дослі-
дження індивідуальної і колективної, позитивної і негативної ідентичності в класичному фрей-
дизмі, аналітичній психології, неофрейдизмі, вітчизняній психології соціального пізнання).

9) Психолінгвістичний підхід спрямовується на дослідження етнічної ідентичності.
Розглянувши максимальну кількість існуючих на сьогодні наукових підходів до ви-

вчення історично сформованої і усталеної на сьогодні опозиції «свій-чужий», ми вва-
жаємо, що для найкращого розкриття мовної картини світу взагалі, зокрема, необхідно 
використовувати психолінгвістичний підхід як найбільш ефективний спосіб вивчення 
англійської картини світу, зокрема функціонування в ній опозиції «свій-чужий».
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ОППОЗИЦИИ «СВОЙ – ЧУЖОЙ»

 В статье исследуются основные проблемы возникновения оппозиции «свой - чу-
жой». Особое внимание уделено вопросу основных подходов к изучению исторически сло-
жившейся и устоявшейся на сегодня оппозиции «свой-чужой» для лучшего раскрытия 
языковой картины мира вообще.

Ключевые слова: языковая картина мира, оппозиция «свой – чужой», фрейдизм, 
неофрейдизм.
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GENERAL ASPECTS OF RESEARCH OF THE OPPOSITION 
«MY OWN – STRANGER»

The article examines the main problem of the origin of the opposition «my own – stranger». 
The special attention paid to the main approaches to the study of the historical and well-
established opposition today. 

Keywords: linguistic picture of the world, the opposition «my own – stranger», Freudian, 
neo-Freudianism. 
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МОВНА ОБ’ЄКТИВАЦІЯ КОНЦЕПТІВ MAN, HUSBAND

ЗАСОБАМИ ЛЕКСИКИ І ФРАЗЕОЛОГІЇ 

Стаття присвячена вивченню особливостей вербалізації концептів MAN, HUS-
BAND у лексико-фразеологічній системі сучасної англійської мови. Визначено структу-
ру досліджуваних концептів, основні предметні фрейми та пропозиційні схеми, що їх 
формують. 

Ключові слова: лексема, фразема, концепт, фрейм, пропозиційна схема.

Постановка проблеми.
На межі тисячоліть лінгвістична антропоцентрична парадигма збагатилася новими 

напрямками. До них, зокрема, належить когнітивна лінгвістика, яка підносить на новий 
щабель наукового пізнання проблему зв’язків між мовою і мисленням. Центральне місце 
в сучасній парадигмі когнітивної лінгвістики посідають концепт і концептосфера – лінг-
воментальні феномени, осмисленню яких присвячено праці цілої низки науковців. Од-
нак, зацікавленість у вивченні концептів невпинно зростає.

Аналіз останніх досліджень.  
Проблематику вербалізації концептів активно вивчають вітчизняні та зарубіжні лінг-

вісти, зокрема Н. Агаркова, А. Бєлова, І. Бехта, С. Жаботинська, В. Карасик, О. Кубряко-
ва, І. Стернін. Достатньо широко в сучасних лінгвістичних дослідженнях представлені 
як окремі концепти – ,,щастя”, ,,кохання” (С. Г. Воркачов), ,,доля” (Т. В. Радзієвська), 
,,обов’язок” (Т. В. Булигіна, О. Д. Шмельов), ,,дорога” (О. О. Іпполітов), ,,зовнішність” 
(Т. В. Валюкевич) – так і концептосфери.  

Одне з ключових місць займають концепти MAN та HUSBAND, що входять до тради-
ційного логічного ланцюжка man→bridegroom→husband. Формування даних концептів 
у лексико-фразеологічній системі англійської мови зумовлене соціальними, культурно-
історичними чинниками, а також міфологією, релігією та суспільними процесами. 

Актуальність обраної теми.  
Актуальність дослідження визначається тим, що концепт MAN входить до базових 

концептів, що становлять основу життєдіяльності особистості, яка постійно розвиваєть-
ся і змінюється під впливом внутрішніх та зовнішніх чинників, тому й мовний матеріал 
зазнає постійних модифікацій, які вимагають ретельного аналізу. 

Метою нашої розвідки є встановити особливості мовної репрезентації  концептів 
MAN та HUSBAND засобами лексичних та фразеологічних одиниць сучасної англій-
ської мови. 

Здійснений аналіз теоретичного матеріалу уможливлює застосування основних про-
позиційних схем, запропонованих українським когнітологом С.А. Жаботинською, для 
структурування концептів [2, c. 11-13]. 
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Виклад основного матеріалу.
Щодо структурної репрезентації концепту MAN, то вона може бути представлена 

наступним чином:
Предметний фрейм: квалітативна схема «ЩОСЬ/ХТОСЬ є ТАКИМ»:
he that is not strong should be cunning – «букв. той, хто не сильний, повинен бути хи-

трим» [3, c. 178]; rich men have no faults – «букв. у багатих чоловіків немає недоліків» [3, 
c. 28]; a man who has not been fl ogged is not educated – «букв. чоловік, якого не били, не є 
освіченим» [3, c. 59]; a covetous man is good to none but worst to himself – «букв. жадібний 
чоловік ні для кого не добрий, але найгірший для себе» [4, c. 62]; men are conservative 
after dinner – «букв. після обіду чоловіки стають стриманими» [3, c. 148].  

Темпоральна схема: «ЩОСЬ/ХТОСЬ існує ТОДІ – час (темпоратив)»: 
a woman’s advice is best at a dead lift – «букв. порада жінки найбільше потрібна у 

безвихідному становищі» [6, c. 263]; 
Локативна схема: «ЩОСЬ/ХТОСЬ існує ТАМ – місце (локатив)»: fortune is not far 

from the brave man’s head – «букв. удача знаходиться недалеко від хороброго чоловіка» 
[4, c. 107].

Схема спосoбу буття: «ЩОСЬ/ХТОСЬ існує ТАК»: a good workman is known by his 
chips – «букв. кваліфікованого робітника видно по «трісках»» [4, c. 119].

Акціональний  фрейм: схема стану/процесу «ЩОСЬ/ХТОСЬ діє »: the fool wonders,the 
wise man asks – «букв. дурень дивується, мудрий чоловік запитує» [3, c. 109]; man reigns 
but woman rules – «букв. чоловік царює, але дружина керує» [1, с. 90].

Схема контактної дії: «ЩОСЬ/ХТОСЬ – агент діє на ЩОСЬ/КОГОСЬ – пацієнт»: the 
work shows the workman – «букв. робітника пізнають по його праці» [4, c. 311]. 

Схема каузації: «ЩОСЬ/ХТОСЬ – каузатор виконує ЩОСЬ – фактитив (результат)»: 
money makes the man – «букв. гроші створюють чоловіка» [3, c. 84]; heaven protects the good 
man – «букв. небеса захищають хорошого чоловіка» [3, c. 88]; an angry man opens his mouth 
and shuts his eyes – «букв. злий чоловік відкриває свій рот, але закриває очі» [8, c. 10].   

Посесивний фрейм: а) схема партитивності «ЩОСЬ/ХТОСЬ – ціле має ЩОСЬ/КО-
ГОСЬ частину»: a man whose youth has no follies will in his maturity have no power – «букв. 
чоловік, чия юність не має недоліків, не буде мати сили у зрілості» [3, c. 202];

б) схема власності: «ЩОСЬ/ХТОСЬ – власник має ЩОСЬ/КОГОСЬ – власність»: a 
man’s true wealth is the good he does in the world – «букв. справжнє багатство чоловіка – це 
те добро, що він робить у світі» [3, c. 90].

 Ідентифікаційний фрейм: схема класифікації «ЩОСЬ/ХТОСЬ – ідентифікатив є 
ЩОСЬ/ХТОСЬ – класифікатор»: a man is a king in his own house – «букв. чоловік є коро-
лем у власній домівці» [4, c. 188]; 

Компаративний  фрейм: схема подібності – аналогії «ЩОСЬ/ХТОСЬ – компаратив є 
(як) ЩОСЬ /ХТОСЬ – корелят»: a man without a religion is a horse without a bridle – «букв. 
чоловік без релігії – це кінь без вуздечки» [3, c. 44]; a man of words and not of deeds is like 
a garden full of weeds – «букв. чоловік слів, але не вчинків, уподібнюється до саду, повно-
го бур’янів» [3, c. 301]; men are people just like women – «букв. чоловіки є людьми, так як 
і жінки» [14, c. 179].

Структурна репрезентація концепту HUSBAND включає такі складники:
Предметний фрейм: квалітативна схема «ЩОСЬ/ХТОСЬ є ТАКИМ»:
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husband must be deaf and the wife blind to have quietness – «букв. чоловік змушений 
бути глухим, а дружина сліпою, щоб жити у спокої»  [12, c. 394]. 

Локативна схема: «ЩОСЬ/ХТОСЬ існує ТАМ – місце (локатив)»:
husbands are in heaven whose wives scold not – «букв. чоловіки, чиї дружини не лають-

ся, безмежно щасливі» [12, c. 394].
Схема спосoбу буття: «ЩОСЬ/ХТОСЬ існує ТАК»:
when the husband earns well, the wife spends well – «букв. коли чоловік добре заробляє, 

дружина добре витрачає» [3, c. 356]; in marriage the husband should have two eyes and the 
wife but one – «букв. у шлюбі чоловіку слід мати два ока, жінці – одне» [12, c. 514].

Акціональний  фрейм: схема стану/процесу «ЩОСЬ/ХТОСЬ діє »:
commend not your wife, wine nor horse – «букв. не хвали ні свою дружину, ні вино, ні 

коня» [12, c. 514].
Схема каузації: «ЩОСЬ/ХТОСЬ – каузатор  виконує  ЩОСЬ – фактитив (результат)»:
when the husband drinks to the wife all would be well, when the wife drinks to the 
husband all is well – «букв. все є добре, коли дружина п’є за чоловіка, але 
все було б добре, коли чоловік п’є за дружину» [12, c. 394]. 
Посесивний  фрейм:
б) схема власності: «ЩОСЬ/ХТОСЬ – власник має ЩОСЬ/КОГОСЬ – власність»:
he who has a fair wife needs more than two eyes – «букв. тому, хто має гарну дружину, 

потрібно мати більше двох очей» [12, с. 25]
Отже, можна виділити лексико-семантичну групу лексичних одиниць, які вказують 

на диференційні ознаки неодруженого  чоловіка. Неодружених чоловіків англійці імену-
ють: a single man [13, c. 322]; a  laddie [10, c. 504 ]; an eligible bachelor [9, c. 95]; unmar-
ried [10, c. 993 ]; unwed [13, c. 322]; a confi rmed bachelor [9, c. 95]; unwedded  [13, c. 322 
]; wifeless [13, c. 322]; a bachelor [9, c. 95]; unattached [10, c. 984]; free [13, c. 322]. Ядро 
становить нейтральна одиниця a single man, тоді як до периферійних утворень відносимо 
стилістично марковані одиниці a confi rmed bachelor, an eligible bachelor, unattached.

Одружених чоловіків англійці іменують: a husband [9, c. 763]; a spouse [10,  c. 883]; 
a consort  [10, c. 192]; a partner [10, c. 653]; a hubby [9, c. 759]; an old man [9, c. 1057]; the 
other half [9, c. 1073]; a man [13, c. 322]; a mate [10, c. 555]; a helpmate [10, c. 422]; the 
better half  [9, c. 134].

У мовній свідомості англійської спільноти неодружений чоловік постає привабливим, 
заможнім, самовпевненим. Найвагомішими соціальними характеристиками вважають май-
новий і соціальний статус, професійний потенціал, освіченість. За традиційними переко-
наннями англійців, типовий одружений чоловік повинен бути віруючим, благородним, ще-
дрим, добрим, хоробрим, терплячим, розсудливим, працелюбним, вихованим, стриманим, 
небалакучим, заощадливим та вміти іти на поступки. Лексеми та фраземи, що висвітлюють 
статусно марковані професійні ролі чоловіка, репрезентують  уявлення про типового успіш-
ного англійця, який задіяний в усіх сферах людської діяльності − від престижних, які перед-
бачають відповідний рівень освіченості і відповідної винагороди, так і менш шанованих, 
що допускають нижчий  рівень освіти й оплати і переважно орієнтовані на  фізичну  працю.

Щодо вербалізації статусно немаркованих релятивних ролей англійського чоловіка, 
то існуючі лексеми та фраземи свідчать про те, що у царині сімейних  стосунків чоловік 
виконує два різновиди ролей. Перша роль – глави сім’ї – це еталон маскулінності. Друга 
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роль – чоловіка, який повністю підпорядкований своїй дружині – не відповідає прото-
типному образу британського чоловіка, проте існує досить багато сімей, у яких головну 
роль відіграє дружина.

Висновки. 
Проведене дослідження свідчить про те, що завдяки високому рівню універсальності, 

який притаманний концептам, можна говорити про узагальнення диференційних ознак 
та виділення найтиповіших фреймових структур та пропозиційних схем концептів MAN 
та HUSBAND.  Вищезазначені концепти найбільш повно репрезентовано за допомогою 
предметного фрейму (квалітативна схема, темпоральна схема, локативна схема, схема 
способу буття), акціонального фрейму (схема контактної дії, схема каузації, схема стану/
процесу), посесивного фрейму (схема партитивності, схема власності), ідентифікаційно-
го фрейму (схема класифікації), компаративного фрейму (схема подібності – аналогії).

Перспектива подальшої наукової розвідки.
Подальшим напрямом дослідження ми визначили зіставне міжмовне моделювання 

концептів MAN і WOMAN на матеріалі української, англійської та німецької мов. 
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 ЯЗЫКОВАЯ ОБЪЕКТИВАЦИЯ КОНЦЕПТОВ MAN, HUSBAND  
ЛЕКСИЧЕСКИМИ И ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ 

Статья посвящена изучению особенностей вербализации концепта MAN, HUSBAND 
в лексико-фразеологической системе современного английского языка. Определена 
структура исследуемых концептов, главные предметные фреймы и пропозициональные 
схемы, которые их формируют.

Ключевые слова: лексема, фразема, концепт, фрейм, пропозициональная схема.

Hryshkova N. PhD (Philology)

LINGUISTIC MEANS OF EXPRESSING THE CONCEPTS MAN, HUSBAND BY 
LEXEMES AND PHRASEOLOGICAL UNITS 

The paper is an investigation in the sphere of cognitive linguistics. The article is devoted 
to the analysis of the concepts MAN, HUSBAND in the lexical phraseological system of the 
English language.

The frame analysis has made it possible to identify the typical stereotypes of a SINGLE 
MAN, a MARRIED MAN which are peculiar to the English mentality. The study shows that 
the most important social characteristics of a SINGLE MAN are social status, professional 
potential and education. According to the traditional belief of the English, a typical MARRIED 
MAN should be faithful, noble, generous, kind, brave, patient, considerate, hard-working, well-
mannered, reserved, taciturn and thrifty. Various English dictionaries served as the sources for 
our research. The results of the investigation are mentioned.

  Key words: lexeme, phraseological unit, concept, frame, propositional scheme.
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МОВНО-КУЛЬТУРНА КАРТИНА МЕНТАЛІТЕТУ УКРАЇНЦІВ
У СЛОВАЦЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ ТЕКСТАХ

Наукова стаття доповнює картину українського менталітету на підставі 
досліджень колокатів, тобто регулярних граматично-семантичних комбінацій слів 
Україна, українка, українець, українці, українки з іншими словами. Появу колокатів до-
сліджено у корпусі словацьких текстів публіцистичного стилю та веб-сторінок, а та-
кож у корпусі українських текстів публіцистичного стилю. Дослідження зіставляють-
ся. Результати інтерпретуються з точки зору теорії мовної картини світу. 

Ключові слова: українець, українка, українці, українки, український менталітет, 
український корпус, український публіцистичний текст, словацький корпус, словаць-
кий публіцистичний текст, словацькі тексти вебсторінок, мовна картина світу, ко-
локат, схема.

Стаття складовою частиною проектів, які реалізовано в Пряшівському університеті 
під назвами та номерами VEGA 1/0099/16 Personálna a sociálna deixa v slovenčine (človek 
v jazyku, jazyk o človeku)/Персональна та соціальна деікса у Словаччині (людина у мові, 
мова про людину) і KEGA 007PU-4/2014 Moderné učebnice na podporu internacionalizácie 
výučby v novom študijnom programe Stredoeurópske štúdiá/Модерні підручники для під-
тримки інтернаціоналізації навчання у новій навчальній програмі «Центральноєвропей-
ські студії». 

Мета дослідження 
Статтю вважаємо доповненням пізнання українського менталітету посередництвом 

дослідження мовної картини, яку створюють про українців словацькі та українські тек-
сти публіцистичного стилю та веб-сторінок. Основними у дослідженні вважаємо отакі 
три запитання: 

«Яку картину про українців та українок показують словацькі тексти публіцистичного 
стилю та веб-сторінок і яку українські тексти ЗМІ»?

«Чи існують стійкі моделі (стереотипи) картини українців та українок у словацькій 
та українській мовах»?

«Які ознаки-домінанти мовної картини українців а українок у словацькій та 
українській мовах»?
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2 Матеріальна база та методи дослідження
Емпіричний матеріал дослідження представляють тексти «Словацького національ-

ного корпусу», точніше, його два підкорпуси: 
а, підкорпус текстів вебсторінок актуальної версії web-3.0 обсягом більше 13 

мільйонів слів (word = 13 277 109). Веб-корпус містить словацькі тексти, що доступні у 
веб-сторінках Інтернету та зі «Словацького національного корпусу» 2010 р. [5]

б, підкорпус друкованих публіцистичних текстів актуальної версії prim-7.0-public-inf 
обсягом більше 3 мільйонів слів (word = 3 617 598) [4].

Підкорпус публіцистичних текстів та вебсторінок використовуємо тому, що у них 
містяться тексти, які доступні усім користувачам словацької мови, що україністикою 
професіонально не займаються, але інформації з цієї галузі сприймають як частину своїх 
загальних знань про світ, з особистого досвіду або з загального пізнання. 

Дослідження закладено на методі віднаходження колокатів у текстових корпусах. 
Колокати сприймаємо як повнозначні, стійкі, синтагматичні словосполучення двох і 
більше слів, що знаходяться близько ключових слів більш частотно, ніж наводить ста-
тистика як статистично безпідставні. У двох наведених підкорпусах ми досліджували 
найчастотніші комбінації слів з ключовими словосполученнями українці є/ українець є 
та українки є/ українка є. Як відомо, виникнення колокатів зумовлено взаємним семан-
тичним співпадінням слів. Завдяки цьому методові довідаємося, які словосполучення у 
поєднанні зі словосполученнями українці є та українки є створюють типові сусідства. 
Колокати представляють не лише граматичні, але, передусім, семантично зв’язані слово-
сполучення. Колокати утрворюють з ключовими словами отакі конктексти, в яких обрані 
ключові поняття конкретизуються або спеціалізуються. 

У дослідженні колокатів (точніше колокативних парадигм, тобто цілих груп колокатів) 
з асоціативних мір викорусовувалася міра «logDice». Оця міра залежна лише від частоти 
подиноких слів x a y, але незалежна від обсягу корпусу. Спільна поява двох слів невипад-
ковою. Метою дослідження являється відкриття стійких моделей та стереотипів у будові 
картини української ментальності, тому невипадковість та типовість контекстів, в яких 
ключові слова знаходяться, основними умовами дослідження. 

Отриманий текстовий матеріал використовуємо для отримання відповіді на питан-
ня: «Що можна посередництвом семантичного аналізу колокативних парадигм сказати 
про українську ментальність?» Ментальність вважаємо комплексною категорією, що 
містить у собі певний спосіб мислення, душевного і духовного, а також і почуттєвого 
устрою суспільства, що поєднане з мовою, якою суспільство користується. Ментальність 
представляє певні оціночні ставлення та поведінку, яка зумовлена традиціями 
економічними, суспільними, природними та культурними стандартами користувачів 
(носіїв) певної (конкретної) мови. 

Мову сприймаємо як посередника реконструкції дійсності. Аналіз текстів у корпу-
сах має відкрити картину, яку подають друковані та електроннні тексти словацької та 
української мов про українську ментальність. У дусі когнітивної лінгвістики [2:15-16] є 
частиною побудови три операції: 

(а) вибір, розуміється як здатність користувачів мови відзначати деякі аспекти т. зв. 
когнітивної сцени; 
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(б) перспектива, означає висловлення певної позиції, з якої на когнітивну сцену ди-
вимося; 

(в) абстракція, вона відноситься до здатності людини виявляти подібності і збіги між 
різними явищами і абстрагувати від їх відмінностей. 

Українську матеріальну базу представляють тексти електронного корпусу україн-
ської мови, який доступний на сторінці www.mova.info, що належить Київському націо-
нальному університету ім. Т. Шевченка [9]. Досліджених було приблизно 1700 колокатів 
у публіцистичному стилі з ключовими словами Українці, Українки. Про відбір суто 
оцих слів згадуємо більше у статті 5.

3 Iнтерпретація результатів – Картина української мeнтальності у корпусі сло-
вацьких текстів 

Картина української ментальності у корпусі словацьких текстів веб-сторінок та 
текстів ЗМІ складається з декількох спільних селекційних схем. 

Першою схемою схема розчарування та скепсису. Українці у текстах веб-сторінок та 
текстах ЗМІ представлені як люди, очікування яких не відбулися, вони позбулися ілюзій, 
страждають через фрустрацію, песимізм, недовір’яють один одному, сумніваються у 
собі, вони неспокійні, втомлені, скептичні та залякані. 

Причини розчарування у словацьких текстах найчастіше посилаються на: а, олігар-
хів; б, уряд, його спосіб керування державою та наслідки такого керування; в, лідерів; г, 
Оранжеву (Помаранчеву) революцію та політичний розвиток, який за нею наслідував; д, 
Евросоюз і Захід; е, візову політику; є, зростаючу злочинність; ж, емоціональність.

Незважаючи на те, що, з одного боку, словацькі тексти складають картину про укра-
їнців, які розчаровані, скептичні, з другого боку, українців представлено як дуже обереж-
них та уважних до слів своїх політичних представників, але і таких, які стали зрілішими 
щодо громадської поведінки, ніж якими були перед революцією. 

Зі схемою скепсису та розчарування у гострому контрасті другий підхід щодо побу-
дови картини українця, – це опис зовнішніх ознак, особливо ментальних та емоційних. 
Спільною рамкою для побудови картини української ментальності являються безпосе-
редні зустрічі авторів словацьких текстів з українцями та довше перебування авторів 
текстів в Україні. На основі цих створилася селекційна схема українець – відкритість, 
теплота. Мовну картину українців у словацьких текстах складають первинно атрибути, 
як відкритість, доброта, гостинність, комунікабельність, дружність, готовність подолати 
комунікаційні бар’єри у співвідношеннях з носіями словацької мови. Українці у текстах 
представлені як люди приємні, щирі, відкриті до іноземців. Толерантність до чужого не 
означає втрату поваги до власного. Картину українського менталітету будують й ознаки, 
як практичність, винахідливість, терпіння та великодушність (поблажливість). Високий 
ступінь терпіння не означає, що воно безмежне. Якщо є стимули, може перерости до 
войовничості. 

Схему українець – войовничість найбільш істотно виявлено у текстах спортивної 
публіцистики. Українці у досліджуваних текстах виступають як сильний, войовничий, 
нестійкий, швидкий, конструктивний, небезпечний, важкий та неприємний противник. 
Зокрема представлено менталітет українських футболістів, який характеризуєтсья во-
йовничістю, що мотивовано інтенсивним бажанням перемогти. Тому підпорядковують 
швидкісність, тактику та дисципліну. 
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Похідність словаків та українців автори словацьких текстів відводять зі слов’янськoго 
походження (спорідненості) та інтерпретують, передусім, як особливо красиву вихідну 
точку щодо створювання якісних відношень у торговельно-підприємницькому середовищі.

Українців, у порівнянні зі словаками, представлено як більш відкритих і більш тем-
пераментних, менш завантажених упередженнями, зі спроможністю відверто сказати 
свою точку зору, як людей, що думають менше про себе, ніж словаки. Одночасно у карти-
ну входять отакі ознаки як невелика відповідальність та легковажність. Автори словаць-
ких текстів українську ментальність конструюють з власної переспективи, суб’єктивно, 
через власні наміри, орієнтовані передусім на торговельні контакти. 

У цьому зв’зку можна говорити про прагматизм як про один з принципів будови мов-
ної картини чужої ментальності. Ідея слов’янської і родинної близькості словаків з укра-
їнцями разом з географічним сусідством та торговельним духом українців представлені у 
словацьких веб-сторінках та ЗМІ у якості шлюзу до нових можливостей у підприємниць-
кій діяльності та взаємного спілкування. Узагалі Україна у словацьких текстах оцінюється 
як країна з великою потенційністю і країна з великими родовищами корисних копалин, що 
веде до переконань про те, що українці спроможні збудувати власну Європу і вдома. Авто-
ри словацьких текстів інтерпретують актуальну ситуацію в Україні як ситуацію тотожну з 
ситуацією у Словаччині за влади прем’єр-міністра Мечіара у 90-х рр. ХХ століття.

Мовна картина українського менталітету розглядається також з переспективи від-
ношень українців до Росії і до русинів. Аналіз текстів докладає, що в обидвох випадках 
інтерпретація відношень повна протистоянь, складна і містить багато різних точок зору.

Тексти веб-сторінок показують українців з точки зору суб’єктивних уявлень 
авторів тексту: а, з ідеї, що українці ідентичні з Росіянами; б, з уяви існування спільної 
національної спільноти, яка дійсно через різні причини не існує; в, з ідеї асиметричного 
та підрядного відношення (українці з комплексами, Росіяни для них вічниим опудалом); 
г, з досвіду, що закладений на власному досвіді відношень між чехами і словаками, або 
досвіду відношень поодиноких регіонів до загальної Словаччини (українці до росіян, 
як поселенці з Орави до Словаччини (примітка: Орава – це регіон у Словаччині)); е, з 
власного пізнання історії або інтерпретації даних. 

Тексти ЗМІ відношення українців до Росії представляють більш аналітично і 
фактографічно, ніж суб’єктивно, але різноманітність точок зору і тут присутня. Ставлен-
ня до Росії з боку самотніх українців відрізнюється у межі від уявлення, що українці з 
росіянами одна спільнота, до аргументів, що таке поєднання неможливе. 

І нарешті, особливо чітко у текстах веб-сторінок та текстах ЗМІ картина української 
ментальності виявляється через відношення до русинів. Оця картина будується також 
як картина різнобічна. У текстах представлені уявлення про самостійність русинів та 
українців як окремих націй, а також уявлення, що ототожнюють русинів та українців як 
одну націю. Третій підхід представляє спробу пояснити причину абсолютно відмінних 
інтерпретацій. Джерелом нечіткостей і непорозумінь вважається суб’єктивне відчуття 
приналежності, яке не може бути пояснено лише з об’єктивних позицій науки. Інша мож-
ливість пояснення оцих розбіжностей полягає у взаємних відносинах русинів та україн-
ців, в самих яких оці відносини відчувають нечіткими та неоднозначними. 

Існування селекційних схем українець – скепсис, українець – сердечність, укра-
їнець – боєздатність та абстракційних схем українець – словак, українець – росіянин, 
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українець – русин, які створюють ядро картини української ментальності у досліджува-
них текстах, не означає, що картина гомогенна або одностороння. Багатосторонню кар-
тину складають отакі антиномії: 

З одного боку, у картину української ментальності входять ознаки, як освіченість та 
працьовитість, з другого боку, українців можна бачити як найбільш експлуатованих гас-
тарбайтерів Європи. Оцінюється спроможність українців працювати у складних умовах, 
які вимагають фізичного намагання, їхню працю оцінювано низько і вона часто являєть-
ся нелегальною. 

Картину українців доповнює їхня спосібність пристосуватися до твердих життєвих 
умов, а також гідність українців, що виявляється у неготовності приймати допомогу. Од-
ночасно у несприятливій економічній ситуації підсилюєтся прагнення до кращого життя, 
яке у частини українського населення викликує діяльність, що має обезпечити швидке 
збагачення. 

Україна у досліджуваних словацьких текстах представлена як країна контрасту та 
контрастних людей. Українців демостровано як народ великий, але нещасний, а інколи 
й неспроможний до дії. Країна і люди у контрасті – це самосприйняття самих українців, 
що вклчено ними у словацький контекст. Протилежність картини типова не лише через 
зовнішній вигляд країни, менталітет людей, але вона проектується у картині менталітету 
українців через озброєний конфлікт. Українці у конфлікті показуються у якості пішаків, 
що їх зловживають усі сторони, однак як радикально налаштовані громадяни, які без-
компромісні у питаннях власної незалежності. У веб-текстах, на відміну від друкова-
ної журналістики, помітна тенденція до полегшення важких наслідків, які випливають з 
протиріч, і в контрасті видно ресурси цікавості та привабливості України як туристично 
заохоченої країни.

На закінчення, у дуже короткому вигляді представляємо спосіб, яким мова формує 
картину жінок-українок. Перевагу надано образу жінок-українок як успішних жінок-
спортсменів (у баскетболі, тенісі, фітнес-дисциплінах, бодіфітнесі, бікініфітнесі, боді-
білдингу), в обидвох досліджуваних підкорпусах однаково. Позитивна конотація слово-
сполучення українки (є) в колокативній парадигмі веб-підкорпуса майже виключно зі 
спорту (подолати, фаворизувати (сприяти), завоювати, медаль, семіфінал, рекорд, ква-
ліфікація, чемпіонат, перемога, бал, тішитися). Образ українка-успішна жінка-спортс-
мен домінантою і в текстах ЗМІ. З 535 конкордансів з іменником українки в українському 
підкорпусі публіцистичних текстів нараховується понад 90% контекстів з галузі спорту. 
Переважає індивідуальна (персональна) деікса замість групової, тобто наводяться кон-
кретні імена та прізвища жінок-спортсменів. 

Найчастіші колокати у парадигмі зі словосполученням українки (є) – це дієслова подо-
лати, впоратися, виграти, перемогти, іменники перемога, успіх, рекорд, прислівники до-
бре, краще, дуже спритна, дуже якісна, дуже сильна, найбільший фаворит, суверен, спо-
лучення мішати карти, перемогти, рекорд минулого року, підтвердити роль фаворита. 

Другою важливою схемою у мовній картині українок, особливо у текстах веб-
підкорпуса, є краса. Українки часто представляються як жінки виняткові, красиві, гарні, 
тоненькі, вкусно одягнені, безконкурентні, найкращі серед усіх слов’янок, як жінки, 
яких може завідувати весь світ. У текстах веб-сторінок з наголосом на красу жінки краса 
асоціюється з сексуальністю і бунтом, незначно з роллю дружини. 
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У текстах ЗМІ, на відміну від текстів веб-сторінок, картина українки-спортсмена до-
повнена картиною українки-жертви (сексуального насильства, убивства, неприйнятних 
життєвих обставин, що ведуть до незаконного торгування чи нелегальної праці). 

5 Картина української ментальності у корпусі українських текстів – інтерпре-
тація досліджень

В українському корпусі ми досліджували колокати з словами українці, українки. Оці 
слова (у формі множини) були нами обрані через те, що корпус пропонував більш по-
вний матеріал, багатший на відповіді, які ми намагалися віднайти. Це було питання Що 
думають самі українці про себе як про окрему націю? У лексемі українці також міститься 
чоловічий рід, тобто відповідь на запитання Що про себе думають українці-чоловіки? 
можна було віднайти у досліджуваному матеріалі також, тобто одночасно відповісти на 
обидва запитання. Слово українки допомогло відкрити, що про себе думають українки-
жінки, а також дало можливість обійти увесь матеріал, який у корпусі міг появитися у 
зв’язку зі словом в однині, тобто зі словом українка (як омонім імена відомої української 
письменниці Лесі Українки). Матеріал, нами досліджуваний, містив колокати текстів, 
публікованих у рр. 2009 – 2015.

У нашому дослідженні ми довідалися, що українці дуже інтенсивно сприймають своє 
власне соціальне становище в державі, корупцію, багато колокатів було присвячених вибо-
рам президента, в яких Янукович замінив Ющенка. З особистістю Януковича з’єднувалися 
й інші схеми, як відношення українців та росіян та їхнє ставлення до мови, законність або 
незаконність у державі, українці та Майдан і Помаранчева революція, українці у власній 
перцепції, українці у дзеркалі своєї історії, сприйняття українців за кордоном з власної 
точки зору та точки зору інших, або і з точкою зору на інших (відношення українців та по-
ляків, сприймання українців німцями), схема відношення україни до ЄС. 

Схема власне соціальне становище у державі показала, що українці вважають себе, 
з одного боку, як дуже біднуватих, а з другого боку, як дуже багатих (багаті, з власних ко-
ридорів, з багатого палацу...). Свій життєвий рівень описують як дуже скромний. Вони 
більше задоволені собою, своїм власним способом життя, як тим, що в їхній державі від-
бувається. Свою країну люблять, але державу не любили ніколи. Такий вислів у корпусі 
був, такі твердження були у декількох реченнях нашого корпусу в рамках цієї схеми. 

Однаково інтенсивно сприймають українці корупцію у власній країні та висловлю-
ють абсолютну зневіру один до одного, підозрівання, щодня бачать поодинокі гілки вла-
ди – законодавчу, виконавчу і судову, як працюють на свою власну користь і дуже друж-
но. У відкриванні хабарника реагують дуже скептично, пасивно, напр. і словами «від-
купиться». З другого боку українці бачать нове прямування у тому, що корупцію можна 
подолати чесною працею кожної людини окремо. Українці про себе проголошують, тоб-
то більша частина, що ненавидять хитрощів, підступу, злодіїв та шахраїв, емігрують 
за кордон через те, щоб жити по-людськи, прогодувати свої сім’ї. Українці розчаровані 
політикою та політиками обирали руки, що не крали, а виявилося , що і руки, що нічого не 
роблять, маючи на увазі перед Януковичем ще Ющенка. Усвідомлюють собі, що забули 
працювати, ща багато виробничих галузей вони занедбали, на відміну від інших держав, 
ревнуюуть та гніваються на чуже майно, відчувають приниження, коли не можуть мати 
власний «бізніс», фірму, або власне господарство, ферму. Кажуть, що власна лінивість їх 
уже втомлює і намагаються довести, що щастя все ж таки існує.
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Схема виборів резонувала у текстовому корпусі досить часто. Ще до президентсь-
ких виборів, в яких потім Янукович переміг і став президентом, з’являлися думки, що 
Янукович не мав бути обраний президентом, бо навіть його фотографію не можна 
повісити у школі перед учнями. Українці стверджують, що обирали лідерів, за яких лише 
похуділи. Молоді українці відмовляються жити у спільній державі з Януковичем. Своє 
життя влаштовують за межами своєї країни. 

З’являлася також схема українці і законність/ незаконність. Оця схема пов’язана 
з ситуацією та політикою у суспільстві, яку проводив Янукович. Українці припустили 
фальшивість результатів виборів, коли переміг Янукович (назвали його та його при-
хильників елітою самозваних). Українці про себе кажуть, що не люблять правил. Бачити 
це можна будь-де, напр., у транспорті також, де т.зв. дорожні «магнати» та «шляхта». 
Улюблені також форми т.зв. самосудів. З другого боку, українці активно борються проти 
порушення громадянських прав та усвідомлюють собі необхідність соціальних потреб.

Схема українці та Росіяни і державна мова у країні резонувала постійно, але на-
справді активною стала після агресії Росіян на Кримі. На думку українців Росіяни ніколи 
не почували себе меншістю в Україні, бо розмовляли своєю мовою, а не державною, за 
кордоном вони дуже швидко переходили на іноземну мову, щоб почувати себе як іно-
земці краще. Українці з-поміж себе виділяють одну з найбільших мовних груп, т. зв. 
російськомовних українців, мова яких не має статусу офіційної мови. Представники цієї 
групи живуть переважно в російсько-українських, тобто змішаних регіонах. У тексто-
вому корпусі мова йде і про третю (мішану) категорію, тобто про росіян та українців 
як одного цілого, що знаходиться між першою та другою категорією, тобто між катего-
рією росіян та категорією українців. Росіян та українців з’єднує спільне минуле – ста-
лінізм, спільна батьківщина (СССР) і те, що вони „руські» народи та одночасно народи 
слов’янські. Українці сьогодні за офіційне вживання власної української мови у власній 
державі і вважають себе особливим та суверенним народом від 1991року. Щодо питання 
державної мови, за одну державну українську мову переважна частина російськомовних 
українців, які проукраїнського спрямування, відмовляються від політики Росії та сьогод-
ні орієнтовані на проєвропейські цінності. Українці поділилися на східних та західних, 
тобто на дві групи, які себе взаємно не хотіли слухати, а намагалися просувати тільки 
власні інтереси і права. Таку тенденцію видно у текстовому корпусі до часу захоплення 
Криму російськими військами. Від 2014 року українці вважають Росію як загрозу їхньої 
слабкої демократії, кажуть, що були рабами під московським ярмом, навіть просунули 
законопроект, за яким власниками чорнозему можуть бути тільки українці. У Верховній 
Раді, під час влади Януковича, питання національності та національної самобутності 
у дебатах та дискусіях навмисне обходилися, віруючі, що належали під Московський 
патріархат, навіть не могли у своїх молитвах звертатися до Бога українською мовою. 
Депутатами українського парламенту не були українці.

Після 2014 року українці виступають проти росіян як єдиний народ, що бажає будувати 
свою незалежність від них, захищати свої сімейні цінності, звичаї і традиції. Росіян вважа-
ють за своїх неприятелів (точніше, російську еліту влади) та називають їх пейоративним по-
няттям ще з історичного минулого «москалі». Поволі, вони, на жаль, до війни, привикають.

Схему, яку можна було у корпусі виділити, є також ставлення українців до Май-
дану та до Помаранчевої революції. Як вони самі кажуть, ідеї Памарачевої революції 
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можуть спасти народ від рабства, українці свідомі того, скільки їм доводиться за Майдан 
платити і вони переконані в тому, що виходячи на Майдан, можуть перемогти (у текстах 
після 2014 року). Українці на Майдані захищали свою свободу, гідність та право на єв-
ропейське майбуття. Захищали також демократичні зміни в Україні і Майдан для них 
демонстрацією великості їхньої віри та духа. 

З корпусу ми отримали багато інформацій про власне сприймання самих себе, 
тобто українців, з урахуванням нашого попереднього наміру. Українці вважають себе 
народом з’єднаним, народом, який був сотні років (понад 54б) керований та існував під 
різними адміністративними моделями керування. Українці намагаються постійно думати 
позитивно, мріють про краще майбутнє своїх дітей, вважають себе зрілими для того, щоб 
у своїй державі дійсно чогось поміняти, свій ідеал бачать у власній країні, заснованій на 
національному принципі, яку веде харизматичний лідер. Українці себе вважають друж-
німи та щирими – доказом цього і Майдан. Українці були фізично і духовно утискува-
ні, русифіковані та змушувані емігрувати. Вони свої проблеми хочуть подолати, інакше 
це б сприймали як свою неспроможність вийти з кризи, в якій знаходяться. Живуть по 
двох боках Дніпра, але вміють діяти разом. Роз’єднати їх ніхто не зможе, у них свої 
мрії, багато з них були в минулому господарями, вони „землеробським етносом». Вони 
не безініціативні та неліниві, й необмежені. Іншою частиною світу вони вмонтовані до 
загальносвітових комунікаційних процесів. Не люблять ізолюватися, це не їхня етноло-
гічна ознака, вони не анаряітами, але не знають жити за власними правилами. З другого 
боку усі вже перестали вірити та мріяти, живуть у страху, не вміють добиватися осно-
вних прав: права людей, права на охорону, презумпції проневини і т.п. У бійках вміють 
програвати, але вміють і перемагати. У спортивних змаганнях грають обережно, на пер-
шому місці результат, часто переважає індивідуальна майстерність, вміють створювати 
небезпечні ситуації.

Українці справжні і невиправдані романтики. Люблаять поплакати, скеглити та лю-
блять міфи. 

Українці це також китайці, араби, чорношкірі, тобто українці вміють бути толерант-
ними до інших народів.

Українці дуже сильний народ, єдиний та непереможний. Вміють боротися за свою 
землю, свободу, незалежність та громадянство. Учаться жити як народ, бо люди цього 
народу вміють спільно переживати, але жити спільно не вміють, цього постійно вчи-
тимуться. Вони релігійні, ходять у церкву. Українці гуманітарні, солідарні, не люблять 
насильство.

Вони одним з найосвіченіших народів світу, талановиті, працьовиті, але для сучас-
ного світу.

Признаються, що вони великими споживачами алкогольних напитків з висо-
ким відсотком складової частини спирту і також наркотиків, що причинами високої 
смертності. 

Схема українці та їхня історія появилася через те, що українці аж тепер 
довідаються правду про своє минуле, ревідують свою історичну пам’ять та ліквідують 
теорії та виклади попередньої влади – влади Ю. Януковича. Схема голодомору у 
їхній публіцистиці виступає досить часто. Голодомор називають голокостом, що був 
намірений проти українців, росіян вважають катом, українців жертвами сталінізму. На 
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іншому місці припускають, що й українці, і росіяни спільно протистояли сталінізму. 
Українці відзначають свої перемоги у військових битвах і стверджують, що були части-
ною декількох армій, тобто Радянської армії, польської, УПА (Української повстанської 
армії), Вермахту і воювали під гітлерівською та сталінською пропагандою одночасно, 
тобто були різними пропагандами зловживані. 

Схема українці та німці. Українці та поляки. Українці вважають поляків і німців 
народами, які завжди ними цікавилися й цікавляться. До поляків українці відносяться як 
до когось, з ким їх з’єднує спільна історія, з ними бачать своє майбутнє, це хтось, хто їм 
їхні колишні вчинки пробачив (українці поляків в минулому убивали). Українці дали по-
лякам знаменитих панівників і навпаки, поляки дали чудових володарів українцям. Про 
німців кажуть, що вони бачать українців, які стали більш нахабними. Німці дійсно вірять 
у те, що українці зі своїми проблемами впораються самі.

Українці як емігранти живуть у багатьох країнах світу і живуть там по-людськи, 
працюють та присвячуються своїм сім’ям. Українці стверджують, що за кордоном їх 
дуже добре прийняли італійці. Українці сентиментальні, якщо йдеться про їхню батьків-
щину. Традиція еміграції в українців дуже сильна. За працею подорожували уже з давних 
давен їхні предки. Українські діаспори в Австралії, Аргентині, Бразилії, США, Канаді. 
Утримують свою національну свідомість у соботніх та недільних українських школах. 
Українці емігрують часто через те, щоб відкрити власну фірму за кордоном та поширити 
свій бізніс не лише вдома, але і за границями своєї країни. Намагаються знайти легальну 
працю та громадянство в країні, де живуть і працюють спокійно і по-людськи.

Українці та ЄС. Українці не почуваються бути європейцями, але з другого боку дока-
зують, що ними є. Живуть у Чехії, Італії, Греції, Іспанії, а також у Туреччині, але й у США 
та Канаді. Стають народом європейського сприйняття. Комунікують етичні цінності, стан-
дарти і толерантність. За словами екс-міністра закордонних справ Швеції Карла Більдта, 
вони обрали найбільш европейський парламент. Інакшого варіанту не було, якщо хотіли 
поміняти спрямування своєї країни, лише вступ до ЄС. Українці стверджують, що спільно 
з ЄС зробили усі кроки щодо взаємного порозуміння один одного. Постійно увірені в тому, 
що Україна отримає статус лідера усіх розвинених демократичних та свобідних країн.

Під ключовим словом українець та українка появилася передусім схема бути укра-
їнкою, усвідомлювати собі оцю свою приналежність до України та бути пишною на 
це. Про це свідчить багато прикладів: я українка! ...що я українка, знаю з дитинства; я 
знала, що я українка і мене це влаштовувало; я підняла руку як українка; моя подруга не 
знала, хто вона, я їй пояснювала, що вона теж українка; за народженням росіянка, але 
душею і серцем українка, бо живе в Україні – її родина, робота, творчість – усе в Укра-
їні; я українка, я відчула, що я українка; насмілилася визнати, що вона українка; тато 
росіянин, мама українка, громадянка України – українка, хоч і не етнічна; я етнічна 
українка – моя мама українка.

Інша схема, що появилася у корпусі, це українка як емігрантка, або як політична 
емігрантка. Українки як емігрантки в Арабських еміратах, у Туреччині, в Іспанії, в Італії, 
на відміну від Росіянок, які найбільше в США. 

Появилася також схема українка як відома письменниця, співачка, політик (зви-
чайно, дуже часто було у корпусі ім’я Лесі Українки, або і Оксани Забужко, також опер-
ної співачки Соломії Крушельницької, або сучасного політика-жінки Юлії Тимошенко).
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Декілька разів було згадано українок як спортсменів, напр. в атлетиці, стрільбі, бі-
льярді. 

Українки в публіцистичних текстах у публіцистиці описуються як жінки успішні, 
працьовиті, що мріють про краще майбутнє, про країну, яка не буде ділитися на східну 
та західну, далі вони описані як жінки ніжні, але емансиповані, а також як місс, але не 
у великій мірі. Далі українки описані як жінки-матері, як жінки-дружини-українки 
(такими їх описують чоловіки, що не є українцями і походять з інших країн): ваша дру-
жина – українка; вірю, бо моя дружина – українка;, жінка – українка, страви українські. 

Висновки
В українських текстах українці вважають себе скромними, що мріють мати якесь 

майно, люблячі себе, свою країну, землю, але не своїх лідерів. 
Ненавидять хитрість, брехню, обман, але самі корупціонерами. Хочуть бути чесними 

та порядними, жити гідно, мати майно і щастя. 
Вони уважні, чутливі, критичні, але й пасивні. Вміють бути цілеспрямованими, 

старанними, працьовитими та вміють пристовутися середовищу й умовам у ньому. Але 
можуть бути й недбайливими і порушувати правила. Люблять користатися правом і ба-
жають мати соціальне забезпечення. 

Вони вірять у Бога, у себе, у власні сили. Вони мирні, але войовничі, якщо їх хтось 
скривджує. Вони народ єдиний, що шукає харизматичного лідера, народ позитивного 
мислення, освічений, до інших толерантний, гуманний та солідарний, працьовитий. 

З другого боку, українці вміють страждати, бути слухняними, товариськими і все 
пробачати. Мають надію, поважають свободу, мріють про справедливість, краще 
суспільство і краще майбутнє. 

У майбутному бачать себе як народ успішний та Європою визнаний.
У словацьких текстах українці сприймаються як люди відкриті, щирі, гостинні, то-

вариські, з умінням підтримати, відкриті до іноземців, толерантні до чужого, практичні, 
винахідливі, працьовиті та грайливі. Також вони забавними, терпеливими та спроможни-
ми воювати. Войовничими виявляються тоді, коли йдеться про справи для них дуже важ-
ливі. Напр., у спортивних змаганнях вони дуже сильні, дуже небезпечні, важкі, агресивні 
противники, швидкі, конструктивні, топ-виразні і навіть небезпечні.

Жінки-українки передусім патріотами своєї країни, своєю приналежністю до Украї-
ни пишаються. Потім вони емігрантки, що залишаються жити в Європі, вони жертовні, 
працьовиті, ніжні та емансиповані. Бувають успішні та ще й дуже красиві. Успішні вони 
в Україні як письменниці, співачки, політики та спортсмени. Вони жінки-матері та дру-
жини, якими їхні чоловіки пишаються.

Жінок-українок словаки сприймають передусім як успішних спортсменів, далі як 
жінок дуже красивих, як жінок-бунтарів, сексі-жінок, а лише незначно як жінок-дружин. 
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ЯЗЫКОВО-КУЛЬТУРНА КАРТИНА МЕНТАЛИТЕТА УКРАИНЦЕВ
В СЛОВАЦКИХ И УКРАИНСКИХ ТЕКСТАХ

В научной статье исследуется картина мира украинского народа, его менталитета 
посредством грамматико-семантических колокаций, в составе которых присутствует 
компонент Украина, Украинка, Украинец, Украинцы, Украинки. Компаративному анали-
зу подвергаются корпусы словацких и украинских текстов публицистического стиля, а 
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также словацкие веб-страницы. Методологической базой исследования является тео-
рия языковой картины мира.

Ключевые слова: Украина, украинский, украинцы, украинский менталитет, украинский 
корпус, украинский публицистический текст, словацкий корпус, словацкий публицистиче-
ский текст, словацкий текст на веб-сайтах, языковая картина мира, колокация, схема.

Kredatusova J., Ph.D.
Kesselovа J., Ph.D., prof.
University of Presov, Slovakia

ТHЕ INGUISTIC AND CULTURAL PICTURE OF THE UKRAINIAN´S 
MENTALITY IN THE SLOVAK AND UKRAINIAN TEXTS

The thesis is a contribution to Ukrainian mentality knowledge via collocates´ research, 
hence commonly used grammatical-semantic words´ combinations, in this case the combina-
tion of the words «Ukraine, Ukrainian and Ukrainians» with other words. The collocates of 
the presented words are researched in a corpus of Slovak words of the journalistic style and 
the style of web sites as well as in a corpus of Ukrainian texts of journalistic style. The paper 
presents a comparative analysis of the results of both languages´ research. The common inter-
pretative range is the theory of the world´s linguistic picture. 

Key words: Ukraine, Ukrainian, Ukrainians, Ukrainian mentality, Ukrainian corpus, 
Ukrainian journalistic text, Slovak corpus, Slovak journalistic text, Slovak text on the web 
sites, linguistic picture of the world, collocate, scheme.
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ДИНАМИКА ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О КУЛЬТУРЕ 
В БЕЛОРУССКОЙ ЭССЕИСТИКЕ

В статье отражена эволюция представлений белорусских эссеистов о мировой и 
национальной культурной жизни от античности до настоящего времени. Возможно-
сти жанра эссе позволили авторам точно, без художественного вымысла выявить объ-
ективные проблемы и причины как бескультурья, так и культурного расцвета. Культура 
в белорусской эссеистике показана бинарно: через культуру отдельного человека и через 
культуру нации. 

Ключевые слова: культура, эссе, идентичность, нация, искусство. 

Эссеистика – явление неоднозначное в искусстве слова. Сложность развития жанра 
в белорусской литературе связано с недостаточным воздействием одного из самых со-
вершенных произведений – эссе И. Абдираловича «Извечным путём». Именно в этом 
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произведении заложены традиции отражения культурной жизни с помощью методов и 
приёмов специфического жанра. 

Тематика античной эссеистической литературы (работы Цицерона, Плутарха, Сене-
ки, Платона, Исакрата, Марка Аврелия) представлена рассуждениями о культуре, этике, 
истории, религии, социуме. В древних эссеистических текстах тема культурной жизни 
сводилась к осмыслению религии. Стремление писателей к ярко очерченным жанро-
вых канонам не содействовало обогащению тематики. Распространенными в древней 
литературе были рассуждения о книгах. Человек, который читает книги, – это человек 
культурный и духовно богатый. Во введении к “Притче о человеческой душе и теле” К. 
Туровский говорит о пользе чтения книг: «Ибо сладко — медвяный сот, и хорошо — са-
хар, обоих же лучше книжное знание: потому что оно – сокровище вечной жизни. Если 
бы здесь кто нашел земное сокровище, то на все и не посягнул бы, но лишь один драго-
ценный камень взял бы – и вот уже без печали питается, как до самой смерти богатство 
имеющий» [1: 57]. 

В эпоху Возрождения развитие литературы стало более динамичным и де-
мократичным. Внимание к человеку и его культурной среде проявилось в двух 
основных вариантах: во-первых, литература становилась более светским яв-
лением, во-вторых, в центре внимания автора находилась личность человека.
Ф. Скорина в «Предисловии ко всей “Библии”» уже объясняет пользу книги со стороны 
практического, мирского её применения. Таким образом, первые белорусские писатели в 
своих текстах закладывали основу формирования культуры чтения книг.

В 16 веке в литературе присутствует намёк на разность культуры поведения различ-
ных сословий. В «Описании синода в Ивье 1568 г.», записанным С. Будным, ведётся 
дискуссия между авторитетными лицами о «подданных и несвободную челядь». Хотя 
основной пафос текстов эпохи Возрождения остался религиозным, форма и цели лите-
ратурного произведения значительно развились и обогатились. Одной из сквозных тем 
белорусской эссеистики является тема смерти, которая раскрывается не только в физио-
логическом и философском аспектах, но и описывается как явление культурное, которое 
имеет свои традиции. 

В эссеистических произведениях 20 века высказывается идея самоидентичности. 
Писатели выделяют национальную культуру как самобытную. Публицистические ста-
тьи Я. Купалы «Из Финляндии», «Почему плачет песня наша?», «Имеем ли мы право 
отрекаться от родного языка?», «Вера и национальность» – это раздумья о народной 
жизни, проблемах национального сознания, особенностях и пути развития белорусской 
литературы и культуры в целом. Многие литературно-критические статьи М. Богдано-
вича посвящены литературной жизни, культурным взаимодействиям, преемственно-
сти традиций (например, «Краса и сила» [2: 239] о творчестве Т. Шевченко, «Глыбы и 
слои» [2: 185] о современной писателю поэзии и др.). В статье «Белорусы» [2: 119] М. 
Богданович указывает на проблемы становления культуры белорусского народа. Автор 
очерчивает пределы страны того времени, даёт историческую справку о формировании 
белорусской культуры, говорит о влиянии с Запада и Востока. М. Богданович призывает 
не поддаваться антикультурным влияниям и действовать: «Развитие движения позволяет 
надеяться, что ещё один народ не исчезнет с лица земли, что не расточится бесслед-
но громадный психический труд многих поколений, и белорусская культура – создание 
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этого труда – устоит против напора других сил и течений» [2: 121 – 122]. Возрождение 
белорусской культуры М. Богданович видел в первую очередь через создание литерату-
ры на белорусском языке. В начале 20 века в обществе начинает формироваться народная 
интеллигенция. По словам Н. Богдановича, она «делает именно то, что составляет смысл 
существования всякой интеллигенции: она развивает народную культуру. Эта культура 
в крае была национальной белорусской культурой. Отсюда возникло белорусское наци-
ональное движение» [2: 125]. Таким образом, культура рассматривалась писателем в от-
ношении к нации, в связи с самоидентификацией белорусского общества.

В 1970 – 1980-х годах в белорусской литературе всё чаще появляются эссеистиче-
ские произведения на тему литературы, театра, культуры (например, А. Адамовича «Вы-
бери – жизнь!», «Апокалипсис по графику» и др.). Модным явлением становится про-
славление творчества писателей. 

Интересным произведением в плане отражения культурной жизни нации является фи-
лософское эссе «Извечным путём» (1921 г.) Игната Абдираловича (И. Кончевского). Эссе 
написано в период переосмысления ценностей, активного формирования национальной 
идентичности, поэтому стало важным этапным словом в становлении историко-культур-
ных традиций. Проблема идентичности – центральная в первом разделе. Кроме того, автор 
эссе затрагивает и другие проблемы, среди которых неопределенность самой националь-
ной культуры, «трагедия народного духа» [3: 8]; положение постоянного исторического 
колебания между Западом и Востоком, принудительное крещение, изменение государ-
ственных границ, формирование менталитета, проблема выбора, поиска, гуманизма и др.

Проблемы, которые затрагиваются во втором разделе, довольно редкие и уникальные для 
белорусской литературы. Это проблемы авторитетов, моды, дисциплины, инертности, тради-
ции, идеала. Актуально звучат рассуждения И. Абдираловича о моде: «Культура духовного ме-
щанства вырастила две действительные силы: моду и дисциплину. Мода крепко держит жизнь 
в своей власти: её диктатура начинается от вида одежды и заканчивается на убеждениях 
человека. Он начинает стыдиться своей одежды предыдущего сезона, боится показаться 
отсталым в своих убеждениях: религиозных, политических, философских» [3; 18].

Другой писатель начала 20 века – А. Бабареко – на собственном примере показывает 
любовь к книге: «Я каждую новую книжку, как бога, жду и набрасываюсь на неё, как 
ужасно голодный» [4: 145]. 

«Культурная» тематика в эссеистике середины 20 века сводится к раскрытию вопро-
сов о роли критика в процессе словотворчества; тенденциях и развитии современной 
прозы; достоинстве одного произведения писателя, целой книги или всего творчества; 
зарубежной литературы, проблем перевода.

По-новому раскрывается тема культурной жизни нации в эссеистике 21 века. Ху-
дожественно-политическое эссе В. Орлова «Независимость – это...» ярко очерчивает 
гражданскую позицию автора по проблемам языка, идеологии, национальных древних 
праздников, истории, культуры, человеческого достоинства и др. Почти весь текст на-
писан от третьего лица, однако в конце оказывается собственно авторское “Я”: “Я верю, 
что когда-нибудь так будет. Ведь иначе просто не стоит жить” [5]. 

«Эссе о белорусах» (2008 г.) журналиста и писателя А. Батюкова продолжает раз-
работку сквозной проблемы белорусской эссеистики – культурного самоопределения на-
ции. Эссеистические рассуждения А. Батюкова во многом отличные от установленных 
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мнений. «Эссе о белорусах» основано на парадоксах, с помощью которых автор раз-
рушает стереотипное мышление. Жёсткой, на первый взгляд, шоковой терапией эссеист 
тонко и логично приводит читателя к осмыслению национальной проблемы.

Культурная жизнь нации в белорусской эссеистике показывается в двух направлени-
ях. Во-первых, это культура отдельного человека (чтение книг, выбор одежды, умение 
говорить и т. п.); во-вторых, это культура целого народа (традиции, мифология, театраль-
ная жизнь и т. п.). Кульминация в отражении культуры наблюдается в 1920-х годах 20 
века; возрождение темы произошло только в 1990-х – 2000-х годах.
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ДИНАМІКА УЯВЛЕНЬ ПРО КУЛЬТУРУ В БІЛОРУСЬКІЙ ЭССЕИСТИКЕ
У статті відображена еволюція уявлень білоруських поетів про світової і 

національної культурної життя від античності до сьогодення. Можливості жанру есе 
дозволили авторам точно, без художнього вимислу виявити об’єктивні проблеми і при-
чини як безкультур’я, так і культурного розквіту. Культура в білоруській эссеистике 
показана бінарно: через культуру окремої людини і через культуру нації.

Ключові слова: культура, есе, ідентичність, нація, мистецтво.
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DYNAMICS OF IDEAS ABOUT CULTURE IN THE BELARUSIAN ESSAYS
The article refl ects the evolution of ideas of the Belarusian essayists on world and national 

cultural life from antiquity to the present. The possibilities of the genre of essay, made it 
possible for the authors to identify objective problems and the reasons as the lack of culture, 
and the cultural fl owering. The culture is presented from two points in the Belarusian essays: 
using the culture of the individual and through the culture of a nation. 

Key words: culture, essays, identity, nation, art.
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ВЗАЄМОДІЇ СИЛ ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ 
З ІНОЗЕМНИМИ КОМУНІКАТИВНИМИ КУЛЬТУРАМИ

Статтю присвячено вивченню європейського досвіду взаємодії сил охорони право-
порядку з іноземними комунікативними культурами. Установлено підходи до розуміння 
феномену комунікативної культури, виявлено особливості підготовки німецьких полі-
цейських до комунікації з іноземцями; доведено необхідність звернення українських пра-
воохоронців до досвіду німецьких поліцейських у спілкуванні їх з представниками інших 
комунікативних культур.

Ключові слова: сили охорони правопорядку, комунікативна культура, комунікація, 
досвід, німецькі поліцейські.

Невід’ємною складовою нашого повсякденного життя є комунікація. Саме вона се-
ред усього іншого визначає якість стосунків між людьми, спосіб, у який вони спілкують-
ся, і як інтерпретують поведінку один одного. Відомо, що комунікація не завжди буває 
успішною. Нерідко трапляється так, що в ході спілкування виникають конфліктні ситу-
ації. І це зрозуміло, бо навіть ті учасники комунікації, які належать до однієї культури, 
мають свій власний досвід, свою історію, і все це вони так чи інакше долучають до роз-
мови. Відповідно ще більше проблем може виникнути під час комунікації між людьми, 
які належать до різних культур.

Спосіб спілкування між людьми може бути різним, і лише деякі з форм комунікації 
є універсальними для всіх культур, тобто однаково розуміються в усьому світі. Оскільки 
в нашому глобалізованому світі ніхто не залишається без контакту з представниками 
інших культур і міжкультурна взаємодія відбувається як у приватному, так і в професій-
ному житті, передбачається, що учасники комунікації володіють міжкультурною комуні-
кативною компетенцією і здатні декодувати культурно-специфічні сигнали.

Неабиякої актуальності це набуває для сил охорони правопорядку, які при здійсненні 
правоохоронної діяльності взаємодіють з представниками інших комунікативних куль-
тур, зокрема й іноземних.

Незважаючи на те, що питання комунікативної культури неодноразово ставало 
предметом наукових розвідок різних наук, як-то: філософія (В.С. Біблер, М.С. Каган, 
Ю.М. Лотман, О.П. Соколова), психологія (Л.С. Виготський, Б.Г. Ананьєв, О.О. Леон-
тьєв, Ю.В. Жуков), соціологія (Я.Л. Коломинський, Є.В. Руденський, О.Б. Єрикалов), 
політологія (Л.П. Нагорна, Ю.С. Пивоваров, М.Ю. Зубарєв, В.І. Бурдяк), педагогіка 
(Г.М. Андреєва, І.Ф. Ісаєв, Л.М. Мітіна, Ю.О. Баженова), культурологія (Б.К. Малинов-
ський, А.Р. Редкліфф-Браун, Е. Ліч), лінгвістика (Г.Г. Почепцов, Ю.Д. Апресян, Л.О. Вве-
денська, Д.С. Лихачев, О.Б. Сиротиніна, О.І. Халупо), усе ж особливості спілкування 
правоохоронців з представниками іноземних комунікативних культур не становили 
предмет спеціального дослідження й монографічного опису. Разом із тим результати 
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дослідження могли б бути використанні силами охорони правопорядку в практиці спіл-
кування з іноземцями. Усе це й зумовлює актуальність дослідження.

Мета статті – з’ясувати специфіку взаємодії сил охорони правопорядку з іноземними 
комунікативними культурами. Для досягнення поставленої мети необхідно розв’язати 
такі завдання:

1) визначити поняття комунікативної культури;
2) виявити особливості європейського досвіду взаємодії правоохоронців з іноземни-

ми комунікативними культурами.
На сучасному етапі розвитку науки не існує єдиного підходу до розуміння феномену 

комунікативної культури. У згаданих дисциплінах науковці подають визначення поняття 
«комунікативна культура», виходячи з напрямку дослідження. Так, у працях із соціаль-
ної філософії комунікативна культура трактується як сукупність відповідних здібностей, 
умінь та навичок особистості, які дозволяють їй ефективно налагоджувати зв’язки в со-
ціальному оточенні (О.П. Соколова, О.Б. Єрикалов). За словами О.П. Соколової, форму-
вання комунікативної культури індивіда сприяє підвищенню загального характеру куль-
тури, виступає новою формою соціального буття індивідів [1: 9].

У наукових працях з педагогіки вирізняються два напрями дослідження комунікатив-
ної культури. З одного боку, остання розглядається як умова успішності в професійній 
діяльності, а з другого, – як важливий структурний компонент в системі навчання та 
виховання.

Розглядаючи комунікативну культуру як складову професійної культури, Ю.М. Су-
мін трактує це поняття як «сукупність переконань, цінностей, правил та установок, які 
визначають процес опосередкованої взаємодії фахівця з суб’єктами його професійної ді-
яльності» [2: 12]. Учений зауважує, що професійна успішність представників соціально-
значущих професій значною мірою залежить від рівня сформованості комунікативної 
культури [2: 3].

Т.Н. Єрмекова та К.С. Абишев висловлюють думку, що складовою частиною комуні-
кативної культури є професійна культура, яка містить професійну мовленнєву культуру 
та професійну культуру мислення. Саме від рівня комунікативної культури «залежить 
можливість людини адаптуватися на робочому місці, у суспільстві, також здатність змен-
шити вплив негативних факторів на емоційний стан людини, її самосвідомість» [3: 109].

За словами О.В. Шевцової, «для фахівця як суб’єкта професійної діяльності спо-
собом пізнання та перетворення світу є професійна культура, а способом перетворен-
ня себе – комунікативна культура» [4]. Комунікативною культурою дослідниця називає 
«сукупність тих комунікативних знань, умінь та навичок, за допомогою яких людина 
запобігає виникненню психологічних труднощів та прогнозує результативність міжосо-
бистісної та професійної взаємодії» [4].

У педагогіці чисельними є також наукові праці, присвячені питанню формування ко-
мунікативної культури в учнів (студентів, курсантів). За такого підходу навчання учнів 
культурі спілкування означає формування комунікативної культури. Так, О.І. Халупо 
зауважує, що комунікативна культура «формується на основі пізнання учнями законів 
спілкування, які необхідно враховувати в процесі навчальної діяльності [5: 31].

Г.О. Анохіна комунікативною культурою називає «систему регулятивів, що містять 
комплекс загальнокультурних знань, здібностей, сукупність умінь і навичок спілкування, 
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культуру мовлення, які формуються в процесі навчання в освітньому закладі за наявності 
певних ціннісних установок» [6: 11].

Вивчаючи формування комунікативної культури в тих, хто навчається, дослідники 
виділяють у ній структурні компоненти. Так, О.В. Гаврилова до компонентів комуніка-
тивної культури відносить толерантність та емпатію, тобто емоційну стабільність, до-
брозичливість, увічливість, відчуття співрозмовника, високий рівень співпереживання, 
чемність, відсутність стереотипів, критичність мислення, товариськість; знання лексики 
та граматичних правил, а також уміння користуватися мовними засобами [7: 29].

Отже, аналіз праць з соціальної філософії, педагогіки дозволяє стверджувати, що 
в цих дисциплінах спільним у погляді на комунікативну культуру є те, що її необхідно 
формувати.

Дещо інший підхід до розуміння феномену комунікативної культури можна спо-
стерігати в наукових працях з етнології, риторики, лінгвістики, психолінгвістики, теорії 
міжкультурної комунікації та ін.. Так, у етнології під поняттям «комунікативна культура» 
розуміються норми поведінки певного етносу, які пов’язані з комунікацією [8].

У лінгвістичних дослідженнях комунікативна культура, з одного боку, розуміється як 
культура спілкування, з другого, – як сукупність норм і правил, які регулюють спілкуван-
ня в межах певної людської спільноти. Саме таке розуміння характерно для теорії кому-
нікації (теорії міжкультурної комунікації), провідне місце у розробленні якої належить 
лінгвістам. Разом із тим ця дисципліна є суміжною з великою кількістю традиційних 
наук [9: 246].

У згоді з цим заслуговує на увагу погляд на комунікативну культуру І.А. Стерніна. 
За визначенням ученого, комунікативна культура – це «комунікативна поведінка народу 
як компонент його національної культури, фрагмент національної культури, який відпо-
відає за комунікативну поведінку нації» [10: 4]. Отже, на основі поданого визначення 
можна говорити про те, що учений ототожнює поняття «комунікативна культура» і «ко-
мунікативна поведінка», зауважуючи лише, що ця поведінка зумовлена приналежністю 
осіб до певної національної культури.

У роботі приймається визначення комунікативної культури, яке пропонує І.А. Стернін.
Щодо поняття «комунікативна поведінка», то за визначенням І.А. Стерніна, – це «по-

ведінка (вербальна та невербальна, яка її супроводжує) особи чи групи осіб у процесі 
спілкування, яка регулюється нормами та традиціями спілкування відповідного соціу-
му» [11: 23].

В умовах міжкультурного спілкування незнання особливостей комунікативної по-
ведінки представника чи представників іншої культури може призвести до виникнен-
ня конфлікту. Отже, для сил охорони правопорядку, які виконують свої професійні 
обов’язки, вступаючи в комунікацію з представниками інших комунікативних культур, 
знання і розуміння національної специфіки комунікативної поведінки останніх є необ-
хідними. Саме такі знання допоможуть правоохоронцеві запобігти конфлікту та витри-
мати напруження.

Варто зазначити, що ще й сьогодні наші правоохоронці мають недостатній досвід спіл-
кування з представниками інших комунікативних культур. У згоді з цим існує необхідність 
звернутися до європейського досвіду взаємодії сил охорони правопорядку з представника-
ми іноземних комунікативних культур, зокрема до досвіду німецьких поліцейських.
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У Німеччині кількість людей з міграційними коренями постійно зростає і разом з тим 
зростає також інтернаціоналізація кримінальності. При роботі з іноземними правопоруш-
никами в поліцейських нерідко виникають труднощі, які не завжди пов’язані з мовним 
бар’єром, бо у більшості випадків ці правопорушники володіють німецькою мовою. Час-
тіше ж це пов’язано з тим, що різні традиції та звичаї представників інших культур супер-
ечать німецькі правовій системі. До того ж, у конфліктних ситуаціях поліцейські часто на-
штовхуються на міцну захисну позицію, і така поведінка також зумовлена приналежністю 
до іншої культури. Зрозуміло, що ескалація конфлікту незалежно від того, буде застосована 
сила чи ні, нікого не влаштовує. Саме тому сили охорони правопорядку повинні зробити 
все, щоб запобігти конфлікту, спрямувати ситуацію в комунікативне русло.

Для того щоб німецькі поліцейські були готові до спілкування з іноземцями, для них 
організовують курси підвищення кваліфікації, семінари з навчання міжкультурної кому-
нікації, тренінги, де за допомогою рольових ігор поліцейські відпрацьовують спілкуван-
ня з представниками іноземних комунікативних культур. Темою семінарів є конфліктні 
ситуації, що виникають у повсякденній професійній діяльності поліцейських, коли вони 
вступають в комунікацію з іноземцями.

На семінарах/тренінгах моделюються ситуації, які можуть виникнути в практиці 
правоохоронця в майбутньому. Таке моделювання ситуацій стимулює учасників семі-
нару до критичних дискусій з огляду на можливі інтуїтивно розвинені альтернативні дії 
та на наслідки, які за певних обставин є непередбачуваними та незапланованими. Крім 
того, у ході моделювання ситуації на тренінгах учасники дізнаються, які позитивні чи не-
гативні реакції викликає їхня культурно-специфічна модель поведінки або як вони самі 
реагують на, так би мовити, чужу комунікативну поведінку [12].

По закінченню відповідного тренінгу поліцейські повинні вміти правильно оцінити 
та пояснити відповідні міжкультурні знаки, для того щоб успішно долати міжкультурні 
конфлікти.

Для німецької поліції важливим є також те, щоб був налагоджений контакт з мігран-
тами всередині поліції. Саме тому німецька поліція залучає до своїх лав співробітників 
з міграційними коренями. На сьогодні близько 800 співробітників Федеральної поліції 
мають міграційне походження. З початку 2010 року Федеральна поліція за ініціативою 
Міністерства внутрішніх справ Німеччини спрямовує свої зусилля на те, щоб якомога 
більше брати на роботу вихідців із сімей мігрантів. На думку керівництва, поліцейські з 
міграційними коренями, які знають обидві культури та володіють мовами, можуть стати 
посередниками між культурами. Зрозуміло, що вони передусім повинні володіти німець-
кою мовою, але відповідно до ситуації могли б говорити й іншою мовою. Прикладом 
виконання професійних обов’язків поліцейського з міграційними коренями може слу-
гувати ситуація, яка відбулася у м. Херфорд за участі таксиста з турецькими коренями. 
Так, 35-річний чоловік, викрикнувши турецькою мовою образу у бік поліцейського, який 
стояв неподалік, не думав, що буде покараний. За цим вчинком одразу слідувала кви-
танція: повідомлення про правопорушення й розпорядження про сплату штрафу через 
неправильну поведінку. Таксист не розраховував на те, що поліцейський розмовляє ту-
рецькою та арабською мовами [13].

У професійній діяльності наших сил охорони правопорядку також виникають си-
туації, де правопорушниками виступають іноземці. У згоді з цим існує необхідність 
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звернутися до досвіду німецьких поліцейських у взаємодії їх з представниками інших 
комунікативних культур. Організація семінарів, тренінгів, де правоохоронці матимуть 
змогу вивчати особливості комунікативної поведінки іноземців, брати участь у змоде-
льованих ситуаціях, які можуть виникнути при виконанні професійних обов’язків, до-
зволить силам охорони правопорядку зрозуміти поведінку правопорушника й у такий 
спосіб запобігти конфлікту.
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С ИНОСТРАННЫМИ КОММУНИКАТИВНЫМИ КУЛЬТУРАМИ

Статья посвящена изучению европейского опыта взаимодействия сил охраны пра-
вопорядка с иностранными коммуникативными культурами. Установлены подходы к 
пониманию феномена коммуникативной культуры, выявлены особенности подготовки 
немецких полицейских к коммуникации с иностранцами; доказана необходимость об-
ращения украинских сил охраны правопорядка к опыту немецких полицейских в общении 
их с представителями других коммуникативных культур.
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EUROPEAN EXPERIENCE OF INTERACTION OF LAW ENFORCEMENT 
FORCES WITH FOREIGN COMMUNICATIVE CULTURES

The article deals with the study of the European experience of interaction between law 
enforcement forces and foreign communication cultures. Approaches to understanding the phe-
nomenon of communicative culture are determined; features of German police offi cers training 
for communication with foreigners are defi ned. It is proved that German police experience in 
communication with other cultures should be applied by Ukrainian law enforcement forces.

Key words: law enforcement forces, communicative culture, communication, experience, 
German police offi cers.
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 УЗУСОЛОГІЯ ПЕРЕКЛАДУ

Пропонується обґрунтування та обговорення сутності нового напрямку лінгвістики 
перекладу – узусології перекладу. Розглядається його предмет, завдання, зміст 
досліджень, теоретичні та прикладні аспекти. 

Ключові слова: узусологія перекладу, узусні перекладні відповідники, контрастивне 
узусознавство, узусні регулярності.

Центральна теза цієї статті полягає в тому, що така галузь перекладознавства, як 
лінгвістика перекладу, зовсім не вичерпала свій науковий потенціал і може та повинна 
розвиватися на нових засадах. 

Не дивлячись на те, що перекладознавство освоює нові сфери дослідження че-
рез його поєднання із різними суміжними та несуміжними галузями науки, значний 
дослідницький та практичний потенціал зберігається у традиційного напряму перекла-
дознавства – лінгвістики перекладу (або мовознавчого перекладознавства), яка зробила 
значний внесок у дослідження його центрального аспекту – мов перекладу – і без якого 
не було б і перекладу взагалі. Вона має на своєму рахунку значні здобутки – достатньо 
лише згадати дослідження з трансформаційного аспекту перекладу. 

Теорія перекладу, будучи філологічною наукою, безпосередньо пов’язаною з мова-
ми, занадто довго майже не звертала уваги на багатоаспектність мови, на те, що мова – це 
не тільки “система знаків, що забезпечує процес комунікації і, як правило, складається 
зі словника та правил” [1], а й знаряддя спілкування і що спілкування має діяльнісний 
характер та здійснюється через мовлення у формі узусу та певних відхилень від нього.

Зазначений вище потенціал лінгвістики перекладу або лінгвістичного перекладоз-
навства криється перш за все у розкритті того, що мається на увазі під висловами “пере-
клад з певної мови” та “переклад певною мовою”, а саме, який аспект мови задіяний 
перш за все у перекладі, тобто, яку діяльність представляє переклад з погляду її засобів 
та способів. Слід зазначити, що засобами мовленнєвої діяльності є мовні елементи, тоді 
як мовлення (узус) є способом здійснення такої діяльності. Отже, значно точніше у разі 
перекладу говорити про “переклад з узусу певної мови” та “переклад узусом певної 
мови”(про роль узусу у перекладі див. [2; 3; 4]). Це вносить суттєві корективи у розуміння 
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перекладацької діяльності як специфічного виду діяльності складної, синтетичної, 
суспільно-комунікативної та мисленнєво-мовленнєвої (про переклад як особливий вид 
діяльності див. [5]). 

Оскільки переклад здійснюється не просто на мову, а саме на узус цільової мови, 
тому узуси вихідної та цільової мов є центральною мовною складовою усього процесу 
перекладу, адже і оригінал, і переклад є результатом мовленнєвої діяльності, тобто узусу 
як застосування мовних елементів для створення тексту.

Ознакою подальшого розвитку мовознавчого перекладознавства є поява його но-
вого напряму, як узусологія перекладу або узусознавче перекладознавство. Узусологія 
перекладу (УП) – це галузь лінгвістики перекладу, що вивчає узусні відповідники мов-
них елементів вихідних текстів та особливості узусу у вихідних та цільових текстах . 
Об’єктами дослідження у такій галузі є співставлені між собою узуси оригіналу та його 
перекладу. Узусологія перекладу досліджує, як узусний елемент оригіналу представле-
ний відповідним узусним елементом перекладу. Слід зазначити, що один і той самий 
узусний елемент оригіналів може бути представлений одним та більше узусним елемен-
том перекладів. УП показує весь спектр узусних елементів цільових текстів як певних 
перекладних відповідників узусних елементів вихідного тексту. Це дає можливість поба-
чити, якими узусними елементами цільового тексту може перекладатися певний узусний 
елемент оригіналу. 

Перекладач, здійснюючи переклад, добирає узусні елементи цільової мови, які б 
відповідали за смислом та стилем узусним елементам вихідної мови і не порушува-
ли узусні норми цільової мови. З цього випливає важливий теоретичний постулат про 
найважливішу роль різного роду узусів (у першу чергу, ситуативного та соціального) у 
процесі перекладу. 

УП спрямована на визначення подібностей та розбіжностей узусів вихідної та 
цільової мов з погляду перекладу. Вона має як теоретичний, так і практичний плани. Як 
теоретична галузь лінгвістики перекладу, УП осмислює мовний бік перекладу з погляду 
узусів вихідної та цільової мов та розглядає узусні перекладні відповідники у текстах 
різних жанрів та стилів і їх доречності відповідно до зображуваних ситуацій і суспільних 
параметрів. Узусний напрям дослідження перекладу значно розширює предметну сферу 
перекладознавства і надає нового дихання самій лінгвістиці перекладу.

Важливим завданням УП слід вважати дослідження норм та регулярностей мов-
лення вихідною та цільовою мовами, залученими у переклад. Необхідно зазначити, що 
серед різних норм перекладу (про них див. [6; 7]) однією з важливих є норма перекла-
дацького мовлення, що визначається як сукупність вимог, яким повинний відповідати 
узус тексту перекладу, щоб переклад був зрозумілим та відповідав загальноприйнятому 
вживанню мовних елементів та мовленнєвих одиниць цільової мови. Слід зазначити, що 
норми мовлення залишаються багато у чому дослідженими зовсім недостатньо, через що 
і норми перекладацького мовлення є ще мало описаними та поясненими. Тому поняття 
норми перекладацького мовлення є важливим чинником адекватного перекладу.

До норм мовлення (або узусних норм) належать, зокрема, регулярності вживання 
різних мовних елементів у мовленні (морфем, словоформ, лексем, фразеологізмів, син-
таксичних конструкцій, частин мови та членів речення тощо) та мовленнєвих одиниць 
(прагматичних ідіом і мовленнєвих актів).
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Важливим теоретичним аспектом узусології перекладу є дослідження регулярностей 
узусу вихідної та цільової мов з огляду на узусну відповідність задіяних у перекладі 
вживань мовних елементів та мовленнєвих одиниць. Зрозуміло, що узусні регулярності 
або традиції мовлення зовсім не завжди є такими ж суворими та обов’язковими, як мовні 
нормі, вони є більше ймовірнисними та потребують глибокого і широкого аналізу у ме-
жах контрастивного узусознавства та узусології перекладу. 

 Є узусні регулярності, які можна вважати доволі ригористичними, коли їх недо-
тримання призводить до неприйнятного з погляду узусу мовлення. У разі порівняння 
українського та англійського узусів однією з таких узусних регулярностей є незгаду-
ване у жодній граматиці англійської мови (і це цілком зрозуміло, адже переважно такі 
граматики стосуються мовної системи, а не узусу) правило наведення форми множи-
ни деяких англійських іменників (на кшталт economy, policy, death тощо) у тих випад-
ках, коли в англійському мовленнєвому акті є ще один іменник, який вжитий у множині 
або коли у ньому імпліцитно присутня глибинна сема множинності (докладніше про 
це правило див. [8:128-135]), наприклад: Дивись мені прямо в очі. – Look me straight in 
the eye; Політика цих країн дуже різна. – The policies of these countries differ greatly. 
Незнання такого узусного правила англійського мовлення призводять до мовленнєвої 
інтерференції (коли в англійському мовленнєвому акті вживається іменник в однині, як 
в українському мовленні) і, відповдно, до узусних помилок в англійському мовленні та 
перекладі з української мови англійською мовою). 

Інші узусні регулярності не є такими обов’язковими і дозволяють певне варіювання 
в узусі. Наприклад, виражаючи думку “У 2016 році відбулося багато важливих подій” 
англійською мовою, можна використати або суто англійський мовленнєвий акт із 
персоніфікованим підметом та метафоричним присудком, що в українському правильному 
мовленні неможливий з погляду узусу, як у The year 2016 saw many important events, або 
ближчий до українського речення англійський мовленнєвий акт Many important events took 
place in 2016. Така варіативність у вираженні однієї й тієї самої думки різними способа-
ми в англійському мовленні ставить перед викладачами перекладу або англійської мови 
питання про навчання студентів особливостей вживання та стилістичної диференціації 
подібних варіантів англійський мовленнєвих актів, а таких варіантів вираження у мовленні 
різних думок дуже багато. Слід зазначити, саме такі узусні регулярності, які припускають 
варіативність вираження думки, особливо складно формулювати і саме вони потребують 
глибоких досліджень у галузі контрастивного узусознавства та узусології перекладу. 

Отже, узусологія перекладу завдяки дослідженням узусних правил задіяних у 
перекладі мов та їх особливостей сприятиме підвищенню якості перекладів майбутніх 
перекладачів і дозволить навчити їх адекватно виражати думки англійською мовою (до 
речі, це стосується не тільки перекладачів, а й усіх тих, хто вивчає англійську мову як 
спеціальність та бажає або повинен говорити автентичною англійською мовою). Слід за-
значити, що багато узусних регулярностей ще описано та пояснено недостатньо.

УП є також і прикладною галуззю перекладознавства, метою якої є показати 
(майбутнім) перекладачам усі узусні варіанти перекладу певною мовою. Зрозуміло, що 
чим більше перекладів одного тексту, то може виявитися більше варіантів перекладу 
певного узусного елементу вихідного тексту. Множинність перекладів одного твору є 
найкращою емпіричною базою дослідження у цій галузі перекладознавства. 
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Контрастивні дослідження узусу стосуються певної пари вихідної та цільової мов. 
Так, можна говорите про контрастивне узусознавство англо-українського або українсько-
англійського перекладу. Результати такого дослідження мають практичне застосування у 
навчанні практики перекладу та в узусній перекладній лексикографії, де словники містять 
усі зафіксовані перекладні відповідники певного узусного елемента вихідного тексту. 

УП має кілька практичних аспектів. По-перше, вона сприятиме лексикографічній 
практиці укладання узусних словників, як одномовних, так і перекладних. По-друге, УП 
дозволяє цілеспрямованіше навчати перекладу, оскільки узуси вихідної та цільової мов 
становлять основу і порівняльного узусознавства, і узусології перекладу. По-третє, вив-
чення узусів двох мов уможливлює кращу практику перекладу за рахунок кращого знан-
ня узусів вихідної та цільової мов. По-четверте, корпусне дослідження узусів двох мов є 
додатковим засобом забезпечення більшої достовірності результатів аналізу перекладів 
та обгрунтованіших узагальнень щодо процесу перекладу.

До арсеналу навчання майбутніх перекладачів можуть бути залучені узусні 
перекладні словники, які дозволять студентам ознайомитися із широким набором узус-
них перекладних відповідників узусних елементів цільової мови і навчитися відбирати 
відповідники з урахуванням контекстуального вживання. 

Узусний перекладний словник укладається на основі аналізу оригіналів та перекладів 
і містить всі узусні перекладні відповідники певного узусного елементу вихідного узусу 
оригіналу. Таким чином користувачеві словника надається у разі перекладу вибір із широко-
го спектру узусних перекладних відповідників певного узусного елемента вихідної мови.

Такий словник, безперечно, буде корисний не тільки перекладачам-початківцям, а 
й досвідченим перекладачам, оскільки він надає можливості вибору із широкого кола 
перекладних відповідників. Наприклад, в узусному перекладному словнику серед пере-
кладних відповідників англійського west буде не тільки захід, а й на захід (як у to head 
west). Різні контекстуальні синоніми – ось що дає узусний перекладний словник і саме 
цьому слід навчати перекладачів. 

Узусологія перекладу несе в собі величезний навчальний потенціал. Вона розширює 
горизонти навчання перекладачів за рахунок вивчення студентами-перекладачами узус-
них перекладних відповідників різної частотності – від найчастотніших до найменш ча-
стотних. Крім того, УП націлює студентів на вивчення узусу як рідної, так і іноземної 
мов, що відповідає суті перекладу як заміни узусних елементів вихідної мови узусними 
елементами цільової мови. Дослідження перекладацького узусу дозволить також розро-
бити систему вправ для навчання адекватного перекладу.

Важливим аспектом навчання майбутніх перекладачів та мовознавців іноземних 
мов контрастивного дослідження є формулювання узусних регулярностей, що характе-
ризують особливості узусів двох та більше мов. Зокрема, вивчення узусів вихідної та 
цільової мов дозволяє сформулювати узусні регулярності вживання мовних елементів 
для кожної з мов, а це, у свою чергу, сприятиме підвищенню якості перекладів та рівня 
володіння іноземними мовами, оскільки знання таких правил не дозволятиме порушува-
ти правильність мовлення іноземною (та цільовою) мовою, що особливо важливо у разі 
говоріння та перекладу нерідною мовою.

Студентів-перекладачів особливо важливо навчати узусним регулярностям вживання 
мовних елементів, які відсутні у вихідній та цільовій мовах. В українській мові такими 
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елементами є, як відомо, дієприслівники та звороти з ними, зворотні дієслова-присудки 
на – ся, безособові та неозначено-особові речення тощо, а в англійській мові – це артиклі, 
герундій, перфектні форми дієслова та форми Continuous, герундіальні та суб’єктно-
інфінітивні і об’єктно-інфінитивні конструкції, різного роду абсолютні конструкції тощо. 
У викладанні іноземних мов та перекладу іноземною мовою слід також звертати більше 
уваги на регулярні узусні правила вихідної та цільової мов, що регулюють частотне вжи-
вання у мовленні тотожних мовних елементів, які вживаються в них із різною частотністю, 
зокрема, в українській мові це інфінітиви-означення, великі групи підмета, а в англійському 
мовленні – присвійні займенники, дієслівні форми пасивного способу тощо. 

Зрозуміло, набір перекладних відповідників для текстів художньої літератури буде знач-
но більшим, ніж набір перекладних узусних відповідників для текстів наукової та технічної 
літератури, оскільки варіативність перекладів певного узусного елемента вихідної мови 
значно більша для художнього твору, ніж для наукового або технічного тексту.

Пошук узусних перекладних відповідників доцільно здійснювати на основі аналізу 
паралельних текстів (текстів оригіналів та їх перекладів) із застосуванням паралельних 
конкордансерів – програм обробки паралельних текстів, які здійснюють автоматичний 
пошук узусних перекладних відповідників певних узусних елементів оригіналів.

Прикладом такого паралельного конкордансеру є онлайнова конкордансна про-
грама Reverso Context (http://context.reverso.net/translation/), яка надає контекстуальні 
узусні відповідники у реченнях, перекладених з однієї мови іншою. Поки що цей па-
ралельний конкордансер містить матеріали (оригінали та переклади речень) дев’ятьма 
мовами. За допомогою таких програм можна за відносно невеликий час підібрати 
узусні перекладні відповідники певною мовою тисячі або й більше найчастотніших 
узусних елементів цільової мови.

Так, пошук слова chemin у Reverso Context у французько-англійському напрямку 
перекладу дозволив виявити більше 20 англійських узусних перекладних відповідників: 
path, way, way out, way home, progress, course, way back, way from, road, route (back), track, 
raceway, pathway, trail, journey, trough, tray, lane, alley, trace тощо. До речі, багато узусних 
відповідників представлено й у перекладному онлайн-словнику Multitran (multitran.ru).

У лексико-граматичному плані УП досліджує вживання у перекладі різних слово-
форм, зокрема, форм множини та однини іменників в українському та англійському узу-
сах. Оскільки поки що відсутні активні (узусні) граматики та відповідні морфологічні та 
синтаксичні словники (довідники) і вживання багатьох словоформ у мовленні різними 
мовами (зокрема, українською та англійською) багато у чому ще малодосліджене, то цей 
аспект контрастивного дослідження в УП є доволі перспективним. 

До лексико-граматичного аспекту УП належить аналіз подібностей та розбіжностей 
у вживанні слів певних частин мови. Оскільки на деяких ділянках англійське мов-
лення більш вербальне (тобто, там вживається більше дієслівних словоформ, ніж в 
українському мовленні), то тут перекладними відповідниками українських недієслівних 
словоформ можуть бути англійські дієслівні словоформи, наприклад: Це сприяло розши-
ренню ринків збуту для вітчизняних виробників. – This has helped to expand market outlets 
for the benefi t of domestic manufacturers.

Взагалі, слід зазначити, що нерідко англійськими узусними відповідниками багатьох 
українських іменників на – ання/-ення та – аття/-яття в англійських перекладах є не 
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іменники, а дієслівні форми або слова інших частин мови, а то й взагалі такі іменники не 
перекладаються (вилучаються з перекладу).

Корпусне дослідження англійських текстів обсягом 253943 слововживання дозволи-
ло встановити, що в англійському узусі найчастіше сполучається з інфінітивом у функції 
означення значно більша кількість іменників. В українському мовленні з атрибутивними 
означеннями не сполучаються такі відповідники англійських іменників, як thing, people. 
person, man, money, power, place, failure, evidence, year(s), work, lot, position, child(ren), 
role, job, question, man, action, woman, information, minut(es), part, price, case, issue, key(s), 
area, system, contribution, business тощо. 

Переклад з української мови англійською мовою саме таких та подібних сполучень 
іменників з неозначеною формою дієслова становить певні труднощі та проблеми 
з порушенням типового узусу англійських інфінітивів, оскільки вони переважно 
перекладаються дослівно, а не із використанням англійських атрибутивних інфінітивів, 
наприклад.

Однією з моделей речень, характерних для багатьох європейських мов, у тому числі 
германських та романських мов, яка майже відсутня в узусі українській мові, є речення із 
персоніфікованим підметом та метафоризованим присудком, наприклад: This road leads 
to nowhere. – Ця дорога веде у нікуди. Перекладачі з української мови англійською мовою 
не так часто вживають у своїх перекладах речення такої моделі через нехарактерність її 
для українського узусу, тоді як її вживання може слугувати покажчиком рівня володіння 
узусом англійської мови та ознакою адекватного перекладу. 

УП має широкі перспективи розвитку, оскільки переклад зовсім недостатньо 
досліджений у плані узусів вихідної та цільової мов. Важливим аспектом узусології 
перекладу є дослідження перекладу з погляду різних видів узусу – не тільки ситуативного 
та соціального, а й жанрового та медіумного (де досліджується узус перекладу текстів, 
що передаються різними каналами комунікації – інтернетом, телефоном тощо). Не менш 
важливими є перспективи практичного застосування УП у різних галузях діяльності, 
пов’язаних із перекладом.

Оскільки узусологія перекладу є найближчою до перекладознавства дисципліною, 
то її слід обов’язково включити до вишівського навчального плану спеціалізації “Пере-
клад”. Тим більше, що вона уточнює лінгвістику перекладу, яка переважно займалася 
аналізом мовних елементів у перекладі без розрізнення того, чи вони є елементами 
мовної системи, чи елементами узусу, тоді як узусологія перекладу спрямоване на вив-
чення перш за все узусу у перекладі, адже перекладач безпосередньо має справу з узусом 
як вихідної, так і цільової мов, перекладаючи текст як продукт узусу мовних елементів. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛОМОВНИХ КОМЕДІЙНИХ ФІЛЬМІВ 
УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Стаття присвячена жанровим студіям в галузі кіноперекладу, а саме особливостям 
перекладу кінофільмів комедійного жанру з англійської мови, стратегії такого перекла-
ду та його труднощам, пов’язаним з необхідністю правильного відтворенням регістрів 
мовлення, алюзивності, ідіоматичних висловів та каламбурів в українському перекладі.

Ключові слова: кінопереклад, стратегія перекладу, субтитрований переклад, алю-
зивність, гра слів, мовленнєвий регістр,ідіома, реалія, відеоряд.

Кінопереклад української мовою з інших мов світу і, зокрема, з англійської є галуззю 
практичної професійної діяльності в Україні, що швидко розвивається, і одним з фак-
торів успіху прокату іншомовного кіно. Але значення кіноперекладу не тільки комер-
ційне. Адже вдало перекладений кінофільм стає мистецьким надбанням культури, що 
його сприймає, і несе в собі потужний інтелектуальний та емоційний заряд, який, серед 
іншого, може впливати на світогляд українців і навіть формувати його. Сама ж мова 
перекладу допомагає в здійсненні не тільки розважальної та пізнавальної, але і націєт-
ворчої функції для українців. Саме тому спостерігаємо підвищений інтерес до кінопере-
кладу в перекладознавчих студіях, які розглядають як загальні питання кіноперекладу, 
як-то класифікація видів кіноперекладу, його загальні особливості [1; 2; 3; 4], специфічні 
риси різних видів кіноперекладу [5], його інтертекстуальність [6], лінгвокультурологічні 
характеристики вихідного тексту, так і питання перекладу різних жанрів кіно [7; 8], які 
можуть мати свої специфічні труднощі, а також пов’язані з цим переважаючі стратегії та 
методи перекладу, які не є на даний момент дослідженими в повному обсязі для кожного 
кіножанру, що зумовлює актуальність даного дослідження. 

Переклад комедій можна безперечно вважати одним із найскладніших видів перекла-
ду, що обумовлено необхідністю відтворення вербально вираженого власне комедійного 
елементу в перекладі, адже те, що є смішним в оригіналі, повинно залишатися так само 
смішним і в перекладі. При цьому треба брати до уваги суміжні з мовою знакові систе-
ми, а саме жести і міміку, виразну стилістичну інтонацію. Адже невербальний елемент в 
комедіях є особливо важливий, порівняно з іншими жанрами: багато комічного передається 
екстралінгвально, а саме через події, рухи, міміку тощо. Тому переклад комедій, як і фільмів 
інших жанрів, перекладач повинен починати з ретельного перегляду фільму, тобто знай-
омства з візуальним рядом, без якого переклад взагалі неможливий. В разі недостатності 
фонових знань у перекладача на момент перегляду, він повинен заповнити всі культурно-
інформаційні лакуни для правильного зчитування вихідного тексту і розуміння загальної 
атмосфери кінотвору в цілому. Адже саме помилки в зчитуванні текста на першому етапі 
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перекладу неминуче призводять до семантико-стилістичних помилок. Серед таких, перш 
за все, невпізнані ідіоми, що веде до буквального, а, значить, і в більшості випадків, до не-
правильного перекладу, нерозпізнані алюзії, каламбури, метафори тощо. 

Субтитрований переклад, про який мова піде нижче, повинен зважати на обмеженість 
кількості мовних знаків на екрані, що зумовлено чисто технічними причинами, та їх 
правильною візуальною сегментацією, що примушує перекладача до лаконічності та 
когерентності висловлювання. Проте у перекладача субтитрів, незважаючи на згадані об-
меження, як правильно зазначає Г.І. Олефір у своїй розвідці, все-таки є більша гнучкість, 
ніж у дубльованому перекладі, який вимагає жорсткої синхронізації [3: 233]. Зі сказано-
го вище випливає, що будь-які перекладацькі прийоми, які призводять до декомпресії 
тексту, не є прийнятними в кіноперекладі з суто технічних причин, а також з огляду на 
те, що будь-які пояснення необхідні для глядача перекладеного фільму, виглядатимуть 
смішними та незрозумілими у вустах героїв, оригінальне мовлення яких розраховано на 
аудиторію, яка вже володіє необхідними фоновими знаннями.

Аналіз низки розвідок з кіноперекладу, в тому числі статті Ярослави Кривонос, яка 
проводила опитування студентів і молоді щодо того, які підходи до перекладу комедійних 
та анімаційних фільмів сприймаються найкраще [4: 317], та наш власний досвід дозволи-
ли сформулювати гіпотезу щодо субтитрування англомовних комедій українською мовою, 
яка полягає в тому, що переважаючою стратегією перекладу в цьому кіножанрі є “одомаш-
нення”, а труднощі полягають у складності, а інколи і неможливості відтворення гри слів 
іншою мовою, правильному відтворення мовних регістрів, перекладі реалій та алюзій.

Для доведення правильності цієї гіпотези нами були обрані оригінальні субтитри 
англійською мовою та їх український переклад з сайту antusyrzhuk релігійної комедії 
“Життя Брайна”, створеної авторами відомого англійського комедійного серіалу “Монті 
Пайтон” [ 9]. 

Цей художній фільм, який не без купюр і тривалих дискусій вийшов в прокат в Англії 
та їнших європейських країнах на початку 80-х років минулого століття, оповідає про 
життя Брайяна Коена, який народився в ту саму ніч, що й Ісус Христос, і якого помилко-
во прийняли за сина Божого, як волхви, так і жителі Назарета. Фільм в комедійній формі 
оповідає про боротьбу між релігійними угруповуваннями в Іудеї І століття нашої ери, 
притистояння римському пануванню, життя та побут місцевого населення. Незважаючи 
на жорстку критику з боку деяких представників англіканської церкви та англійського 
суспільства того періоду, які вважали цей фільм богохульством, він все-таки був пози-
тивно сприйнятий більшістю глядачів і критиками та мав комерційний успіх. Відомий 
релігієзнавець і член Генерального синоду, професор Річард Баридж написав про цей 
фільм, що він насправді віддає дань пошани Ісусу Христу і “відображає месіанський рух, 
поділений на багато частин, в Іудеї 1-го століття в історичному аспекті, можливо, краще, 
ніж будь-який інший фільм про Ісуса Христа” [10]. 

Самі автори фільма вважали, що він є не тільки релігійною сатирою, а й висміюван-
ням англійського суспільства та політичної боротьби у 80-х роках минулого століття в цій 
країні, перенесеним на тло історії біблейних часів [11]. У фільмі висміюються, насампе-
ред, ідолопоклонство та догматичне мислення. Тому одним із основних засобів досягнен-
ня сатиричного ефекту в цьому кінофільмі є вживання сучасної політичної термінології, 
пов’язаної з класовим розшаруванням суспільства, боротьбою за права окремого індивіда, 
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гендерним питанням, методами політичної боротьби, в тому числі терористичними, та 
таке інше, які контрастують з тією уявою, що її має глядач про цей період давньої історії. 
Аналіз субтитрів показує, що цей комедійний компонент перекладач перевтілює мовою 
перекладу без особливих проблем, комбінуючи традиційний переклад біблейних фраз зі 
стандартними фразами, які є частиною сучасного політичного дискурсу, наприклад: 

“Blessed is just about anyone with a vested interest in the status quo”. 
“Благословенний будь-хто, у кого є шкурний інтерес у статусі кво” [9, рядок 138].
В багатьох випадках політична риторика доводиться авторами фільму до абсурду, як, 

наприклад, в ситуації з учасником одного з релігійних угрупувань чоловічої статі, який 
бажає перетворитися на жінку і народжувати дітей:

“We shall fi ght the oppressors for your right to have babies, brother…” 
“Ми будемо боротися з гнобителями за твоє право народжувати, брате... ” [9, рядки 

351-352].
Очевидним є те, що абсурдність цієї ситуації є транслінгвістичною за своєю при-

родою і переклад таких комунікативних контекстів не є проблемою для перекладача у 
більшості випадків. Те саме вірно і щодо ситуації на ринку, де Брайян Коен, який уосо-
блює собою англійську ментальність, не бажає торгуватися з продавцем, який уособлює 
собою місцеву культуру, в якій торг був обов’язковим атрибутом купівлі-продажу.

Проте інколи все-таки ми можемо спостерігати втрату певних алюзій, які відсилають 
глядача до сучасних йому соціальних і політичних питань, як, наприклад, в наступній 
ситуації, де гендерне розрізнювання, яке бачимо в оргіналі, було втрачене в перекладі:

“Yeah, I think Judith’s point of view is very ... provided the movement never forgets that it 
is the inalienable right of every man or woman.”

“Так, я вважаю, що Джудіт має рацію ... за умов, що рух не забуває, що це невід’ємне 
право кожної людини чи жінки” [9, рядки 322-324].

Переклад звучить алогічно, адже жінка теж є людиною. В результаті алюзивність до 
термінології гендерного питання була втрачена. Тому адекватним був би переклад “кож-
ного чоловіка чи жінки”. 

Не була зчитана перекладачем і прихована алюзія на текст Святого Письма і в на-
ступному прикладі:

“Why aren’t women allowed to go to stoning, Mum? – It’s written”. 
“Мамо, чому жінкам не можна ходити на забивання камінням? – Такий закон, ось 

чому” [9, рядок 147].
Очевидно, що переклад репліки “такий закон” не обов’язково відсилає нас до Закону 

Божого і може розумітися як закон світський.
Приховані алюзії на відомі біблейні сюжети часто в перекладі субтитів 

відтворюються методом семантичного розвитку, де згадування ходіння по воді Червого 
моря перетворюється на сорок років блукань в пустелі з пророком Мойсеєм: 

“I’m Kosher, Mum! I’m a Red Sea pedestrian, and proud of it! ”
“Я кошерний, мамо! Мене Мойсей водив сорок років і я цим пишаюся!” [9, рядок 309].
Часто абсурдність ситуації спирається на фонові знання глядача, без яких гуморис-

тичний ефект не може бути досягнутий, як, наприклад, у сцені з дрібним торговцем, який 
пропонує страви глядачам на римському стадіоні, перша з яких є відомим з історичних 
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джерел делікатесом римлян того історичного періоду, а решта – придумані страви з аб-
сурдними назвами:

“Larks’ tongues. Wren’s livers. Chaffi nch brains. Jaguars’ earlobes. Wolf’s nipple chips. 
Get them while they’re hot. They are lovely. Dromedary pretzels, only half a dinar.”

“Язички жайворонків. Печінки волового ока. Мізки зяблика. Мочки вуха ягуара. 
Смажені вовчі соски. Налітайте, поки гарячі. Дуже смачно. Верблюжі кренделики, тіль-
ки півдинара” [9, рядки 316-319].

В цьому випадку ми можемо тільки сподіватися, що українська глядацька аудито-
рія має той же самий обсяг фонових знань щодо римської історії, що й англійська, для 
якої “язичкі жайворонків” є відомим давньоримським блюдом. Проте в наведеному 
вище прикладі перекладу “wren’s livers” як “печінки волового ока” ми вбачаєму іншу 
проблему, пов’язану з нечастотністю вживання орнітологічного терміна “волове очко” 
в повсякденній українській мові, через що це словосполучення може бути невпізнане 
українським глядачем як назва пташки, в той час для англійська назва “wren” є пошире-
ною в розмовній англійській і не викликає проблем з розумінням змісту. Нам здається, 
що перекладач повинен був у цьому випадку застосувати стратегію “одомашнення” для 
перекладу цієї орнітологічної назви, замінивши її методом генералізації на “горобця”, 
адже волове очко належить до родини гороб’їних. Еквівалентний переклад, застосова-
ний перекладачем без урахування необхідності “одомашненя”, призвів до незрозумілості 
перекладеного тексту, через що комічність ситуації була частково втрачена.

Так само, з нашої точки зору, треба було “одомашнити” в перекладі і назву підземної 
частини системи, яка підігрівала римські підлоги та бані, оскільки вживання еквівалент-
ного історичного терміну видається малозрозумілим для української аудиторії:

“And from there proceed directly to the hypocaust…” 
 “А звідти потрапляємо прямо в гіпокауст... ”[9, рядок 536]. 
В цілому ж переважаючою стратегією перекладача субтитрів все-таки було “од-

омашнення”, яке послідовно використовувалось в перекладі прізвиськ та мікротопонімів 
і здійснювалось шляхом еквівалентного перекладу, інколи з елементами транспозиції, як 
в останньому із трьох прикладів:

“Our commando unit will approach from Fish Street under cover of night… – Наш загін 
наблизиться з Рибної вулиці під покровом ночі... ” [9, рядок 522]. 

“I was too busy talking to Big Nose”.
“Я теж, бо говорю з Носатим ” [9, рядок 108]. 
“What was his name?” – “Naughtius Maximus”
“ І як його звали? ” – “Пустотливус Максимус”[9, рядок 688]. 
В деяких випадках прізвиська в процесі “одомашнення” піддавалися модуляції або 

семантичному розвитку, як, наприклад, у випадку з назвою крупного морського брюхо-
ногого молюска, який перетворюється на відомого українцям “равлика”:

“Oh, you’re not so bad yourself, Conch Face”.
 “Ой, та ти теж красень, морда равликом” [9, рядок 117].
Стратегія “одомашнення” була вжита і для перекладу реалій, наприклад, для пере-

кладу назви дуже специфічного кондитерського виробу, який не має еквівалента в укра-
їнській мові і був перекладений методом генералізації:

“Have a scone …” – “Пригощайся булочкою”... [9, рядок 843]. 
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Комічність в аналізованому кінофільмі досягається також доволі поверхневими під-
ходами, як, наприклад, дефект мовлення римського патріція, через що його репліки і 
монологи стають малозрозумілими. В перекладі ці фонетичні особливості мовлення пер-
сонажа були адекватно вітворені перекладачем шляхом майже суцільної заміни фонеми 
“р”, яка для деяких людей є складною у вимовлянні, на “г”, наприклад:

“No, no. “Spiwit”, “bwavado”, a touch of “dewwing-do” – “Ні, ні. Гумог, бгавада, тгохи 
хогобгості” [9, рядок 658]. 

Загальновідомими є проблеми і з перекладом каламбурів, які є характерною рисою 
комедійних фільмів, наприклад:

“Guard, nail him up! Nail some sense into him!”
 “Охорона! Прибийте його цвяхами! Ану навчіть його розуму!” [9, рядок 596]. 
В даному випадку каламбур побудований на одночасній реалізації значення ідіоми 

“to nail some sense into somebody” (буквально: вбити комусь в голову здоровий глузд) 
та прямого значення дієслова “to nail”, що означає “прибивати цвяхами”. В перекладі 
останнього речення реалізовано лише перше значення, але його втрата компенсується 
супроводжуючим його візуальним рядом та безпосереднім мовленнєвим контекстом, в 
якому друге значення реалізується в попередньому висловлюванні. 

Проблемою в перекладі комедійних фільмів, як, до речі, і фільмів інших жанрів є 
нерозпізнавання ідіоми та її буквальний переклад, як, скажімо, в нижче наведеному при-
кладі, де ідіома “to get pissed” зі значенням “напитися” перекладена буквально і невірно, 
хоча віршованість рядків та занижений мовленнєвий регістр збережений:

“And go out and get pissed” – “І гуляти, і сцяти” [9, рядок 77].
Невірно була перекладена і ідіома “to take somebody to cleaners”, яку з опорою на 

комунікативну ситуацію і відеоряд треба було перекласти як загрозу фізичної розправи, 
а не загрозу відправити когось просити милостиню:

“One more time, mate, and I’ll take you to fucking cleaners!” 
“Ще раз скажеш, зараза, підеш жебрати!” [9, рядок 119].
Звернення “You, silly sods!”було також перекладено невірно як “дурні содоміти”, що 

є буквальним перекладом з опорою на застаріле значення цього слова, яке майже ніколи 
не реалізується в розмовному регістрі сучасної англійської мови. Правильним з опорою 
на відеоряд був би переклад з використанням слів на кшталт “придурки”, “ідіоти” або 
будь-якої іншої мовної одиниці широкої семантики з негативним забарвленням.

Проведений аналіз субтитрів до розглянутої кінокомедії в цілому довів висунуту 
нами на початку гіпотезу про переважання стратегії “одомашнення” в перекладі комедій-
них кінотворів. Саме такий підхід разом з правильним відтворенням регістрів мовлення 
та алюзивності забезпечив адекватність розглянутого перекладу і в цілому свідчить про 
високий фаховий рівень перекладача. Як ми і очікували, труднощі перекладу цього жан-
ру пов’язані, серед іншого, з різним обсягом фонових знань глядачів оригіналу і глядачів 
субтитрованого продукту, нерозпізнаванням ідіоматичних висловів у вихідному тексті та 
складністю відтворення гри слів у перекладі.
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ЕВОЛЮЦІЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗАСАД КРИТИКИ ПЕРЕКЛАДУ:
СИСТЕМАТИЗАЦІЯ МОДЕЛЕЙ АНАЛІЗУ

Стаття присвячена моделям критики перекладу, що були розроблені науковцями з 
метою оцінювання якості перекладу на основі різних перекладознавчих парадигм. Мо-
делі вивчено з огляду на їх співвідношення із основними теоріями перекладознавства. 
Зроблено спробу систематизувати та визначити моделі через ідентифікацію основних 
принципів аналізу та виявлення ключових складових. 

Ключові слова: критика перекладу, модель критичного аналізу, оцінювання якості 
перекладу

На сучасному етапі розвитку перекладознавства критика перекладу як самостійна 
наукова дисципліна поступово набуває ознак теоретичної системи, наповнюється зміс-
том, випрацьовує власний категоріальний апарат та методологію, розбудовує ієрархію 
та розширює межі функціональності. Основною метою статті є простежити як еволю-
ціонують засадничі принципи теорії критики перекладу і виокремити її сталі та змінні 
компоненти. Тому виокремимо та систематизуємо різноманітні моделі, запропоновані 
перекладознавцями для критичного аналізу перекладів; виділимо складові аналізу, а 
саме методи, критерії, етапи та рівні в межах конкретної моделі.

У переважній більшості випадків перекладні тексти a priori сприймаються як хибні 
або помилкові [17: 3]; подібно і слово критика традиційно тлумачиться як явище нега-
тивне, спрямоване на виявлення хиб, хоча критика вже не є критикою, якщо зводиться 
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виключно до негативної оцінки [13: 39]. Критик перекладу повинен проаналізувати ори-
гінальний та перекладний тексти, а також усі просторові, часові, соціальні та інші зв’язки 
між текстами [15: 173]. В діалогічній площині автор-перекладач критик виконує «роль 
посередника між різними виявами розуміння «свого» й «чужого», який балансує «на 
межі контекстів та повинен зберігати рівновагу між позиціями творця та тлумача, і при 
цьому не випускати з уваги рецептивні можливості адресата перекладу» [8]. 

На основі наукових теорій перекладознавста дослідники намагалися розробити про-
цедури оцінювання якості перекладу та запропонувати параметри для критичного аналі-
зу, які необхідно піддати ретроспективному осмисленню. 

Почати варто із огляду нормативної моделі, вибудуваної навколо категорій «адек-
ватність» та «еквівалентність». Під адекватним розуміємо переклад, що вільно передає 
вихідне повідомлення та відповідає нормам мови перекладу [10: 72]; за неадекватним 
перекладом постає буквалістичний або вільний переклад. Категорія «еквівалентність» 
вирізняється неоднорідністю та множинністю значень: функціональна, стилістична, тек-
стуальна, комунікативна та ін. [16: 170]. На питання про ступінь близькості вихідного 
та перекладного текстів відповідь можна знайти в багаторівневій теорії еквівалентності, 
що базується на принципах семіотики (у функціональній типології Егера-Швейцера [3], 
у п’ятирівневій моделі Комісарова [4; 5], у схемі рівнів еквівалентності Гака [1] тощо). 
Модель Комісарова основана на визначенні відповідності тексту перекладу так званій 
нормі перекладу. Йдеться про сукупність вимог, що висуваються до якості перекладу та 
необхідності дотримання норм еквівалентності перекладу, жанрово-стилістичної норми 
перекладу, норми перекладацького мовлення, прагматичної норми перекладу та конвен-
ційної норми перекладу. Перелічені норми забезпечують можливість встановлення сту-
пеня еквівалентності та адекватності тексту перекладу вихідному тексту, а також відпо-
відності нормам та узусу мови перекладу. Важливими є оцінка та врахування прагматич-
них, жанрово-стилістичних та конвенційних норм, що очолюють ієрархію нормативних 
показників. Встановлення еквівалентності, тобто максимально можливої лінгвістичної 
близькості тексту перекладу до тексту оригіналу, не гарантує адекватності перекладу в 
цілому. Відкритим залишається питання про еквівалентність на прагматичному рівні. 
На думку Н. Гарбовського, адекватним переклад роблять власне прагматичне значення 
та комунікативний ефект, навіть при відсутності еквівалентності на семантичному та 
синтаксичному рівнях [2: 301]. 

Концепція якості перекладу, яку розробили В. Сдобников та О. Петров, має в основі 
поєднання критеріїв еквівалентності та адекватності, які розглядають у стосунках ієрар-
хії, де вибір рівня еквівалентності зумовлений завданням адекватності перекладу. Таким 
чином, еквівалентність є категорією, що підпорядковується адекватності і є другорядною 
щодо до неї. Зазначений підхід співзвучний із думкою О. Чередниченка про те, що екві-
валентність є лише засобом досягнення адекватності [11: 23-24]. Автори встановлюють 
різні способи співвідношень зазначених критеріїв, найбільш типових для кожного типу 
перекладу [9: 213-215]. На їх думку, якісний переклад – це переклад, адекватний в ціло-
му, але не еквівалентний на рівні окремих сегментів тексту. 

В одній площині із нормативним підходом розвивалася лінгвістична модель, що 
розпочала свій розвиток із семантики та структурного синтаксису, але з часом розшири-
ла межі дослідження, звертаючись до прагматичних, соціальних та культурних аспектів 
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тексту. В. Коллер запропонував три основні стадії оцінки якості перекладу: 1) критика 
вихідного тексту з огляду на можливість його перенесення у цільову мову, 2) порівняння 
перекладів та опис використаних методів перекладу; 3) оцінка перекладу відповідно до 
його адекватності рисам тексту, описаним в першому пункті з урахуванням мета-лінгвіс-
тичних чинників [19]. 

Нео-герменевтична модель головно орієнтується на суб’єктивні та інтуїтивні чинни-
ки оцінки перекладу, розуміючи переклад виключно як індивідуальний творчий процес, 
що своєю суттю унеможливлює систематизацію, узагальнення та правила [23]. Оцінка 
якості перекладу розглядається лише в рамках певного акту перекладання, тобто як індиві-
дуальна спроба творчого пошуку. Надзвичайно важливими є «врахування соціолінгвістич-
них преференцій та норм, відмінних від притаманних вихідному тексту» та «переоцінка 
першого варіанту перекладу з огляду на категорію «прагматичність» [28: 66].

Пошуки оптимального співвідношення між оригінальним та перекладним текстом до-
зволили К. Райс запропонувати текстотипологічну модель, що висуває ряд категорій: 
тип тексту, внутрішньомовні інструкції (об’єктивні співвідношення мов) та позамовні де-
термінанти (ситуація, час, тема). Важливою є відповідність перекладу типу оригінального 
тексту, який спирається на функцію опису (повідомлення інформації), функцію вираження 
(емоційні та естетичні переживання) або функцію звертання (заклик до дії чи реакції), а 
також виокремлює групу аудіомедіальних текстів. Критично оцінюється аналогія, спрямо-
вана на збереження естетичного впливу (без забезпечення інваріантності на рівні плану 
вираження) і дотримання вимог позамовного середовища та ступінь участі додаткових за-
собів вираження в створенні цілісної змішаної літературної форми [25]. Подальші розроб-
ки К. Райс у співпраці із Г. Фермеєром, а саме здобутки «скопос-теорії» [24], вивищують 
мету перекладу як основний визначник стратегії перекладу та розглядають перекладача 
як центральну фігуру міжмовної комунікації. Зазначена теорія змістила акценти критики 
з лінгвістичної відповідності до функціональної адекватності, розуміючи переклад пере-
довсім як процес міжкультурного спілкування, кінцевим продуктом якого є текст, здатний 
адекватно функціонувати у відповідних ситуаціях та контексті використання [26: 3].

Функціональна модель критичного аналізу, запропонована М. Амманн, повністю 
орієнтована на адресата перекладу. Аналізу зазнає транслят, а сам аналіз проходить че-
рез п’ять фаз: визначення функції транслята; визначення внутрішньо текстової когерент-
ності транслята (смислова єдність, формальна єдність, відповідність форми та змісту); 
визначення функції вихідного тексту; визначення внутрішньотекстової когерентності ви-
хідного тексту; визначення інтртекстуальної когерентності між транслятом та вихідним 
текстом. Основою для виявлення функції транслята служить створення моделі читача, 
тобто уявлення про такого читача, який шляхом використання певної стратегії читання 
приходить до певного розуміння тексту [12]. Розуміючи переклад як комплексний акт 
комунікації між автором оригіналу, перекладачем-читачем і перекладачем-автором та 
читачем перекладу, М. Амманн пропонує розглядати процес перекладання як створення 
сценаріїв в межах фреймів, заданих оригіналом. 

Дещо в іншому вимірі працює функціональність у прагматичній моделі, яку запро-
понувала Д. Гауз. Її можна розглядати як складову лінгвістичної моделі і як самостій-
ну модель. Розуміння перекладу як процедури досягнення семантичної, прагматичної 
та текстуальної еквівалентності [18: 37] спонукає дослідницю за основу для критичної 
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оцінки перекладу взяти аналіз дискурсу вихідного тексту (регістр, тематична сфера, си-
туація, форма комунікації з аналізом на трьох рівнях мови) та жанр (фактично – тип 
тексту), на базі яких складається індивідуальна функція тексту. Визнаючи значний вплив 
на формування своєї концепції М. Галлідея та Празької лінгвістичної школи, дослідниця 
пропонує розрізняти відкритий переклад, що має на меті ознайомити читача із функцією 
оригіналу в первісному лінгвокультурному оточенні через іншу мову, та закритий пере-
клад, що імітує функцію оригіналу у іншому дискурсному фреймі [18: 29]. 

Для біхевіористичної моделі [18: 4] точкою відліку слугує реакція реципієнта. 
Об’єднавчою ідеєю усіх досліджень такого штибу є еквівалентність відгуку [22: 182] у 
вже тепер класичному тлумаченні Ю. Найди. Йдеться про динамічну (функціональну) 
еквівалентність, під якою слід розуміти не ідентичну реакцію реципієнтів (вона немож-
лива через різні культурні, соціальні та історичні контексти), а лише подібну за своєю 
природою. Також запропоновано критично оцінювати загальну ефективність комуні-
кативного процесу та розуміння намірів автора перекладачем. З-поміж трьох основних 
груп критеріїв оцінювання, а саме: орієнтованих на зміст, форму та відгук одержувача 
повідомлення – остання група викликає найбільші сумніви. Хоча практичні спроби оці-
нити відгук на перекладні тексті були здійснені та описані досить вичерпно [21], відкри-
тим залишається питання про мінімальне залучення оригіналу у процес оцінки. 

Спробою осмислити переклад як складову літературного процесу є дескриптив-
на модель, віддзеркалена в теорії полісистеми, до розвитку якої спричинився Ґ. Турі. 
За основу автор приймає твердження про те, що «переклади, фактично, належать 
лише одній системі», тобто цільовій [29: 19], нівелюючи важливість вихідного тек-
сту. Звужуючи вектор багатофокусних підходів, що враховують контексти як оригі-
нальної, так і перекладної системи до функціонування перекладу лише у системі ці-
льової культури, дослідники унеможливлюють чітке визначення тексту як перекладу, 
оскільки відсутні виразні критерії його трактування саме у такій якості. М. Скрівен 
критикує доктрину Ґ. Турі, вважаючи що не всі оціночні твердження є суперечливими 
виразниками власних смаків, натомість багато з них «мають тверде підґрунтя у ви-
гляді фактів та визначень» [27: 13]. 

Повніше бачення засад дескриптивного підходу стало здійсненним у полісистемній 
моделі Р. ван ден Брока та його послідовників, що засноване на порівняльному аналізі 
вихідного та перекладного тексту, в якому зіставлено фонетичні, лексичні та синтаксич-
ні компоненти; риторичні, наративні та поетичні фігури, а також конвенції з урахуван-
ням функції кожного явища в тексті. Після опрацювання фактичного матеріалу, зміни 
в перекладному тексті поділяють на об’єктивні та суб’єктивні, тобто такі, що залежать 
виключно від рішення перекладача [14]. Зазначений підхід свідчить про потребу чітко 
розмежовувати відхилення, зумовлені соціокультурним контекстом, індивідуальні пе-
рекладацькі зсуви та власне помилки. Перекладач може свідомо деформувати певний 
параметр тексту, вирішуючи власні надзавдання, та встановлює перекладацькі відпо-
відники за власною моделлю якісного перекладу. Перекладацькі помилки, натомість, 
з’являються несвідомо. Їх основна причина пов’язана з рівнем сформованості профе-
сійної компетенції та знанням мови оригіналу та перекладу [2: 514]. Типові помилками є 
функціонально-змістові, мовні (порушення норм лексичної та морфо-синтаксичної ком-
бінаторики рідної мови, помилки у словотворенні, синтаксичні помилки), орфографічні, 
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нормативно-стильові та ін. Завершальним етапом критичного висновку є узагальнення 
щодо норм, методів та стратегій, обраних перекладачем. 

Якісно новий крок у розвитку критики перекладу був здійснений послідовниками 
деконструктивістської моделі [18: 9]. Переклад піднявся до рівня філософського по-
няття, що поглинає та транстекстуалізує оригінал, знищуючи межі та ієрархіє між ними. 
Критика розглядає переклад та оригінал як континуум, де оригінал переходить у пере-
клад через неперервну послідовність, в якій перекладач є зв’язною ланкою. Опираючись 
панівним тенденціям «поглинання» оригіналу в перекладі західної «імперіалістичної» 
традиції, Л. Венуті виступає за етноцентричний, лінгвістично-маркований переклад, що 
чітко окреслює відмінності між вихідною та цільовою культурою [20]. З такої позиції 
дослідник пропонує оцінювати якість перекладу: порівнюючи вихідний та перекладний 
тексти необхідно виявити в них співвідношення втрат та надбань, визначити дискурсив-
ну практику перекладача, проаналізувати, яким чином культурні елементи асимільовані 
в цільовому тексті, розглянути ідеологічні та інституційні детермінанти, що розкрива-
ють значення тексту в ширшому соціальному та історичному контексті [30: 10-11]. Така 
зміна наукового фокусу стала потужним рушієм у перекладознавстві та спричинилася 
до так званого «культурного повороту». Попри очевидне застереження стосовно того, 
що етноцентричність у перекладі можлива не завжди, цінною видається спроба автора 
зберегти у цільовій мові невластиві їй лінгвістичні елементи культурогенезу. 

Огляд критичних моделей був би не повним, якби не звернувся на надзвичайно плід-
них критичних положень, якими оперував В. Коптілов у рамках науково-естетичної 
моделі, яку у своєму дослідженні підсумувала І. Одрехівська. Дослідниця зазначає, що 
«професор неодмінно послуговувався положеннями теорії та історії українського пере-
кладу, у світлі яких і аналізував та оцінював переклади, проте не належав до методоло-
гічних пуристів» [7: 124]. Визнаючи критику перекладу як одну з перекладознавчих дис-
циплін, В. Коптілов виділяє три частини, що складають її основу: власне перекладацька 
критика (оцінка перекладу на основі зіставлення з оригіналом), літературознавча крити-
ка (аналізує добір творів, вивчає індивідуальність перекладача та автора), лінгвістична 
критика (дає оцінку мовним засобам та відповідності нормам) [6]. У межах лінгвістичної 
критики зіставляються відповідності до оригіналу на фонетичному, ритмічному (в по-
езії), морфологічному, лексичному та синтаксичному рівнях. Пропонується враховувати 
такі чинники впливу на процес перекладу як різночасове прочитання тексту, відмінності 
соціокультурних середовищ та вимоги стилістичних систем оригіналу та перекладу. 

Подібно до В. Коптілова, А. Берман стверджував, що методів критики перекладу може 
бути стільки ж, скільки і теорій перекладу. Свою модель він сам назвав аналітичною мо-
деллю, зазначаючи, що її можна модулювати відповідно до мети аналітика та пристосо-
вувати до всіх стандартизованих типів тексту. Його «аналітичний шлях» розгалужується 
в широкий спектр різнозноскерованих дій. Спершу критикові слід вчитатися в переклад, 
що дозволить йому неупереджено оцінити функцію, контекст та стиль. Далі повинно від-
бутися критичне прочитання з метою маркування проблематичних сегментів тексту. Дру-
гим кроком є звернення до оригіналу, в межах якого необхідно оцінити текст з позиції 
віддзеркалення в ньому вихідного культурного середовища. Третім кроком є власне ре-
тельний аналіз перекладацьких рішень. При опрацюванні фактичного матеріалу критикові 
перекладу запрпоновано враховувати факти особистої біографії перекладача, методи його 
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роботи, ідеологічні переконання, тощо. А. Берман застерігає, що критичний аналіз не по-
винен перетворитися на полювання за помилками, а радше має стати спробою з’ясувати 
причини, що зумовлюють перекладацькі трансформації. Останній крок – аналіз рецепції 
тексту в цільовій культурі заради з’ясування його відповідності функції оригіналу. Запро-
поновані кроки є вичерпними щодо врахування оціночних дій, необхідних для повноцін-
ного критичного осмислення. Дослідник наполягає на первинності вражень від перекладу: 
«дозволити собі повністю розчинитися у враженнях означає створити ґрунт, з якого по-
винна вирости критика» [13: 51]. Ця модель стала потужним рушієм у розвитку наукової 
критики перекладу. Вона слугувала як точка відліку для Л. Г’юсона, котрий запропонував 
власну аналітичну методологію, складену із шести основних етапів. Першою процедур-
ною ланкою є ознайомлення із усіма параметрами вихідного тексту та процесу перекладу. 
Другий та третій крок передбачають роботу із текстами на мікро – та мезорівнях, з орі-
єнтацією на текст-джерело, тобто опрацювання усіх елементів текстів (макрорівень), ви-
значаючи ті з них, які особливо важливі (мезорівень). Поступово критик просувається до 
макрорівня і висуває гіпотезу щодо результату перекладу, яку додатково необхідно протес-
тувати на інших уривках тексту [17]. У цьому підході цінною є систематизація процедур 
критичного аналізу, запропонована в рамках аналітичного підходу. 

У статті ми виокремили і системно описали критичні моделі аналізу перекладів, роз-
роблені перекладознавцями з метою оцінити якість перекладів та визначити їх роль та 
місце у цільовій полісистемі. Перші спроби створити модель критичного аналізу були 
узагальненими і не пропонували детально розроблених структур, тоді як сучасні моделі 
критики перекладу мають розроблену структуру (етапи, рівні) та випрацюваний катего-
ріальний і термінологічний апарат. Сталим компонентом більшості моделей є категорія 
«якість», складовою якої є «адекватність». 

Критика перекладу з моменту свого усталення як самостійної дисципліни зазнала 
еволюційних змін. Спостерігаємо зміщення акценту з нормативності до прагматичності. 
Науковці більше не розглядають відповідність нормам перекладу, вихідної і цільової мов 
як самоціль перекладу і запоруку якості. Категорія «еквівалентність» поступово втрачає 
актуальність і поступається ширшій категорії «адекватність», яка дозволяє визначити 
переклад як якісний навіть за умови невідповідності оригіналу певних сегментів тек-
сту. Значно розширилося поле критичного аналізу: критика перекладу цікавить не лише 
текст перекладу, але й широкий спектр позатекстових явищ (соціальних, культурних, 
ідеологічних тощо), які можуть чинити вплив на перекладацькі стратегії та помилки. 
Категорія «якість» в певний період відійшла на другий план, але аналітичний підхід, що 
домінує у новочасних моделях, повернув її до структури аналізу в новому тлумаченні. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ КРИТИКИ ПЕРЕВОДА:
СИСТЕМАТИЗАЦИЯ МОДЕЛЕЙ АНАЛИЗА

Статья посвящена моделям критики перевода, которые были разработаны уче-
ными с целью оценивания качества перевода на основе различных переводоведческих 
парадигм. Модели изучено с учетом их соотнесенности с основными теориями пере-
водоведения. Совершена попытка систематизировать и определить модели через иден-
тификацию основных принципов анализа и выявление ключевых составляющих. 
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THE EVOLUTION OF THEORETICAL PRINCIPLES 
OF TRANSLATION CRITICISM: 

SYSTEMATIZATION OF ANALYSIS MODELS
The present paper sets out to examine existing models of translation criticism elaborated 

for assessing translation quality by scholars within a wide range of translation studies para-
digms. The models have been studied with regard to their relation to the milestone translation 
studies theories. An attempt has been made to systematize and to label the models by identify-
ing their major analysis principles and tracing their core components.
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ЛІТЕРАТУРНІ ІМЕНА ЯК ОБ’ЄКТ ПЕРЕКЛАДУ
(НА МАТЕРІАЛІ НІМЕЦЬКОГО, УКРАЇНСЬКИХ І РОСІЙСЬКИХ ПЕРЕКЛАДІВ 

ПОВІСТІ-АНТИУТОПІЇ ДЖОРДЖА ОРВЕЛЛА «ANIMAL FARM”)

Імена в повісті-антиутопії Джорджа Орвелла «Animal Farm” виступають носіями 
національної й соціальної інформації про героїв, а також носіями їхніх особистісних 
характеристик. За типом характеристики, яку виражають імена, їх можна розділити 
на класифікаційні, промовисті імена, іме на-уособлення. Залежно від типу імені і його 
структури способи перекладу варіюються від транскрипції, транслітерації до кальку-
вання, парафрази, утворення оказіонального імені.

Ключові слова: літературне ім’я, класифікаційні, промовисті імена, транскрипція, 
транслітерація, калькування, парафраза, одомашнення, очуження.

Повість-антиутопія Джорджа Орвелла (справжнє ім’я – Ерік Артур Блер) «Animal 
Farm”, написана в 1943-1944 роках і вперше видана в серпні 1945 р., була задумана як 
сатира на події в Радянському Союзі після революції 1917 року. Попри той факт, що 
описані часи давно минули, а держава розпалася, твір не втрачає актуальності й сьогод-
ні. Твір посідає 61 місце у Топ-100 найкращих книг усіх часів журналу Ньюсвік [1] і 31 
місце в Рейтингу найкращих творів 20 століття за версією Time magazine [2]. З моменту 
виходу його було перекладено сімдесятьма мовами світу і видано мільйонними тира-
жами. Деякими мовами твір перекладали неодноразово, підходи й інтерпретації пере-
кладачів певною мірою відрізняються, тож постає запитання, чи всі вони відбивають 
інтенції автора. Проте, якщо аналізу власне твору присвячено чимало наукових розвідок, 
переклади залишаються практично поза увагою науковців. Тут варто згадати дві статті 
О. Лучук, присвячені історії створення українських перекладів [3; 4], і статтю А. Іван-
ченка, в якій коротко охарактеризовано переклад Юрія Шевчука [5]. На різних сайтах 
розміщено невеликий відгук В. Прібиловського про перший переклад російською мовою 
[6] та інтерв’ю німецького перекладача Міхаеля Вальтера, в якому він зазначає, що пере-
клад “Animal Farm” вдався краще ніж переклад роману “1984” [7]. Детальний аналіз пе-
рекладів відсутній. З огляду на це доцільним видається зіставлення перекладів різними 
мовами, аналіз інтерпретацій й піходів різномовних перекладачів з метою встановлення 
методів перекладу, що забезпечують адекватне відтворення інтенцій автора з урахуван-
ням особливостей сприйняття тексту представниками різних культурних спільнот. 

Перекладати твір почали одразу після його виходу друком. Перший переклад ні-
мецькою мовою вийшов у 1946 році в Цюриху у видавництві Amstutz, Herdeg & Co, 
перекладач – N. O. Scarpi (справжнє ім’я – Фридрих Бонді). Цікаво, що цей переклад 
перевидавали багато разів під різними назвами. Першою була назва «Farm der Tiere“, в 
1948 році (за припущенням Німецької національної бібліотеки) переклад вийшов у Від-
ні у видавництві Novitas-Zeitungs – u. Zeitschr.-Verl.-Ges. під назвою «Die Republik der 
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Tiere: eine Erzählung“, а в 1949 був опублікований у трьох номерах журналу «Der Monat“ 
(Західний Берлін) під назвою «Der Hofstaat der Tiere». Пізніше переклад знову виходив 
під назвою «Farm der Tiere“. Чи були такі зміни рішенням перекладача, чи видавництв і 
редакцій невідомо. В 1982 році з’явився переклад «Farm der Tiere“ Міхаеля Вальтера [9]. 
З тих пір постійно перевидається саме він. 

В СРСР твір був заборонений, тому перші переклади виходять за кордоном: в 1947 
році в Мюнхені у видавництві «Прометей» – авторизований переклад українською мо-
вою Івана Чернятинського (справжнє ім’я – Ігор Шевченко), а в 1950 році в Німеччині у 
видавництві «Посев» – російський переклад Марії Кригер і Гліба Струве. Український 
переклад було призначено перш за все для українців-біженців в окупованій Німеччині й 
таборах переміщених осіб [10], російський – для поширення серед російських читачів за 
«залізною завісою» [6]. В 1984 році в Канаді вийшов український переклад Ірини Дибко, 
а в 1986 в Нью-Йорку – російський переклад Володимира Прібиловського. Лише на-
прикінці 80-х років переклади починають друкувати в СРСР. В цей час виходять україн-
ські переклади Юрія Шевчука (1991), Олексія Дроздовського (1991), Наталії Околітенко 
(1992) і російські переклади Ілана Полоцка (1988), Лариси Беспалової (1989) та інші.

В перекладознавстві постійно дискутується теза, як слід перекладати художній текст, 
до чого має прагнути перекладач. Часто можна почути думку, що реципієнти тексту пе-
рекладу мають сприймати його так само, як реципієнти тексту оригіналу сприймають 
вихідний текст. Але сприйнятя поняття суб’єктивне, воно залежить не лише від тексту, а 
від індивідуальних рис реципієнтів. Очевидно, тут слід говорити радше про відтворення 
інтенцій автора. Отже, перш за все перекладач має з’ясувати, що саме хотів сказати ав-
тор, для чого служать ті чи інші стилістичні фігури і прийоми, що саме є стилістичною 
домінантою твору, а також враховувати фонові знання потенційних реципієнтів, відмін-
ність культурних традицій і світосприйняття двох народів і залежно від цього шукати 
способи їх відтворення. 

Однією із стилістичних домінант антиутопії «Animal Farm” є власні назви. Власні 
назви завжди є носіями національної інформації, антропоніми можуть бути носіями ін-
формації про стать, вік людини, топоніми можуть містити етнокультурну інформацію. 
Традиційно такі одиниці не перекладають, за деякими винятками (Roma – Rom, Рим, 
Рим, Milano –Mailand, Мілан, Милан, Wien – Відень, Вена) їх або відтворюють мовою 
оригіналу (за однакової системи письма), або транскрибують / транслітерують (якщо 
системи письма різні). Виняток становлять літературні імена, тобто імена, що функці-
онують в художній літературі і можуть бути носіями індивідуальних характеристик. В 
такому разі при транскрибуванні характеристики втрачаються, отже, реципієнт не отри-
мує важливу інформацію. Перекладачі для відтворення таких одиниць використовують 
калькування, лексичні одиниці цільової мови або утворюють власний відповідник. Про-
те чи завжди такі заміни виправдані, чи не зловживають ними перекладачі?

Німецькі лінгвісти запропонували п’ятиступеневу типологію літературних імен: 
класифікаційні (klassifi zierende), імена-уособлення (verkörpernde), промовисті (redende), 
звукосимволічні (klangsymbolische) і звукосемантичні (klanglich-semantische) імена [19, 
с. 53]. Класифікайні імена виступають носіями національних, релігійних, соціальних ха-
рактеристик; імена-уособлення набувають свого значення через співвідношення з носієм 
цього імені, який існує за межами літературного твору, це можуть бути реальні люди 
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або герої інших творів; промовисті імена завдяки своїй апелятивній мотивованості ха-
рактеризують фізичні, психічні риси своїх носіїв, їхні звички і інтереси; в основі екс-
пресивних характеристик звукосимволічних імен лежать їхні звукові властивості (звуко-
наслідування, подібність, гра звуків); звукосимволічні імена, що викликають асоціацію 
з певними апелятивами, називають звукосемантичними, при цьому йдеться лише про 
натяк на апелятив [19, с. 53-60].

Власні назви твору Джорджа Орвелла можна розділити на кілька груп: клички тва-
рин, імена людей, назви ферм і географічних об’єктів, назва пісні. Однією з найбільш 
інформативних груп є клички тварин. Тварини уособлюють керівництво і різні верстви 
населення СРСР (свині: Old Major – алегоричне поєднання образів Карла Маркса і Во-
лодимира Леніна, Napoleon – Сталін, Snowball – Троцький, Squealer втілює В’ячеслава 
Молотова і пропагандистський апарат СРСР, Minimus – збірний образ творчої інтеліген-
ції, що служила владі; коні: Boxer – втілення робочого класу, Clover – краще освічений 
середній клас, Mollie – буржуазія і збідніла частина дворянства; віслюк Benjamin уосо-
блює скептично налаштовану інтелігенцію; коза Muriel також втілює інтелігенцію; соба-
ки Bluebell, Jessie, Pincher – збірний образ ЧК, ГПУ, НКВД; ворон Moses – збірний образ 
духовенства), деякі тварини не мають імен, характеристики певних верств населення ви-
ражені імпліцитно, в їх основі лежить порівняння з рисами, приписуваними деяким тва-
ринам (the sheep – втілення простого неосвіченого народу, the hens – кулаки, селянство, 
the cat – злочинний світ). Люди також є алегоричним уособленням конкретних людей 
(Mr. Jones – російський цар Микола ІІ, Mr. Frederick – Адольф Гітлер) або груп людей 
(Mr. Pilkington – західні країни, Mr. Whymper – західна інтелігенція). 

Згідно з наведеною типологією ці імена можна розділити на:
- Класифікаційні: імена людей (Mr. Jones, Mr. Frederick), клички, в основі яких ле-

жать імена людей (Mollie, Muriel, Jessie); клички, утворені від назв об’єктів природи 
(Snowball, Clover, Bluebell);

- Імена-уособлення: клички, що співвідносяться з іменами відомих людей (Napole-
on), з біблійними іменами (Benjamin, Moses);

- Промовисті імена: клички, утворені від назв посад, професій (Old Major, Boxer) 
або предметів (Pincher); клички, в основі яких лежить характерна риса (Squealer, 
Minimus); 
Варто зауважити, що надавати тваринам імена людей і об’єктів природи (наприклад, 

рослин) – це звична традиція як в Англії, так в Німеччині, Україні, Росії. Отже, імена 
першої групи ідентифікують національну приналежність героїв. Імена двох інших груп 
містять додаткові характеристики. 

Якщо проаналізувати переклади імен, можна помітити, що способи їх відтворення 
варіюються від повного збереження автентичної форми до повної заміни всіх імен. Так, 
Napoleon збережено в усіх перекладах (Napoleon, Наполеон, Наполеон), за винятком 
перекладу Ірини Дибко (Вісарйонов), у більшості перекладах збережено Mollie (Mollie, 
Моллі, Молли), заміну на національне ім’я спостерігаємо у Івана Чернятинського (Маріч-
ка) і Ірини Дибко (Мілочка); Muriel набуває різних форм у різних перекладах (Мюріел – у 
Юрія Шевчука і Н.Околітенко, Муріелла – у О.Дроздовського, Мюриель – у Илана По-
лоцка і Володимира Прібиловського), національне ім’я використали Іван Чернятинський 
(Дереза), Ірина Дибко (Мурка), Марія Кригер і Гліб Струве (Манька); Лариса Беспалова 
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називає козу Мона (підстави для заміни одного іноземного імені іншим не зрозумілі). 
Впадає в око, що в німецькому перекладі всі імена тварин, що походять від імен людей, 
збережені в автентичній формі, отже, національна приналежність героїв чітко простежу-
ється. Використання національних імен притаманне здебільшого першим українському 
і російському перекладам, перекладачі намагалися максимально наблизити текст до ці-
льового читача, проте тим самим стирали національний колорит.

Аналогічна ситуація спостерігається з кличками собак (Jessie – Jessie, Джессі, Джес-
си; Pincher – Пінчер, Пинчер), виняток становить Bluebell (англ. дзвоник), переклад якого 
варіюється від транскодування: Блубелл [13], Блюбел [14], Блюбелл [16], Блюбель [18] до 
заміни: Glockenblume [9], Квітка [12], Ромашка [17]. Якщо німецький перекладач ви-
користовує німецький відповідник Bluebell, то російський і український використовують 
назву іншої квітки і гіперонім відповідно. Така заміна була необхідною з огляду на те, що 
в оригіналі Bluebell – сука, а український і російський відповідники „дзвоник, колоколь-
чик» чоловічого роду. В німецькому перекладі Pincher перекладено як Zwickzwack . Неіс-
нуюче в німецькій мові слово утворене шляхом контамінації zwicken + zwacken, обидва 
слова мають значення “щипати, прищепити». Заміна могла бути зумовлена асоціацією з 
прямим значенням рincher – „обценьки“. Очевидно, з цього ж виходила і Л. Беспалова, 
назвавши собаку Кусай. І. Чернятинський та М. Кригер і Г. Струве використовують на-
ціональні імена (Мурко, Лисько, Бровко; Белка, Милка и Щипун).

Крім Bluebell у творі наявні ще два імені, утворені від назв об‘єктів природи Snowball, 
Clover, які також здебільшого замінені відповідниками (Snowball – Schneeball [9], Сні-
жок [12; 13], Снежок [15; 18], Clover – Kleeblatt [9], Конюшина [10; 13], Конюшинка 
[12], Кашка [15; 17; 18]), заміни спостерігаємо у І. Чернятинського (Snowball – Білан) 
і Л. Беспалової (Snowball – Обвал), транскрипцію – у Н. Околітенко і І. Полоцка (Сно-
убол – Сноуболл, Кловер – Кловер). Проте, якщо зважати на те, що Н. Околітенко пере-
кладала не з англійської, а з російської мови, можна припустити, що джерелом був саме 
переклад І. Полоцка. 

Збережено в перекладах біблійні імена, подекуди з певною адаптацією до норм ці-
льової мови (Benjamin – Benjamin [9], Беніямін [10], Бенджамін [12; 13; 14], Вениамин 
[15; 17], Бенджамин [16; 18]; Moses – Moses [9], Мойсей [10; 12; 13], Моисей [15; 17; 18]), 
Транскрипцію англійського імені застосували лише Н. Околітенко і І. Полоцк (Мозус) 
[14; 16], знівелювавши тим самим асоціацію з Біблією. Зважаючи на те, що ворон Мой-
сей символізує духовенство, це суттєвий недолік.

Імена, утворені від назв звань і професій, відтворені за допомогою відповідників 
(Boxer – Boxer, Боксер, Боксер, Боец), калькування або парафрази (Old Major – Old Major, 
майор, Старий Майор, Мер, Старий Майор, Старик Главарь, Старый майор, Старый 
Майор). В усіх випадках конотації імен відтворені. І. Чернятинський дає тваринам укра-
їнські імена Гнідко (Boxer) і старий Марко (Old Major).

Імена людей в німецькому перекладі збережено в автентичній формі, а більшість 
українських перекладачів транскрибують або транслітерують: Mr. Jones – пан Джонс, 
містер Джонс, пан Джоунс, мистер Джонс, Mr. Frederick – містер Фредерік, містер 
Фредерик, мистер Фредерик, Mr. Pilkington – п. Пількінгтон, містер Пілкінгтон, мистер 
Пилкингтон, Mr. Whymper – містер Вімпер, містер Уїмпер, мистер Уимпер. Іван Чер-
нятинський замінив ім’я Frederick на його німецький відповідник Фридрих, що можна 
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пояснити тим, що пан Фредерик є алегоричним втіленням Гітлера. Містера Вімпера він 
називає «пан Скавутишин». О.Дроздовський додає до імен додаткові характеристики: 
Рудий Фридерик, Гладкий Пілкінгтон, пан Хитрик. Л.Беспалова повністю змінює дея-
кі імена, не додаючи нових характеристик: мистер Питер, мистер Калмингтон, мис-
тер Сопли. Впадає в око, що ввічлива форма звертання Mister переважно зберігаєть-
ся (містер, мистер), але в окремих перекладах змінюється на пан (І.Чернятинський, 
О.Дроздовський), господин (М.Кригер, Г.Струве). З огляду на збереження автентичних 
імен такі заміни нівелюють національне забарвлення лише частково.

Окремо слід розглядати переклад Ірини Дибко, яка для перекладу кличок свиней та 
прізвища містера Джонса використала імена, що асоціюються з іменами конкретних іс-
торичних особистостей (Old Major – Марков, Napoleon – Вісарйонов, Snowball – Давидо-
вич, Squealer – Нікітов, Mr. Jones – Романов). Таке рішення продиктоване намаганнями 
осучаснити і наблизити переклад до читача. Роман Кухар у передмові до перекладу про-
коментував це так: «У своїй літературно прибраній алегоричній шаті твір Орвелла вже 
так міцно не промовляє до сучасного читача, як своєю несподіванкою колись. Його ефе-
меридну термінологію («Звірі Англії, звірі Валлії», «тваринні права» тощо) слід утотож-
нити й усучаснити, найвища пора назвати речі по-справжньому. Джорджові Орвеллові, 
англійському джентлменові й громадянинові союзної тоді з СPCР Англії, не випадало, 
а може й не було дозволено називати звірюку Сталіна — кнуром «Сталіним», то й пере-
йменував його у своїй книжці на незлюбленого англійцям «Наполеона». Замість унагляд-
нити, що дія твору проходить у СРСР, що й з усього тексту наскрізь проглядне, Орвелл 
переносить її до Англії» [11: 7-8]. Проте чи має право перекладач так «вдосконалювати» 
оригінал? Джордж Орвелл, виступаючи за демократичний соціалізм, не сприймав ре-
жим, що встановився в СРСР. Він навіть пропонував для французького перекладу на-
зву Union des républiques socialistes animales за аналогією з назвою держави Union des 
républiques socialistes soviétiques [20]. Проте твір був задуманий як алегорія. У передмові 
до українського перекладу Дж.Орвелл писав: «Незабаром після повернення з Еспанії 
прийшло мені на думку виступити проти совєтського міту, вживаючи казкової форми, 
доступної майже кожному читачеві, і що легко можна б перекласти на чужі мови. Такі 
міркування, трохи неясні, приходили мені вже від деякого часу в голову, коли одного дня 
(жив я тоді якраз у малому селі) я побачив як малий, може десятилітній, хлопець гнав по 
вузькій доріжці величезну їзджалу коняку та лупцював її, як тільки вона хотіла звертати 
у бік. Мені майнуло крізь голову, що коли б тільки оці тварини усвідомили собі свою 
міць, ми не були б в силі над ними панувати, та що людина визискує тварин майже так 
само, як багаті кляси визискують пролетаріят» [10]. Отже, зміни, запропоновані І.Дибко, 
вважаємо невиправданими і недоцільними.

У решті перекладів спостерігаємо три підходи: одомашнення (І.Чернятинський, 
М.Кригер, Г.Струве), очуження (Н.Околітенко, І.Полоцк), поєднання обох методів (ре-
шта перекладачів). Недоліком одомашнення і очуження є те, що в першому випадку 
повністю стирається національний колорит, імена видаються нетиповими (адже місце 
дії – Англія – збережено в усіх перекладах, крім перекладу І.Дибко, яка перенесла дію 
в Росію), в другому випадку втрачаються характеристики промовистих імен. Доцільним 
видається змішаний підхід, причому переклад імені не завжди залежить від його типу. 
Транскрибувати / транслітерувати варто імена-уособлення і класифікаційні імена, що не 
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були утворені від назв об’єктів. Такий спосіб перекладу дає змогу ідентифікувати но-
сія імені як представника певної національності, соціальної групи або ідентифікувати 
його характеристики через співвіднесення з відомою людиною або героєм літературного 
твору. Промовисті імена та класифікаційні імена, утворені від назв об’єктів, варто пере-
кладати за допомогою калькування, парафрази, утворення оказіонального імені (залежно 
від структури імені й особливостей цільвої мови). Такий підхід дасть змогу відтворити 
характеристики, що лежать в основі імені.

Загалом тема перекладу літературної ономастики досить обширна і не може бути вичер-
пана в рамках одної статті, на увагу заслуговують також назви ферм. Цікаво було би дослі-
дити відтворення у перекладі інших стилістичних особливостей повісті Джорджа Орвелла.
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ЛИТЕРАТУРНЫЕ ИМЕНА КАК ОБЪЕКТ ПЕРЕВОДА
(НА МАТЕРИАЛЕ НЕМЕЦКОГО, УКРАИНСКИХ И РУССКИХ ПЕРЕВОДОВ 

ПОВЕСТИ-АНТИУТОПИИ ДЖОРДЖА ОРУЭЛЛА «ANIMAL FARM”)
Имена в повести-антиутопии Джорджа Оруэлла «Animal Farm” выступают но-

сителями национальной и социальной информации о героях, а также носителями их 
личностных характеристик. По типу характеристики, которую выражают имена, их 
можно разделить на: классифицирующие, говорящие имена, имена-воплощения. В зависи-
мости от типа имени и его структуры способы перевода варьируются от транскрипции 
/ транслитерации до калькирования, парафразы, образования окказионального имени.

Ключевые слова: литературное имя, классифицирующие, говорящие имена, тран-
скрипция, транслитерация, калькирование, парафраза, одомашнивание, очуждение.
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LITERARY NAMES AS AN OBJECT OF TRANSLATION
(BASED ОN GERMAN, UKRAINIAN AND RUSSIAN TRANSLATIONS OF 

GEORGE ORWELL’S DYSTOPIAN NOVELLA “ANIMAL FARM”)
Names in George Orwell's dystopian novella "Animal farm" are carriers of national and 

social information about the characters but also carriers of their personality traits. The liter-
ary names can be classifi ed into three types (classifying, meaningful and embodying) on the 
basis of type of characteristics, that they express. Depending on the type and structure of the 
name, the ways of translation can vary from transcription / transliteration to calquing, para-
phrase and nonce-name formation.
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СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ СПОРТИВНИХ 
ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ В АНГЛО-УКРАЇНСЬКОМУ МІЖКУЛЬТУРНОМУ 

ДИСКУРСІ 

У статті досліджуються структурно-семантичні трансформації спортивних 
фразеологізмів та засоби їх перекладу з англійської на українську, визначаються тер-
мінологічні профілі дослідження їх аксіологічної сутності та підходи до їх тезаурус-
ної інвентаризації. Аналізується вплив екстралінгвістичних факторів на процеси 
трансформації змісту заданого контексту.

Ключові слова: спортивні фразеологізми, фразеологічні зрощення, фразеологічні єд-
ності, деформація змісту, семантичні трансформації..

Сучасні лінгвістичні теорії переконливо засвідчують відкритість термінологічної 
парадигми, певну кореляцію і складність концептуальних напрямів та систем, тісний 
взаємозв’язок міждисциплінарних підходів до осмислення й сприйняття різноманітних 
засобів увиразнення мовлення, їх інтерпретації і відчитування у різних міжкультурних 
дискурсах. Дотеперішні спроби описового з’ясування іманентної суті зазначених тер-
мінологічних одиниць переважно оберталися довкола загальноприйнятих принципів їх 
класифікації, як-то структурно-семантичного, граматичного, функціонально-стилістич-
ного, генетичного, тематичного тощо. Розширення дослідницьких технік сьогодення спо-
нукає до активізації пізнавального дискурсу, що, в свою чергу, оприявнює істотні аспек-
ти вивчення фразеологічних одиниць через поєднання традиційно-усталених підходів до 
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їх перекладу із новими досягненнями та відкриттями у царині теоретичного висвітлення 
їх емфатичної природи. Тож актуальним є осмислення векторів аксіологічної репрезен-
тації фразеологічних одиниць, узагальнення й типізація їх тематичної складової, тобто 
активізація лінгвокультурного аспекту дослідницького інструментарію.

Метою цієї розвідки є висвітлення структурно-семантичних трансформацій спор-
тивних фразеологізмів в англо-українському міжкультурному дискурсі через осмислення 
принципів викладової організації їх перекладу. Важливими для розуміння прикладної 
вартості зазначених одиниць мовлення у цій статті виступають проблеми розуміння 
термінологічних профілей у процесі дослідження аксіологічної сутності засобів об-
разотворення, визначення основних прийомів номінації мовних явищ, що формують 
фразеологію як самодостатню галузь лінгвістичної науки. Вивчення пов’язаних із за-
пропонованим дослідженням питань розгортається навколо понять образної та необраз-
ної фразеології (А.Кунін, А.Федоров, Я.Рецкер, М.Гарбовський, В.Тархов, С.Влахов, 
Р.Зорівчак, С.Флорін та ін.), проблем фразеологічних відповідностей (В.Комісаров, 
Т.Левицька, А.Коваленко та ін.), прийомів і засобів їх «оновлення» (А.Фітерман, 
О.Мушніна, Г.Філановський та ін.). На паритетних умовах працюють у дослідницькому 
лінгвістичному просторі наукові розробки Ш. Баллі, В. Гака, С. Карцевського, В. Алімо-
ва, Л. Бараннікова, Л. Бархударова, У. Вайнрайха, Є. Верещагіна, Г. Денісова, Н. Мечков-
ської, Ж. Мунена, Е. Хаугена, Л. Грішаєвої, Г. Єлізарової, Т. Персикової, А. Садохіна, в 
яких окреслюються проблеми білінгвізму й інтерференції, міжмовної еквівалентності й 
структурних співвідношень симетрії / асиметрії в межах теорії та практики перекладу, 
семіотики культури, теорії міжкультурної комунікації тощо. Усі ці напрацювання претен-
дують на дослідження фразеологізмів з різних боків, на різних рівнях і з використанням 
різних методологій, які надають можливості для з’ясування специфіки втілення онтоло-
гічного феномену мовно-мовленнєвого контексту зазначеного феномена через посеред-
ництво в ньому особливого джерела викладу відповідно до поставленої мети.

Акцентування уваги на особливому значенні фразеологічних одиниць у процесі тво-
рення та існування англо-українського художнього дискурсу наголошує на необхідності 
пошуку «фундаментальних кодів культури» (Л.Мацевко-Бекерська) для максимального 
зближення словесно-естетичного світу із індивідуальним світом реципієнта художньо-
го твору. Виходячи з того, що фразеологічний фонд є відкритою системою мови, що 
перебуває у стані постійного вдосконалення і розвитку за рахунок поповнення екс-
пресивно-образними засобами, вважаємо за доцільне висвітлити питання, пов’язані 
і з їх семантикою. При цьому виходимо з осмислення характеру внутрішньої образної 
основи фразеологічних одиниць, певної їх «надслівності», залежності між лексичними 
компонентами, повною чи частковою трансформацією їх значень, що системно пред-
ставлено у структурно-семантичній класифікації фразеологізмів, уведеній у науковий 
обіг В.Виноградовим: фразеологічні зрощення (стійкі словосполучення із цілісним не-
вмотивованим значенням); фразеологічні сполучення (стійкі мовні звороти, які харак-
теризуються певною самостійністю їх складових компонентів); фразеологічні єдності 
(семантично неподільні стійкі словосполучення), які також дефінітивно окреслюються 
як «потенціальні еквіваленти слів» [2; с.145] «одиниці з нетрадиційною залежністю від 
перекладу» (О. Павленко) [7; с.331]. Враховуємо також, що у фразеологічних єднос-
тях цілісне значення може бути вмотивованим, що обумовлюється «авторитетністю» 
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лексичних значень слів-компонентів» [2;с.154]. Все це розкриває механізм утворення 
фразеологічного значення, відношення семантики цілого виразу до конотаційного ви-
світлення компонентів, що входять до його складу. На основі зазначених теоретичних 
узагальнень спробуємо окреслити структурно-семантичні особливості спортивних фра-
зеологізмів у англо-українському міжкультурному дискурсі. Враховуючи те, що у своєму 
компонентному складі ці одиниці мовлення вміщують певні елементи, які сприяють мо-
тивації значення фразеологізму в цілому, граматичні кореляції між цими компонентами 
можна звести до реальних зв’язків. 

З огляду на це спортивні фразеологізми можна умовно класифікувати за трьома ти-
пами: 1) фразеологізми, які мають прямий етимологічний зв’язок з лексичними одиниця-
ми на позначення спортивної термінології: hit below the belt – нанести удар нижче поясу; 
get to fi rst base – робити перші кроки у будь-якій справі; 2) фразеологізми, які мають 
побічний етимологічний зв’язок з лексичними одиницями на позначення спортивних 
термінів: double cross – змагання, у яких обидві сторони вживають заборонені прийоми; 
go to bat for smb. – прийти на допомогу, підтримати; 3) фразеологізми, які етимологічно 
не пов’язані з лексичними одиницями, що мають спортивну конотацію: take the count – 
терпіти поразку; come to bat – стикатися з труднощами, тяжкими випробуваннями та ін.

У зв’язку з цим важливо заакцентувати на диференціації понять «фразема» та «іді-
ома», які інколи перебувають у стадії наукової синонимії. З метою запобігання такої не-
визначеності апелюємо до дефініційних характеристик зазначених понять. Відтак фра-
зему розуміємо як одиницю, в якій один із компонентів містить обов’язкову мінімальну 
константну інформацію для інших, проте, незважаючи на взаємопов’язаність елементів, 
одинична сполучність цих лексем не є константною: hold the belt – посісти перше місце; 
even the score – мати рівні права; front runner – той, хто випереджає своїх конкурентів 
тощо. Натомість, ідіоми вважаємо одиницями постійного контексту, коли елементи, що її 
складають, окреслюються метафоричністю, цілісністю значення й отже, повною відмо-
вою від нейтрального стилю мовлення [1; с. 139] : beat the gun (jump the gun) – виперед-
жати події; to be nowhere – безнадійно відставати та ін.

Виходячи з того, що за останні роки популярність фізичної культури і спорту у світі 
помітно зросла, використання спортивних фразеологічних одиниць в усному та писем-
ному мовленні також набуло значного поширення. При цьому нашу дослідницьку увагу 
привертають як загальноспортивні фразеологізми, так і ті, які притаманні певним видам 
спорту: second wind – друге дихання, новий приплив енергії; set the pace (make the run-
ning) – задавати правила; turn the tables on smb. – обмінятися з противником ролями; even 
the score – зрівняти рахунок; front runner – лідер перегонів, той, хто випереджає своїх 
конкурентів; a clean sweep – повне позбавлення, перемога однієї зі сторін; from start to 
fi nish – від початку до кінця; lose (beat smb.) on points – програвати кому-небудь та ін.; 
saved by the bell – уникнути нокауту завдяки гонгу (бокс); to have no kick left – бути без 
сил, не в змозі супротивитися (бокс); the hat trick – потрійний успіх, три забитих м’яча 
(футбол, крикет); be on a sticky wicket – бути у складному становищі, стояти перед склад-
ним завданням (крикет); ask a horse a question – понукати коня (кінний спорт); lose (win) 
by a neck – відстати (випередити) на голову (кінний спорт); come to grips with smb. (some-
thing) – схватитися, почати боротьбу (про борців); be right down (up) one’s alley – бути на 
своєму місці (бейсбол); foul ball – неправильно відіграний м’яч; невдаха (бейсбол); be off 
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one’s base – не на своєму місці; помилятися (бейсбол); catch smb. off fi rst base – знайти 
когось поза першою базою (бейсбол); be out for the count – бути нокаутованим, потерпіти 
поразку, загинути (бокс); have one’s innings – мати свою чергу, свою послідовність (кри-
кет); give something a miss – пропустить що-небудь (більярд); catch smb. on the rebound – 
відбити м’яч після відскоку (теніс); come to grips with smb. (something) – (о борцах); play 
the fi eld – грати по всьому полю; розкидатися (американський футбол).

Як бачимо з наведених прикладів, конотація спортивних фразеологізмів визначаєть-
ся не тільки додатковим змістом слова, а й стилістичними відтінками, що накладаються 
на його зміст [4; с 177]. Тож у перших компоненти фразеоматичних варіантів мають бук-
вальне, певним чином ускладнене значення, у других – повністю переосмислене. У ви-
падку контекстного вживання спортивних фразеологічних одиниць, як бачимо, можлива 
заміна компонентів, «вторгнення» слів і перемінних сполучень, ускладнене лексичними 
трансформаціями, додаванням змінних компонентів, синтаксичною деформацією тощо, 
коли обсяг додаткової інформації вимірюється ступенем їх відхилення від загально-
прийнятих норм вживання. Це пояснюється тим, що, з одного боку, зазначені лексичні 
одиниці є спортивними термінами та асоціюються з певною ситуацією у спортивних 
змаганнях, з іншого – їхнє переосмислене значення безпосередньо пов’язане з вихід-
ним. Така вмотивованість дає підстави перевести зазначені терміноодиниці в площину 
екстралінгвістичних закономірностей, які по-різному спрацьовують у дослідницькому 
просторі, що головним чином зумовлено потребою в номінації нових явищ, посилен-
ням експресивних функцій мови, виконанням певних стилістичних завдань. Залежно від 
цього здійснюються структурно-семантичні трансформації спортивних фразеологізмів– 
поширення, заміна одного чи кількох компонентів, скорочення компонентного складу, 
контамінація тощо: on a good (bad) wicket – в гарному (поганому) становищі (крикет); 
bowl smb. middle stump – одержати повну перемогу; play the fi eld – займатися кількома 
справами одночасно; send smb. to grass – повалити когось, збити з ніг; have a lot (a plenty) 
on the ball – бути дуже талановитим; hit the ball – працювати, йти повною ходою, нести-
ся; a fair fi eld and no favour – рівні можливості; have no kick left – бути без сил; lower the 
boom – суворо поводитися з кимось, критикувати; rough and tumble – боротьба не за пра-
вилами, бійка, кулачний бій; short (long) odds – велика чи мала ймовірність чогось; buy 
money – ставити найбільшу ставку на фаворита; go to bat for smb – прийти на допомогу, 
підтримати, захистити; come to bat – зіткнутися зі складним завданням, тяжким випробу-
ванням; get to fi rst base – мати перший успіх, робити перші кроки у будь-якій справі та ін.

Усі зазначені у прикладах зсуви виступають інструментами семантичного оновлення 
спортивних фразеологізмів, ключовою ідеєю якого є збереження фразеологічного обра-
зу. При цьому заміна компонентів стійкого сполучення словами вільного вжитку (один 
із найпоширеніших різновидів структурно-семантичного типу трансформацій), що де-
термінуються контекстом, призводить до їх взаємокореляції, створюючи динамічну 
модель змісту. Це означає, що норми вживання фразеологічних одиниць на позначення 
видів спорту постійно змінюються – більшість фразеологізмів розмовної сфери втрача-
ють свою стилістичну забарвленість і трансформуються у нейтральну сферу: be fi t as a 
fi ddle – бути здоровим; gain advantage over smb. – мати верх над кимось, одержати пере-
могу; get home – добитися цілі, перемогти;. as hard as nails – загартований, безсердечний, 
нечулий; have trick – щось незвичне, екстраординарне та ін. 
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Тенденційні аспекти вивчення фразеологізмів поглиблюються й іншими понятій-
ними моментами, пов’язаними з усвідомленням того, що фразеологізмам, як і одини-
цям нейтральної лексики, властиві явища синонімії та антонімії. Це означає, що вони 
здатні утворювати самостійні синонімічні ряди й антонімічні пари: chill out – calm 
down (розслабитися); get naked – have a good time; (гарно провести час); idle – hard-
working (лінивий – працьовитий); the naked truth – the sweet lie (гірка правда – солод-
ка брехня) та ін. При цьому не можна залишити поза увагою поняття зовнішньої та 
внутрішньої їх форми (окремий звук – значення), усвідомлюючи, що зміст внутрішньої 
форми фразеологізму окреслюється через взаємодію семантики вільної сполуки із се-
мантикою переосмисленої на її основі фразеологічної одиниці і зумовлюється семан-
тичною структурою виразу в цілому. 

Отже, комплексне дослідження структурно-семантичних особливостей спортивних 
фразеологізмів наголошує на необхідності усвідомлення того, що сума значень їх ком-
понентів не завжди означає прямий зміст усього виразу. Тож необхідною умовою є вра-
хування надслівності виразу, залежності між лексичними компонентами фразеологічної 
одиниці, а також повного чи часткового переосмислене їх значення. 
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ДИСКУРСЕ
В статье исследуются структурно-семантические трансформации спортивных 

фразеологизмов при переводе с английского языка на украинский, определяются терми-
нологические профили исследования их аксиологической сущности, подходы к их теза-
урусной инвентаризации. Анализируется влияние экстралингвистических факторов на 
процессы трансформации смысла заданного контекста. 
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The article studies structural and semantic transformations of sport phraseologisms, the 
ways of their translation from English into Ukrainian as well as describes terminological profi les 
of their acsiological nature and the approaches to their thesaurus inventarisation. The impact 
of extralinguistic factors on the processes of content modulated transformations are analysed. 
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У статті подано детальний аналіз колоросемантичних мовних одиниць у творах 
М.Коцюбинського (новелі «Intermezzo» та етюді «Цвіт яблуні»), їхньої ролі у створенні 
імпресіоністичного ефекту в художньому творі, що має лаконічну форму. Окрім того, 
досліджуються способи перекладу цих одиниць російською мовою, аналізується дореч-
ність різних типів міжмовних трансформацій у тексті перекладу.
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В останні десятиріччя важливе місце у сфері наукових пошуків лінгвістів посідає 
текст як форма існування письмового варіанта мови. Текст віддзеркалює пізнаний люди-
ною світ, увага до його особливостей і структурних канонів є наслідком розширення і по-
глиблення пізнавального процесу, головним діячем якого є людина з її розумом, інтуїці-
єю, світовідчуттям і смаками. Створюючи художній текст, письменник відбирає мовний 
матеріал відповідно до поставлених завдань й індивідуального (власного) світобачення, 
а також згідно з обраним способом відображення дійсності, з тим мистецьким напрямом, 
який найкраще забезпечує відтворення думок і почуттів митця. 

Мовні засоби вираження імпресіонізму в художньому тексті ще не були об’єктом 
дослідження в лінгвістиці. Окремі питання розглядалися в працях деяких мовоз-
навців (Л.П.Іванової, І.В.Арнольд та ін.), а також літературознавців (Л.Г.Андреєва, 
О.І.Білецького, І.В.Корецької, Ю.Б.Кузнєцова [11, 12], Новікової Л. [13] та ін.). Проте 
наразі відсутні наукові роботи, у яких би студіювалося питання лінгвостилістичного ана-
лізу українського імпресіоністичного тексту, зокрема фонетичних, лексичних, морфоло-
гічних та синтаксичних засобів створення імпресіоністичного ефекту.

Прагнемо проаналізувати новелістику М.Коцюбинського в означеному вимірі, 
оскільки творчість цього українського письменника досліджувалася переважно літерату-
рознавцями. Проте мовний бік імпресіоністичних творів М.Коцюбинського залишається 
дослідженим фрагментарно, а це є важливим для системного опису його ідіостилю.

Матеріалом дослідження обрано тексти найяскравіших прозових творів 
М.Коцюбинського (новела «Intermezzo» та етюд «Цвіт яблуні»). Метою дослідження є 
визначення ролі колористичних мовних засобів у створенні імпресіоністичного ефекту 
в текстах художніх творів М.Коцюбинського, а також вивчення особливостей перекладу 
цих елементів російською мовою. 

Імпресіоністичний ефект, що виражається в мінливості настроїв ліричного ге-
роя, динамічності їхніх відтінків, неоднозначності трактування, надають новелам 
М.Коцюбинського колористичні образи, колоросемантичні одиниці, що належать до різ-
них частин мови і мають різні граматичні ознаки. Серед них переважають прикметники 
із кольоровою семантикою, а також іменники, утворені від цих прикметників. Колоросе-
мантичні одиниці передають внутрішній стан героя, його світосприйняття, що проведені 
крізь призму самоаналізу. Для створення ритміки прозового тексту М.Коцюбинський 
активно використовує колоросемантичні лексичні одиниці, які в тексті він розташовує за 
принципом контрасту: ніжні або яскраві, мажорні, «теплі» колористичні одиниці – у тих 
уривках тексту, де йдеться про природу, її гармонійність і благодатний вплив на емоцій-
ний стан ліричного героя (в етюді «Цвіт яблуні» – буйство весняної природи і відчуттів; 
у новелі «Intermezzo» – душевний відпочинок на лоні природи під звуки пісні жайворон-
ка і шуму пшеничного поля), і темні, брудні, «холодні», неприємні для людського ока 
кольори – у тих текстових уривках, де йдеться про людське буденне життя, світ душевно-
го болю (в етюді «Цвіт яблуні» – важка смерть дитини головного героя на фоні радісної, 
весняної природи; у новелі «Intermezzo» – душевна втома і відчай героя від життя у 
великому місті з його нескінченними «треба», де людина не може залишитися наодинці 
із своїми почуттями і враженнями).

У перекладі російською мовою новели «Intermezzo» М.Коцюбинського, зробленого 
Л.Кремнєвою [9], переважає буквальний переклад колористичних лексичних елементів, 
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зокрема там, де мінорний настрій створюється шляхом вживання назв чистих, темних, 
холодних тонів, без відтіночних сем і сем колористичних переходів: тисячі чорних 
ротів – тысячи черных ртов; десять чорних кімнат, залитих пітьмою по самі вінця – 
десять черных комнат, налитых мраком по самые края; чорна пітьма – черный мрак; 
лице моє біле, як і у вас, бо жах висмоктав з мене всю кров – лицо мое бело, как и у 
вас, так как ужас высосал из меня всю кровь; з невідомої темряви, такої глибокої і 
безконечної, не почнуть виходити люди – неведомого мрака [8: 274-276; 9: 180-181], та-
кого глубокого и безкрайнего, не начнут выходить люди; вас завивали у білі мішки – вас 
завертывали в белые мешки; три білі вівчарки – три белые овчарки; скачуть червоні 
очі – прыгают красные глаза [8: 278-279; 9: 180-182].

Як бачимо, в уривках мінорної тональності домінують колоризми із ядерними сема-
ми «чорний» і «білий», причому лексеми із семою «чорний» («темний») є численнішими 
за кількісними показниками і становлять 23,5%, у той час як лексеми із семою «білий» – 
лише 12,3%. Окрім того, у тексті новели фіксуємо певну кількість лексем колористич-
ного характеру із периферійними семами «темний», «червоний»; вони опосередковано 
вказують на колористику моменту і виражаються не прикметниками з категоріальним 
значенням ознаки предмета, а іменниками з категоріальним значенням предметності, в 
якому і втілюється колористичне забарвлення. До цієї нечисленної групи відносяться: 
пітьма – мрак, кров – кровь, тінь – тень, світло лампи – свет лампы, живі мертвя-
ки – живые мертвецы. Ця група є нечисленною, її лексеми вкраплені в текст поодино-
ко, без повторів, у процентному співвідношенні становлять 5,2% від загальної кількості 
колоризмів у новелі М.Коцюбинського «Intermezzo». При перекладі цих мовних одиниць 
перекладач також вдається до буквального, прямого перекладу, який не супроводжується 
жодними трансформаціями.

В уривках мажорної тональності тексту новели «Intermezzo» фіксуємо більш 
розмаїту палітру колористичних сем у семантиці колоризмів. Тут М.Коцюбинський 
використовує не лише назви чистих кольорів, а й назви відтіночних, змішаних фарб, 
складних за семантичною будовою. Такі колоризми, як правило, є прикметниками, і до-
пускають варіативний, не буквальний переклад: зелений хаос – зеленый хаос, білі стіни 
будинку – белые стены дома; зелений двір – зеленый двор; рожевий туман – розовый 
туман, синє небо – синее небо; біла піна гречок – белая пена гречихи; тихо пливе бла-
китними річками льон – тихо течет голубыми реками лён; зелений серпанок – зеленая 
кисея, срібне марево – серебряное марево [8: 278-279; 9: 186-188] (думаємо, більш вда-
лим варіантом тут був би переклад рос. серебряный туман, оскільки лексема «марево» 
в російській мові має функціональні обмеження – розмовне, діалектне); пухка чорна 
рілля – пушистая черная пахота; фіолетові метелики цвіту – фиолетовые мотыльки 
цветов [8: 281-282; 9: 185-186] (тут, на наш погляд, адекватнішим еквівалентом висту-
пило б російське «соцветий», хоча допускаємо й можливість такого перекладу) тощо.

Звернімо увагу на особливості перекладу колоросемантичних лексем в 
імпресіоністичному етюді М.Коцюбинського «Цвіт яблуні». Аналіз зібраного мовного 
матеріалу підтвердив наші припущення щодо домінанти в цьому тексті мінорного настрою, 
і як наслідок – мінорних, темних, холодних, незатишних, рвучких тонів, які втілюються 
у відповідних мовних засобах. Тематика цього твору – психічний стан і враження бать-
ка від смерті своєї єдиної дитини – обумовили домінування лексем із ядерною семою 
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(архісемою) «темний, чорний», хоча фіксуємо і невелику кількість лексем із контрарною 
семою «світлий, білий», які так само створюють сумні, мінорні асоціації і враження.

Архісема «темний» реалізується в таких мовних елементах: невідоме чорне море – 
неизвестное черное море; темний поверх – темный этаж, чорні простори – черные 
просторы; чорні скелі – черные скалы; чорні хвилі черные волны; стало темніше – 
стало темнее; сірі меблі – серая мебель; згорблена тінь – згорбленная тень; темні 
очі – темные глаза; сіре вікно – серое окно; чорне волосся – черные волосы; посиніле 
кришенятко – посиневшая крошка; сіра хата – серый дом [8: 195-201; 10].

Не думаємо, що весь закартаграфований матеріал перекладено адекватно, зокрема дві 
огріхи перекладача ми зафіксували: 1) невідоме чорне море – неизвестное черное море 
[10]; стиль початку ХХ ст., трагізм описуваної ситуації, а також мовна вишуканість, при-
таманна імпресіоністичній манері письма в цілому, обумовлює наразі переклад «неведомое 
черное море»; 2) стало темніше – стало темнее [10]; тут контекстуальними еквівалентом 
з тих самих причин виступатиме варіант «потемнело», який більш відповідно до об-
ставин передає не лише стан природи, а й психічний стан героя, створюючи тим самим 
колористичні переплетіння і відтінки, притаманні імпресіоністичним творам.

Архісема «світлий» реалізується в тексті етюду «Цвіт яблуні» обмежено, нерегуляр-
но (домінують все-таки колоросемантичні лексеми з архісемою «темний»); фіксуємо 
поодинокі вкраплення зазначених лексичних елементів: залитий світлом – залитый све-
том; ясні блиски – ясные блики; зелені луки – зеленые луга; блискучі очі – блестящие 
глаза; сонце золотить повітря – солнце позолачивает воздух; блакитне небо – голубое 
небо; зелена умбрелька – зеленый зонтик; золоті кучері – золотые кудри; жовті нові кап-
чики – желтые тапочки с пампонами; золоте проміння – золотые лучи [8: 195-201; 10]. 
Усі зазначені лексеми з колористичною семантикою використовуються М.Коцюбинським 
для опису картин життя, що контрастують із щемливими картинами смерті.

Отже, М.Коцюбинський з художньою текстотвірною метою використовує весь 
мистецький арсенал імпресіоністичних мовно-увиразнювальних засобів, зокрема 
лексичні одиниці із колористичною семантикою, складні оригінальні метафори, по-
будовані на контрастах, порівняльні звороти контрастивного типу, оригінальні ав-
торські епітети, що викликають у читача цілий ряд зорових і слухових асоціацій. У 
новелі М.Коцюбинського «Intermezzo» та етюді «Цвіт яблуні» домінують колоросе-
мантичні лексеми з архісемою «темний» (23,5% та 36,7% відповідно), лексичні оди-
ниці з архісемою «світлий» дещо поступаються за кількістю в «Intermezzo» (12,3%), 
і значно – у «Цвіті яблуні» (11,45%). Така ситуація абсолютно відповідає імпресіо-
ністичній естетиці і манері письма. 

Розглянутий матеріал не вичерпує всієї зазначеної в статті проблематики, тому пер-
спективними є дослідження фоносемантичних лексем як мовного засобу створення імп-
ресіоністичного ефекту в художньому тексті, а також студіювання проблеми надання 
ритмічності звучання імпресіоністичному тексту, що відкриває необмежені обрії для до-
питливого й скрупульозного дослідника.
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РОЛЬ КОЛОРОСЕМАНТИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ В СОЗДАНИИ 
ИМПРЕССИОНИСТИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ 

М.КОЦЮБИНСКОГО И ОСОБЕННОСТИ ИХ ПЕРЕВОДА
В статье представлен детальный анализ колоросемантических языковых единиц в произ-

ведениях М.Коцюбинского (новелле «Intermezzo» и этюде «Цвет яблони»), их роли в создании 
импрессионистического эффекта в художественном произведении, имеющем лаконичную 
форму. Кроме того, исследуются способы перевода этих единиц на русский язык, анализи-
руется целесообразность разных типов межъязыковых трансформаций в тексте перевода.

Ключевые слова: колоросемантические единицы, импрессионизм, импрессионисти-
ческий эффект, контрастные семы, межъязыковые трансформации, семантические 
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The article presents a detailed analysis of colour semantic linguistic units in M. Kotsyubin-

skij’s works (the novel "Intermezzo" and the sketch "Apple bloom"), their role in the creation of 
impressionistic effect in a fi ction work, having a brief form. The ways of transferring these units 
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МЕТАФОРЫ А. ПУШКИНА В ПЕРЕВОДЕ НА БЕЛОРУССКИЙ ЯЗЫК

В статье рассмотрены образные средства А. Пушкина в оригинале и переводе на 
белорусский язык и выявлены основные закономерности перевода.

Ключевые слова: образно-метафорические средства, художественный перевод, 
оригинальный текст, эквивалентность.

Воздействие пушкинских традиций на белорусский язык, культуру и литературу 
является многогранным. Это относится не только к использованию белорусскими пи-
сателями некоторых стилистических черт А. Пушкина, но и свойственным его произ-
ведениям образных средств. Это и духовное воздействие его творчества, которое имеет 
общечеловеческую ценность. 

Необходимо отметить и такую важную сферу воздействия пушкинского наследия на 
белорусскую культуру и литературу, как практика художественного перевода его произ-
ведений на белорусский язык. Огромный интерес к произведениям русского поэта ак-
тивно стимулировал деятельность по переводу многих известных мастеров слова, в том 
числе и классиков белорусской поэзии: Я. Купалы, Г. Барадулина, А. Кулешова, М. Танка 
и др. Известно, что переводческая деятельность, связанная с поиском наиболее эквива-
лентных средств передачи образных, стилистических систем как языка оригинала, так и 
языка перевода.

Целью статьи является сравнительное исследование образно-метафорических средств 
А. Пушкина в оригинале и переводе на белорусский язык с точки зрения лексического со-
става, образного содержания и особенностей грамматического построения текстов. 

В переводе на белорусский язык ряд метафор, использованных А. Пушкиным, 
А. Кулешов передаёт довольно точно, сохраняя исходную образность и семантику 
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метафорических конструкций. Это объясняется многими факторами, среди которых 
важно отметить мастерство переводчика, сремление для сохранения ритма и рифмы, 
полного объёма исходной информации, которую подаёт автор в произведении. 

Одним из важнеших условий адекватной передачи метафор в поэтическом тексте 
перевода является совпадение русских и белорусских лексем: 

И медленно в душе твоей  У душы тваёй пакутнай зноў
Надежда гибнет, гаснет вера [1: 13] Надзея, вера згаснуць скора [2: 17];
Одна бы в серце пламенела [3: 178] Адна б у сэрцы палымнела [4: 36];
В тени гарема расцветала [1: 140 ] У цяньку гарэма расквітала [5: 94]
Текут элегии рекой [6: 29]  Плывуць элегіі ракой [4: 186].

В эту группу входят переводы А. Кулешова (4: 48, 145, 222, 221, 245, 254, 257), 
Н. Гилевича (4: 36), М. Стрельцова (4: 70, 85) и многие другие.

Без изменений переведена метафора со словом гроза в отношении лица:

Где ты, где ты, гроза царей,  Дзе ты, дзе ты, граза цароў,
Свободы гордая певица [7: 283]  Свабоды гордая пяснярка [8: 5].

Эвивалентом русского слова гроза выступает лексема навальніца. Но в приведенном 
отрывке речь идет о лице. Это значение передать словом навальніца невозможно 
и П. Глебка с полным правом выбрал русский вариант, что можно оценить как факт 
художественного билингвизма.

При перводе одних и тех же метафор разными авторами можно наблюдать 
варианты при выборе слов, что отличаются одно от другого марфемным составом и 
грамматическими признаками. В этом плане показательны переводы глагола в составе 
словосочетания любовь угасла:

Я вас любил: любовь еще, быть может, Я вас кахаў: быць можа, міміволі,
В душе моей угасла не совсем [3:28] Кахання жар у сэрцы не пагас [4: 75]
М. Лужанін;

Я вас кахаў. Яшчэ маё каханне
Не згасла ў сэрцы, можа назусім; М. Міклашэўскі

Я вас кахаў: маё каханне, можа,
Яшчэ ў душы пагасла не зусім. А. Бачыла

Одинаковое или подобное звучание межъязыковых лексических единиц является од-
ним из языковых ресурсов, которые позволяют адекватно передать содержание и образ-
ность русскоязычного оригинала при переводе на белорусский язык.

Вот ещё один пример адекватного перевода пушкинской метафоры:

Дохнула буря, цвет прекрасный  Дыхнула бура, кветка звяла,
Увял на утренней заре,    Заўчасна звяла на зары...
Потух огонь на алтаре [6: 114]!  Няма ўжо Ленскага, сябры [4: 220]!
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В последнем фрагменте наблюдаем несовпадение рода существительных (Ленский 
и кветка). Подобное расхождение придаёт выражению определённый контраст, но он 
не препятствует восприятию образа, так как метафора (в двух текстах) не обазначает 
прямого сравнения.

В некоторых случаях эквивалентность перевода становится менее точной. Это 
наблюдается тогда, когда синонимические корреляции между близкими по семантике 
и фанетическим составом русскими и белорусскими словами нарушаются. Так, вместо 
слова луна в переводе употребляется слово месяц:

Настанет ночь луна обходит  Надыдзе ноч; па-над зямлёю
Дозором дальний свод небес [6: 54] Зноў месяц пачынае шлях [4:165].

Как поэтические символы, слова луна и месяц имеют некоторые отличия, что 
обусловливает и несоответствие в переводе.

Более подробно стоит остановиться на неэквивалентных переводах, когда степень 
расхождения с оригиналом оказывается более значительной, но в большей части отме-
ченных примеров основные направления метафоризации сохраняются. Основную роль 
при выборе таких соответствий играет традиционный характер данного направления ме-
тафоризации и устойчивое употребление таких слов в роли метафор как в русской, так 
и в белорусской поэзии. По существу, в языке перевода употребляются другие образы, 
часто относящиеся к той же тематической группе:

Забвенье жизни в бурях света [3: 163].  І забыццё ў віхурах света [4: 265].

Слова буря, віхура принадлежат к одному семантическому полю. Белорусский автор 
подошёл к переводу творчески, он смог сохранить авторскую позицию А. Пушкина, его 
стиль, настроение.

Рассмотрим другой пример:

Сново тучи надо мною   Аблачыны нада мною
Собралися в тишине [3: 69].   Спахмурнелі – гром імкне[4: 65].

Метафора тучи в русском варианте выступает как символ угрозы, непокоя, что 
угрожают лирическому герою. М. Стрельцов, на наш взгляд, сумел сохранить общую 
направленность метафоризации, но образность несколько изменилась: аблачыны в 
меньшей степени, чем тучи, передают неспокой, хлопоты, неприятность, а скорее – какой-
то шум, сумрачность, угрюмость, хмурость в настроении человека. Метафоризация в 
переводе распростроняется и на другое слово контекста: спахмурнелі, которое находится 
в тесной смысловой связи со словом аблачыны. М. Стрельцов, вслед за А. Пушкиным, 
не просто называет некоторые угозы, а описывает это при помощи рисунков природы. 
В языке перевода смысл пушкинских строк несколько изменяется, действия происходят 
шумно, а на языке оригинала “царситвует тишина”.

При переводе следующих строк из романа «Евгений Онегин» А. Кулешов заменил 
слово луна словом зорка:

Как величавая луна,   Як зорка яркая, адна
Средь жен и дев блестит одна [6: 140]. Сярод красунь здалёк відна [4: 244].
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По словам В. Рагойши, этот переводческий вариант оправдан. «В данном случае не-
обходимо было сохранить не понятийную сущность лексической единицы, а её художе-
ственную функцию. Конечно, важно, что А. Пушкин сравнил всех московских красавиц 
со звёздами, а одну, лучше всех, – с луной. Но более важен характер сравнения, который 
позволяет поэту выделить, подчеркнуть красоту той единственной, которая «как велича-
вая луна, средь жен и дев блестит одна» [9: 86]. Поэтому словосочетание величавая 
луна заменено зоркай яркай.

Встречаются примеры, где метафорические слова употребляются с другой стилисти-
ческой характеристикой: 

Как я любил твои отзывы  Я так любіў тваё гучанне
Глухие звуки, бездны глас [3: 180]. Прадоння голас з глыбіні[4: 12].
Как известно, в поэзии А. Пушкина широко используются старославянизмы для 

выражения оттенков торжественности. На основании книжнославянской лексики в 
русской классической литературе ХІХ века возникло множество метафорических выра-
жений, которые вносили особенный колорит поэтичности, возвышенности языка. Про-
изведения А. Пушкина не были исключением в этом плане.

Были зафиксированы случаи метафорического употребления слов, которые 
принадлежат разным частям речи:

Мрачили мятежи и казни [3: 307]. У змроку мецяжоў крывавых [4: 57].

В оригинале употребляется словосочетание предикативного типа, а в переводе оно 
заменено генитивной конструкцией.

Нами зафиксирован и пример замены метафорического выражения путем его значи-
тельной лексического, стилистического и синтаксического перестроения:

Везде неправедная Власть   Скрозь у забабоннай мгле густой
В сгущённой мгле предрассуждений [7: 283]. Сядзіць няправедная ўлада [8:5].

Кроме этого, меняется структурный тип метафоры. В оригинале мгла 
предрассуждений – генитивное словосочетание, в переводе – атрибутивное: забабонная 
мгла. Однако образность приведенного фрагмента сохраняется, так как и в первом и во 
вторром отрывку речь идет о представление несправедливой власти, основанной на вранье. 

Примеров перестроения либо замены метафорических средств, которые приводят к 
значительной замене образности немного. Это объясняется, быстрее всего, отсутствием 
больших расхождений русских слов (фонетических, морфемных, морфологических) с 
белорусскими эквивалентами. Среди них можно назвать пример метонимического пере-
несения образа на смежное слово контекста, что можно наблюдать в переводе Ю. Свирки: 

Ямщик лихой, седое время,  Вазак, як зух, а час ссівелы,
Везет, не слезет с облучка [3: 148]. Вязе, не злезе з перадка [4: 31].

Необходимо отметить следующие строки, выполненые А. Кулешовым:

Ты негу жизни узнаёшь,   Ты шчасце цьмянае завеш,
Ты пьешь волшебный яд желаний [6: 54]. Ты п’еш атрутны сок жаданняў
       [4: 164].
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Белорусский автор заменил метафорическое словосочетание яд желаний на сок 
жаданняў, при этом обозначение ядовитости переносится на прилагательное. В резуль-
тате этого фрагмент перевода значительно расходится с оригиналом с точки зрения лек-
сического состава и грамматических ролей соотносимых семантических элементов.

Известны случаи замены метафорического элемента оригинального текста гипони-
мом: 

Того змия воспоминаний,  Таму гадзюка ўспамінаў
Того раскаянье грызёт [6:24].  Нідзе спакою не дае [4: 138].

Такой образ переводчика полностью оправдан, так как слово гадзюка создаёт яркое 
представление о ядовитости змей и даёт основания рассматривать его как символ всех 
связанных со змеёй отрицательных человеческих качеств и чувств. 

Таким образом, к основным типам несоответствий метафор А. Пушкина в бело-
русских переводах относятся лексическое и структурное перестроение метафориче-
ской единицы, при которой сохраняется основное образное направление метафоры, при 
этом наиболее частым является употребление белорусских эквивалентов, что находятся 
с метафорическими элементами оригинала в тематически близких, синонимических, 
гипонимических и другого рода системных отношениях (пыл души – огонь душы, яд 
желаний – сок жаданняў, змия воспоминаний – гадзюка ўспамінаў).
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тей сучасної турецької мови. Проаналізовано основні принципи перекладу довіреностей 
з турецької на українську мову. 
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Успішний розвиток міжнародних відносин між Туреччиною та Україною протягом 
двадцяти п’яти років на усіх рівнях: міжурядовому, комерційному, культурному, освіт-
ньому, військовому тощо, вимагає добре розвиненої та узагальненої схеми аналізу та пе-
рекладу офіційно-ділової документації. Тому у сучасних соціальних умовах є актуальна 
потреба у систематизації знань та у дослідженнях на усіх мовних рівнях саме довіренос-
ті як документа офіційно-ділового стилю турецької мови, який, з одного боку є найбільш 
вживаним, починаючи з міжурядових угод до бізнес контрактів, митної документації, 
нотаріальної документації, договорів, угод, листування тощо. Нажаль, майже немає сис-
тематичних досліджень структури довіреності в сучасній українській тюркології.

Тому, метою цієї роботи є дослідження одного з найскладніших у контексті сприй-
няття та перекладу виду офіційного документу – нотаріальної довіреності, а саме визна-
чення синтаксичних особливостей тексту турецької довіреності. З наукової точки зору це 
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є перша праця, у якій не лише описуються синтаксичні особливості тексту довіреності, 
а й виділяються основні методи дослідження матеріалу та способи перекладу складних 
явищ на рівні синтаксису. Отже, основними завданнями дослідження є: проаналізувати 
структуру тексту довіреності, визначити синтаксичні особливості основного тексту, до-
слідити наявність синтаксичних конструкцій, виділити загальні особливості такого тек-
сту. Матеріалом для дослідження є тексти довіреностей турецькою мовою. 

Офіційно-діловий стиль вирізняється у переважній більшості мов, що функціонують 
як державні або офіційні. Однією з його ознак є багатошаровість, що пояснюється тим, 
що цей стиль обслуговує більш ніж одну сферу людської діяльності. Деякі вчені, вра-
ховуючи розповсюдженість та багатогранність використання цього стилю пропонують 
вирізнення «юридичної» підсистеми для обслуговування потреб юриспруденції. 

Довіреністю визнається письмове уповноваження, яке видає одна особа іншій особі 
для представництва перед третіми особами (ст. 64 ЦК України). Текстам турецької дові-
реності, як і іншим документам офіційно-ділового стилю турецької мови, притаманний 
ряд особливостей, що розглядатиметься надалі. 

Загальновідомим є факт, що юридичні тексти, написані будь-якою мовою, як прави-
ло, досить складні, і це часто створює труднощі не лише для розуміння, а й для перекла-
ду іншою мовою. Юридичні тексти турецькою мовою й досі складаються архаїзованою 
мовою із значним використанням запозичень з арабської та персидської мов не лише на 
рівні лексем, а й на рівні синтаксису. Наприклад, ahzu kabza (ahzu kabz) – «право розпо-
рядження коштів (проведення касових операцій)», запозичення з арабської мови. По-
трібно звернути увагу, що цей вираз насправді не дає права знімати кошти з рахунку або 
класти на нього і дає право лише на сплату витрат у суді чи оплату державних податків 
та зборів згідно судових постанов тощо. Цікавим є й те, що пересічному туркові не є зро-
зумілий цей вираз, що призвело до того, що у зв’язку з невизначеністю цієї конструкції 
колегія адвокатів м. Стамбул видала окреме роз’яснення саме цього юридичного терміну 
наступним чином «право на проведення касових операцій (прийом-передача коштів на-
ручно) без права зняття коштів з рахунку або покладення на рахунок» (Türkiye Barolar 
Birliği Başkanlığınca ahzu kabz yetkisine ilişkin 2014/25 sayılı duyuru – роз’яснення прав-
ління Колегії Адвокатів м. Стамбул з приводу терміна ahzu kabz під номером 2015/25). 

За своєю структурою текст довіреності турецькою мовою поділяється на такі частини: 
назва (VEKALETNAME) «Довіреність», другий абзац – термін дії довіреності, основний текст 
довіреності, в якому визначаються довіритель, особа, що дістає повноваження та саме пере-
лік повноважень, заключний абзац – посвідчення нотаріуса та його особисті данні. 

Слід звернути увагу на таку особливість: назва VEKALETNAME, семантично наголо-
шені слова, імена та прізвища довірителів та довірених осіб, у деяких випадках адреси 
пишуться великими літерами повністю

Другий абзац в якому, за звичай, визначається термін дії довіреності. Слід приділити 
увагу , що при написанні цифр літерами, всі цифри пишуться разом, наприклад (Otuzbir 
Aralik Ikibinonbes) – тридцять перше грудня дві тисячі п’ятнадцятого року. 

Турецьким текстам довіреностей притаманна надмірна розповідність, у них міститься 
докладний опис того, коли, о котрій годині постав перед нотаріусом довіритель, і що 
попросив зробити. Окрім лексичних та стилістичних особливостей необхідно окремо 
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відзначити синтаксичні особливості довіреності турецькою мовою. Офіційно-діловий 
стиль вимагає бездоганного дотримання правил побудови речень. 

Основний текст довіреності викладений як правило одним абзацом, що складається 
з одного, максимум трьох речень, чим текст турецькою мовою істотно відрізняється від 
тексту українською мовою. Довіреність українською мовою, як правило, є простіша з 
точки зору синтаксису, їй властиве використання більш зрозумілої пересічному грома-
дянину термінології та конструкцій. Така синтаксична структура тексту спричиняє ви-
никнення ряду особливостей, серед яких можна виділити наступне: наявність великої 
кількості однорідних членів речення (присудок, додаток, означення, обставина тощо); 
часте використання синонімів, широке використання означальних та обставинних кон-
струкцій, виражених дієприслівниками, дієприкметниками, – dik формами тощо.

За своєю структурою основний текст–речення є складеним сурядно-підрядним реченням, 
поширеним однорідними додатками, які найчастіше виражені у формі усіченого інфінітиву з 
оформленим відмінком чи ізафетом відповідно до використаної граматичної конструкції.

Підметом в довіреності турецькою мовою може бути як особа чи особи, які прийма-
ють повноваження, так і особа-довіритель, що зовсім не є властивим українській мові, в 
синтаксичній структурі якої підметом є лише особа, що уповноважує. Особа, якій нада-
ються повноваження, може виступати у ролі додатка з оформленим знахідним відмінком, 
стоїть в кінці документа та присудок у цьому випадку є складеним іменним у пасивному 
стані ( – vekil tayin edildi) і стоїть в самому кінці речення. 

У випадках коли підметом є особа, що доручає або передає повноваження і присудок 
виражається дієсловом у активному стані, підмет і присудок, як правило, відокремлю-
ються комою або крапкою з комою.

Основний текст, як ми вже зазначали є поширеним однорідними означеннями, обста-
винами та додатками, які відокремлюються між собою комою, або у випадках наявності 
великих синтаксичних конструкцій крапкою з комою. Однією з особливостей однорід-
них додатків є використання юридичних термінів арабського походження в однині і мно-
жині (tebliğ ve tebellüğü – сповіщення).

Вираження мети чи цілі в тексті довіреності відбувається за допомогою давально-
го відмінка, який, як правило, додається до основи усіченого інфінітиву, в той час як 
це є неможливим в українській мові (-meye, – maya), тому при перекладі на українську 
мову з метою легкого сприйняття адептом складної синтаксичної конструкції доцільним 
є використання складного дієслівного присудка, наприклад – «уповноважую передавати, 
виправляти, тощо» і в рідких випадках, виходячи з контексту, можливим є функціону-
вання прийменників «задля, з метою» або сполучника «щоб». Таким чином, в деяких 
випадках при перекладі простих поширених синтаксем з турецької мови можуть бути 
використані підрядні речення. 

Реченню в турецькій довіреності властивим є стійкі синтаксеми, провідну роль в 
яких майже завжди виконує дієслово або його форма (найчастіше усічений інфінітив), 
який керує іншими частинами мови у складі відповідної граматично та логічно заверше-
ної за змістом синтаксеми (словосполучення). Доцільно зазначити, що деякі такі слово-
сполучення є сталими та використовуються як кліше майже в усіх видах довіреностей. 
Наприклад, vergi ve harc yatırmak –сплачувати мита та збори, beyan ve evraklarını tanzim 
ve imzalama – укладати та підписувати заяви чи документи. 
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Особливу увагу слід звернути на те, що в текстах турецької довіреності часто вико-
ристовується спонукальний стан bir yanlışı düzeltme ve düzelttirme – виправляти самому 
та вимагати виправлення помилок іншою особою. Відсутність такої граматичної кате-
горії як спонукальний стан в українській мові спричиняє неабиякі складнощі під час 
перекладу.

Останній абзац є, як правило, стандартною формою і сказанням реквізитів нотаріуса 
і також пишеться одним реченням.

Якщо для угоди характерний поділ на пункти та підпункти, то для таких видів доку-
ментів, як довіреність або лист характерні довільна побудова текстів та розподіл речень. 
При перекладі з турецької мови на українську слід максимально зберігати структуру ту-
рецького документу, проте в деяких випадках абсолютне збереження відповідності син-
таксичної структури є неможливим. Наприклад,

Benim adıma vekaleten hareketle; beni UKRAYNA Adalet Bakanlığı’nda, UKRAYNA Dışişleri 
Bakanlığı’nda ve diğer bilumum yabancı ülkelerin konsolusluklarında, elçiliklerinde, ve özellikle 
Avusturya Konsolosluğu, bilumum resmi ve özel daireler, nezdinde benim adıma, diplomamı, 
öğrenim gördüğüme ve öğrenim görmeye devam edebileceğime dair olan diğer bilumum evrakları 
benim adıma ilgili makam ve mercihlere müracaatla teslim almaya, ilgili makam ve mercilere 
tasdik etmeye, teslim tesellüm tutanaklarını beni temsilen imzalamaya, tüm vergi harç ve resimlerini 
yatırmaya, benim adıma dilekçeler ve diğer belgelerin verilmesi için imzalamaya, edilen evrakları 
alıp vermeye, takip etmeye, yanlışlıkları düzeltmeye beyanlarda, muvafakatlarda bulunmaya, hasılı 
bu hususlardan dolayı benim kanunen ve idareten yapmam gereken tüm iş ve işlemleri başıdan 
sonuna kadar takip etmeye sonuçlandırmaya ifa, ikmal ve incata mezun ve yetkili olmak üzere Kiev 
şehrinde XXX sokağında ev XX Daire XX’da oturan XXX’yi vekil tayin ettim. 

Я, що нижче підписався, цим дорученням уповноважую XXX, яка мешкає в м. Києві 
по вул. XXX, XX, кв. XX вести від мого імені справи в Міністерстві юстиції України, 
Міністерстві закордонних справ України, а також в консульствах та посольствах інших 
країн, зокрема в Посольстві Австрії, в державних установах та приватних організаціях, 
звертатися зі заявою щоб отримати диплом документи, які засвідчують моє навчання та 
можливість його продовження, від мого імені в у відповідні державні установи і органі-
зації, завіряти їх в державних установах та організаціях, підписувати від мого імені акти 
передачі та прийняття, сплачувати всі податки та збори, підписувати від мого імені заяви 
та інші офіційні документи для подання, подавати отримані документи, слідкувати за 
виконанням, виправляти недоліки у заявах, погоджуватись від мого імені, таким чином 
згідно зазначених повноважень, контролювати від початку і до кінця, виконувати, завер-
шати, всі необхідні законні та офіційні справи та процедури.

Таким чином, можна зробити наступні висновки щодо особливостей синтаксису 
турецької довіреності: прямий порядок слів – підмет стоїть на початку речення, при-
судок в самому кінці, означення завжди знаходиться перед означуваним словом; при-
судок переважно має форму минулого часу та виражений дієсловом у пасивному стані, 
широко використовуються поширені конструкції із дієсловами у пасивному стані, син-
таксис ділової документації характеризується вживанням інфінітивних форм дієслова, з 
метою економності вислову й точності відтворення думки в документах часто вживають 
дієприкметникові та дієприслівникові звороти, означальні конструкції; використання за-
позичень з арабської та персидської мов на усіх синтаксичних рівнях. 
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СИНТАКСИС ДОВЕРЕННОСТЕЙ В СОВРЕМЕННОМ ТУРЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
Статья посвящена исследованию синтаксических особенностей текстов доверен-

ностей современного турецького языка. Проанализированы основные принципы пере-
вода доверенностей с турецкого на украинский язык. 
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SYNTACTIC FEATURES OF POWER OF ATTORNEY
The article deals with syntactic particularities of the texts of Power of attorney in mod-

ern Turkish language. The main translation principles of a Power of attorney are analized 
in the article.
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДАЦЬКОГО МЕТОДУ І. КАЧАНЮК-СПЄХ 
КРІЗЬ ПРИЗМУ ЖАНРОВОЇ СПЕЦИФІКИ ДРАМИ (НА МАТЕРІАЛІ 

НІМЕЦЬКОМОВНОГО ПЕРЕКЛАДУ «ЛІСОВОЇ ПІСНІ»)

У стаття простежується особливості перекладу драми та аналізуються методи, 
використані перекладачем І. Качанюк-Спєх. 

Ключові слова: художній переклад, драма, інтерпретація, транслітерація, 
компенсація.

Ірина Качанюк-Спєх, відома діаспорна громадська діячка та перекладач у Німеччині, 
є помітною постаттю серед митців, які не лише усвідомлюють високі ідейні та естетичні 
якості власної літератури, а й популяризують спадщину видатних українських майстрів 
слова в іншомовному просторі. Перекладацький шлях І. Качанюк-Спєх розпочався ще 
в студентські роки, у Франції. Під час року стажування, коли І. Качанюк-Спєх читала 
українські книжки, прийшов на думку німецький текст Лесі України «Contra spem spero”. 
Таким чином п’ятдесят років тому з’явився перший переклад збірки «Contra spem spero» 
німецькою мовою. Це був неначе символ того, що Європа колись пізнає Україну [2 : 35-55]. 
Ще тоді поезії Тараса Шевченка і Лесі Українки у власному перекладі Ірина Качанюк-
Спєх не раз читала на міжнародних письменницьких вечорах. Ці твори були видані окре-
мими книжечками і друкувалися в німецьких і літературних журналах. У 2006 році у 
видавництві Львівського національного університету на честь 135-річчя від дня народжен-
ня Лесі Українки була видана «Лісова пісня» у перекладі Ірини Качанюк-Спєх і доповнена 
нотами народних поліських мелодій, які Леся Українка підібрала до “Лісової пісні”. 

Мета дослідження: простежити особливості перекладацького методу крізь призму 
жанрової специфіки драми, обравши для цього окремі переклади, здійснені Іриною Качанюк-
Спєх. Предметом нашого дослідження є текст «Лісової пісні», створеної на матеріалах 
рідного фольклору [3: 143], у перекладі на німецьку мову Іриною Качанюк Спєх.

Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів 
дослідження. З метою забезпечити успіх майбутній постановці, перекладач повинен 
завжди приділяти велику увагу питанню передачі в цільовому тексті культурного ком-
понента оригінальної драми. Створення національно-історичної своєрідності оригіналу 
набуває в драматургічному перекладі великого значення. 

Нині у теорії і практиці художнього перекладу співіснують дві тенденції: перша ви-
являється у намаганні якомога точніше відтворити оригінал, зберігаючи всі особливості 
його формальної організації; друга полягає у збереженні духу оригіналу, його загального 
емоційного та естетичного впливу на читача.

Переклади Ірини Качанюк-Спєх здійснені в напрямі до вільної інтерпретації тексту. 
Перекладачі цієї категорії працюють над досягненням «динамічної еквівалентності», 
максимальної природності під час читання тексту в контексті цільової культури. На 
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думку Ю. Найди, у здійсненому професійно перекладі динамічна еквівалентність повин-
на переважати над формальною відповідністю – при цьому контекстуальній зв’язності 
тексту варто надавати значно більшого значення, ніж буквальному перекладу [4: 14]. Такі 
переклади часто межують із переспівами, адаптаціями, і таким, на нашу думку, є пере-
клад Ірини Качанюк-Спєх.

У «Лісовій пісні» – цій величній драматичній поемі казкового й, певною мірою, але-
горичного характеру, оригінально виступають два світи: світ природи та її фантастичних 
істот і світ реальний із постатями звичайних людей, і це єднає п’єсу з кращими світовими 
зразками такого типу.

Пильної уваги, на нашу думку, заслуговує інтерпретація Іриною Качанюк-Спєх об-
разу Мавки. Вона не руйнувала традиційного уявлення про цю казкову постать, а, по-
мистецькому зримо й виразно, індивідуально точно типізувала в ній світле й гуманне 
начало, підкреслила чистоту високих дівочих мрій та сердечного кохання. Мавка у 
німецькомовному перекладі виступає й уособленням невмирущості природи та вічно 
живим джерелом натхнення для щастя загалу, і взагалі – є втіленням краси. Німецькою 
мовою ім’я “Mavka” звучить гарно. Власні назви, які поетеса залучає до своїх творів, 
виявляються завжди дуже доречними, вдало й продумано дібраними. І. Качанюк-Спєх 
транслітерує імена «Килина» – „Kylyna“, «Лукаш» – „Lukasch“, застосовує калькуван-
ня до міфологічної реалії «Мавка» – „Mavka“, інтерпретує і зі свого боку роз’яснює – 
«Knirpse», «Kinder, die ungetauft verstarben», віднаходить ситуативний відповідник до 
«Злидні» – «Elendsbringer» [1: 17].

При перекладі “Лісової пісні” не слід забувати про відтворення її музичності, 
співучості, на яких будується весь текст драми.

Ірина Качанюк-Спєх – перекладач з багаторічним творчим досвідом. У пере-
кладах Ірини Качанюк-Спєх відчувається відгомін поетичної дикції оригіналу. Для 
підтвердження цієї думки можна порівняти наступні строфи із німецьким варіантом:

Мавка
Бо він був ніжний, той весняний легіт,
співаючи, їй розвивав листочки,
милуючи, розмаяв їй віночка
і, пестячи, кропив росою косу…
Так, так… він справжній був весняний 
вітер,
та іншого вона б не покохала.

Mavka
Er war so zдrtlich wie der Flьhlingsbrise,
als er ihr Lieder sang zwischen den Blдttern,
als er in ihren Zweigen Krдnze fl ocht,
liebend ihr langes Haar mit Tau benetzte…
Ja, ja… Der Frьhlingswind hat es uhr 
angetan,
sie hдtte niemandem sonst ihre Gunst 
geschenkt.

[1: 150-151].
Яскраву стилістичну функцію виконує подовжена поетична словоформа:

Мавка
А там же

твоя Русалка Польова, що в житі.
Вона для тебе досі вже вінок
зелено-ярий почала сплітати.

Mavka
Dort hat

deine Feldnymphe, die im Kornfeld wohnt,
bereits begonnen, dir einen Kranz zu 
winden,
einen grьn-goldenen, wie reifes Korn.
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[1: 66-67].
При цьому І. Качанюк-Спєх вдається до певної семантико-експресивної компенсації:

Ти не чуєш, як солов’ї весільним співом 
дзвонять?

Hцrst du nicht,
wie die Nachtigallen Hochzeitslieder 
singen?

[1: 86-87].
Звісна річ, при перекладах Лесиних творів І. Качанюк-Спєх не завжди вдавалося до-

сягти всієї краси оригіналу, як це помітно в наступній інтерпретації:

Мавка
То все таке, як той раптовий вихор, – 
От налетить, закрутить та й покине.
В нас так нема, як у людей, – навіки!

Mavka
Dies alles ist doch wie ein kurzer WindstoЯ,
er fl iegt zu, wirbelt und ist gleich wieder 
fort.
bei uns ist es nicht, wie bei Menschen, ewig!

[1: 64-65].
Слід відзначити, що перекладач часто використовує лексичний потенціал німецької 

мови, вдається до узагальнення чи деталізації, однак це жодним чином не спричиняє 
редукцію мовного матеріалу, а тільки прикрашає переклад та вповні передає зміст 
оригінального тексту. 

Гіперонім використано у наступному прикладі:

Розвіяв вітер золотеє пасмо твого 
волосся

Der Wind spielte mit deinem gold`nen Haar

[1: 66-67].
Продуктивним прийомом у перекладі поезії виявляє себе техніка компенсації. Вона 

не тільки дає можливість зберегти більшу кількість композиційних смислових одиниць, 
а й дозволяє розширити внутрішні семантичні зв’язки між ними:

Русалка Польова
Ой горенько! Косо моя!
косо моя золотая!
Ой лишенько! Красо моя!
красо моя молодая!

Feldnymphe
O weh! Dieses Gold,
welches zieret mein Haupt,
ist fort, meine Schцnheit
des Schmаckes beraubt!

[1: 128-129].
Читаючи український текст, ми можемо уявити динамічну картину, що характерне 

слов’янським мовам, які відзначаються своєю динамічністю, мелодійністю, багатьма 
можливостями відтворення образу. Строга німецька мова, на нашу думку, описує цю 
картину.

Та перекладачка зберегла образність та метафоричність, знайшла в німецькій мові 
відповідники українській словесній структурі та ідіомам, метафорам. 

Висновки. При зіставному аналізі оригіналу та перекладу драм стає очевидним, 
що І.Качанюк-Спєх здійснила детальний аналіз структури та композиційної побудови 
з метою, щоб німецькомовна версія увібрала максимально чітке відображення 
українськомовного першотвору не тільки на рівні лексико-семантичної тотожності, а й в 
сенсі адекватності смислових текстових кластерів. 
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Незважаючи на подекуди відхилення перекладу від оригіналу, І. Качанюк-Спєх 
вдалося майстерне відтворення ідейного змісту цих образних і тематично багатих драм, 
а особливо слід відзначити переклад «Лісової пісні», її мелодійне звучання, яскраво 
виражена національна тематика у поєднанні з глибинним фольклорно-пісенним началом.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Леся Українка. Лісова пісня: Драма-феєрія в 3-х діях / Пер. на нім. Ірина-Качанюк 

Спєх. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 224 с.
2. Лопушанський Я. Творчість Лесі Українки в німецькомовних перекладах і критиці 

ХХ століття // Творчість Лесі Українки у вимірах порівняльного літературознавства. – 
Дрогобич: Коло. – 2001. – С.35-55.

3. Horbatsch A.-H. Die Ukraine im Spiegel ihrer Literatur. – Reichelsheim: Brodina-Verl., 
1997. – 232 S.

4. Nida E. A., Taber C. R. The Theory and Practice of Translation. – Leiden: E.J. Brill, 
1969. – P. 14.

Свищ Л.О., преподаватель
Львовский государственный университет физической культуры, Львов

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ МЕТОДА И. КАЧАНЮК-СПЕХ 
СКВОЗЬ ПРИЗМУ ЖАНРОВОЙ СПЕЦИФИКИ ДРАМЫ (НА МАТЕРИАЛЕ 

НЕМЕЦКОЯЗЫЧНОГО ПЕРЕВОДА «ЛИСОВА ПИСНЯ»)
В статья прослеживается особенности перевода драмы и анализируются методы, 

использованные переводчиком И. Качанюк-Спех.
Ключевые слова: художественный перевод, драма, интерпретация, транслитера-

ция, компенсация.

Svyshch L.О., master
Lviv state university of Physical Culture, Lviv

PECULIARITIES OF KACHANYUK-SPYEKH’S TRANSLATION METHOD 
THROUGH THE PRIZM OF SPECIFIC GENRE OF DRAMA 

(BASED ON THE GERMAN TRANSLATION OF "LISOVA PISNYA")
The article considers the peculiarities of drama translation and analyzes the methods used 

by translator I. Kachanyuk-Spyeh.
Key words: fi ction translation, drama, interpretation, transliteration, compensation.



431

©   Rzhevska D.O., 2016

УДК 811. 111’37
Rzhevska D.O., teacher
National aviation university, Kyiv

FRAME SEMANTICS APPROACH TO JAPANESE MIMETICS

 The article determines the main role of the frame approach during the analysis of Japa-
nese onomatopoeia functions and the ways to keep these lexical units in the target language 
text in order to inform in a positive or negative way about the situations or actions, as well as, 
about their further realization in the text based on the extra linguistic information. Therefore, 
sound symbolicс frames in Japanese are a vital part of lexicon, thus, their role and functional 
part in general are determined here. 

Key words: frame semantics, cognitive linguistics, sound symbolism, onomatopoeia, 
frame, cognitive model.

During the last two decades the study on sound symbolism and sound-symbolic words, 
especially in the fi elds of cognitive linguistics and cognitive psychology is gaining relatively 
new wave of popularity among the researchers. The core issue of the cognitive linguistics is 
considered to be lexical polysemy that is a peculiar sound-symbolic words’ feature. The defi ni-
tion of mimetics has been always a kind of a challenging point in terms of the crosslinguistic. 
Every researcher attempts to work out a completely different defi nition using various adjec-
tives to describe the special semantic features of mimetics. This study provides an issue from a 
frame semantics point of view combined with a cognitive description of lexics. Each mimetics 
is determined as a certain frame, in other words, as an informational structure that refl ects the 
whole complex of knowledge that is present in a certain lexical unit that determines a certain 
sound [8]. 

Nowadays frame semantics gives a chance to create some new models of the structuring 
principles and expressing some certain part of the person’s experience, by means of language 
units, as well as, different ways of general knowledge activation that provides understanding 
during the language interaction process. Each mimetic can be considered to evoke very specifi c 
frame, which elaborates a general frame [5].

The polysemy of mimetics has long been unexplored fi elds in the study of mimetics. More-
over, the semantic fl exibility of the words has been generally recognized by such researchers 
as Kakehi, Kita, Takeda and many others. Until recently, not so many theoretical attempts have 
been made for analyzing its peculiarities in detail. 

Recent studies in terms of cognitive linguistics have highlighted some important facts 
about the semantic extension of Japanese onomatopoeia. Many instances of metaphorical and 
metonymical extensions have been mentioned in terms of Japanese mimetics. Analyzing the 
Wind – Up Bird Chronicle by Haruki Murakami translated by Jay Rubin, there can be sorted 
that, for example, ばらばら(bara bara) “scattered” is metaphorically extended to have a non-
auditory meaning. More specifi cally, this example can be analyzed as involving a cross domain 
mapping from a physical impact to a psychological impact [2]. 

Metaphorical extension: 
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1. 石の鳥の影は…..ばらばらな形に分断されていた。
 The stone bird’s shadow fell on…..fragmenting.
2.…体が割れてばらばらになってしまいそうに感じられたくらいです。
 …each breath made me feel that my body might crack apart.
What is very interesting about the Japanese mimetics is the prevalence of the fi ctive type 

of the conceptualization which means, that many onomatopoeic units can refer to a sate of an 
object that is associated with the sound they convey. Fictive metonymy is divided into two 
types. The fi rst one is called vestigial cognition. For example, the original meaning of ばらば
ら (bara bara) is onomatopoetic, as it is given in the fi rst example. However, the same word can 
be used to describe the state of mind and body that is going to be in between, in other words, 
puzzled, since there is no way out according to the context. Such a hypothetical casual relation 
is absent in the fi rst example, as it was shown above [5]. 

These metonymical instances are considered to be in terms of frame evocations. In this 
supplementary account, Japanese mimetics, especially those for non-vocal sounds, are consid-
ered as those that evoke highly specifi c background situations, in other words “frames”, and 
they also can be a cause for the common metonymical extensions. 

Metaphor is a domain-to-domain illustration, while metonymy is a within-domain exten-
sion. The two fi ctive types of semantic extension involve rather rich domains that contain in-
ferred events in the part of future. Since all the metonymical fi ctive expressions are metonymi-
cal, so, all the metonymical expressions involve metaphorical illustrations between the audi-
tory and the non-auditory domains. That is why we can call the fi ctive type of the metonymy 
“fi ctive metonymy” and the non-metonymical type of metaphor “only metaphor”. Domains 
mostly correspond to “frames” in frame semantics [5]. 

As metonymical extension takes place between frame elements, it is quite obvious that 
noise mimetics metonymically shift their reference from sound to these various fragments of 
the frames they evoke. And the simple frame-semantic content of voice mimetics does not al-
low them to have the semantic fl exibility. 

So, that is why frame semantics approach gives a lot of possibilities to analyze Japanese 
mimetics the way of functioning, as well as, the right ways of conveying all the units during 
the process of their translation. It is obvious that one word can be used for creating a positive 
or negative attitude to the situations or moments in life. Such an approach is meant for the mi-
metics semantic analysis and its further realization in the text according to the extralinguistic 
information. Sound symbolic frame cannot be realized in “parts”, it will be always an integral 
part that gives an opportunity to create belles-lettres, as well as, a great chance to the translator 
to depict the reality. 
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ОНОМАТОПОЕТИЧНОЇ ЛЕКСИКИ В ЯПОНСЬКІЙ МОВІ

У статті визначено роль фреймового підходу в аналізі та оцінці функціонування 
ономатопоетичної лексики і збереження її при перекладі, з метою створення позитив-
ного/негативного ставлення до подій чи ситуацій тексті на основі екстралінгвістичної 
інформації. Визначається місце та роль фрейму звукосимволізмів у японській мові, 
оскільки вони є невід’ємною частиною словникового складу мови. 
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ЛЕКСИКИ В ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ 

Статья посвящена определению роли фреймового подхода при анализе функциони-
рования ономатопоэтической лексики и ее сохранения в переводе, с целью формирования 
позитивного/негативного отношения к событиям или ситуациям, а также их дальней-
шей реализации в тексте на основании экстралингвистической информации. Поскольку 
фреймы звукосимволизмов в японском языке являются неотъемлемой частью словарно-
го запаса, определено их место и роль в языке в целом. 

Ключевые слова: фреймовая семантика, когнитивная лингвистика, звукоподража-
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ВІРА РІЧ – ТАЛАНОВИТА ПЕРЕКЛАДАЧКА ТА ПОПУЛЯРИЗАТОР 
УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ В АНГЛОМОВНОМУ СВІТІ 

(ДО 80-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ)

Стаття присвячена талановитій британській перекладачці, популяризатору укра-
їнської культури в англомовному світі. Віра Річ переклала твори близько 50-ти україн-
ських письменників і вписала вимір української культури в дискурс світової літератури. 

Ключові слова: британська перекладачка, популяризатор української культури, по-
езія Тараса Шевченка.

 
Найкращим англомовним перекладачем і популяризатором української культури 

другої половини ХХ – початку ХХІ століття була британська поетеса, журналістка зі 
світовим ім’ям, перекладачка, літературознавець, засновник і видавець поетичного жур-
налу «Manifold Magazine of new Poetry» (Розмаїття. Часопис новітньої поезії. 1962, 1969, 
1986), кореспондентка наукового тижневика «Nature» (Природа, 1969–1989), заступник 
редактора квартальника «The Ukrainian Review» («Український огляд», 1993-1999), бо-
рець за права людини Віра Річ (Vera Rich, 1936–2009). Повне ім’я поетеси-перекладачки 
Faith Elizabeth Joan Rich. Вона переклала своє ім’я Faith як Віра і ввійшла в літературу як 
Віра Річ і все своє життя жила з Україною в серці.

Віра Річ народилася і виховувалася в англійській родині. З десятирічного віку вона 
писала вірші, а з п’ятнадцятирічного – публікувала їх. До захоплення Україною, укра-
їнською культурою, зокрема поезією, що стало смислом її життя, молоду англійку при-
вело знайомство із поезією і життєвим подвигом Тараса Шевченка. Під час навчання 
в Оксфордському університеті (спеціальність давньоанглійська та давньоскандинавська 
мови) до свого двадцятиріччя (24 квітня 1956 року) Віра Річ зробила собі подарунок – 
переклала англійською мовою «Пролог» до поеми Івана Франка «Мойсей». Робота була 
опублікована в квартальнику «The Ukrainian Review». Аспірант-українець Володимир 
Микула запропонував Вірі Річ вивчити українську мову, познайомитися з українською 
історією та культурою і перекладати англійською мовою українську поезію.

В інституті славістики Лондонського університету, де Віра Річ продовжувала навчан-
ня, познайомилася з багатством і красою української поезії, зокрема з творчістю Тараса 
Шевченка. ЇЇ захопила краса і сила духу Шевченкового слова. Вона відчула геніальність 
українського поета, поезія якого співзвучна з ідеалами людства. Через творчість Тараса 
Шевченка Віра Річ полюбила Україну і протягом усього життя наполегливо працювала 
задля ознайомлення англомовної громадськості з українською культурою.

Віра Річ відчула велич художнього слова України і зрозуміла, що творчість таких ге-
ніїв як Тараса Шевченко, Іван Франко, Леся Українка належать усьому людству. Віра Річ 
пройнялася бажанням перекласти їх твори англійською мовою і протягом усього життя 
не розставалася з українською поезією, самовіддано працювала, щоб світ пізнав Україну.
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Першим перекладом українського твору Віри Річ був «Пролог» до поеми «Мойсей» 
Івана Франка, другим – сонет «У травні» Миколи Зерова. Ці переклади опубліковані 
в першому випуску лондонського квартальника «The Ukrainian Review» («Український 
огляд») 1957 року. Однак, більше всього Віру Річ захопила поезія Тараса Шевченка сво-
єю змістовністю, багатством поетичних форм, образною мовою. У весняному випуску 
«The Ukrainian Review» за 1959 рік в перекладі Віри Річ уперше надруковано один з 
найкращих творів Тараса Шевченка – поему «Кавказ» та розвідку перекладачки про цей 
твір. При перекладі Віра Річ зберігала бездоганну художню форму оригіналу, відтворила 
соціально-політичне звучання, зберегла тематичне і стильове розмаїття, поліфонію по-
чуттів та ритміко-інтонаційне звучання першотвору, передала думки поета про неможли-
вість знищити споконвічне прагнення народів до волі.

Не вмирає душа наша,   For our soul shall never perish,
Не вмирає воля.   Freedom knows no dying,
І неситий не виоре   And the Glutton cannot harvest
На дні моря поле.   Fields where seas are lying;
Не скує душі живої   Cannot bind the living spirit,
І слова живого.   Nor the living word, 
Не понесе слави Бога   Cannot smirch the sacred glory 
Великого Бога. [9, с. 334 ]  Of almighty God [7, с. 287]

Ці слова з поеми «Кавказ» Тараса Шевченка в перекладі Віри Річ викарбовані на 
пам’ятнику Тарасові Шевченку у Вашингтоні (округ Колумбія), відкритому 1964 року з 
нагоди 150-річчя з дня народження Тараса Шевченка.

У перекладі Віра Річ передала багатство поетичної мови поета, її поетичну насна-
женість донесла до англійського читача заклики поета до боротьби та віру в перемогу:

Борітеся – поборете,   Battle on – and win your battle! 
Вам Бог помагає!   God Himself will aid you;
За вас правда, за вас слава  At your side fi ght truth and glory,
І воля святая! [9, с. 344 ]  Right and holy freedom. [ 289, 291]

Встане правда! Встане воля!  Liberty and right shall triumph,
І Тобі одному    And , O Lord, to Thee
Помоляться всі язики   Every tongue on earth shall pray
Вовіки і віки [9, с. 344 ]  Through the length of days [7, с. 289, 291 ].

У супровідній статті Віра Річ назвала поему «Кавказ» «композиційним тріумфом», 
що свідчить про глибоке розуміння перекладачкою творчості Тараса Шевченка. Віра Річ 
глибоко перейнялася темою твору, відчула його загальнолюдські мотиви, спрямовані 
проти зла й несправедливості, передала весь спектр почуттів поета, уболівання за долю 
народу, заклики до боротьби проти поневолення та глибокий сум із приводу загибелі до-
рогого друга Якова де Бальмена.
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В період 1959–1969 років Віра Річ опублікувала переклади 55 творів Тараса Шев-
ченка, з них 9 поем та уривок з поеми «Княжна». Першим великим перекладацьким 
проектом Віри Річ творів Тараса Шевченка була збірка «Song out of Darkness» («Пісня 
з темряви»), у яку ввійшло 38 поезій, в тому числі 9 поем. У передмові до збірки пере-
кладознавець, фразеограф, один із перших перекладачів Тараса Шевченка Персі Поль 
Селвер дав високу оцінку праці Віри Річ, наголосивши на можливості повноцінного 
поетичного перекладу творів Тараса Шевченка, вмістивши в передмові свій власний 
художній переклад «Заповіту», опублікованого 1915 роком. Багато творів Тараса Шев-
ченка в перекладах Віри Річ опубліковано у британських періодичних виданнях, зо-
крема в журналі «The Ukrainian Review», цикл «В казематі» (1965), поезії «Сон» («На 
панщині пшеницю жала…» (1964), «На вічну пам’ять Котляревському» (1969, 1998), 
«Ой чого ти почорніло…» (1993), «До Основ’яненка» (1993), «Минули літа молодії…» 
( 1999) та ін. 

В Україні твори Тараса Шевченка в перекладах Віри Річ вийшли окремою збіркою 
наприкінці 2007 року у видавництві «Мистецтво» під назвою «Тарас Шевченко. Ви-
брана поезія. Живопис. Графіка. Taras Shevchenko. Selected Poems. Paintings. Graphic 
Works». У цьому виданні переклади англійською мовою розміщені поряд з оригіна-
лами, що зручно для українського та для англомовного читача. До збірки увійшло 92 
переклади поезій Віри Річ, із них 36 спеціально зроблених для цього видання, решту 
перекладачка відредагувала. 

Переклади Віри Річ – це семантико-стилістично й художньо повноцінні твори, які 
знаменують подальший крок англомовної шевченкіани в освоєнні поетичної спадщини 
Тараса Шевченка. Видання доповнене репродукціями малярських і графічних творів. 

Віра Річ дотримувалась реалістичних традицій. Вона прагнула максимально точно 
зберегти образний зміст і віршову форму першотворів. Прикладом може бути інтерпре-
тація вірша Тараса Шевченка «Мені однаково, чи буду…», яка демонструє індивідуаль-
ний перекладацький стиль Віри Річ.

Мені однаково, чи буде  It does not touch me, not a whit,
Той син молитися, чи ні…  Whether that son will pray, or no…
Та неоднаково мені,   But it does touch me deep if knaves, 
Як Україну злії люде   Evil rogues lull our Ukraine
Присплять, лукаві, і в огні  Asleep, and only in the fl ames
Її, окраденую, збудять…  Let her, all plundered, wake again…
Ох, не однаково мені [8, с. 13].  That touches me with deepest pain.[7, с. 333]

Творчість Тараса Шевченка в перекладацькій діяльності Віри Річ посідає особливе 
місце. Як перекладач великого творчого інтелекту, Віра Річ набагато глибше від-
чула загальнолюдські мотиви творчості поета, наголосивши, що Тарас Шевченко – уні-
кальна постать у світовій літературі.

Це поет-борець, поет-лірик, співець глибоких людських почуттів, який збагатив ду-
ховний потенціал людства. Перекладаючи твори Тараса Шевченка, Віра Річ зберегла дух 
його поезії, соціальну спрямованість, красу художніх особливостей, багатство змісту, 
музичну витонченість, високу поетичну культуру.
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Огні горять, музика грає,   Blaze of lights and music calling, 
Музика плаче, завиває;    Music weeping, rising, falling!
Алмазом добрим, дорогим   Like rare and precious diamond,
Сяють очі молодії;    Youthful eyes are gleaming fair,
Витає радість і надія    Joy and hope are shining there
В очах веселих, любо їм,   In laughing eyes. All bliss is sent
Очам негрішним, молодим.   To eyes so young and innocent!
[ 8, с. 230]     [7, с. 411]

Віра Річ зуміла відтворити звукопис і могутню енергетику першотворів. Так, переклад 
рядків «Реве та стогне Дніпр широкий» звучить так само проникливо, як і в оригіналі.

Реве та стогне Дніпр широкий,   Roaring and groaning rolls the Dnipro,
Сердитий вітер завива,    An angry wind howls through the night,
Додолу верби гне високі,   Bowing and bending the high willows,
Горами хвилю підійма. [8, с. 73 ]   And raising waves to mountain heights 
     [7, с.73 

При перекладі Віра Річ зберігала й використовувала багатство художніх прийомів 
поета – різні типи повторів, перенесення, метафори, алітерації, асонанси й залишилася 
вірною оригіналу протягом усього твору. Як приклад, наведемо рядки з поезій «Минули 
літа молодії…», «Минають дні, минають ночі», «Причинна».

Зима!     This is winter come! 
Сиди один в холодній хаті,   Sit in your cold house. lone. benighted,
Нема з ким тихо розмовляти,   No one with whom to gossip quietly.
Ані порадитись. Нема    None to take council with. No one!
Анкогісінько нема!    No one at all, alas! No one! [7, с. 471 ]
[8, с. 471 ]

Минають дні, минають ночі   Days are passing nights are passing.
Минає літо, шелестить    Summer passes, yellowed leaves 
Пожовкле листя, гаснуть очі,   Rustle, sight dims and thought grown drowsy. 
Заснули думи, серце спить   Is slumbering, heart falls asleep [7, с. 319 ]
[8, с. 367 ] 

Широкий Дніпр не гомонить;   The Dnipro fl ows on silently,
Розбивши вітер чорні хмари   The wind has scattered the black clouds,
Ліг біля моря одпочить.   And lain to rest beside the sea [7, с. 77 ].
[8, с. 75 ] 

Віра Річ – член Пен Клубу з 1961 року та Королівського інституту міжнародних від-
носин з 1978 року, автор статей з україністики, розвідок про Тараса Шевченка та пись-
менників-класиків. Віра Річ розглядає українську літературу в контексті англійської 
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літератури й охоплює історію, літературу, культуру України останніх трьох століть. У 
1997 році національна Спілка письменників України нагородила Віру Річ найвищою пе-
рекладацькою нагородою – премією імені Івана Франка за вагомий внесок у популяри-
зацію української літератури та культури в англомовному світі. 2005 року Віру Річ удо-
стоєно почесного звання члена Наукового товариства імені Тараса Шевченка.

2006 року Указом Президента України Віру Річ нагороджено Орденом Княгині Оль-
ги ІІІ ступеня. Віра Річ дуже пишалася цією високою відзнакою, називаючи її «вершин-
ною подією у своєму житті» («peak moment in my life» ). Один із кузенів Віри Річ сказав, 
що ця нагорода – велика честь для всієї їхньої родини, в якій існував своєрідний культ 
Тараса Шевченка. Пані Магдален Ельзі – мати Віри Річ – любила цитувати поезії Тараса 
Шевченка в перекладах своєї доньки за кожної нагоди, особливо уривки з поезій «Гама-
лія» та «Чигрине, Чигрине…».

Неначе птахи чорні в гаї,   Like dark birds in the wood this day,
Козацтво сміливе літає.    The Cossacks fl y from place to place,
Ніхто на світі не втече!    Not a soul who can escape them,
Огонь запеклих не пече.   The fi re-hard ones, no fl ame can scathe them.
Руйнують мури… [8, с. 237 ]   They tear the walls down; [ 7, с.159 ]

Чигрине, Чигрине,    Chyhyryn, O Chyhyryn! 
Все на світі гине,    All things must come to naught
І святая твоя слава,    On earth, and now thy holy glory
Як пилина, лине    Is borne like a mote
За вітрами холодними,    Upon the cold blast of the winds,
В хмарі пропадає,    Lost in the clouds on high.
Над землею летять літа,   Year after year fl ies o’er the earth, 
Дніпро висихає,    Dnipro itself runs dry,
Розсипаються могили,    The gravemounds crumble into dust,
Високі могили –    The lofty mounds, thy erstwhile
Твоя слава… і про тебе,   Glory; – and of thee, thyself,
Старче малосилий,    Thou dotard, old and feeble
Ніхто й слова не промовить   No one will even say a word [7, с. 167 ]
[8 ,с.254]

У жовтні 2007 року Національна Спілка письменників України нагородила Віру Річ 
Почесною відзнакою.

В цілому Віра Річ переклала англійською мовою 50 українських письменників. У до-
робку Віри Річ також є низка творів Лесі Українки та Івана Франка. 

1968 року в Торонто окремою книжкою в перекладах Віри Річ вийшли твори Лесі 
Українки. Книжку відкриває «Слово від перекладача» та рецензія професора Оттавсько-
го університету К. Біди «Життя і творчість Лесі Українки». Видання вмістило чотири 
драми Лесі Українки «Камінний господар», «Оргія», «Каcсандра», «Роберт Бернс, король 
шотландський», цикл «Сім струн» та вірші «Сontra spem spero» , « І ти колись боролась, 
мов Ізраїль», «Хто не жив посеред бурі…». Далі з’явилися переклади драм «Іфігенія в 
Тавриді» (1971), «Бояриня» (1992), «Вавилонський полон» 
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(1993), «Лісова пісня» ( 1994), поезії «Уста говорять» (1998), перша частина циклу 
«Ритми» (1963).

 Франкіана Віри Річ – це епохальні твори Івана Франка, такі як поеми «Мойсей» 
(1973, 2006), «Смерть Каїна» (1998), «Іван Вишенський» (рукопис), цикл поезій зі збірки 
«З вершин і низин». «Пролог» до «Мойсея» має три варіанти ( 1956, 1973 і 2006 років).

 Крім згаданих вище в доробку Віри Річ такі знакові постаті української літерату-
ри як І. Котляревський, Ю.Федькович, П.Куліш, М.Шашкевич, Б-І. Антонич, Олександр 
Олесь, Уляна Кравченко, найвидатніші постаті української поезії радянського пері-
оду П.Тичина, М.Рильський, В. Сосюра, Є. Плужник, П.Филипович, поети-емігранти 
Є.Маланюк, Яр Славутич, Юрій Клен, Емма Авдієвська. Особливу прихильність Віра 
Річ приділяла творчості поетам-шістдесятникам: Л. Костенко, В. Симоненку, В. Стусу, 
М. Вінграновському, І. Калинцю, Т. Чубаю.

 Протягом 50-ти років Віра Річ наполегливо працювала задля популяризації в англо-
мовному світі української культури й літератури. А з часів проголошення незалежності 
України – задля утвердження позитивного іміджу нашої держави в світі, сприяла форму-
ванню незалежної України як демократичної європейської держави. На питання: «Пані 
Віро, чому Ви так любите Україну?», вона відповідала: «У моєму випадку я упродовж 
50 років працювала для України, плакала через Україну, сміялась і раділа за Україну. 
...Якщо не любов, то що це?» [4, с. 213]. «Як? Чому Шевченко? Чому таку талановиту 
англійку, яка могла б досягти успіху та й кращого зарібку в інших формах занять, ціка-
вить Україна?», – з недовірою запитували Віру Річ… «Бо лише українці, – за висловом 
перекладачки, – є аж надто скромними щодо усвідомлення величі свого національного 
генія». Це було в Хайфі, – згадує пані Віра, старший офіцер органів безпеки, переві-
ряючи мої документи, проводив зі мною обов’язкову для цієї країни співбесіду. У ході 
розмови виявилося, що я знаю українську мову. «Але чому, – здивувався офіцер, – чому 
ви вивчили українську? – «Для того, щоб перекласти Шевченка, – відповіла я. На тому 
співбесіда закінчилася. Коли його секретарка принесла тістечка і чай, ми вже співали, 
як брат і сестра після довгої розлуки, «Реве та стогне…», «Думи мої…», «Гетьмани, 
гетьмани…», «Тече вода…» та ще щось, що могли згадати. Офіцер безпеки Ізраїлю, який 
народився у Києві, служив у Німеччині, більше не запитував, чому я вивчила українську. 
Ані шведський митник, який побачив «Кобзар» у моїй торбі. Лише українці продовжу-
ють питати» [ 5 , c.2]

 Віра Річ кілька разів відвідувала Київ та Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка. Особливо пам’ятним був останній приїзд Віри Річ до Києва на запро-
шення Інституту філології 19 травня 2008 року. Віра Річ прочитала лекцію про актуальні 
проблеми поетичного перекладу, поділилася своїм високопрофесійним перекладацьким 
досвідом. Після лекції продовжили спілкування з Вірою Річ у парку імені Тараса Шев-
ченка. Був чудовий, теплий весняний вечір. Оптимізм Віри Річ захопив усіх присутніх. 
Читали вірші, співали улюблені пісні на слова Шевченка українською та англійською 
мовами. Віра Річ мала гарний голос і знала багато пісень. Коли заспівали «Садок вишне-
вий коло хати» в перекладі Віри Річ 1961 року, то вона відразу тут же з пам’яті записала 
на аркуші свій новий переклад. Обіцяла надіслати нові переклади пісень на слова Тараса 
Шевченка – вона мала намір до березня 2011 (150-ті роковини смерті поета) перекласти 
увесь Шевченків «Кобзар», ушанувавши великого українського поета. 
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20 грудня 2009 року Віра Річ відійшла у вічність. Україна втратила найталановиті-
шого перекладача англомовної шевченкіани. У заповіті Віра Річ написала, що хотіла б 
бути похованою в Україні, в Каневі. 15 квітня 2011 року заповітну волю Віри Річ було 
виконано. Її прах поховано в Каневі на Козацькому цвинтарі. Монумент зроблений у 
формі книжки, з якої усміхається ще юна Віра Річ в українській вишиванці. По обидва 
боки портрета слова з поезії Тараса Шевченка «Мені однаково, чи буду…» в оригіналі та 
в перекладі Віри Річ.

Та неоднаково мені,    But it does touch me deep if knaves, 
Як Україну злії люде    Evil rogues lull over Ukraine
Присплять, лукаві, і в огні   Asleep, and only in the fl ames
Її окраденую збудять…    Let her, all plundered, wake again…
Ох, не однаково мені. [9, с. 13]   That touches me with deepest pain.[7, 333 ]

15 квітня 2011 року біля підніжжя Тарасової гори зібралися мешканці Канева, друзі й 
колеги Віри Річ із трьох країн: гості з Великобританії – доктор фізики Алан Флауерс, депу-
тат молодіжного Європарламенту; Гіларі Ширс – редактор журналу «Manifold» («Розмаїт-
тя). успадкованого від Віри Річ, кузина Віри Річ Джейн Тейлор. Білорусь представляв куль-
туролог і письменник Язеп Янушкевич. Серед гостей був Надзвичайний і Повноважний 
посол України, екс-міністр культури і туризму України Ігор Ліховий, директор Шевчен-
ківського заповідника Василь Коломієць, дослідниця перекладацької творчості Віри Річ 
Ганна Косів, голова Рівненської «Просвіти» Світлана Ніколіна. Жалібний захід вів відомий 
літературознавець, головний редактор часопису «Всесвіт» Дмитро Дроздовський. Багато 
теплих слів було виголошено про Віру Річ. Лунали її вірші й переклади. Схвилювали рядки 
«Заповіту» , які прочитала редактор журналу «Manifold» англійською мовою 

 
Then in that great family
A family new and free,
Do not forget, with good intent
Speak quietly of me . [7, с. 321 ] 

Надзвичайний і Повноважний посол України Ігор Ліховий у своїй промові наголо-
сив: «Ця жінка показувала нам приклад, як потрібно любити свою батьківщину, як по-
трібно любити своїх геніїв» [10, с. 10].

В історію англомовної шевченкіани Віра Річ увійшла як досвідчений перекладач і 
дослідник творчості Тараса Шевченка. Переклади Віри Річ –це подальший крок в осво-
єнні української літератури. Віра Річ багато зробила, щоб творчість Тараса Шевченка 
стала доступною багатомільйонній англомовній громадськості. Переклади Віри Річ ма-
ють художньо-естетичну цінність і належать до найкращих здобутків світової шевченкіа-
ни. Через переклади українських художніх творів Віра Річ створила у світовому просторі 
уявлення про Україну як демократичну незалежну європейську державу і донесла до 
англомовного читача код української культури, її історію, побут.

Віра Річ – дивовижна постать в історії світового українства. ЇЇ часто називають по-
слом української культури в англомовному світі. ЇЇ життя і праця – це без перебільшен-
ня мужній подвиг в ім’я такої далекої і близької для неї України. Головний редактор 
часопису «Всесвіт» Дмитро Дроздовський коментував: «Пані Річ зробила для підняття 
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престижу української культури у світі набагато більше, ніж наші Академічні інститу-
ти. Переклавши величезну кількість текстів зі скарбниці української літератури (Тараса 
Шевченка, Івана Франка, Лесю Українку, Ліну Костенко, Василя Симоненка...), ця люди-
на вписала вимір української культури в дискурс світової літератури» [2, с. 207] 
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IN ENGLISH SPEAKING WORLD
 The article is devoted to Vera Rich – talented British translator and popularizer of the 

Ukrainian culture in the English speaking world. Vera Rich translated works by 50 Ukrainian 
writers and introduced dimension of the Ukrainian culture into the world literature. 
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ПЕРСОНІФІКАЦІЯ У СТРУКТУРІ ІСПАНСЬКИХ СКЛАДНОПІДРЯДНИХ 
РЕЧЕНЬ ТА ЇЇ ВІДТВОРЕННЯ В ПЕРЕКЛАДАХ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

У статті розглянуто особливості персоніфікації у структурі іспанських 
складнопідрядних речень та проаналізовано основні перекладацькі трансформації, що 
застосовуються при її відтворенні.

Ключові слова: персоніфікація, складнопідрядне речення, перекладацькі 
трансформації.

У попередніх дослідженнях [8] ми детально розглядали особливості відтворення в 
перекладі іспанських речень із стилістично нейтральною персоніфікацією, що мають 
структуру підмет (S) + присудок (P), де підметом виступає персоніфікований іменник, а 
присудком – дієслово, що містить антропоморфні (чи зооморфні) ознаки. Однак крім цієї, 
вже відомої в різних часткових теоріях перекладу, структури, об’єктом нашої уваги че-
рез свою частотність (20%) стали складнопідрядні речення, що містять персоніфікацію, 
структури типу підмет (S) que + присудок (P), де підметом виступає персоніфікований 
іменник, який знаходиться в головному реченні, а присудком – дієслово-персоніфікатор, що 
координується з цим іменником та розташовується у підрядному означальному реченні, яке 
вводиться сполучником que, наприклад: (…) y una carta anуnima que decнa mбs o menos (…) 
[15] – А невдовзі прийшов анонімний лист, в якому повідомлялося таке (…) [1]. Речення 
такої структури розглянуто окремо, оскільки, як показує аналіз, існують певні особливості 
у застосуванні трансформацій при їх відтворенні в перекладі.

При відтворенні речень структури (S) que + (P) персоніфікація може зберігатися або 
зніматися. Крім того, як показало дослідження, такі іспанські речення можуть мати різну 
семантику: каузативну, буття, синкретичну, в залежності від чого різняться застосовані 
перекладацькі трансформації.

По-перше, персоніфікація оригіналу в перекладі таких речень може зберігатися завдя-
ки збереженню лексичного значення іменника та дієслова-антропоморфізатора, наприклад: 
Allн, las estrellas de pastafl ora, las tortas de pasa, los rollos escarchados de azъcar, las magdale-
nas, todo con cierto tonillo oscuro y motas sospechosas que denunciaban antigьedad (…) [16] – 
(…) кружальця тістечок, пиріжки з родзинками, стовпці, обсипані цукром, магдалинки, 
все це з якимсь темним кольором і підозрілими плямами, що зраджували давність (…) 
[2]. Завдяки збереженню значення та порядку лексем у перекладі, зберігається структура 
речення та персоніфікація.

По-друге, можливими є лексичні заміни персоніфікованих іменників чи дієслів-
персоніфікаторів, при незмінному збереженні синтаксичної структури речення, наприклад: 
(…) pero no se le ocurre investigar sus leyes laberнnticas, ni las esferas giratorias que lo revelan 
[21] – (…) але йому ніколи не спадає на думку дослідити лабіринти його законів або обертан-
ня сфер, яке могло б його пояснити [3]. У таких випадках відбувається насамперед заміна 



443

дієслова-персоніфікатора відповідно до норм лексико-семантичної сполучуваності цільової 
мови, рідше замін зазнають самі уособлювані іменники (esferas giratorias – обертання сфер), 
що обумовлює також заміну дієслова відповідно до сполучуваності з новим іменником.

Інколи внаслідок лексичної заміни дієслова-присудка персоніфікація знімається: Con 
motivo de la epidemia que habнa atacado a los prisioneros se les dejaba respirar aire libre, 
temeroso sin duda el capitбn del buque de que murieran algunos [26] – Капітан дозволив 
їм дихати свіжим повітрям, мабуть, побоюючись, щоб хтось не помер від пошесті, 
яка почалася серед бранців [9]. У реченні дієслово atacar, що знаходиться у підрядному 
означальному, і яке має виражене антропоморфне значення, у перекладі зазнає заміни на 
дієслово починатися, що в українській мові має широку сполучуваність як із живими, 
так і з неживими іменниками. 

За нашими спостереженнями, можливим є варіантне відтворення таких речень: (…) 
famosa infamia que alegrу el corazуn y relajу la temerosa prudencia del enemigo [18] – 1) (…) 
жахливе неподобство, яке звеселило серце й розвіяло підозри противника [5]; 2) Це був учи-
нок настільки ганебний, що серце його ворога звеселилось, а його боягузлива обережність 
ослабла [3]. У перекладі (1) структура речення та, відповідно, персоніфікація і каузативна 
семантика зберігаються, проте відбувається лексична заміна іменника infamia (‘ганьба, без-
честя, підлісь’) стилістичним гіперонімом неподобство, тобто відбувається генералізація. 
У перекладі (2) персоніфікація оригіналу знімається завдяки застосуванню синтаксично-
го перетворення речення: каузатор дії залишається у головному реченні і зазнає лексико-
семантичної заміни: учинок, а сама дія розташовується у підрядному реченні наслідку, 
причому, підметом стає іменник серце, який в оригіналі виступав у функції додатка до 
дієслова-присудка, таким чином, відбувається реперсоніфікація. Каузативна семантика ре-
чення при цьому зберігається, завдяки застосуванню іншої конструкції, яка в українській 
мові використовується для вираження причинно-наслідкових зв’язків.

Отже, антропоморфна ознака може переноситися у підрядне означальне речення, яке 
відноситься до іменника, що персоніфікується. Такий вид персоніфікації можливий як в 
іспанській, так і в українській мові, що створює передумови для її збереження в перекладі. 
При цьому можуть відбуватися лексичні трансформації, які полягають у заміні дієслова-
присудка або персоніфікованого іменника. Заміни персоніфікованого іменника можуть 
тягнути за собою заміну дієслова. Лексичні трансформації відбуваються відповідно до 
норм сполучуваності української мови. У перекладі об’єктом персоніфікації може става-
ти інший іменник, тобто внаслідок лексико-синтаксичних трансформацій відбувається 
реперсоніфікація. Масштаби трансформацій можуть сягати усього складнопідрядного ре-
чення і набувати досить складного вигляду.

Наступний блок утворюють іспанські речення структури підмет (S) que + присудок 
(P), які в перекладі зазнають таких лексико-граматичних перетворень, внаслідок яких 
відбувається деперсоніфікація іменника, при цьому семантика речення може як зберігатися, 
так і змінюватися. Саме семантика у таких випадках відіграє провідну роль і визначає за-
стосування певних перекладацьких трансформацій, тому вони розглядалися окремо, по 
групам, в залежності від семантики речення.

І. У першу групу можна об’єднати речення з каузативним значенням, що відрізняються 
найбільшою варіативністю синтаксичних трансформацій при відтворенні українською мо-
вою: (…) no puedo ya saber si tal o cual rasgo es una transcripciуn de la realidad o de las formas 
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que desatinaron mis noches [19] – 1) (…) зараз я не можу сказати, що та або інша риса 
це точне відтворення дійсності чи форм, від яких я божеволів ночами [3]; Порівняйте: 
2) (…) і я вже не знаю, що тут є описом реальної дійсності, а що віддзеркалює плиннні 
форми тих кошмарів, що затруювали мої ночі [3]. Для речень каузативної семантики по-
ширеною є трасформація, при якій іменник деперсоніфікується і залишається у головному 
реченні, а підметом стає реальний суб’єкт дії, що знаходиться у підрядному, який виступає 
у функції означення до деперсоніфікованого іменника, при цьому дієслово може зазнавати 
змін відповідно до норм сполучуваності з іменником. 

Інколи дієслово може набувати безособової форми: Olнa muy mal allн dentro, a un olor-
cillo rancio, penetrante, que hacнa cosquillas en la nariz [22] – У камері стояв їдкий сморід, 
від якого крутило в носі [14].

Трансформація іншого типу, при якій зберігається семантика речення, ілюструється 
у таких перекладах: Irene decнa que mis sueсos consistнan en grandes sacudones que a 
veces hacнan caer el cobertor [23] – 1) Ірене ж казала, що я так уві сні кручуся, що з 
мене падає ковдра [11]; 2) Ірене ж запевняла, що я уві сні кидаюсь, та так, що не раз 
аж ковдра спадає на підлогу [10]. В іспанському реченні каузативне значення цілком 
очевидне. Причина дії, виражена персоніфікованим іменником-підметом, та її наслідок 
знаходяться в різних частинах складнопідрядного речення. У перекладах українською 
мовою каузативне значення виражається імпліковано; реальна причина дії, вираже-
на в оригіналі за допомогою персоніфікованого іменника sacudones, в перекладах 
не відтворюється безпосередньо, а перекладається у складі аналітичної конструкції 
consistir en grandes sacudones – ‘крутитися’, ‘кидатися’, а наслідок дії синтаксич-
но оформлюється у вигляді підрядного речення наслідку. При цьому персоніфікація 
знімається, підметом підрядного речення в перекладі стає додаток (ковдра).

Ще однією синтаксичною трансформацією, що застосовується при відтворенні речень 
такої структури, є перетворення складнопідрядного речення на сладносурядне: (…) anima-
da ъnicamente por la esperanza de que pronto vendrнa la primavera, con sus tardes mбs largas 
y los crepъsculos luminosos, que le permitirнan volver a la barraca antes que oscureciese [16] – 
(…) єдина надія її підбадьорювала, що скоро настане весна з її довшими вечорами, з ясним 
смерканням, і вона зможе вертатися до хати раніше, ніж споночіє [2]. Відповідники 
персоніфікованих іменників-каузаторів дії оригіналу вечір та смеркання залишаються у 
першій частині складносурядного речення, у той час як наслідок дії оформлюється у другу 
частину складного речення, яке приєднується до першого сполучником і, та несе в собі 
значення наступності, обумовленості дії. 

У перекладі деяких речень каузативна семантика виражена імпліковано. Так, 
специфічною для речень з каузативним значенням структури типу підмет (S) que + при-
судок (P) виявилася така трансформація: (…) y dio un par de aletazos que provocaron un 
remolino de estiйrcol de gallinero y polvo lunar, y un ventarrуn de pбnico que no parecнa de 
este mundo [25] – (…) він змахнув крилами, здійнявши цілу хмару пилюки в курнику й 
викликавши страшенну паніку в натовпі [6]. У перекладі українською мовою каузативне 
значення виражено імпліковано: каузатор стану (un par de aletazos) змінює свою грама-
тичну функцію на непрямий додаток (крилами), а наслідок граматично оформлюється 
дієприслівниковим зворотом.

Каузативна семантика речень із персоніфікацією відтворюється імпліковано і в 
перекладі такого речення: Pero mientras йste conservaba su fuerza descomunal, que le 
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permitнa derribar un caballo agarrбndolo por las orejas (…) [24] – Однак той усе ще 
зберігав свою незвичайну силу, – йому було за іграшки звалити коня, вхопивши його за 
вуха (…) [7]. У перекладі речення зазнає синтаксичних перетворень, внаслідок яких замість 
складнопідрядного речення оригіналу з’являється безсполучникове складносурядне речен-
ня. Причина міститься у першій частині речення, у той час як наслідок – у другій. Обидві 
частини пов’язані між собою обумовленістю, наступністю дії. Разом із тим, відбуваються й 
інші перетворення. Речення зазнає розширення в перекладі, а каузативне дієслово permitir 
ситуативно замінюється сталим зворотом – зробити щось за іграшку.

В останню підгрупу об’єднуються речення, що втрачають свою семантику в перекладі, 
наприклад: Me indignaba que ese instrumento, que algъn dнa produjo la irrecuperable voz de 
Beatriz, pudiera rebajarse a receptбculo de las inъtiles y quizб colйricas quejas de ese engaсado 
Carlos Argentino Daneri [17] – Мене обурювало, що цей інструмент, у якому колись зву-
чав незабутній і неповторний голос Беатрис, тепер може принизити себе до того, щоб 
стати рупором марних і, либонь, розлютованих докорів одуреного Карлоса Архентіно 
Данері [3]. У перекладі каузативна семантика змінюється буттєвою, на що не останім чи-
ном вплинуло застосування трансформації, яка характерна саме для перекладу буттєвих 
речень із персоніфікацією. Як бачимо, порядок лексем не змінюється відносно оригіналу, 
проте відбувається заміна дієслова-присудка producir (‘виробляти, давати, створювати’) 
відповідно до його сполучуваності з іменником-додатком голос: ‘звучати’.

Таким чином, складнопідрядні речення, в яких антропоморфна ознака знаходиться у 
підрядному означальному і які мають каузативну семантику можуть зазнавати лексико-гра-
матичних перетворень, які призводять до деперсоніфікації. Серед таких перетворень слід 
виділити синтаксичні трансформації складнопідрядного речення з підрядним означальним 
у: 1) складнопідрядне речення з підрядним наслідку; 2) дієприслівниковий зворот зі значен-
ням наслідку; 3) складносурядне речення (сполучникове або безсполучникове). При цьому 
каузативна семантика може набувати імпліцитної форми. Інколи каузативна семантика ре-
чення не відтворюється в перекладі.

ІІ. До другої групи належать буттєві речення структури типу підмет (S) que + присудок 
(P). Найхарактернішою трансформацією для них виявилася така:

Antes de jubilarme trabajaba en la Biblioteca Nacional, que guarda novecientos mil libros 
[20] – До пенсії я працював у Національній бібліотеці, де зберігається дев’ятсот тисяч 
книжок [4]. Іменник просторової семантики biblioteca, що знаходиться в головному 
реченні, координується з дієсловом guardar (‘охороняти’, ‘захищати’, ‘зберігати’) 
у підрядному означальному, яке зазвичай позначає дію, виконувану людиною. 
У перекладі підметом підрядного речення стає додаток відповідного дієслова – 
дев’ятсот тисяч книжок, а саме дієслово прономіналізується. Застосування 
подібної трансформації спричиняється самою семантикою речення. В українському 
перекладі отримуємо характерне для семантичної схеми буттєвих речень інвертоване 
розташування підмета та присудка, яким передує детермінант, що залишається у 
головному реченні. Помітно, що трансформується лише синтаксичне оформлення 
речення, а змін у порядку лексем не відбувається. 

Іншої трансформації зазнає таке речення: Sуlo vi el gigantesco cartel que decнa: 
Compaснa T. [28] – Я бачив лише велетенський плакат з написом: “Компанія Т” [13]. У на-
веденому перекладі складне речення оригіналу з підрядним означальним трасформується 
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у просте, таким чином, дієслово decir (‘говорити, сказати’) транспонується в іменник на-
пис, який виступає у граматичній фукції означення до іменника плакат, аналог якого у 
вихідному реченні виступав у ролі персоніфікованого іменника-підмета, що координується 
з дієсловом. Таким чином, у перекладі відбувається компресія підрядного речення у слово-
сполучення, а все речення перетворюється із складного на просте.

Проте можливі й інші варіанти відтворення таких речень, коли екзистенційна семан-
тика експліцитно передається в перекладі, наприклад: (…) en una capilla en un bosque, me-
diocre pabellуn de madera blanca, sin otro adorno que la caja rectangular que contiene un es-
pejo [18] – 1) (…) в лісовому храмі, непоказному будиночку з білого дерева, з прямокутною 
скринькою із дзеркалом всередині – єдиною прикрасою [3]; 2) (…) в лісовій капличці, дуже 
скромній дерев’яній хатині, що не мала інших окрас, крім скрині, в якій зберігалося дзер-
кало [5]. У перекладі (1) речення оригіналу відтворено на зразок до попереднього, однак 
вже в другому перекладі до нього застосовано синтаксичну конверсію, типову для буттєвих 
речень із персоніфікацією. Іменник скриня виступає у функції просторового детермінанта, 
дієслово зазнає лексико-семантичної заміни і прономіналізується: зберігатися. Таким чи-
ном, можливі різні варіанти відтворення речень із персоніфікацією, пошук яких залежить, 
окрім іншого, від перекладача, контексту тощо.

Зрідка траплялися переклади, у яких речення змінювало свою семантику буття на се-
мантику дії, наприклад: Un joven, en una tempestad de nieve, sube por un puerto pobre, montaсa 
arriba, con una bandera en la mano que dice (…) [27] – Юнак у заметіль піднімається з 
прапором у руці на високу гору і кличе: (…) [12]. Іспанське складнопідрядне речення струк-
туроване на зразок до попередніх. Натомість, у перекладі українською мовою отримуємо 
просте речення з семантикою дії. Підметом є реальний суб’єкт дії юнак, а дія, що в оригіналі 
приписувалася персоніфікованому іменнику bandera, в перекладі оформлюється у функції 
дієслова-присудка кликати, яке сполучається з агентивним іменником-підметом юнак. Отже, 
персоніфікація доцільно знімається, проте семантика буття не відтворюється, що є наслідком 
застосування перекладацької трансформації характерної для речень іншої семантики.

Таким чином, буттєві речення, в яких антропоморфна ознака міститься у підрядному 
означальному, можуть зазнавати лексико-граматичних перетворень, внаслідок яких 
персоніфікація нейтралізується, тобто відбувається деперсоніфікація. Найпоширенішим 
є конверсивне синтаксичне перетворення, при якому персоніфікований іменник 
трансформується в обставину чи додаток і залишається у головному реченні, а озна-
чальне зберігає свою підпорядкованість. При цьому може відбуватися лексична заміна 
дієслова-персоніфікатора відповідно до норм сполучуваності цільової мови. Крім того, 
підрядні означальні речення в перекладі можуть зазнавати компресії і ставати означенням 
до персоніфікованого іменника, тобто відбувається деперсоніфікація. Зрідка в перекладі 
застосовані трансформації, внаслідок яких семантика буття змінювалася на семантику дії. 
Адекватність таких перетворень слід оцінювати на основі контексту, ширшого за речення.

ІІІ. Найменш репрезентативними серед речень структури підмет (S) que + присудок (P) 
виявилися речення синкретичної семантики. Трансформацією, що виділяється при аналізі 
таких речень, є конверсія стану у підрядному означальному реченні: (…) e instaurar un 
rйgimen humanitario que aprovechara lo mejor de cada doctrina [24] – (…) і встановити 
гуманний лад, при якому буде використано все краще з доктрини кожної партії [7]. У 
перекладі відбувається заміна активного стану на пасивний, при цьому порядок лексем 
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відносно оригіналу не змінюється, персоніфікація знімається. Ще однією можливою 
трансформацією для речень синкретичної семантики є така: En cierta ocasiуn el coronel Ger-
ineldo Mбrquez le pidiу instrucciones para la evacuaciуn de una localidad fronteriza que amen-
azaba con convertirse en un confl icto internacional [24] – Якось полковник Герінельдо Маркес 
звернувся до нього за розпорядженням щодо евакуації одного прикордонного містечка: 
подальше перебування в ньому повстанських частин загрожувало міжнародними усклад-
неннями [7]. У перекладі застосовується синтаксичне перетворення складнопідрядного 
речення у складносурядне безсполучникове. У другій частині складносурядного речення 
відбувається контекстуальна експлікація, внаслідок чого з’являється новий іменник-підмет 
перебування, який персоніфікується за рахунок відповідника дієслова amenazar – загрожу-
вати. Отже, при перекладі таких речень важливе значення надається контексту, який не 
обмежується лише реченням. 

Підсумовуючи, слід сказати, що персоніфікація як засіб структурування речення 
може реалізовуватися як в рамках простого речення, так і в рамках складнопідрядного з 
підрядним означальним. Такі речення з персоніфікацією можна розглядати як результат 
декомпресії ядерних речень як в одномовному, так і в міжмовному плані. Складнопідрядні 
речення, в яких антропоморфна ознака міститься в підрядному означальному, існують у 
двох мовах, що забезпечує можливість збереження персоніфікації у перекладі. При цьо-
му можуть відбуватися лексичні трансформації, які полягають у заміні дієслова-присудка 
або персоніфікованого іменника, що супроводжується заміною дієслова. Подібні заміни, 
внаслідок яких персоніфікація зберігається або знімається, відбуваються відповідно до 
норм сполучуваності цільової мови. Завдяки застосуванню лексико-синтаксичних перетво-
рень можливою є реперсоніфікація. 

Разом із тим, існування міжмовної асиметрії зумовлює необхідність застосування та-
ких перекладацьких трасформацій при відтворенні складнопідрядних речень, внаслідок 
яких відбувається деперсоніфікація. Ці трансформації, як і в реченнях ядерної структу-
ри, знаходяться під впливом семантики речення та лексико-семантичної сполучуваності. 
Складнопідрядні речення каузативної семантики можуть зазнавати синтаксичних 
трансформацій і перетворюватися на: 1) складнопідрядне речення з підрядним наслідку; 2) 
дієприслівниковий зворот зі значенням наслідку; 3) складносурядне речення (сполучнико-
ве або безсполучникове). Такі синтаксичні трансформації доповнюються лексичними. При 
цьому каузативна семантика може набувати імпліцитної форми. Інколи каузативне значення 
може не відтворюватися в перекладі. 

Для речень буттєвої семантики найпоширенішим є конверсивне синтаксичне перетво-
рення, при якому персоніфікований іменник трансформується у другорядний член головно-
го речення, а означальне зберігає свою підпорядкованість. При цьому може відбуватися лек-
сична заміна дієслова-персоніфікатора відповідно до норм сполучуваності цільової мови. 
Крім того, підрядні означальні речення в перекладі можуть зазнавати компресії і ставати 
означенням до персоніфікованого іменника. Зрідка внаслідок застосованих трансформацій 
семантика буття змінюється на семантику дії. Речення із сикретичною семантикою та-
кож зазнають лексико-граматичних перетворень, внаслідок яких може відбуватися 
деперсоніфікація чи реперсоніфікація. Важливим чинником, який зумовлює варіативність 
відповідників для цієї групи речень є синкретичний характер їхньої семантики.
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ПЕРСОНИФИКАЦИЯ В СТРУКТУРЕ ИСПАНСКИХ 
СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ЕЕ ПЕРЕДАЧА В ПЕРЕВОДАХ 

НА УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК
В статье рассмотрены особенности персонификации в структуре испанских слож-

ноподчиненных предложений и проанализированы переводческие трансформации, при-
меняемые при ее воспроизведении.

Ключевые слова: персонификация, сложноподчиненное предложение, переводче-
ские трансформации.
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PERSONIFICATION IN THE STRUCTURE OF SPANISH COMPLEX SENTENCES 
AND ITS RENDERING IN TRANSLATION INTO UKRAINIAN

The article deals with the pecularities of personifi cation in the structure of Spanish com-
plex sentences and the main translation transformations used for its rendering are analyzed.

Key words: personifi cation, complex sentence, translation transformations.
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Київський національний лінгвістичний університет, Київ

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ РОБОТИ ПРИ НАВЧАННІ
 ІНОЗЕМНІЙ МОВІ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

У статті розглядаються різні організаційні форми роботи при навчанні іноземній 
мові у вищих навчальних закладах. Аналізуються особливості їх використання. Оціню-
ється їхня ефективність у розвитку мовної компетенції студентів.

Ключові слова: організаційна форма роботи, індивідуальна, фронтальна й групова 
форма роботи.

Протягом декількох десятиліть ведеться активний пошук шляхів підвищення ефек-
тивності навчального процесу, розглядаються й аналізуються різні методи, способи й 
організаційні форми навчання, як варіанти педагогічного спілкування й взаємодії між ви-
кладачем й студентами в процесі заняття. Світова школа використовує такі організаційні 
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форми навчання, як індивідуальну, групову й фронтальну [1]. Такі форми є компонентом 
системи навчання іноземній мові. 

Індивідуальна форма навчання реалізується при роботі з кожним студентом за ін-
дивідуальним планом з метою адаптації системи складності завдання і врахування його 
індивідуальних особливостей сприйняття і засвоєння навчального матеріалу. 

Групова форма роботи визначається як спілкування викладача з групою студентів, 
які взаємодіють між собою. Фронтальна форма передбачає одночасне навчання групи 
тих, яких навчають, виконують навчальні завдання з наступним контролем результатів 
з боку викладача. 

Фронтальна форма роботи є традиційною у вищих навчальних закладах. Вона на-
цілена на «середніх», що навчаються й не враховує їхніх індивідуальних особливостей. 

Вибір організаційної форми роботи при навчанні іноземним мовам проводиться ви-
кладачем з урахуванням ряду факторів [2].

Індивідуальна форма роботи передбачає виконання студентом свого власного завдан-
ня незалежно від інших; ця форма роботи сприяє розвитку високого рівня самостійності 
студента й дозволяє йому проявляти свої здатності. До цієї форми роботи можна відне-
сти роботу з роздавальним матеріалом, коли студент одержує індивідуальне завдання 
й викладач перевіряє його виконання, а також підготовку й презентацію реферату іно-
земною мовою, коли робота йде у форматі «студент – викладач», тобто викладач інди-
відуально консультує студента. Недоліком індивідуальної роботи в рамках аудиторного 
заняття є нераціональне використання часу, тобто коли один студент активно працює, 
інші не задіяні в процесі навчання.

Фронтальна форма роботи при навчанні іноземній мові припускає спільну діяльність 
усієї студентської групи. Викладач використовує цю організаційну форму роботи, коли 
пояснює всій групі новий граматичні матеріал, вводить нову лексику, перевіряє читання 
й переклад тексту, виконання вправ, ставить однакові завдання для рішення. Фронтальна 
робота націлена на загальне просування студентів у навчанні, але її також не можна роз-
глядати як універсальну. Основний її недолік – це те, що вона не враховує індивідуальні 
особливості кожного студента, хоча на певних етапах навчання вона необхідна. 

Перед викладачем постає завдання сфокусувати форму роботи, усі методи й прийоми 
на стимулювання студентів розуміти й говорити, на необхідність використовувати мову 
усвідомлено й цілеспрямовано. У цьому випадку увага студентів спрямована не на еле-
менти самої мови, а на обговорювану проблему, на необхідність передати або одержати 
інформацію, тобто на значеннєву сторону говоріння. Студент більш не фокусується на 
мовних формах. Його увага націлена на інформативний зміст висловлювання, що осо-
бливо важливо для розвитку автоматизації навичок говоріння.

Ефективність навчання в значній мірі залежить не від повторення правильних форм 
і конструкцій, а від інтенсивного зростання необхідності спілкування, яку випробовує 
той, кого навчають. Мовні форми в цьому випадку засвоюються студентами підсвідомо. 
Таким чином, ми приходимо до висновку, що викладач іноземної мови повинен вклю-
чати в план заняття всі види роботи, спрямовані на посилення прагнення студентів до 
комунікації. До них відносяться проведення рольових ігор, дискусії й обговорення.

Студенти з належною підготовкою при проведенні рольових ігор і дискусій захоплю-
ють ініціативу й у такий спосіб домінують над «слабкими» студентами, у яких виникає 
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почуття закомплексованості й острах зробити помилку. Виходом з даної ситуації є фор-
мування трьох-чотирьох невеликих груп або команд (3-4 студента) за рівнем знань. Такі 
групи або команди одержали свою назву «buzz groups», що в перекладі означає «групи, 
що дзижчать», де кожний студент має можливість висловити свою думку. Групова форма 
роботи допомагає подолати таку перешкоду, як страх говоріння. Основним завданням 
групової форми роботи є проведення дискусії й рольових ігор у рамках аудиторного за-
няття так, щоб кожний студент міг приєднатися до обговорення, ефективно брати участь 
і стати повноцінним гравцем команди, що, в остаточному підсумку, веде до підвищення 
рівня його знань і засвоєнню лексичного й граматичного матеріалу. Дана форма роботи 
збільшує час говоріння студента на занятті в 10-15 раз.

Групова форма роботи на заняттях з іноземної мові, основною характеристикою 
якої є її комунікативна спрямованість, реалізує основний принцип дидактики – принцип 
активності в навчанні [3]. Цей принцип характеризується високим рівнем пізнавальної 
мотивації. Групова форма роботи націлена на те, щоб сприяти активній участі того, кого 
навчають, в аудиторній роботі протягом усього навчального року, на забезпечення від-
повідної комунікативної діяльності студентів з різними рівнями знань і з різними здат-
ностями, на подолання мовних бар’єрів. Така робота являє собою інтерактивну форму 
навчання, яка розбудовує мовну ініціативу студентів і забезпечує взаємне збагачення.

Мова, будучи найважливішим засобом комунікації, виконує безліч соціальних функ-
цій. І групова робота відкриває можливості для усвідомленої соціальної взаємодії. На-
вчання іноземній мові здобуває характер співробітництва й взаєморозуміння, таким чи-
ном, воно перестає бути змаганням, де тільки деякі досягають успіху. У процесі комуні-
кації кожний студент прагне доповнити інформацію, яка була озвучена іншими членами 
групи. І навіть якщо студент не приймає участі в дискусії, він однаково навчається іно-
земній мові, слухаючи висловлювання своїх товаришів по команді. Поступово такі сту-
денти починають долати бар’єр і брати участь в обговоренні, спочатку використовуючи 
короткі фрази й згодом переходячи до більш довгих висловлювань. Почуття остраху зро-
бити помилку зникає, увага студентів зосереджується на змісті висловлення. Атмосфера 
в аудиторії кардинально змінюється, вона спонукає до говоріння, вселяючи впевненість 
у кожного члена команди. 

При плануванні проведення групової роботи в рамках аудиторного заняття викладач 
повинен звернути увагу на наступні аспекти [3]:

1) принципи формування груп;
2) цілі, які повинні бути досягнуті в результаті проведення групової роботи;
3) частоту проведення групової форми роботи;
4) тривалість проведення;
5) поведінку самого викладача під час проведення групової роботи;
6) принципи оцінювання роботи кожного студента.
Формування груп повинне проводитися викладачем гнучко, з урахуванням наступ-

них моментів:
1) рівень знання іноземної мови студентом;
2) здатності студента;
3) особистісні характеристики студента.
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Принцип формування груп за рівнем знань і здатностям студентів є ключовим, тому 
що він допомагає уникнути такого явища, як розгубленість, яка властива студентам зі 
слабким знанням іноземної мови, і нудьги у студентів, що добре знають мову. Сильні 
студенти домінують в обговоренні, а слабкі студенти відмовчуються. Переміщення сту-
дентів із групи в групу може мати місце з метою посилення комунікативної діяльності 
усередині групи, але не повинне проводитися часто. Щоб працювати ефективно, як єди-
не ціле, склад групи повинен зберігатися певний період часу.

Після формування груп, викладач дає докладні інструкції, пояснює режим роботи 
груп і визначає їхнє безпосереднє завдання. Кожний студент повинен чітко розуміти по-
ставлене завдання. Досвід показує, що вкрай бажана робота груп над різними аспектами 
однієї й тієї ж проблеми.

Якщо ми прагнемо досягти більшої ефективності, то ми повинні проводити групову 
роботу регулярно. Хоча вона може проводитися на різних етапах навчання, переважніше 
застосовувати її на заключних етапах роботи над темою. У цьому випадку студенти одер-
жують можливість багаторазово включати вивчений матеріал у свої висловлення, вони по-
чувають себе більш упевнено в його трансформуванні та у прояві мовної самостійності.

Проведенню групової роботи повинна обов’язково передувати підготовча робота. 
Студентам попередньо дається лексика по даній темі, яку вони повинні вивчити й відро-
бити на вправах в аудиторії. І тільки після цього можна переходити до групової роботи, 
де, використовуючи засвоєну лексику, студент може висловити своє бачення проблеми й 
відстоювати свою точку зору. Тема повинна бути цікавої й спірн, що спонукує студента 
виражати свою думку.

Одним з важливих питань при проведенні групової роботи є її тривалість. Досвід 
показує, що оптимальним є проведення групової роботи протягом 15 хвилин. Більш три-
вала групова робота призводить до одноманітності й монотонності. Більш коротка – ви-
ключає можливість ефективної комунікації.

При проведенні групової роботи викладач не повинен втручатися в процес обговорення 
проблеми, впливаючи на хід дискусії й на ухвалення рішення. Викладачеві не слід виправ-
ляти помилки, допущені студентами, якщо ці помилки не впливають на загальне розуміння 
висловлення. Основне завдання викладача – це вселяти впевненість в успіху, допомогти сту-
дентові подолати страх і вийти на говоріння, виступати людиною, до якої можна звернутися 
по допомогу в складній ситуації. Викладач спостерігає й координує роботу в групах, зверта-
ючись до студентів із проханням висловити свою думку з обговорюваної проблеми тільки в 
тих випадках, коли він бачить, що окремі студенти не беруть участі в її обговоренні.

Однієї з найбільших труднощів, з якої зустрічається викладач, і яка не має місця при 
проведенні індивідуальної й фронтальної форм роботи при навчанні іноземній мові, це 
оцінювання роботи кожного студента [4]. За короткий період часу (15 хвилин) викладач 
повинен оцінити роботу кожного студента у всіх групах. Ця оцінка є додатковим стиму-
лом для більш активної участі в дискусії або рольовій грі. Рекомендується оцінювати 
наступні параметри роботи окремого студента:

1) ступінь участі;
2) загальне розуміння;
3) ефективна комунікація;
4) грамотність.
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Проаналізувавши групову форму роботи на заняттях іноземної мови, можна зробити ви-
сновок, що, маючи комунікативну спрямованість, вона створює умови, наближені до реаль-
них життєвих ситуацій і як ніяка інша форма сприяє розвитку мовної компетенції студентів. 

Усі організаційні форми роботи при навчанні іноземній мові необхідні й викону-
ють свої специфічні функції. Практичні й теоретичні матеріали показують, що тільки 
їх розумна комбінація при навчанні іноземній мові сприяє підвищенню ефективності 
навчального процесу.
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ЯЗЫКУ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

В статье рассматриваются разные организационные формы работы при обучении 
иностранному языку в высших учебных заведениях. Анализируются особенности их исполь-
зование. Оценивается их эффективность в развитии языковой компетенции студентов.
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ORGANIZATIONAL FORMS OF WORK USED IN TEACHING A FOREIGN 
LANGUAGE AT HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS

The present article deals with different organizational forms of work while teaching a for-
eign language at higher educational institutions. The peculiarities and characteristics of their 
usage are analysed. Effi ciency in the foreign language competence development is estimated. 
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ДВОЇСТИЙ ХАРАКТЕР  ЗАПАХОВИХ ВІДЧУТТІВ ТА ЇХ МІСЦЕ 
В ОДОРАТИВНОМУ СЕКТОРІ ПЕРЦЕПТИВНИХ СТЕРЕОТИПІВ

Визнання сучасними мовознавчими студіями сенсорно-перцептивного досвіду 
актом, який задає первинні параметри сприйняття та осмислення дійсності, продукує 
вивчення стереотипів сенсорного сприйняття різних модусів перцепції, зокрема, 
стереотипів одоративного сектору, заґрунтованих на запахових відчуттях, що мають 
двоїстий характер.

Ключові слова: чуттєве сприйняття, одоративний модус перцепції, перцептивні 
стереотипи.

Антропоцентрична парадигма наукового знання, у межах якої розвивається когнітив-
на лінгвістика, орієнтована на вивчення процесів, пов’язаних із пізнанням об’єктивного 
світу, опрацюванням інформації, яка надходить до людини у результаті фільтрування 
отриманих знань і їх організації в різноманітних формах, зокрема у вигляді когнітивних 
структур – осмислених і упорядкованих даних, які певним чином репрезентовані в нашій 
свідомості і є основою ментальних процесів мислення [1]. Серед таких – етнокультурні 
стереотипи, зокрема, й перцептивні стереотипи із одоративним компонентом. 

Запах – один із ланцюжків, що зв’язує людину з природою, відповідно, ольфактор-
ні відчуття посідають особливе місце в життєдіяльності людини, впливаючи на її сві-
домість і підсвідомість. Генетично нюхові відчуття, як і інші види чуттєвого пізнання, 
сформувалися у процесі довготривалої еволюції людини в умовах праці і взаємодії з до-
вкіллям. Проте у процесі розвитку саме одоративні відчуття зазнали найбільших змін.

Проблема вираження ольфакторних відчуттів за допомоги вербальних засобів здав-
на цікавила мовознавців. У сучасній мовознавчій науці останні були піддані детально-
му аналізу, зокрема, ґрунтовно проаналізовано функціонально-стилістичні можливості 
одоризмів; створено класифікації запахової лексики; з’ясовано особливості запахових 
відчуттів та їх словесне кодування; виділено об’єкти і суб’єкти одоративної складової; 
з’ясовано ольфакторні чинники у процесі комунікації; досліджено відтворення запахо-
вих відчуттів у художніх контекстах тощо (див. І. Бабій, А. Василевич, А. Вежбицька, 
В. Власюк, О. Волошина, П. Воробець, Н. Вострякова, І. Гайдаєнко, В. Дятчук, В. Іван-
ченко, І. Іншакова, А. Житков, Ю. Караулов, Л. Клименко, С. Корчова-Тюріна, О. Кос-
тюченко, Ю. Лотман, Н. Павлова, А. Пермінова, І. Рузін, Л. Ставицька, О. Федотова, Р. 
Фрумкіна та багато ін.). Виходячи з існуючого ступеня вивченості одоративної складо-
вої світу в лінгвістиці, можна відзначити, що на сучасному етапі збільшився не лише 
кількісний склад одоративної лексики, а й зросла її функціонально-стилістична роль 
[2: 87]. Однак, поза увагою науковців залишились ольфакторні номінації як структурні 
компоненти етнокультурних стереотипів, що робить актуальною пропоновану розвід-
ку, та продукує її мету: з’ясувати двоїстий характер ольфакторних відчуттів, як базових 
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у структурі етнокультурних перцептивних стереотипів. Матеріалом для дослідження 
послугували етнокультурні стереотипи, вилучені шляхом вибірки із текстових статей 
«Словника української мови: в 11-ти томах (1970-1980)» – далі СУМ. 

Аспектно, що ольфакторна пам’ять вкрай суб’єктивна: один і той же запах може ви-
кликати протилежні відчуття. Індивідуальне ставлення до запаху залежить як від власних 
уподобань індивіда, так і від стандартів культури, носієм якої він є. Саме культура формує 
алгоритм нюхових вражень, якими, наприклад, є результат сприйняття запаху смаженого 
оселедця, приємного для корейця і огидного для європейця; чоу тофу (тухлої сої), запах 
якої є нейтральним для китайців і абсолютно неприйнятним, відразливим для європейців. 
Нейтральним вважають запах дуріану лише жителі Південно-Східної Азії; свіжої риби – 
жителі країн, які ловлять рибу в промислових обсягах (Китай, Індонезія, Індія); витрима-
ного м’яса (як хакарл – витримане м’ясо акули – в Ісландії) – жителі півночі Європи та 
ескімоси. Французи вважають приємним різкий запах пліснявого сиру; однак не всі євро-
пейці поділяють цю думку [3: 20]. Суто фізіологічний процес сприйняття запаху наділений 
такими особливостями, які дають можливість говорити про його двоїстий характер. 

Вербальне вираження одоративних відчуттів становить цілісну, однак не надто бага-
ту, систему назв. Зазвичай називають декілька причин незначної кількості ольфакторної 
лексики та відсутність самостійних, об’єктивних сполучень на позначення різних запа-
хів: глибоку вкоріненість у людську природу, заборону, пов’язану з видільними функці-
ями організму; непридатність запахів при орієнтуванні людини, на відміну від тварини, 
в просторі; нюх не створює об’єкт, як це робить зір та слух, а залишається замкненим 
у суб’єкті [4]; уявлення про запахи є суто предметним; ми не можемо охарактеризувати 
запах, не називаючи речовини чи предмета, якому він притаманний [5: 67]. Тому для вер-
бального вираження одоративних відчуттів широко використовуються вторинні номіна-
ції, які або походять від перших, або запозичені з інших лексичних систем. Ольфакторні 
емоції знаходять підтримку у характеристичних означеннях і, зазвичай, в тому референт-
ному поділі, за яким закріплений реальний чи уявний запах [6: 72].

Інтегруючи притаманний певному етносу чуттєвий досвід, роль атрибутивних харак-
теристик конкретних об’єктів матеріального простору у мовній картині світу виконують 
ольфакторні прикметники. За матеріалами СУМ утворено ряд мовних об’єктивацій за-
паху у вигляді глосарію ядерної зони: ароматний, пахучий, запашний, сморідний, смер-
дючий, смердячий, вонючий; медіарної: духовитий, духмяний, пахущий, чадний та пери-
ферійної: пряний, кислий, терпкий, солодкий, гіркий, хмільний, п’янкий, їдкий, тухлий. У 
межах периферійної зони виокремлюємо і відпредметні ольфакторні номінації: медовий 
(медвяний), полинний, чебрецевий, смолистий, фруктовий, кавовий, м’ятний, лавандо-
вий, часниковий, квітковий тощо. У роботі до уваги не бралися номінації, які передають 
ступінь вияву запахової ознаки, та назви синтезованих (штучних) запахів, як непоказові 
у контексті української лінгвокультури. Означені номінації об’єднані спільною семою 
‘характеристика запаху’ як приємного, чи неприємного (всі запахи емоційно забарвлені, 
«байдужих» запахів не існує; саме запахи найшвидше пробуджують пам’ять (і не логіч-
ну, а саме емоційну) [5: 68], диференційовану наступними: ‘оцінка запаху’, ‘інтенсив-
ність запаху’, ‘вплив запаху на людину’, ‘якість запаху’ тощо. 

Дослідні матеріали демонструють стратум етнокультурних стереотипів, заґрунтова-
них на вихідній ольфакторній ознаці, які на осі координат ‘приємний запах – неприємний 
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запах’ частіше відтворюють приємні запахи, як більш вартісні, вербалізовані ольфактор-
ними прикметниками ароматний, пахучий, пахущий, запашний, духовитий, духмяний, 
солодкий, медовий, медвяний, п’янкий. Референтами смакової ознаки при тому виступа-
ють етнічні номінації – іменники різних тематичних груп: а) рослини м’ята, любисток, 
тютюн, татарське зілля, чебрець, полин, квіти (бузок, лелія, півонія, фіалка, канупер, 
рожа, конвалія, красоля, гвоздика, жоржина, барвінок, матіола), цвіт, трава, сіно, липа, 
гречка, соснові стружки та ін.; б) продукти харчування груша, яблуко, плід, пшениця, 
зерно, хліб, борошно, чай, кава, молоко, мед, напій, наїдки, олія, трунок, перець, печеня та 
ін.; в) предмети сніп, вінок, мило, ладан, парфуми та ін.; г) номінації ландшафту сад, гай, 
ліс, поле, галява, скиба, пар, земля, море та ін; д) природні реалії вітер, повітря, прибій, 
дим та ін.; е) темпоральні реалії весна, квітень, літо, ранок, вечір, ніч, полудень; є) со-
матизми тіло, руки та ін.; ж) родові та видові поняття ольфакторного відчуття: аромат, 
запах, дух, пахощі, які у сполученні із ольфакторними прикметниками передають ядер-
не значення ‘який має приємний запах’. Означена сполучуваність є зоною потенційної 
стереотипізації, у межах якої формуються регулярно повторювані історично-зумовлені 
стереотипні образи, актуалізовані монопрофільною сенсорною ознакою, найтиповіші 
серед яких: пахучий чебрець (м’ята, ладан, мило), запашний бузок, конвалія, весна, мед), 
духмяне сіно (трава, липа, хліб), ароматний чай (кава, напій) та ін. 

Суміщення в одному контексті різних об’єктів ольфакторної оцінки (напр. Там росла 
тонка матіола з міцним ароматом, пахучий гострий тютюн, терпкий любисток [СУМ, 
Т. 4, с. 562]; І полин, і татарське зілля з болота, і прихатній канупер ясно-зелений і не-
повторно запашний, і все те розмаїте зілля здіймало таке п’янке струміння пахощів 
[СУМ, Т. 8, с. 79]) зумовлює виникнення етнічних конструктів духмяний, аж паморо-
чить голову; запашний, аж п’янить; пахучий, аж з ніг збиває, що виступають засобом 
індивідуалізації якості запахових відчуттів і способом уточнення інтенсивності запаху. 

Монопрофільною ознакою актуалізовані і стереотипні образи, базовими компонен-
тами яких виступають відпредметні ольфакторні номінації, утворені від слів, похідних 
від назв джерел походження запаху, переважно, від назв рослин чи продуктів харчування, 
якими є глибоко національні в українській культурі реалії, що наділені міцним, сильним 
запахом: чебрець, полин, мед, м’ята, любисток, липа, соснова смола, живиця. Відпред-
метні ад’єктиви, інтегруючи притаманний певному етносу чуттєвий досвід, виконують 
роль атрибутивних характеристик конкретних об’єктів матеріального світу, та узагаль-
нюють одоративну складову світу у структурі етнокультурних стереотипів, напр., по-
линний пах, чебрецева пахучість, смолистий дух, м’ятний запах, квіткові пахощі, фрук-
товий аромат, кавовий аромат, медовий (медвяний) запах, часниковий дух, живичний 
запах. Побудовані на конкретно-чуттєвому сприйманні, означені образи виступають по-
зитивним аксіологічним маркером (чого не скажеш про ладановий запах, оскільки ладан 
використовують, зазвичай, для куріння (кадіння) під час виконання релігійних обрядів, 
зокрема, і під час відправи над покійником, що прочитується як ‘наближення до смерті’) 
та характеризуються певною абстрактністю. 

Сенсорна ознака площини одоративного модусу градуюється одним із найактуаль-
ніших резонаторів стереотипного образу – тропом осі псевдототожності – порівнянням, 
де об’єктами порівняння виступають як усталені об’єкти порівняння: квітка, рожа, зем-
ля, так і неусталені – ватра, масті сірійського крамаря, які містять яскраво виражені 
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ознаки, що є характерними для українського етносу, і як наслідок використовуються для 
характеристики суб’єкта порівняння, та є зоною творення регулярно повторюваних іс-
торично-зумовлених стереотипних образів (пор. пахучий, як квіти, як буйна земля, ві-
трець [СУМ, Т. 6, с. 213]; любов пахуча, як південна рожа [СУМ, Т. 3, с. 593]; розцві-
туть, мов квітки запашні [СУМ, Т.10, с. 372]; дерева, як ватри запашні [СУМ, Т. 10, 
с. 379]; ароматні, як масті сірійського крамаря [СУМ, Т. 2, с. 546]). 

Аналізований матеріал дозволив у семантиці етнокультурних стереотипів із ольфак-
торним компонентом зафіксувати випадки суміщення модусів перцепції: нюху, зору, слу-
ху (Далі біжать розлогі, запашні, безмірні степи Херсонщини [СУМ, Т. 1, с. 134]; Тиха, 
ясна, запашна ніч весняна! [СУМ, Т. 4, с. 800]); Запашні величезні яблука південних 
сортів сповнюють повітря тонкими пахощами [СУМ, Т. 9, с. 552]; Чорна пахуща скиба 
землі, одбатована плугом, перевертаючись, падала в борозну [СУМ, Т. 6, с. 102]; Про-
цвітала рожа супроти вікна, запашна та гожа, пишна та рясна! [СУМ, Т. 2, с. 105]). 
Таке суміщення актуалізує поліпрофільну ознаку, яка є способом сприйняття навколиш-
нього світу шляхом стимуляції кількох зон сприйняття.

Узагальнені одоративні образи експлікують запахи не тільки предметного світу: 
обійстя, рідного двору, дому, хати, садиби, а й запахи людей: дитини, чоловіка, жінки. 
Звідси умовивід: людина виступає не тільки суб’єктом запаху, а й об’єктом одоративної 
складової світу. При тому розмежовуються «запахи чоловіка» (переважно неприємні), 
який асоціюється із запахами тютюнового диму, поту, роботи, інколи парфумів (смердю-
ча махорка [СУМ, Т. 9, с. 397]; неприємний запах поту ... [СУМ, Т. 6, с. 546]) та «за-
пахи жінки» (переважно приємні), яка асоціюється із запахом трав, парфумів, косметики, 
акцент при тому ставиться на запахові окремих частин тіла (рученьки запашні [СУМ, 
Т. 8, с. 446]; збудливий запах духів [СУМ, Т. 3, с. 454]; теплий запах духів [СУМ, Т. 11, 
с. 465]), резонують які «запахи дитини» (при тому очевидне збереження сакрального 
ореолу навколо немовлят та майбутніх мам) та «запахи молодої людини» (запашне те-
пло молодого тіла [СУМ, Т. 8, с. 855]). 

Одоративні образи приємного оцінного змісту детермінуються контекстами, резуль-
татом чого є поєднання сенсорної і ментальної характеристик, що формує розвиток сен-
сорно-ментальних значень: ‘який виділяє аромат’ (пахучі гречки [СУМ, Т. 6, с. 101]); 
‘просякнутий приємними запахами’ (пахучий вітер [СУМ, Т. 6, с. 101]; пахуче повітря 
[СУМ, Т. 6, с. 101]); ‘який приємним запахом викликає бажання їсти, пити’ (пахучі на-
їдки [СУМ, Т. 6, с. 101]; пахучий напій [СУМ, Т. 6, с. 101]); ‘свіжевиготовлений’ (за-
пашний свіжий хліб [СУМ, Т. 4, с. 154]); щойно заварений духмяний чай [СУМ, Т. 8, с. 
455]); ‘заспокійливий’ (запашне сіно [СУМ, Т. 3, с. 248]); ‘який свідчить про постійний, 
уважний догляд’ (запашне тіло [СУМ, Т. 6, с. 349]). Додаткові позитивно марковані 
сенсорно-ментальні значення продукує проекція у кількісний стратум, що зумовлює роз-
виток додаткової семи ‘сильний, інтенсивний запах’ (запахуща квітка [СУМ, Т. 3, с. 
248]; пахуща галява [СУМ, Т. 6, с. 102]); проекція у темпоральну площину акцентує на 
часовому зрізі (літо запашне [СУМ, Т. 4, с. 450]; запашний вечір [СУМ, Т. 6, с. 401]; 
ніч пахуча [СУМ, Т. 8, с. 306]). Резонансу сенсорній ознаці додають запахи ранку (ранок 
медвяний [СУМ, Т. 4, с. 663]; пахуче ранкове повітря [СУМ, Т. 6, с. 101]) та весни (вес-
на запашна [СУМ, Т. 3, с. 248]) – символу оновлення життя і надії на майбутнє. Об’єкт 
оцінки весна, як час пробудження всього живого, уможливлює розвиток додаткової семи, 
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актуалізованої поліпрофільною сенсорною ознакою, ‘довгоочікувана’ (Пройшла осінь і 
зима, настала весна – довгождана, тепла й пахуча і покликала зраділих хліборобів у 
степ [СУМ, Т. 7, с. 31]) і далі ‘радісна’, що є вихідною у ряду інших етнокультурних 
стереотипів.

Зокрема, у межах просторової площини, де акцентовано на локалізації місця, фіксу-
ємо переосмислений у межах тропів осі суміжності етнокультурний стереотип духмяна 
земля [СУМ, Т. 3, с. 147] із ментально-сенсорним значенням ‘рідна, своя земля’, який 
отримує актуалізацію семою ‘щаслива’, з подальшим переосмисленням у ментальний 
образ запашного раю [СУМ, Т. 1, с. 507]), що розвиває значення ‘сповнений достатку, 
щастя, радості, задоволення’ (мрії кожної людини) та прочитується через додаткову сему 
‘бажаний’.

Запахи із негативною оцінністю вербалізовані ад’єктивами сморідний, смердючий, 
смердячий, вонючий, чадний, тухлий, що у структурі етнокультурних стереотипів пере-
дають ядерне значення ‘який має неприємний запах’. Спостережено, що означені при-
кметники демонструють дещо збіднений конотативний стратум у межах субмоделей 
осягнення світу, де референтами смакової ознаки виступають: а) продукти харчування 
їжа, баланда, напій, риба, м’ясо, яйце та ін.; б) предмети шмаття, самосад, махорка, 
каганець, машина та ін.; в) тварини пес; г) речовини та матеріали ропа, дим, солярка, сір-
ка, гас, сміття, бензин, помиї, піт, маляс, гній та ін.; д) номінації ландшафту яма, багно, 
мочарі, вулиця та ін.; е) будови казарма, конура, барак, клітка та ін.; є) родові та видові 
поняття ольфакторного відчуття: запах, дух. 

Результатом поєднання ольфакторних номінантів із означеними об’єктами референ-
ції є етнокультурні стереотипні образи, актуалізовані монопрофільною сенсорною озна-
кою: смердюча баланда, вонюча ропа, смердюча махорка, вонючий каганець, сморідний 
барак, вонюча яма, чадний автомобіль, чадний дух та ін. Відповідна сполучуваність є 
площиною можливої стереотипізації у межах якої формуються повторювані історично-
зумовлені стереотипні образи.

При тому можливе розмежування щодо ступеня вияву ознаки, де поєднання синоні-
мічних засобів дає змогу відтворити як самі запахи, так і їх найтонші відтінки. Зокрема, 
прикметники вонючий, смердючий, чадний передають різний ступінь інтенсивності озна-
ки: вонючий – помірний; смердючий, чадний, зловонний – надмірний, що уможливлює 
додаткові семи ‘сильний, інтенсивний неприємний запах’ (смердючий дим [СУМ, Т. 1, 
с. 60]; смердючий соляр і смола [СУМ, Т. 8, с. 727]; зловонна канава [СУМ, Т. 3, с. 599]) 
та ‘задушливий’ (чадний дух [СУМ, Т. 11, с. 263]). 

Детерміновані контекстом одоративні образи – носії негативної аксіології, у струк-
турі етнокультурних стереотипів розвивають ряд сенсорно-ментальних значень із ядер-
ною семою ‘поганий’, ‘небезпечний’, ‘шкідливий для здоров’я’ (смердючий дим [СУМ, 
Т. 9, с. 397]), підсилене множинною формою носія ознаки (смердячі дими [СУМ, Т. 9, 
с. 397]); ‘який паморочить свідомість, млоїть, викликає знемогу’ (чадна весна [СУМ, Т. 
4, с. 765]); ‘несправний’ (вонючий каганець [СУМ, Т. 1, с. 737]; чадні машини [СУМ, Т. 
8, с. 476]); ‘наповнений смородом’ (смердюча яма [СУМ, Т. 4, с. 417]). Уведення до кон-
тексту конкретизаторів ознаки прикметників – брудний, грязний, темний та носія озна-
ки – іменника багно мотивують додаткову сему ‘наповнений брудом’ (багно смердяче 
[СУМ, Т. 9, с. 397]; улиця вонюча і грязна [СУМ, Т. 1, с. 737]), де носій ознаки вулиця 
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(брудна, вонюча) ніби виступає провідником у зовсім інший світ – світ, де панують не-
стерпні, жахливі умови, обставини, узагальнені у стереотипному образі смердюче пекло 
[СУМ, Т. 1, с. 666] ‘дуже небезпечне місце’. Відповідний образ втратив зв’язок із одора-
тивною ознакою і потрактований нами як псевдосенсорний стереотип. 

Конотативне зміщення ольфакторної ознаки умотивовується не лише ад’єктивом, 
а й внутрішнім змістом об’єкта оцінки. Зокрема, об’єкти оцінки баланда, конура, ба-
рак, казарма, клітка пов’язані із вираженням певної соціальної ідеї, яка у семантичній 
структурі етнокультурних стереотипів смердюча конура, смердюча казарма, сморідний 
барак, смердюча клітка, смердюча баланда продукує розвиток сенсорно-ментально-
го негативно-маркованого значеннєвого ряду ‘який має неприємний запах’, ‘неякісний’, 
‘поганий’, ‘не вартий доброго слова’. При тому виразно прослідковуються проекція не 
тільки у якісну, а й у темпоральну та кількісну площини, що у межах осі координат 
багатий/бідний; вільний/поневолений продукує додаткові значеннєві семи ‘місце тимча-
сового перебування’, ‘жахливі, нестерпні умови проживання’, побудовані на контрасті: 
смердюча казарма – світ божий; підіймається до неба – затиснули у вузеньку клітку, 
які, відображаючи зіткнення протилежностей, слугують засобом пізнання реалій навко-
лишнього світу.

В аспекті характеристики якісної ознаки ольфакторного образу значимою видається 
думка, за якої об’єкти референції дьоготь, скипидар, смола, що є носіями семи ‘нега-
тивна гедоністична оцінка запаху’, можуть означатися номінаціями площини ‘приємний 
запах’ та передавати позитивні конотації (напр. пахучий дьоготь [СУМ, Т. 9, с. 902]; 
ароматна смола [СУМ, Т. 3, с. 717]); ароматний запах скипидару [СУМ, Т. 4, с. 480]), 
що засвідчує деяку факультативність семи ‘негативна оцінка’.

Пропонована тема потребує більш глибокого вивчення, що буде зроблено автором у 
подальшому. 

У результаті дослідження встановлено: ольфакторні відчуття посідають особливе 
місце в житті індивіда, оскільки виступають способом поєднання людини з природою. 
Процес сприйняття запаху є асоціативний за суттю, культурно проакцентований та вкрай 
суб’єктивний, що зумовлює чітке розмежування на осі координат приємний запах/непри-
ємний запах та уможливлює думку про двоїстий характер одоративних відчуттів. Оль-
факторні прикметники, як структурні компоненти етнокультурних стереотипів, частіше 
відтворюють приємні запахи, що зумовлює більшу вартісність семи ‘позитивна оцінка’ 
та факультативність семи ‘негативна оцінка’.
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ДВОЙСТВЕННЫЙ ХАРАКТЕР ЗАПАХОВЫХ ОЩУЩЕНИЙ И ИХ МЕСТО 
В ОДОРАТИВНОМ СЕКТОРЕ ПЕРЦЕПТИВНЫХ СТЕРЕОТИПОВ

Признание современными языковыми исследованиями сенсорно-перцептивного опы-
та актом, который задает первичные параметры восприятия и осмысления действи-
тельности, продуцирует изучение стереотипов сенсорного восприятия различных мо-
дусов перцепции, в частности, стереотипов одоративного сектора, в основе которых 
лежит двойственный характер ощущений.

Ключевые слова: чувственное восприятие, одоративний модус перцепции, перцеп-
тивные стереотипы.
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THE DUAL NATURE OF OLFACTORY SENSATIONS AND THEIR PLACE 
IN THE SECTOR PERCEPTUAL STEREOTYPES 

Recognition of modern linguistic studies of sensory-perceptual experience of the act, 
which sets the initial parameters of perception and interpretation of reality, produces studies 
of sensory perception stereotypes of different modes of perception, in particular stereotypes at 
designate smell sector, based dual character of sensations.

Key words: sensory perception, sensory perception, the modes of perception, odarizmy, 
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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, семанти-
ческий 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 
(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]). Напри-
мер, 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 
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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 едини-
цей 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 дей-
ствительности 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 специали-
зацией 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. 
«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 fi til1 и fi til4, обладающего широким спектром значений в языке-источнике: 

1 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)
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1. Как правило, легко воспламеняемый материал изогнутой формы, сделанный из спле-
тённых 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 применяе-
мая 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 контек-
стуальную реализацию, что можно подтвердить примерами из художественной литера-
туры: «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 вы-
разительный 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 сохране-
ние 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 
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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 ме-
тафоризации 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 значе-
ния: 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]. Дальней-
шая актуализация семы «внешний признак» послужила основой для появления пере-
носного 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 за-
имствованных лексем: сужение, специализация значения в момент вхождения слова в 
заимствующий язык и расширение, генерализация значения, характерные для процесса 
семантической адаптации в языке-реципиенте. Ассоциативные связи прототипа в язы-
ке-источнике могут оказывать влияние на семантическую адаптацию заимствованной 
единицы в новой языковой среде, что позволяет предполагать её семантическую кор-
реляцию с прототипом. Последнее положение нуждается в дальнейшей разработке на 
более широком фактическом материале.
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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 seman-
tic structure and semantic volume modifi cations 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 modifi cations, Turkish prototype, semantic vol-
ume, semantic narrowing, semantic broadening, correlation.
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MULTICULTURALISM AS REFLECTED IN “GREEN IS THE COLOUR” 
BY LLYOD FERNANDO

 The paper aims at exploring the difference in treating multiculturalism in Llyod Fernan-
do’s novel “Green is the Colour”. In order to obtain this goal, this novel is going to be analyzed 
from various aspects like racial tension, nationalism, beauty of nature and theme of power. 

Key words: Malaysia, multiculturalism, racial tension, nationalism.

 Malaysia is a land of natural grace and cultural activity.it is a multicultural and multilin-
gual society where different ethnic groups live and practice their own tradition, religion and 
culture. It consists of three groups are the Malays, Chinese, and Indians. The Malays 60% of 
the population. These are Muslim and speak their native language, Malay. Second groups is the 
Chinese at about 25%, are Buddhist and, they speak their native languages. During 19th century 
they immigrated to Malaysia and started to settle down and cope with the country. Indians, 
about 7% of the population arrived in Malaysia during the colonial period to work in rubber 
plantations. They speak Hindu language.

 According to Farah Mandian (2012: 2), the contemporary Malaysian literature in English 
explains how ethnic groups in Malaysia have distorted, interpolated and reformulated the con-
cept of multiculturalism and cultural nationalism.

 The search for identity in Malaysia was diffi cult after the independence in 1957 from 
British. Each writer was portraying his own race and formed their identity as Malay, Chinese 
or Indian and creates hope for the identity of Malaysia future. What makes it diffi cult is that 
Malaysia is considering as a multicultural society.

 Many researchers defi ne the concept of multiculturalism like Rosado[1996:3] mentions 
that “Multiculturalism is a system of beliefs and behaviors that recognizes and respects the 
presence of all diverse groups in an organization or society, acknowledges and values their 
socio-cultural differences, and encourages and enables their continued contribution within an 
inclusive cultural context which empowers all within the organization or society” Chu [2005:1] 
says that “Multiculturalism” is the co-existence of diverse cultures, where culture includes 
racial, religious, or cultural groups and is manifested in customary behaviors, cultural assump-
tions and values, patterns of thinking, and communicative styles. Franklin and Heath [1992:2]
also defi ne multiculturalism saying that the term connotes “working towards a world where 
there is only one race: the human race”. And that it is aimed at “removing labels that have been 
plastered on people” [4, 16]. Multiculturalism can be defi ned as a respond to diverse identities , 
these are defi ned by Higbee, Lundell and Duranczyk [2007:4] as “social identities related to 
race, ethnicity, culture, home language, religion, gender, sexual orientation, social class, age 
and disability”.

 The article claims to focus on the following aspects such as: racial tension, beauty of na-
ture and theme of power in the novel” Green is the Colour”.
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“Green is the Colour” in 1993 reveals love affair between Yun Ming, a Chinese man, and 
Siti Sara, a Malay woman both are caught in a love relationship. All this occur during the time 
of racial riot in 1969. Another love relationship occurs between a young Malay man, Dahlan, 
who is Yun Ming’s college mate, and an Indian woman Gita, a colleague of Siti Sara. When 
people of Malaysia discover about the illicit affair of Yun Ming and Siti Sara things turn to 
worst: Yun Ming is beaten and Sara raped by Pangalima at the end of the novel.

13 May 1969 was a very important date in the history of Malaysian nation. where riot causes 
a lot of damage to the country, many people dies at that time.” my God, man, don’t you know 
the trouble that’s going outside?”[3,6] the causes of all these problem according to what has been 
analyzed in the novel were an economic problems, the struggling between parties of different 
ethnic groups to control the country cause an economic issues which led to a violent war between 
them. “She entered into some defensive arguments with her American friends over weather Ma-
lays were killing Chinese and Indian, or vice versa. It was all because of economic backwardness, 
she said, realizing in the same breath that she had said more than she meant to”[3,97].

What also contributed to the disorder that led to May 13 were racial supremacy of the Malays 
as well as the defensiveness of the Chinese community, all in the name of upholding each race’s 
integrity. Malays on one hand characterizes as being pride and superiority for the sake of “ketu-
anan Melayu” that they resorted to hostility against the “others” living in the land of Malaysia, 
while the “others” thought it unfair of them to do so. For example, in the novel, when Siti Sara 
tries to tell Omar that, “Many ordinary people show respect and understanding. We should do the 
same to them,” he responds with the disappointing, all-too-often heard refrain of, “It’s their duty. 
They came here as strangers, they must show their understanding of the situation”.

Fernando discusses another problem which may prevent the formation of a nation in the 
country is the exploitation of power by the leaders. This problem has been discussed through 
the character of Panglima, is a part and parcel of political machinery of the country. He is a 
powerful fi gure because of his political connections and able to mobilize people under him 
into carrying out criminal acts in order to serve his own interest. He hides behind his” mask of 
nationalism”, uses his power on his subordinate like Yun Ming who regards him as a mentor. 
He is the reason behind Dahlan’s and Yun Ming’s abduction and torturing them which lead to 
Dahlan’s death and Yun Ming being separated from Siti Sara. Through his neat plan Panglima 
fi nally succeed in imposing his power to draw Siti Sara near to him and rape her in his house. 
Fernando’s using of character panglima is to imply his fear upon the future of Malaysia would 
be destroyed if people like corrupt politicians or bureaucrats like panglima rules the country.

He shows that the destruction of nation that symbolized by the rapping of Sara is resulted 
from the issues that related to religious discrimination and intolerance among the multiracial 
and multi-religious citizen. His explanation of nation is a community that can accept differ-
ences and tolerance each other. The effect of the racial riot especially on the characters like 
Yun Ming, Sara, Dahlan and Gita are very well portrayed in the novel and how it affects them.

From a positive look Fernando describes Malaysian in general as they like to entertain 
themselves by attending clubs, parties, dancing, listening to music, playing billiard and card, 
drinking kind of local drink like sukas and gin sling, he describe how young Malay like to sit 
on low and drink kind of tea “They had sat on low, wooden stools and drunk teb balia- ginger 
tea- at Wahab’s stall at three in the morning”[3,4]. 
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The beauty of Malaysian nature also describes in the novel , Fernando shows his love of the 
physical landscape verges on pantheism, emphasizing the seductive appeal of the red hibiscus 
and the angsana tree, the cool, fl owing water of the rivers, the green padi plants of the sawah, 
“houses stood in a cool haven, the sunlight through the thick branches of the fruit trees specking 
the scene with dancing spots of gold. Even on the edge of the road the raised wooden houses 
looked tranquil”[3,107].”The lines of vegetation formed by clusters of branches created a bal-
ance of melodic shades of green, and you could tell that the air was still after rain by the mist 
which tapered upwards in places in neat, motionless patches of white”[3,104] and the taste of 
fruits such as mangosteens, bananas, rambutans, , durians and another types like “This part of 
the country was full of fruit trees: rambutan, jackfruit and duku. The names of kampungs on 
neat, new signboards fl ashed past: Kampong Gaung, Kampong Telega Mengkudu, and Kam-
pong Bears”[3,106].

A multi-religious marriage introduces in the novel such as: Dahlan a Malay Muslim who 
marries Gita, who is of a different religion than him, never asks her to convert for the sake of their 
marriage. The novel revels that people from other ethnic groups can talk Malay fl uently with their 
native language since Malaysia is a multiethnic country “that’s the fi rst time I met him. Already 
he could speak Malay so fl uently. He’s not Baba. His father came from china [3,109].

 To sum up, the author teaches us that above all this cruelty, iniquity and injustice he still 
manages to show that all is not lost through his characters he wants to deliver a message of 
peace and understanding. He wants to say that what differentiates Malaysia is the beauty of its 
variants ethnic groups, and what make it strong is they all live together in one country as one 
soul “here, in secluded places away from manipulation, were groups of families who lived near 
each other, their bonds as strong as they were unspoken”.

 He also uses the colour green as the colour of innocent, new hope and new beginning 
where people should love one another indiscriminately like Yun Ming and Siti Sara.
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МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛІЗМ У РОМАНІ «ЗЕЛЕНИЙ КОЛІР»
 ЛЛОЙДА ФЕРНАНДО

У статті розглядаються різні погляди на поняття мультикультуралізм в романі 
Ллойд Фернандо «Зелений колір». Для досягнення цієї мети роман проаналізовано з 
різних аспектів: расової напруженості, націоналізму, краси природи і тема влади.

Ключові слова: Малайзія, мультикультуралізм, расова напруженість, націоналізм.
 
Маджид М. Ф., канд. филол. н.
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев

МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМ В РОМАНЕ «ЗЕЛЕНЫЙ ЦВЕТ» 
ЛЛОЙДА ФЕРНАНДО

 В статье рассматриваются различные взгляды на понятие мультикультурализма 
в романе Ллойда Фернандо «Зеленый цвет « .Для достижения поставленной цели роман 
будет анализироваться с различных позиций: расовой напряженности, национализма, 
красоты природы и темы власти.
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ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ПЕРСУАЗИВНОСТІ В КОМЕРЦІЙНИХ 
ВЛАСНИХ НАЗВАХ 

У статті розглядаються способи реалізації персуазивної стратегії в комерційній 
номінації. Зокрема, з позиції класичної риторики було проаналізовано мотивацію ергоні-
мів, поєднання в них логічно-прагматичних, суб’єктно-оцінних і пафосно-емоційних ар-
гументів. Крім того, було простежено деякі особливості здійснення впливу на адресата 
за допомогою невербальних засобів комунікації.

Ключові слова: риторика, ергонім, аргумент, персуазивність, невербальні засоби 
комунікації.

До прикладних проблем лінгвістики протягом всього її розвитку належало вивчення 
шляхів забезпечення ефективної комунікації, а саме досягнення комунікантами своїх ці-
лей. Безумовно, що успішність у спілкуванні визначається цілою низкою різноманітних 
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поведінкових стратегій, у т.ч. особливостей використання мови в тій або іншій сфері. При 
цьому істотним є загальний рівень мовної компетенції та здатність обирати релевантні 
мовні засоби, найбільш придатні для конкретної мовленнєвої ситуації. У бізнесовій ко-
мунікації ключову роль грає вміння комуніканта донести свою позицію та переконати 
візаві в доцільності співпраці саме з ним. Тому в діловій сфері важливо вміти ефективно 
аргументувати свою позицію та привертати до себе увагу. Отже, персуазивність грає в 
ній значну роль, що й визначає наш інтерес до аналізу способів аргументування в сфері 
ділового спілкування. Одним із чинників успішної комунікації є створення належного 
іміджу певної установи та компанії, істотним компонентом якого є найменування компа-
нії або організації, яке може корелювати з іншими представницькими компонентами, та-
кими як логотипи, корпоративні кольори, сайт тощо. Ми розглядаємо назви компаній та 
організацій (які традиційно позначаються терміном «ергонім» [10]) як риторично марко-
вані засоби, завданням яких є створення відповідного уявлення про компанію, характер 
та місце її діяльності тощо. Вони є складовими персуазивної стратегії, спрямованої на 
іншого комуніканта з метою впливу на нього для досягнення певних цілей. Дослідження 
мовно впливу викликає дедалі більший інтерес у лінгвістиці, різним аспектам цієї про-
блеми присвячено праці Т. в. Дейка, О.С. Іссерс, Р.М. Блакара, А.В. Голоднова, Є.Ф. Та-
расова, Г.Г. Почепцова, В.В. Різуна, Т.С. Стецик тощо. Ключовим у дослідженнях цього 
спрямування є визначення поняття мовленнєвого впливу та засобів його здійснення. Як 
зазначала О.С. Іссерс, «бути суб’єктом мовленнєвого впливу означає регулювати діяль-
ність свого співрозмовника (не лише фізичну, але й інтелектуальну» [7: 21]. Головну 
роль при цьому грає відповідна установка мовця, який займає домінуюче становище 
по відношенню до співрозмовника, та інтенція першого змусити другого до певних 
дій. Фактично ідеться про досягнення перлокутивного ефекту за допомогою як власне 
мовних, так і позамовних засобів, зокрема невербальної комунікації, соціальних ролей, 
проксеміки тощо. Деякі типи дискурсів та жанрів відзначаються вищим рівнем персу-
азивності, що визначається конкретними комунікативними установками. Зокрема, А. 
В. Голоднов під риторичним (персуазивним) текстом розуміє такий текст, домінуючою 
комунікативною функцією якого є вплив на ментальну сферу реципієнта з метою зміни 
поведінки [5: 110]. Цей дослідник відносить до текстів риторичного типу, зокрема, 
такі жанри: публічний виступ, промови в суді, проповіді, тексти рекламно-апелятив-
ного характеру (рекламне оголошення, гасло, листівка тощо), публіцистичні тексти [6: 
16]. Н.С. Низька дає таке визначення персуазивності: «Персуазивність по суті дока-
зова і є особливим типом ментального мовленнєвого впливу, коли люди намагаються 
впливати засобами мови на свідомість адресата, його точки зору, оцінки і спонукати 
до здійснення певних дій, змінити /скерувати його поведінку» [9, с. 102]. Як видно із 
вищенаведених дефініцій, ключову роль у персуазивній стратегії відіграє здійснення 
впливу на іншого комуніканта за допомогою цілого спектру вербальних і невербальних 
інструментів. Інтерес до проблематики мовного впливу на сучасному етапі розвитку 
лінгвістики та гуманітарного знання в цілому ми пов’язуємо із зростанням ролі аго-
нальності, тобто настанови на змагальність, що є наслідком лібералізації суспільства 
та інтенсифікації взаємодії між окремими індивідами та суб’єктами, кожен з яких на-
правляє свої зусилля на виконання поставлених завдань, у т.ч. з використанням персу-
азивної стратегії комунікації. 
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Однак мистецтво досягнення своїх цілей за допомогою комунікативних засобів, у т.ч. 
маніпулятивного характеру, не є продуктом сучасної епохи, воно з’являється ще на самих 
початках розвитку європейської цивілізації. Як відомо, освіту в добу античності здобу-
вали в школах риторики або у вчителів-риторів, які допомагали своїм учням оволодіти 
мистецтвом переконувати інших. Наш інтерес викликало питання, наскільки сучасний 
діловий дискурс співвідноситься з ідеями та техніками, сформульованими понад 2 тися-
чі років тому, зокрема, з типами риторичних аргументів, проаналізованими в класичній 
праці Аристотеля «Риторика». 

Як відомо, Аристотель виділяв три типи аргументів (доказів), які використовують-
ся в різних видах дискурсу: 1) до етосу, 2) до пафосу, 3) до логосу. Зокрема, він зазна-
чав, що ці три різновиди засобів переконання: 1) залежать від характеру мовця; 2) зале-
жать від настрою слухача, 3) залежать від самого мовлення, його переконливості [2: 9]. 
Етичний аргумент базується на тому, чи мовець викликає довіру. У випадку аргументів 
до пафосу доказовість ґрунтується на відчутті задоволення або незадоволення, любові 
або ненависті, які виникають у самого слухача, тобто риторичні прийоми спрямовані 
на створення відповідного настрою. Логічні аргументи натомість спираються на умови-
води, які можуть мати як дійсний, так і уявний характер. Причому Аристотель ставить 
підхід до аргументації в залежність від типу промов: судових, дорадчих та похвальних 
(епідейктичних). Він зазначає, що кожний рід промов має свою мету. Очевидно, що най-
ближчими до бізнес-сфери є дорадчі промови, адже основною метою цього бізнес-дис-
курсу є спонукати адресата скористатися послугами або продукцією певного суб’єкта, а 
не виносити стосовно нього судове рішення. Епідейктичні компоненти у бізнес-комуні-
кації також можна віднайти, хоча утилітарний компонент все ж таки домінує. У «Рито-
риці» зазначається, що основною метою дорадчих промов є отримання користі або запо-
бігання шкоді, при цьому обговорення питання здебільшого стосується не кінцевої цілі, 
але засобів, які ведуть до досягнення цієї мети [2: 14]. Із цього положення класичної ри-
торики випливає значення утилітарних і нормативних аксіологічних компонентів в ерго-
німії, оскільки вони визначають корисність чогось і відповідність усталеним стандартам. 
Слід також наголосити на суспільній зумовленості визначення блага у Аристотеля, який 
зазначає «Благом уявляється також те, до чого багато хто прагне і що видається достой-
ним предметом для ревнощів, адже те, чого всі прагнуть, є благо, причому поняття «ба-
гато хто» уявляється рівним поняттю «всі люди» «[2: 24]. Тобто це по суті категорія, яка 
має надособистісний характер, оскільки корисним є те, що обирає більшість, виходячи 
зі свого досвіду та системи переконань. Таким чином, логічні аргументи не мають абсо-
лютно об’єктивного характеру, який приписується ним суспільною думкою, залежачи від 
консенсусу щодо системи цінностей, досягнутого в соціумі на певному етапі розвитку. 
При цьому варто наголосити на тому, що розуміння логіки як суто об’єктивного підходу 
до розуміння дійсності, очевидно, лежить в основі поділу риторичних аргументів деяки-
ми дослідниками на раціональні та емоційні. Зокрема, А.В. Голоднов зазначає, що для 
риторичного дискурсу характерна дихотомія раціонального переконання і емоційно-ма-
ніпулятивного «зваблювання» реципієнта [6: 13]. Подібне протиставлення зустрічаємо 
також у О.М. Міщук, яка розглядає засоби переконання в ракурсі двох складників — кон-
вінсивності (логіко-раціональні позиції) і персуазивності (етосно-пафосний компонент) 
[8: 13]. Подібну точку зору спостерігаємо також у О.Е. Сухаревої [12]. Ми уважаємо, що 
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таке протиставлення не є виправданим, оскільки раціональні аргументи також ґрунту-
ються на суб’єктивному чиннику, що й зумовлює можливість їхнього маніпулятивного 
використання. Існують також інші підходи до розгляду сутності персуазивності, які не 
протиставляють різко логічну та етичну сферу, що нам видається продуктивнішим. Зо-
крема Н.С. Низька зазначає, що «персуазивність діє в комплексі раціонального і афектив-
но-чуттєвого початків і, таким чином, об’єднує в собі як логічні дії – доведення, підкрі-
плення гіпотези, так і емоційні – впливи на почуття отримувача повідомлення, апеляція 
до його думки» [9: 102]. 

Цілком придатною для аналізу персуазивності нам видається і класична запропо-
нована ще Аристотелем тричленна таксономія типів доведень. Дещо її видозмінюючи, 
ми виділяємо такі 3 типи аргументів: логічно-прагматичні, суб’єктно-оцінні та пафос-
но-емоційні. Ми уважаємо, що використання цих аргументів можна простежити серед 
ергонімів. Відзначимо, що нашими даними простежується певна кореляція між прева-
люючим характером аргументації та структурним типом ергонімів. При аналізі оцінної 
аргументації ми базуємося на класифікації, запропонованій Н. Д. Арутюновою, яка ви-
діляла загальну, сенсорно-смакову, естетичну, етичну, утилітарну, нормативну і телеоло-
гічну оцінку [3: 198–199]. Згідно з нашими даними, в ергонімії продуктивними є засоби 
загальної, сенсорно-смакової, утилітарної та нормативної оцінки, при цьому домінуючи-
ми є дві останні категорії.

Почнемо наш аналіз з логічно-прагматичної аргументації. У її основі лежить аргу-
ментація індуктивного або дедуктивного характеру, а саме формування у адресата інтер-
есу до компанії та її діяльності. Зазначимо, що характер логічно-прагматичних доведень 
мають також ергоніми, у яких домінує інформативна, а не персуазивна функуція, тобто, 
ті, які містять вказівку про предмет діяльності. Інформативна стратегія передусім реа-
лізується через дескриптивні ергоніми, до яких ми відносимо словосполучення та ком-
позити, основний член яких виражений іменником на позначення типу підприємства: 
Адміралтейська фінансово-страхова компанія, Центр каркасного будівництва, Метал-
холдінг, Прокат-сервіс. Зазначимо, що потенціал впливу таких назв є незначним.

Власне персуазивний характер мають ергоніми, до складу яких входять лексеми з 
прагматичним оцінним компонентом (засоби нормативної та утилітарної оцінки), який 
акцентує корисний з точки зору певного соціуму характер діяльності підприємства, що 
має на меті досягнення перлокутивного ефекту, а саме спричинення появи у клієнта ін-
тересу до конкретної компанії та її продукції. Загалом чітко розмежувати логічно-праг-
матичний та суб’єктивно-оцінний компоненти в сфері ергонімії не видається можливим 
з огляду на те, що сам номінатор нав’язує адресатові вектор оцінки. Уважаємо, що вирі-
шальним для розмежування цих двох типів аргументів є зміщення фокусу прагматичної 
оцінки в бік адресанта або продукту. Якщо в центрі перебуває адресант, тобто оціню-
ється сама компанія, тоді ми говоримо про переважно суб’єктно-оцінну аргументацію, а 
якщо продукт – то про логічно-прагматичну.

Конкретними вербалізаторами логічно-прагматичних аргументів є такі групи лек-
сем: 1) лексичні компоненти загальної оцінки добрий («Добра вода», «Добробуд-ПМК»); 
люкс («Радіо люкс», «Авто люкс», «Агролюкс», «Меблі-люкс»); 2) засоби утилітарної 
оцінки комфорт («Енергокомфорт», «Комфортбуд»); експрес («Асфальт-експрес»); 
універсальний («Універсальна торгово-зернова фірма»); 3) лексеми нормативної 
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оцінки стандартний/стандарт («Віконний стандарт», «Столичний стандарт», «Ав-
тодемстандарт»); оптимум/оптимальний («Авіаоптім», «Оптима-Україна»); ета-
лон («Еталон авто-юг», «Еталон плюс»); професійний («Професійна ліга», «Професій-
не страхування»), 4) засоби телеологічної оцінки («Дизайн імідж», «Чистотехника»).

Оцінних значень набувають також дескриптивні прикметники. Зокрема, популярни-
ми є запозичений елемент елітний/еліт, який застосовується як засіб загальної позитив-
ної оцінки найвищого ступеня («Елітний квартал», «Елітний туризм»), та компоненти 
еко («Екосир», «Еко Принт-сервіс», «Екобуд») і євро («Євросклопакет»,«Єврокровля»). 
У випадку використання усіченої основи еко зберігається дескриптивне значення, яке 
набуло ціннісних конотацій наприкінці ХХ ст., виступаючи як засіб загальної («гарний») 
і нормативної («такий, що відповідає сучасним стандартам») оцінки. Компонент євро, 
натомість, утратив своє референтне значення, перетворившись на засіб нормативної 
оцінки на позначення високої якості продукції та послуг.

Відзначимо також своєрідну оцінну «енантіосемію», яка полягає в одночасному на-
бутті позитивних аксіологічних конотацій антонімічною парою сучасний-класичний та 
іншими близькими до них за семантикою лексемами. Очевидно, що позитивний вектор 
оцінки в обох членів антонімічної пари формується в залежності від сфери діяльності 
та акцентів позиціонування суб’єкта як такого, що вже має усталені традиції, або, на-
впаки, як такого, що націлений на інновації. Такі прикметники, як новий, сучасний, ак-
туальний, позначають інноваційний характер діяльності суб’єкта: «Мережеві актуальні 
рішення», «Новий рибоконсервний комбінат», «Нові електронні технології», «Сучасний 
дизайн плюс», «Сучасні будівельні технології». Інша група прикметників та іменників, 
натомість, акцентує такі характеристики підприємства, як традиційність і постійність 
його діяльності: традиції/константа («Національні алкогольні традиції», «Страхові 
традиції», «Константа груп», «Константа експерт»,), класика («Классік-відео», «Кре-
до-класик»). Відзначимо, що в цих ергонімах, поряд з логічно-прагматичною аргумен-
тацією, суб’єктно-оцінний компонент виражений рельєфніше, ніж у попередніх, оскіль-
ки ознака стосується не самого продукту, а радше тривалості та характеру діяльності 
суб’єкта в цілому.

Таким чином, логічно-прагматичний аргумент в ергонімії здебільшого виражається 
засобами утилітарної та нормативної оцінки. Переважання саме цієї групи аксіологічної 
групи пов’язане, на нашу думку, з тим, що загальна оцінка не є достатньо деталізованою, 
щоби висвітлити сильні місця підприємства, тобто ілокутивна сила таких лексем є мен-
шою ніж у разі застосування компонентів із більш деталізованою аксіологічною семан-
тикою. Як зазначала, О.М. Вольф, характеристики, які передаються засобами загальної 
оцінки, занадто невизначені в якісному та кількісному аспектах [4: 60]. Натомість при-
кметники та іменники утилітарної та нормативної оцінки відображають стереотипи, які 
стосуються відповідних галузей промисловості, що, на нашу думку, відкриває подальші 
можливості для використанні аналізу мотивації ергонімів для дослідження культурних 
і прагматичних орієнтирів епохи, суспільно значущих цінностей, притаманних певному 
суспільству в той або інший період його розвитку. 

Засоби суб’єктивної оцінки іноді мають характер одночасно логіко-прагматичного 
та пафосно-емоційного аргументу, вказуючи на ті ознаки діяльності, які є корисними 
для споживача, та моделюючи відповідний настрій, а саме позитивний емоційний фон, 
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створюючи атмосферу таємничості, небуденності. Подібний характер має аргументація 
в ергонімах, які містять компоненти таких підвидів суб’єктивної оцінки: сенсорно-сма-
кової («Смачний світ», «Смачний хліб»); психологічної («Интересная газета», «Дивоц-
віт»), емоційної («Весела перерва», «Веселе свято», «Любе місто») та естетичної («Ча-
рівне дійво», ««Автошарм», «Автошик», «Артбуд»). Їхня ілокутивна сила полягає, з од-
ного боку, в акцентуванні позитивних споживчих якостей самої продукції, як, наприклад, 
в ергонімі «Смачний хліб» або «Веселе свято», а, з іншого боку, в наданні мистецької 
вартості предмету діяльності підприємства, як-от у випадку «Дивослово» та «Артбуд», 
що надає відповідним компаніям та їхній продукції естетичної вартості. 

Топографічні маркери також можуть виступати в ергонімії в ролі риторичних за-
собів. Причини, які лежать в основі активності трансонімізації топонімів та онімізації 
відтопонімних прикметників, мають неоднорідний характер. По-перше, вони вказують 
на територію діяльності компанії, її доступність для потенційного споживача, тобто 
реалізується прагматичний (утилітарний) компонент зручності отримання послуги або 
продукту: «Богуславська сільгосптехніка», «Узинський цукровий комбінат», «Львів-
супутник». По-друге, деякі території мають високу репутацію в певних сферах діяль-
ності, тому використання відповідних топонімів виступає як один із додаткових засо-
бів переконання: рибопромислова компанія «Антарктика», «Валенсія-фрут». Однак у 
цьому разі ергоніми виступають не в функції логічно-прагматичного аргументу, а радше 
суб’єктно-оцінного, оскільки вони визначають репутацію якості роботи відповідної ком-
панії, формують довіру до неї. По-третє, деякі топоніми мають конотативні компонен-
ти значення, які можуть викликати певні емоції та створювати відповідну атмосферу: 
агентство нерухомості «Челсі», ТД «Аляска», «Алькасар», «Гринвіч», «Еверест», «Ні-
агара». У цьому разі ідеться про пафосно-емоційний аргумент, оскільки він націлений 
на систему естетичних і культурних цінностей, спільних для компанії та їхньої цільової 
групи і створює відчуття єдності уподобань групи. 

В основі суб’єктивно-оцінної аргументації лежить як апеляція до системи ціннос-
тей колективного адресанта, так і нав’язування номінатором свого бажаного образу. За 
Аристотелем, етичний аргумент стосується репутації суб’єкта, рівня довіри до нього. 
Акцент у цьому типі аргументації переноситься з продукту на номінатора, зокрема, 
ідеться, передусім, про вказівку на професійний рівень підприємця. Ілокуція при цьому 
реалізується шляхом застосування таких засобів: 1) назви професій самі по собі можуть 
забезпечувати перлокутивний ефект, оскільки вказують на наявність у підприємця від-
повідних умінь («Агробудівельник», Проектне бюро «Архітектор», «Сімейний лікар», 
«Столичний адвокат», «Сілікатчик», «Фінансист»); 2) ергоніми містять засоби оцінки 
діяльності суб’єкта, зокрема аксіологічні прикметники або іменники, які описують само-
го номінатора («Експерт-оцінка», Виробнича компанія «Лідер», «Майстер камінь», Ка-
дровий центр «Професіонал»). У складі суб’єктно-оцінних ергонімів зустрічаємо засоби 
нормативної оцінки: гарант («Гарант», «Господар-гарант», «Агро-гарант-цукор»); на-
дійний («Надійний компаньйон», «Надійний партнер»); професіонал («Професіонал», 
«Бізнесінформзахист професіонал», «Биттехніка-профі», «Бьюті профі»); експерт 
(«Експерт-оцінка», «Експерт-сервіс»), майстер («Майстри карток»). Відзначимо, 
що суб’єктно-оцінний аргумент превалює в таких сферах ергонімії, як назви медичних 
закладів та юридичних фірм, які часто утворюються від імені засновника: Юридична 
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агенція Авер’янова, Юридичне бюро Рижого, Клініка вертеброревітології Данилова Іго-
ря. Така стратегія номінації ґрунтується на професійних заслугах спеціалістів і являє 
собою прояв суб’єктно-оцінного аргументу в чистому вигляді. 

Порівняння структурних форм побудови ергонімів, у яких домінує логічно-прагма-
тичний або суб’єктно-оцінний аргумент, засвідчує переважання в останніх більш екс-
пресивних словотвірних засобів, що проявляється в ширшому застосуванні однослівних 
номінацій та меншій поширеності багаточленних онімізованих словосполучень.

Пафосно-емоційний аргумент полягає в створенні в адресата відповідного настрою 
для досягнення перлокутивного ефекту. Ідеться, насамперед про те, щоби викликати в 
аудиторії такі сильні почуття, як любов, ненависть і страх, а також менш сильні емоції, 
як-от: співчуття, зворушення, радість тощо. Безумовно, що в бізнес-сфері використову-
ється виключно спектр позитивних емоцій, націлених на витворення в аудиторії при-
хильного ставлення до компанії та її продукту. Аргумент до пафосу значною мірою на-
цілений на праву образну півкулю, на створення ланцюжка асоціацій, на фоні яких може 
формуватися позитивний імідж продукту. Ми розглядаємо як засоби емоційно-пафосно-
го впливу такі категорії лексики: 1) деякі типи аксіологічних прикметників та іменники з 
оцінними компонентами та 2) лексеми з позитивними культурними конотаціями. Серед 
власне аксіологічних прикметників емоційно-пафосний аргумент притаманний насампе-
ред таким категоріям: 1) прикметники емоційної оцінки («Весела перерва», «Любе міс-
то»); 2) лексеми естетичної оцінки («Чарівний коровай», «Автошарм»). Ми уважаємо, 
що урахування чинника пафосно-емоційної оцінки дозволяє витлумачити присутність 
в ергономіконі значної кількості назв, які не піддаються аналізу в межах традиційного 
ономасіологічного підходу з позиції наявності в новотворі певного мотиву, який корелює 
з референтом. Такі номінації відносяться дослідниками до категорій немотивованої або 
умовно мотивованої лексики, що, на нашу думку, становить певну проблему в інтерпре-
тації, оскільки ергоніми як продукт штучної номінації повинні мати певний мотив, який 
покладений в їхню основу. Тому ми дотримуємося думки, що такі ергоніми утворюються 
з метою формування іміджу номінатора і привернення до нього уваги за допомогою ар-
гументації різного типу. 

Ергоніми, у яких реалізовано емоційно-пафосний аргумент здебільшого утворені 
від таких груп апелятивів: фітоніми («Едельвейс Плюс», «Крокуси», «Арніка»), зооніми 
(«Білий ведмідь», «Чорний беркут», «Оса»), назви каменів («Агат», «Кристал Лайн», 
«Сапфір Траст»), космоніми («Орбіта-сервіс», «Сатурн-Україна», «Астероїд»), мор-
ські терміни («Галеон», «Компас», «Лагуна»), наукові терміни («Октан», «Радон»), пре-
цедентні імена («Земля і воля», «Золоте руно», «П’ятий елемент»), міфоніми («Кронос-
ЛТД», «Меркурій-центр», «Одісея-тур»), топоніми із символічним значенням («Атлан-
тік», «Корінф»).

Механізми впливу, які лежать в основі використання вищезазначених семантичних 
груп у функції аргументу, є відмінними, оскільки перлокутивний ефект спирається на 
створення загальної позитивної атмосфери різного характеру. У разі використання фі-
тонімів та назв каменів на перший план виступає естетичний компонент, оскільки ре-
ференти відповідних апелятивів виконують декоративну функцію. З іншого боку, поява 
в ергономіконі морських термінів та космонімів, очевидно, пов’язана з мріями про ман-
дрівки у віддалені світи, з вербалізацію ореолу екзотичності, таємничості, небуденності. 
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Наукові терміни натомість покликані активізувати ідеї, які стереотипно відносяться до 
світу досліджень – точність, надійність, логічність тощо. 

Крім вербального компонента, риторичним прийомом у бізнес-сфері виступають 
засоби невербальної комунікації, зокрема візуальний ряд (малюнки, фотокартки, графіка, 
анімація), що надає їй креолізованого (тобто гібридного) характеру. Під креолізованими 
текстами розуміються тексти, у яких задіяні коди різних знакових систем, передусім засо-
би вербального та іконічного (зображального) кодів [1: 72]. У виборі невербальних засобів 
вираження також простежуємо три вищезазначені типи аргументів, хоча рівень амбіва-
лентності значень є ще вищим порівняно до вербальних, що пов’язано з домінуванням 
образного компонента, який виключає однозначні логічні зв’язки та асоціації. Раціональна 
стратегія в аргументуванні полягає у використанні малюнків/зображень або, ширше, ко-
льорів, пов’язаних з певною сферою діяльності. Зокрема, зелений колір типово зустріча-
ємо в оформленні сторінок молочних компаній поряд з блакитним, що є відображенням 
екологічних аксіологічних значень цього кольору. Однак кореляція між сферою діяльності 
та обраною гамою простежується далеко не завжди. Наприклад, банківська сфера не де-
монструє домінування певного кольору в оформленні сайтів та логотипів, хоча загалом 
оформлення тяжіє до використання стриманої гами. Зокрема, логотипи та сайти таких 
банків, як «Приват», «ОТП», «Укрсиббинк», «Кредит Дніпро» виконані в зеленій гамі, 
«Укрексімбанку» – в голубій, «Фінбанку» – у синій, «Райффайзена» – в жовтій, «Ощадбан-
ку» – в жовто-зеленій, «Кредит Агриколь» – кольору морської хвилі. Як видно з наведених 
прикладів, зелена гама також представлена досить помітно серед логотипів банків, проте її 
семантика є, безумовно іншою, не пов’язаною з темою екології. Однак, у загалом консер-
вативній банківській сфері також можна зустріти вкраплення яскравого червоного кольору, 
який присутній, наприклад, на логотипі та в оформленні сайту «Альфа-банк». 

Поширеною стратегією раціонального аргументування є розміщення на логотипі чи 
в шапці сайту зображення предмета діяльності підприємства. Особливо це характерне 
для туристичних компаній, чиї сайти оформлені зображеннями типових місць відпочин-
ку та пов’язаних з ними символів, на кшталт пальм, моря, сонця тощо. Відзначимо, що 
ілокутивна сила таких невербальних засобів спирається не лише на логічно-прагматич-
ний компонент, а й на пафосний-емоційний, створюючи відповідний настрій, акцентую-
чи тему екзотичності. У банківській сфері логічно-прагматичний візуальний компонент 
реалізується через розміщення зображень грошей, злитків золота, кредитних карток, які, 
безумовно, мають утилітарну вартість. Однак, ми уважаємо, що логічно-прагматичний 
аргумент може проявлятися в банківській сфері і більш завуальовано, а саме через роз-
міщення фотографій щасливих клієнтів, що опосередковано виступає засобом телеоло-
гічної і утилітарної оцінки, тобто досягнення адресатом своїх цілей завдяки співпраці 
з банком. При цьому суб’єктно-оцінний компонент реалізується через розміщення на 
сайтах зображення самого номінатора. Насамперед, ідеться про численні фотографії лю-
дей в діловому одязі, які характерні для оформлення сайтів у банківській сфері. Такі зо-
браження, спираючись га стереотипні уявлення про успішних ділових людей, нав’язують 
потенційному адресатові високу оцінку професійного рівня адресанта. Ще одним пара-
вербальним засобом вираження суб’єктно-оцінного аргументу вважаємо широке вико-
ристання в логотипах іншомовної графіки, метою чого є позиціонування адресанта/но-
мінатора як такого, що має відношення до глобалізованого світу. Безумовно, що причини 
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використання іноземної графіки можуть залежати від сфері діяльності компанії. Впадає 
в очі, що більшість логотипів туристичних компаній містять іноземну графіку: «Idriska 
Tour», «Turne», «Otpusk.com», «GTO Travel company», «TravelSim», «Zeta», «La Costa», 
«Teztour», «Galeon», «APL Travel», «Turtess». З одного боку, такий прийом є опосеред-
кованим засобом характеризування предмета діяльності, тобто він виступає у функції 
логічно-прагматичного аргументу. З другого боку, іншомовна графіка є засобом ство-
рення іміджу адресанта як професіонала, обізнаного з іншими культурами. Зображення 
може посилювати аксіологічні характеристики, імпліцитно присутні в самому ергонімі. 
Наприклад, логотип банку «Київська Русь» містить відповідний ергонім у стилізованому 
під уставний шрифт написанні разом із зображенням ікони та хреста. Подібне уставне 
написання зустрічаємо також у логотипі банку «Старокиївський». На нашу думку, за-
стосовані паравербальні засоби виражають таку характеристику банківської установи, 
як традиційність і пов’язану з нею надійність, що, безумовно, є аргументами стосовно 
рівня професійності суб’єкта. Складне переплетіння різних типів оцінок спостерігаємо в 
логотипі «Платінумбанк», який містить графічний знак відповідного хімічного елемен-
ту – Pt. У цьому разі невербально виражається утилітарна оцінка «дорогий», яка корелює 
з предметом діяльності, водночас характеризуючи і самого суб’єкта діяльності як такого, 
що має високу цінність.

Пафосно-емоційний аргумент виражається картинками, які створюють відповідний 
настрій. Уважаємо, що такий тип аргументації лежить в основі використання на сайтах 
i логотипах зображень природи. Крім того, невербальні компоненти можуть відсилати до 
певних культурних символів, чий асоціативний зв’язок з референтом та його діяльністю є 
більш або менш тісним. У ряді випадків спостерігаємо складний символічний зв’язок між 
невербальним компонентом логотипа та поняттям, який покладено в основу ергоніма. Зо-
крема, на логотипі банку «Львів» зображений лев, що безумовно відсилає до емблеми міс-
та, водночас вказуючи на утилітарну ознаку сили та міці, яка характеризує банківську уста-
нову. Іноді невербальний компонент перебуває в семантичних зв’язках із самим ергонімом. 
Зокрема, логотип компанії «Мандарин Турс» містить зображення мандарина, стилізованого 
під земну кулю, тобто ми спостерігаємо зображальну метафору «земна куля – мандарин», 
на яку накладається семантика мандарина як екзотичного фрукта. Пафосно-емоційний 
аргумент, крім того, виражається розміщенням на сайтах усміхнених зображень людей, 
метою чого є створення відповідної атмосфери з позитивними емоціями. 

Як видно з наведених прикладів, невербальні компоненти відзначаються значним рів-
нем амбівалентності щодо можливих векторів оцінки та асоціацій, а також не розчленова-
ністю семантики, що накладає певні обмеження на потенціал використання зображальних 
компонентів у бізнес-дискурсі, оскільки вони створюють значне за обсягом асоціативне 
поле, відкрите для множинних інтерпретацій, контроль над яким номінатор втрачає. Це й 
визначає необхідність поєднання для досягнення максимального перлокутивного ефекту 
вербальних і невербальних засобів, які реалізують персуазивну інтенцію номанітора. 
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СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ПЕРСУАЗИВНОСТИ 
В КОММЕРЧЕСКИХ ИМЕНАХ СОБСТВЕННЫХ 

В статье рассматриваются способы реализации персуазивной стратегии в коммер-
ческой номинации. В частности, с точки зрения классической риторики была проанали-
зирована мотивация эргонимов, сочетание в них логическо-прагматических, субъектно-
оценных и пафосно-эмоциональных аргументов. Кроме того, были выявлены некоторые 
особенности осуществления влияния на адресата с помощью невербальных средств.

Ключевые слова: риторика, эргоним, аргумент, персуазивность, невербальные 
средства коммуникации.
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MEANS OF PERSUASION IN PROPER BUSINESS NAMES 
The article analyses means of persuasion in commercial communication. In particular, the 

author discusses motivation of business names from rhetoric perspective, i.e. their underlying 
logical, ethical, and pathetical argumentation. Moreover, several nonverbal strategies of ad-
dressee infl uencing has been researched.
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УКРАЇНСЬКЕ НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ МОВЛЕННЯ НА ЗЛАМІ 19 – 20 СТОЛІТЬ

В статті розглянуто розвиток та функціювання українського науково-технічного 
мовлення в Західній і Східній Україні в кінці 19-го і на початку 20-го століття. Описано 
заснування в 1897 році ‘Наукового Товариства ім. Т.Г. Шевченка’ у Львові, а також видан-
ня часопису під назвою ‘Збірник математично-природописно-лікарняної секції’, в якому 
друкувались наукові статті з хімії, фізики, математики, географії, медицини. Висвітлена 
наукова діяльність відомих українських учених В. Левицького, І. Горбачевського, І. Пулюя. 
Відзначено, що розвиток українського науково-технічного мовлення в Східній Україні був 
менш успішним через несприятливі культурні та соціально-політичні умови.

Ключові слова: науково-технічне мовлення, розвиток, Наукове Товариство ім. Шев-
ченка, функціонування, фізика, хімія, географія, біологія, видання, наукова діяльність.

Науково-технічне мовлення – це один з функційних стилів літературної мови, який 
стосується певного відрізку суспільної діяльності людей, котрі працюють у виробництві, 
в конструкторських бюро, в різних технічних, наукових або патентних закладах. Або : 
«Науковий стиль – один із стилів літературної мови, який використовують у науковій та 
освітній діяльності, науково-технічній творчості” [1: 6 ].

Основою науково-технічного мовлення є спеціальна лексика, яка називається термі-
нологією, і тексти зі специфічною композиційною та синтаксичною структурою та дея-
кими особливостями їх організації, в тім числі тексти навчального та освітнього плану 
з науковою та технічною тематикою. Деякі мовознавці відносять до цього функційного 
стилю також описи винаходів, або так звані патентні тексти.

Незважаючи на величезне число робіт за останні 20 років, зокрема з термінології , 
історія розвитку, українського науково- технічного мовлення, його побудова, внутріш-
ній зв’язок між термінологічними сполуками та висловлюваннями, вплив зовнішніх 
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чинників на термінологічну лексику – все це досить часто залишається поза увагою до-
слідників. 

Навіть найбільш докладна, змістовна і повна праця Галини Наконечної “Українська 
науково-технічна термінологія. Історія і сьогодення“,1997, присвячена дослідженню пе-
реважно термінології , майже не торкається характерних особливостей науково-техніч-
ного мовлення у зв’язку з його розвитком у різних суспільно-політичних умовах (хоча це 
й не було її безпосередньою метою). 

У надзвичайно цінній книжці Ірини Процик “Українська фізична термінологія на 
зламі XIX-XX століть”, 2004 дуже докладно висвітлені лексико-семантичний, аналітич-
ний та морфологічний способи термінотворення, але нічого не говориться про функцію-
вання термінів у різних видах текстів, у неоднаковому лексичному оточенні. Не згадуєть-
ся також про те, як впливала на відповідні українські тексти зарубіжна науково-технічна, 
чи навіть художня література, яка іноді містить цілі уривки текстів з описом технічних 
об’єктів, машин, механізмів, виробничих процесів та наукових подій і до того ж користу-
ється великим попитом у читачів.

Навчальний посібник Олени Левченко “Науковий стиль: культура мовлення”, 2012 
стосується гoловним чином дисертацій та їх авторефератів. 

Не заперечуючи важливості та цінності зазначених робіт, в даній статті робиться 
спроба дослідити бодай би коротко розвиток та специфіку цього мовлення в Україні за 
певний відрізок часу, а саме в другій половині дев’ятнадцятого століття та першій чверті 
двадцятого століття. Спочатку це питання вивчається в Західній України, яка не завжди 
була об’єднана зі східною Україною, а потім і в Наддніпрянській Україні. Тобто в різних 
суспільно-політичних умовах. В статті передбачається бодай би коротко торкнутися від-
повідних науково-технічних та мовознавчих контактів з іншими мовами.

Нагадаймо, що після занепаду Галицько-Волинського князівства у 1340 році Гали-
чина (а це найбільша частина Західної України) перебувала у складі Польського королів-
ства аж до ‘визвольної боротьби народу України під проводом Богдана Хмельницького. 
Після першого розподілу Польщі у 1772 році вона стала частиною Австро-Угорської 
імперії, в якій в 1861 році одержала обмежену автономію з представництвом у парла-
менті та офіційною польською мовою в західній Галичині і українською в східній, хоча 
державною мовою скрізь була німецька мова [2:1035]. Після розпаду Австро-Угорської 
імперії у 1918 році Галичина опинилася знову в складі Польщі аж до 1939 року, коли по-
чалася друга світова війна і вона стала частиною радянської України у складі бувшого 
Радянського Союзу. 

За майже десять віків своєї історії українське населення Галичини контактувало і 
співіснувало з багатьма сусідами : поляками, німцями, молдаванами, румунами, біло-
русами, росіянами, і тому українська мова зазнавала постійного більшого або меншого 
впливу з боку мов цих народів. 

Що стосується Австро-Угорщини, то в цій країні діяла відносно ліберальна консти-
туція від 21 грудня 1867 року, в якій було записано, що всі “народності держави, що 
належать до різних рас, є рівноправні: кожна має непорушне право зберігати й плекати 
свою національність і свою мову. Держава визнає на всіма мовами, вживаними в монар-
хії, рівні права на вживання в школах, на виконання державних функцій і на різні акти 
громадського життя” [3:18 ].
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Тому не дивно, що ще в 1837 році в Будапешті вийшов альманах “Русалка Дністрова”, 
яка стала однією з перших українських книжок в австрійській Галичині [5:108]. Головна 
провідна думка відомого вже тоді Маркіяна Шашкевича в альманасі була наступна:

 Руська мати нас родила,
 Руська мати нас повила,
 Руська мати нас любила, –
 Чому ж мова єй не мила?
 Чом ся нев встидати маєм?
 Чом чужую полюбляєм? [5:107 ]. 

Альманах “Русалка Дністрова” відкрив нову сторінку в розвитку українського пись-
менства в австрійській Галичині.

В 50-ті роки почали діяти перші українські школи, а вже в 1881 році в Галичині було 
1529 українських початкових шкіл, в 1914 році - 2510, і 97 відсотків українських дітей віді-
дували ці школи, незважаючи на перешкоди з боку польської адміністрації Були видані і 
перші підручники для українських шкіл. В гімназіях Галичини теж почалося викладання 
ураїнської мови, а у Львівському університеті відкрилась кафедра української мови та лі-
тератури на чолі з професором Я. Головацьким, а також кафедра історії України [5:21, 22 ]. 

В цей самий час в Галичині була створена Головна Руська Рада. З 1848 року і до 1857 року 
вона видавала часопис “Зоря Галицька”, в якому постійно нагадувалось про необхідність 
вживання рідної мови. А ще друкувався “Собор” – Дневник Руский ( під редакцією Ваги-
левича ). . Виходили і інші часописи загального змісту, такі як “Новини”, “Пчола”, “Вісник” 
, “Нива” , “Сімейна біблiотека”. В 1862 р. унівеситетська молодь почала видавати часопис 
“Вечорниці”, в 1863 р. літературно-політичний місячник “Мета”, в якому друкувались не 
тільки галицькі, але й придніпрянські письменники ( П.Куліш, Марко Вовчок та ін.).

В 1866 році Володимир Шашкевич заснував тижневик “Русалка”, а згодом “Прав-
ду”[5: 330].

Звичайно, в усіх цих часописах не друкувались ні наукові, ні технічні тексти, але 
замітки та повідомлення з господарського, виробничого, фінансового життя селян та 
міщан траплялися досить часто. Особливо в часописі “Діло”, який почав виходити з 1880 
року ( під орудою В. Барвінського) [ 5:135]. А взагалі в 1900 році в Галичині виходило 
25 українських періодичних видань. З них 4 були щоденними виданнями. Наклад їх, на 
жаль, був досить обмежений. Так “Діло” у 1900 році мало всього 600 передплатників. З 
них 73 були священниками і 142 вчителями. А знаменитий “Літературно-науковий ві-
сник” Михайла Грушевського у перший рік видання мав 799 передплатників, з яких 625 
жили в Галичині [3: 21 ].

Почали публікуватися і словники. В 1851 році виходить з друку перший слов-
ник правничої термінології, який називається Juridisch-politische Terminologie fur die 
slavischen Sprachen Osterreichs. Deutsch-Ruthenische Ausgabe. В ньому наводяться 
українські юридичні терміни, які вживаються практично на території Галичини. В ті 
ж роки українською мовою почав видаватися збірник “Вісник законів державних”, 
який друкує в українському перекладі розпорядження та закони австро-угорсько-
го уряду. А ще “Общий законов державних и правительства Вестник для Цесарства 
Австрии”. Упорядниками українського видання були Г. Шашкевич, Я.Головацький та 
Ю.Вислободський [6:153].
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Роком пізніше, тобто у 1852 році було видано два словника ботанічної термінології. 
Його авторами були І Гавришкевич та М. Петрушкевич [7:10 ].

У 60-ті роки побачив світ перший “Немецко-руський словар”, автором якого був 
О.Партицький, а в 1866 році знаменитий “Малоруско-німецький словар” Є.Желіховського 
та С.Недільського. 

Їхню справу продовжив К. Левицький, який у 1893 році видав більш удосконалений і 
доповнений “Німецько-руський словар висловів правничих і адміністраційних”, в якому був 
використаний не лише західноукраїнський лексичний фонд, але й словниковий юридичний 
фонд східної України. Зрозуміло, що за основу була взята правнича термінологія німецької 
мови, в якій було немало запозичень зі словянських мов, зокрема з польської мови.

Епохальною соціальною та літературно-мовознавчою подією стало утворення в 1897 
році Наукового Товариства імені Шевченка ( НТШ). Воно зразу ж почало видавати у 
Львові “Збірник математично- природописно-лікарської секції НТШ”, в якому почина-
ють друкуватися матеріали з фізики, хімії, географії, математики, медицини, біології. 
Мета збірника була – знайомити читачів з найкращими науковими досягненнями розви-
нутих країн Європи, розробка нової наукової лексики. Зміст і титульна сторінка друкува-
лись німецюкою і українською мовою. 

Ще одна секція, а саме історико-філософська, з 1889 року видавала правничий 
журнал “Часопись Правнича”, який з 1900 року став виходити під назвою “Часопись 
Правнича і Економічна”, розширивши таким чином свою тематику [11:155]. В одному із 
збірників НТШ з’явилась одна з перших термінологічних робіт з мовознавства “Історія 
української граматичної термінології”, яку написав І. Огієнко.

“Збірник математично-природописно-лікарської секції” видавався аж до 1939 року, 
коли вже радянська влада заборонила діяльність Наукового Товариства імені Шевченка, 
а всього було надруковано 32 томи, в яких було розміщенр біля 100 статей і повідомлень 
на фізичні та інші теми [8:86].

В 1896-1903 роках почав друкуватися перший українько-німецький словник фізич-
ної термінології, куди увійшов і розділ теоретичної механіки. Це зробив Володимир 
Левицький,один з найвідоміших галицьких вчених-універсалів того часу ( 1872-1956). 
В 1895 році він надрукував першу збірку математичних термінів, в 1896 році матеріали з 
теоретичної механіки, 1903 році “Начерк термінології хемічної”. І він же трохи згодом у 
1912 році опубліковав підручник “Фізика для висших клас середних шкіл” обсягом 672 
сторінки з 527 рисунками та таблицями. В підручнику з’явились найновіші на той час 
розділи про магнетизм і електричність, про астрономію та електродинаміку . 

Слід відзначити, що значна частина термінів з електротехніки, вжитих В. Левицьким 
в зазначених роботах , перейшли в “Українську загальну енциклопедію” (УЗЕ) , яка була 
надрукована в 1930 -1935 роках.А. Воробкевич та М.Соколовський виділили п’ять груп 
термінів, в яких у неоднакових кількостях фігурували терміни з вищезгаданого підруч-
ника В. Левицького: 

1. Терміни, однакові у В.Левицького і в УЗЕ: магнетизм, залізо, індукція, потенці-
ал, опір, електрон, генератор і т.д.

2. Терміни збігаються з термінами з підручника В.Левицького, але відрізняються 
від теперішніх: полюс – бігун, кулон – кульомб, фарада – фарад, заряд – наряд. 
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3. Терміни, які є в УЗЕ, їх немає в підручнику В.Левицького, але вони збігаються з 
теперішніми: напруга, запобіжник, електроліт, радіотехніка, сітка, характеристика, 
електротехніка.

4. Терміни, які не відрізняються від термінів в підручнику В. Левицького і від тер-
мінів в УЗЕ, але не збігаються з сучасними: струм – струя – ток, електронна лампа--
електронова лямпа – електронова рура, паралельне збудження – рівнобіжне з’єднання-
бічне замкнення.

5. Терміни, відсутні в підручнику В. Левицького і в УЗЕ, і не збігаються з теперіш-
німи термінами: магнітна індукція – магнетна натуга, електичне коливання – електрич-
не дрожання, анод – анода, електрод –електрода, обвитка – намотка [1:132-135].

В. Левицький уклав також “Словник українських термінів” та “Матеріали до фізич-
ної термінології”. В останньому він спробував науково обгрунтувати та систематизувати 
існуючу тоді фізичну термінологію. 

Разом з І.Верхратським він був редактором вищезгаданого українського наукового 
журналу у сфері природознавства “Збірника математично-природописно- лікарської 
секції НТШ”.

До речі, він визначив “термін як назву, що має якнайглибше відповідати науковому 
поняттю” [ 16; 188]. 

Крім того В. Левицький вважав, що основою міжнародної термінології і особливо фі-
зичної термінології є латинські та грецькі елементи, тобто латинізми та грецизми. Він 
наводив такі приклади латинізмів: квант, аберація, акцептор, спектр, екситон, анігіляція, 
генератор, дисперсія, нуклон, люмінесценція і т.д. Його ж приклади грецизмів: електрика, 
електрон, енергія, фотон, динаміка, симетрія, голографія, анізотропія [ 4:87].

Другим найвідомішим українським вченим того часу був Іван Якович Горбачев-
ський ( 1854- 1942). Він народився на Тернопільщині, закінчив університет у Відні і до-
вгий час працював викладачем і ректором університету в Празі. І це він видав вперше укра-
їнською мовою підручник “Неорганічної хемії” і окремо підручник “Органічної хемії”. У 
передмові “Уваги о термінології хемічній” І. Горбачевський поставив питання про те, яку 
термінологію треба вживати в хімії. На його думку, в органічній хімії пріоритетною має 
бути “межинародна термінольогія”, яку проте слід пристосовувати до народної, тоді як 
у неорганічній хімії краще вживати знаціоналізовану, тобто народну, адже назви багатьох 
природних елементів, наприклад металів, давно мають усталені народні назви [3:1,2]. Ще 
1906 році він вимагав відкрити український університет у Львові.

Крім підручників він написав 40 наукових праць з біологічної хімії, В 1925 році він 
був обраний академіком Української АН, а також був запрошений радянською владою на 
наукову і викладацьку роботу до Харківського університету. Та це запрошення він проіг-
норував і до Харкова не поїхав. В 1904 році він видав 4-х- томний підручник з лікарської 
хімії. В 1906 році він був також дійсним членом НТШ. 

Взагалі з 85 років життя лише 17 років він прожив в Україні, а 68 за її межами, проте 
жив заради неї і свідомо працював для неї.

Як ми відзначили вище, на його думку, наукова термінологія повинна бути тільки 
міжнародньою. Тому сірчану кислоту він радить називати сульфатовою ( від її солей 
сульфати ), сірчисту кислоту – сульфітовою ( від її солей сульфіти [10:V]. 
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Ця головна вимога І. Горбачевського до наукової хімічної термінології є актуальною і 
сьогодні. Та до неї треба додати ще кілька прикмет, а саме: хімічні терміни повинні мати 
внутрішню логіку та взаємозв’язок, бути зрозумілими, вони повинні відповідати пра-
вилам українського правопису, мати мінімальну кількість винятків, обережно реагувати 
на нові терміноутворення і уникати синонімічних лексичних одиниць, українські назви 
простих хімічних речовин повинні залишатися без змін [11:105,106].

Цікаво, якою була граматична та стилістична структура речень в текстах наукового 
мовлення тодішнього часу. Наведемо речення з передмови Івана Горбачевського до його 
підручника з неорганічної хімії: “Народні терміни неорганічно-хемічні витворили ся в 
часі, коли межинародні відносини наукові не були ще такі живі, як тепер, і коли хемія 
неорганічна поступала так повільним кроком наперед, що була спроможність витворити 
народні терміни. Окрім того відносили ся ті терміни до богатьох елементів - метальілів 
загальнознаних від богато віків, які вже мали від давна питомі, народні назви” [12: 2].

Уривок тексту , який складається з двох складнопідрядних речень стандартної побудови 
включає кілька спецільних термінологічних сполук, кілька дієслів з відокремленим закінчен-
ням -ся, кілька зворотів, притаманних західноукраїнському діалекту української мови- оце і 
вся його відмінність. Все це є мова, яка є добре зрозумілою для українського читача. 

Ще одним відомим українським діячем в галузі науки та техніки був, без усякого сум-
ніву, Іван Пулюй (1845- 1918). Це він в1869р.- видав українською мовою “Молитовник”, 
а в1871р. – 4 різних “Євангелія” в перекладі на українську мову спільно з П.Кулішем. В 
1903р.- виконав повний переклад Старого і Нового Завіту (“Біблії”) українською мовою 
спільно з П.Кулішем та І. Нечуй-Левицьким. 

В 1880-1882рр. Іван Пулюй опублікував низку статей про катодні промені, з яких ви-
никла сучасна електроніка. При цьому він відкрив йонізуючу здатність X-променів, по-
яснив природу та механізм їх утворення. В 1901 році вважався кадидатом на Нобелівську 
премію, але її одержав Конрад Рентген;

Ще в 1904 році Іван Пулюй висловив дуже важливу думку про те, як має розвивати-
ся українська природнича термінологія: “ Наша термінологія є, помимо наших заходів, 
ще дуже недостаточна і хистка. Та не тільки нема в нас гарної термінології, що більше 
й важливіше, в нас нема свого наукового вислову, сказати б своєї наукової фрази, Наша 
гарна мова поезії й белетристики, мова перекладів Шекспірових творів і сьвятого пись-
ма зовсім не вистарчить, щоб нею писати про математику, астрономію, фізику, хемію, 
електоротехніку й так далі. На тих царинах науки треба ще багацько попрацювати, та 
се й робота не одного тілько чоловіка, а діло багацько людей науки ... Коли наше слово 
піднесеться, тоді матиме наш нарід твердиню, котрої не преодоліє жадна сила. Нарід без 
науки висшої між народами те, що людина неука між людьми ученими” [13:190 ]. 

Іван Пулюй був не просто вченим, він був творцем науки. Тому його побратим і спів-
перекладач “Біблії” письменник Пантелеймон Куліш присвятив йому прекрасну поетич-
ну ” Молитву”, в якій є такі рядочки:

 Молюсь, не дай мені розпуки
 Зректися розуму мого:
 Нехай не гасне світ науки
 В проміннях сяєва Твого [20:6].
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Треба сказати, що Іван Пулюй мав рацію на всі сто відсотків. На превеликий жаль, 
ще й сьогодні українська термінолoгія багатьох галузей техніки і науки не є повністю 
сформована, самодостатня та унормована, а науково-технічне мовлення нерідко пере-
вантажене запозиченнями та обтяжене неприродними морфолого-синтаксичними струк-
турами, важкими для розуміння, воно ше не стало рівноправним функціональним стилем 
мовлення, таким як розмовний або літературний стилі. 

Що стосується української мови в Галичині за часів Австро-Угорської імперії, то там 
суспільство робило перші кроки на шляху до відновлення науково-технічного мовлення, 
чому сприяли багато чинників і в тім числі науково-технічний прогрес країни, такий як, 
наприклад, поява парової машини, залізничного, а трохи згодом і автомобільного тран-
спорту, текстильних фабрик, мурованих шляхів, удосконалення пристроїв радіозв’язку, 
звукової апаратури, різноманітних електроприладів та механічних установок і т.д. 

Звичайно, згаданий вище розвиток науково-технічної лексики був досить обмежений. 
Він не забеспечував всі галузі багатогранного виробництва і техніко-економічної діяльнос-
ті людей, але це вже було помітне відродження науково-технічного мовлення, яке давало 
надії на розквіт у майбутньому. Особливо у порівнянні з ситуацією на Східній Україні. 
Тому що для цього в Галичині вже існувала певна соціально-політична база [15: 25 ].

А як же виглядало науково-технічне мовлення в описаний вище час у Східній Укра-
їні? Як пише Ю. Шевельов, “на Україні 1900-их років фактично діяв циркуляр росій-
ського міністра Петра Валуєва від 30 липня 1863 року про заборону української мови 
(української мови ніколи не було, і її немає зараз, вона є лише діалектом російської мови 
) та указ Олександра II, підписаний в Емсі (Німеччина ) 18 травня 1876 року. 

В Емському указі було наказано:
“1. не допускать ввоза в пределы Империи без особого на то разрешения Главного 

Управления по делам печати каких бы то ни было книг и брошюр, издаваемых за грани-
цею на малорусском наречии, 

2. печатание и издание в Империи оригинальных произведений и переводов на том 
же наречии воспретить, за исключением лишь а) исторических документов и памятни-
ков, б) произведений изящной словесности, 

3. воспретить также различные сценические представления и чтения на мало-
русском наречии, а равно и печатание на таковом же текстов к музыкальным нотам”.

До Емського указу 1876 року 8 жовтня 1881 року Олександр III вніс деякі незначні 
зміни, які посилили його антиукраїнську спрямованість. В результаті укази 1863, 1876 
і 1881років забороняли друкувати українською мовою будь-які тексти – оригінальні, чи 
перекладні, – окрім творів красного письменства та історичних документів, забороняли 
театральні вистави та прилюдні читання українською мовою, довіз українських кни-
жок, виданих закордоном, викладання будь-яких дисциплін у школі по-українському; 
не дозволялося також тримати в шкільних бібліотеках українські книжки...”У суті речі, 
укази 1876-1881 були скеровані на цілковите усунення української мови з громадського 
життя” [3:12].

В таких умовах видавати науково-технічну літературу було не просто важко, а майже 
неможливо. Проте згадаймо, що художня література, ще раніше хоч і з труднощами, ви-
давалась, але в дуже обмеженій кількості. Так ‘Кобзар” Т.Шевченка вперше був виданий 
у 1840 році в Петербурщі, а потім перевиданий в 1844 та 1860 роках [15: 303]. Ще раніше 
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у 1798 році там же у Петербурзі з”явилася друком “Малороссийская Энеида в трех час-
тях” Івана Котляревського. Вона була передрукована в 1808 році [16: 289 ].

Ізмаіл Срезневський в 1833-1838 роках видав у Харкові шість книжок збірника “За-
порожская Старина” , а також знамениті “Літопис Самовидця” та “Історію Русів”- нео-
ціненні памятники української історичної літератури.

Під орудою Михайла Максимовича, першого ректора Київського унівеситету, в 1840 
році у Києві побачили світ три томи збірника “Киевлянин”, 1849 році “ Сборник украин-
ских песен”, а в 1859-1860 роках два томи збірника “Украинец”.

Відомий український письменник Пантелеймон Куліш в 1856-1857 роках надрукував 
два томи книжки від назвою ”Записки о Южной Руси”, і він же переклав на українську 
мову 15 драматичних творів В. Шекспіра.

В 1874-1875 роках Антонович і Драгоманов опублікували “Историческия песни ма-
лорусскаго народа”, в 1876 році Драгоманов “Малорусскія народныя преданія и расска-
зы”, в 1874 році І. Рудченко “Народныя южно-русские сказки” та “Чумацкия народныя 
песни” [5:287,293, 295].

З 1882 року у Києві почав виходити місячник “Киевская Старина”. За 25 років сво-
го існування на його сторінках з’явилася велика кількість етнографічного, історичного 
та лексикографічного матеріалу і в тім числі “Словар української мови” за редакцією 
Бориса Грінченка у чотирьох томах ( 1908-1909 рр. ), який на той час був є одним з най-
повніших і найкращих лексикографічних досягнень українського словникарства. Його 
реестр 68000 слів.

Дмитро Яворницький у 1898 році випустив у світ свою безсмертну тритомну книж-
ку “По следам Запорожцев”, а М.Сумцов “Современную малорусскую этнографию” (в 
1893-1997 роках).

З цього короткого переліку можна зробити висновок що, незважаючи на Валуєвський та 
Емський укази, та дякуючи низці видатних російських і українських вчених, прихильників 
української мови, у Східній Україні було видано немало історичної, етнографічної та 
лінгвістичної літератури, присвяченої Україні. Проте ніяких підручників для середньої 
та вищої школи з природничих, математичних, хімічних та інших наук не друкувалось 
( українських шкіл не було зовсім ) і не привозилось зза кордону, бо це було заборонено 
згідно з вищезазначеними царськими указами від 1863, 1876 років. 

На думку С.Єфремова, Емський указ 1876 року засуджував на смерть письменство 
одного з найбільших слов’янських народів у Росії [5:142]. 

Проте з плином часу українське культурне життя в Україні почало пожвавлюватись 
та відновлюватись. Це особливо відбувалось тоді, коли після першої світової війни 
розвалилась Російська імперія і утворилась спочатку Українська Народна Республіка, 
а потім УРСР. В результаті указ царського міністра П.Валуєва від 1863 року та Емсь-
кий циркуляр Олександра II від 1876 року про заборону розвитку української мови були 
сильно обмежені, проте вони все ще продовжували діяти. 

Та всеодно нові часи і нові обставини сприяли тому, що виникла потреба в но-
вих російсько-українських та українсько-російських словниках, підручниках для 
українських шкіл та довідниках, і тому в 1918 році при Київському Українському 
Науковому Товаристві була організована Термінологічна комісія для підготовки 
словників з природничих наук. Через рік при Академії Наук УРСР була створена 
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Правописно – термінологічна комісія. З цих двох комісій у 1921 році виник Інститут 
Української Наукової Мови, який у 1930 році був перетворений в Інститут Мовознав-
ства Академії Наук УРСР [7:10,11]. Інститут Української Наукової мови мав 6 відділів: 
природничий, сільськогосподарський, технічний та інші. Кожний з відділів складався 
з кількох секцій. Так природничий відділ включав такі секції: ботанічну, географічну, 
геологічну, зоологічну, математичну, фізичну, хімічну, метеорологічну, медичну.

Незабаром з’явились перші термінологічні довідники, такі як наприклад : 
1. Граматична термінологія. Під ред. Є.Кротевіча. Київ, 1917, 20с. 
2. Падалка Л. Російсько – український діловодний словник. Полтава, 1918, 109с.
3. Короткий московсько – український словник судівництва та діловодства. 

Є.Кротевич. Полтава, 1918, 126с. 
4. Курило О. Словник української фізичної термінології. Т.1, вип.1, Київ,1918, 123с. 
5. Щоголів І. Словник української ентомольогічної номенклатури. Київ, ДВУ, 1925, 87с.
[17: 3,7,8]. 
А в 1923 році Державне Видавництво України налрукувало в Києві “Словник хеміч-

ної термінології”, автором якого була Олена Курило, відома діячка в галузі українського 
мовознавства. У передмові до “Словника” вона відзначила два підходи до складання хі-
мічної термінології, а саме: В. Левицький пропонує “перекладати чужі терміни україн-
ською мовою, як у словах безводник (міжнароднє – ангідрід ), воднекисень (міжнароднє 
гідроксил), або українізувати міжнародні терміни, додавши до них відповідних, в певній 
мірі близьких українській мові, наростків як хлорак( міжнароднє – хлорид), хлоран ( 
мінароднє – хлорат ). А І. Горбачевський, зазначає вона, виходить з цілком протилежного 
принципу, а саме, що наукова термінологія повинна бути тільки міжнародня... він радить 
сірчану кислоту називати сульфатною, сірчисту кислоту сульфітовою [10:V].

Завдяки діяльності різних наукових комісій, інститутів та установ лише за два роки 
(1918 та 1919 роки) у Східній Україні було видано 20 словників [18:16].

Отже, якщо підсумувати все, що було сказано вище, можна зробити такий висновок: 
в Західній Україні Наукове Товариство імені Шевченка та різні наукові комітети і комісії, 
а також такі корифеї фізики, хімії, математики, історії як Володимир Левицький, Іван 
Горбачевський, Іван Пулюй, Омелян Савицький, Михайло Грушевський та багато інших 
своїми працями, статтями, підручниками, перекладами активно сприяли становленню і 
розвитку як термінології, так і всього науково-технічного мовлення українською мовою. 

В цей самий час у Східній Україні у другій половині 19 століття і на початку 20 
століття соціальна база та громадська думка були ще дуже слабкими і не достатніми 
для розвитку науково – технічного мовлення і тому на цих теренах воно знаходилось у 
початковому стані. Не було зовсім українських шкіл, і отже не було потреби в підруч-
никах ні з фізики, ні з математики, ні з хімії, ні з історії. Не існувало ніяких наукових 
установ, які розробляли б термінологію природничих галузей науки і техніки, не було 
підприємств ( заводів і фабрик) , де співробітники вживали б виробничу лексику, не 
було ніякої перевідної науково-технічної літератури. Звідки ж було взятись науково-
технічному мовленню? 

Правда діяльність перелових російських та українських вчених, а згодом створення 
Інституту Наукової Мови в 1921 році та перетворення його в Інститут Мовознавства в 
1930 році, публікація перших спеціальних словників ( 1923 р. ), а також перехід установ 
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освіти на українську мову давало надії на рішуче покращення справ з науково-техніч-
ничним мовленням, яке й сталося в наступному десятилітті в періол Українізації.
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УКРАИНСКАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕЧЬ В КОНЦЕ 
19-ГО НАЧАЛЕ 20-ГО ВЕКА

 В статье изучена история развития и функционирования украинской научно-техни-
ческой речи в Западной и Восточной Украине в конце 19-го и начале 20-го века. Описана 
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работа Научного общества им. Т.Шевченко, основанного во Львове в 1897 году, а так-
же издаваемого им научного журнала, в котором регулярно печатались статьи по хи-
мии, физике, математике, биологии, географии, медицине. Изложена также научная 
деятельность известных украинских ученых В. Левицкого, И. Горбачевского и И. Пулюя 
и отмечено, что развитие украинской научно-технической речи в Восточной Украине 
было менее успешным, чем в Западной из-за неблагоприятных культурных и социально-
политических условий.

 Ключевые слова: научно-техническая речь, развитие, функционирование, научная 
деятельность, ученый, Научное общество им. Шевченко, основание, химия, физика, 
общественные условия. 
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UKRAINIAN SCIENTIFIC AND TECHNICAL LANGUAGE AT THE END OF 19TH 
AND BEGINNING OF 20TH CENTURY

The paper deals with the history of development and functioning of the Ukrainian scientifi c 
and technical language in West and East Ukraine at the end of 19th and beginning of the 20th 
century. It also deals with the foundation of the Shevchenko scientifi c Association as well as the 
edition of its scientifi c journal which published articles in chemie, physics, mathematics, ge-
ography, biology, medicine. Social and political activities of the famous Ukrainian scholars V. 
Levicky, I.Gorbachevsky and I. Poului are described.The article shows that the development of 
this language in East Ukraine was less successful because of some unsatisfi ed social, cultural 
and political conditions.

Key words: scientifi c and technical language, developing, functioning, the Shevchenko 
Scientifi c Association, edition, chemie, physics, social conditions. 
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНЕ СЛОВОТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ 
СОЦІОЛОГІЧНИХ ТЕРМІНІВ 

Статтю присвячено аналізу лексико-семантичного словотворення українських со-
ціологічних термінів, описано творення термінів на основі метафоричного перенесення, 
спеціалізації значень загальновживаних слів, переосмислення термінів інших галузей.

Ключові слова: лексико-семантичне словотворення, загальновживана лексика, со-
ціологічний термін, метафоричне перенесення, спеціалізація значень.
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Термінологічна лексика займає важливе місце у словниковому складі української 
літературної мови. Потужний розвиток науки та техніки, суспільно-політичний діалог, 
активізація комерційного співробітництва спричинили проникнення термінології в різні 
сфери діяльності людини. Теоретичні засади галузевих терміносистем знайшли відо-
браження у наукових працях вітчизняних та зарубіжних мовознавців: Б.М. Головіна [4], 
В.П. Даниленко [5], Т.Л. Канделакі [6], Т.Р. Кияка [7], Д.С. Лотте [9], О.О. Реформатсько-
го [14], Л.О. Симоненко [16] та ін. У вітчизняному термінознавстві можна відзначити 
ґрунтовні наукові дослідження присвячені галузевим терміносистемам української мови. 
Зокрема, вивченню економічної термінології присвячено праці Т.І. Панько [12], геологіч-
ної – М.П. Годованої [3], екологічної – С.В. Овсейчик [11] та ін.

Важливе місце серед галузевих терміносистем української мови займає соціологічна 
терміносистема, яка досі не була предметом спеціального комплексного наукового дослі-
дження. Об’єкт дослідження – соціологічна термінологія у словниковому складі укра-
їнської мови. Предмет дослідження –соціологічні терміни української мови, утворенні 
лексико-семантичним способом словотворення.

У науковій літературі термін “лексико-семантичне словотворення” визначається як 
спосіб словотворення, основним засобом якого є зміна лексичного значення твірного 
слова при збереженні його звукової оболонки [ЕУМ, с.284]. 

Лексико-семантичний спосіб словотворення або вторинну номінацію науковці розу-
міють як використання вже наявних у мові номінативних засобів у новій для них функції 
називання [19: 118]. У галузевих терміносистемах використання цього способу дозволяє 
утворювати терміни шляхом переосмислення значення вже існуючих у мові загально-
вживаних слів. З огляду на те, що неоднакові щодо об’єкта називання процеси мають 
тотожний механізм номінації (слово використовується вдруге і для раніше названого 
поняття, і для нового, ще не названого взагалі) ми розглядаємо такі випадки у рамках 
одного способу словотворення – лексико-семантичного (вторинної номінації). Терміно-
логічна вторинність полягає у тому, що для називання використовується лексема, яка вже 
брала участь в актах номінації.

До соціологічних термінів, утворених лексико-семантичним способом, ми відноси-
мо ті, що виникли внаслідок навантаження цілком новим лексичним значенням існуючих 
слів, так і ті, що утворилися в результаті спеціалізації (довантаження) семантики загаль-
новживаних слів [12: 110]. 

Нагадаємо, що у процесі вторинного найменування соціологічна термінологія по-
слуговується різними мовними джерелами: 1) загальновживаною лексикою; 2) терміно-
логічними одиницями з інших галузевих термінологій; 3) власне соціологічними термі-
нами в межах внутрішньосистемної та міжсистемної омонімії чи полісемії.

Результатом застосування лексико-семантичного способу словотворення в україн-
ській соціологічній термінології є переважно двокомпонентні терміни-словосполучення, 
в яких одне із слів завжди перебуває в позиції семантичного підпорядкування.

Найактивніше семантичній трансформації соціологічних термінів сприяють такі 
об’єктивні причини, як інтеграція наук, інтелектуалізація літературної мови шляхом зба-
гачення її різногалузевою термінологією та ін. Так, до складу двокомпонентних метафо-
ричних термінів входять елементи, утворені на базі терміноодиниць геометрії (соціальне 
коло [Сірий, с.67], демографічна піраміда [СР, с.23]), фізики (соціальний атом [Бухтеєв, 
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с.4], групова динаміка [Волович, с.116]), військової справи (соціальний конфлікт [СЕ, 
с.191], соціальна революція [БКС, с.236]), біології (соціальний паразитизм [СР, с.80], сус-
пільна клітина [Бухтеєв, с.33], економіки (соціальна інфраструктура [СР, 49], соціаль-
ний капітал [СЕ, с.350]), соціальної психології (соціальний конформізм [БКС, с.257], со-
ціальний настрій [СЕ, с.247]), медицини (соціальний імунітет [СЕ, с.153], соціологічний 
діагноз [СЕ, с.107]) тощо. Такі вторинні найменування в соціологічній терміносистемі 
формуються шляхом звуження (спеціалізації) семантики, перенесення значення за поді-
бністю (метафори) та перенесення значення за суміжністю (метонімії).

Відомо, що звуження лексичного значення слова як засіб його термінологізації по-
різному трактуються науковцями. Одні дослідники відзначають його схожість із мета-
форою та метонімією [2: 14-19; 4: 103], інші [5: 103; 9: 38] вважають самостійним різ-
новидом семантичних перетворень поряд з метафорою та метонімією. На нашу думку, 
звуження значення можна трактувати як спосіб словотворення соціологічних термінів, 
який полягає в закріпленні за загальновживаним словом вузького термінологічного зна-
чення, що обмежує його семантику, сприяючи усуненню багатозначності, характерної 
для загальновживаних слів. Причому всі основні диференційні ознаки двох понять одна-
кові, але у спеціальному понятті є в терміносистемі ще інші, основні ознаки, релевантні 
для цього поняття й відсутні в загальновживаному понятті [13: 72]. Так, за 11-томним 
„Словником української мови” ситуація – це „сукупність умов і обставин, що створю-
ють певне становище, викликають ті чи інші взаємини людей” [СУМ, ІX, с.208], а в со-
ціологічному – „сукупність соціальних факторів, які впливають на поведінку, почуття та 
уявлення індивіда або групи людей у системі взаємодії протягом певного періоду часу” 
[БКС, с.251]. Загальновживане слово настрій, що позначає „внутрішній душевний стан; 
напрямок думок, інтересів, почуттів і т. ін.; охота, бажання, робити що-небудь, займатися 
чимсь” [СУМ, V, с.204], у сфері соціології набуває термінологічного значення – „цілісна 
форма життєсприйняття, домінантна форма реально функціонуючої суспільної свідомості, 
що відображає рівень, тривалість і ступінь емоційно-раціонального сприйняття індивідом, 
соціальною групою, населенням соціальних цілей та інтересів” [СЕ, с.274] тощо.

При спільному денотаті сигніфікат загальновживаного слова сформований побуто-
вими уявленнями, а сигніфікат терміна – науковим світоглядом. Спільні ознаки чітко ви-
являються при порівнянні дефініцій загальновживаного слова і терміна. Саме дефініція 
найповніше розкриває зміст спеціального поняття, оскільки категорійна структура в тер-
мінах-непохідних словах звуженого значення немає формального вираження (щабель, 
ліфт, карта, інформація, робота тощо).

Відомо, що звуження лексичного значення слова може відбуватися одночасно з ви-
користанням синтаксичного способу творення аналізованих термінів. У таких випадках 
формального вираження набуває ознака, роль якої виконує залежний компонент термі-
нів-словосполучень, що виступає носієм особливої ознаки спеціального поняття, звужу-
ючи значення терміна порівняно із загальновживаним словом. Пор., наприклад соціо-
логічні терміни, маргінальні прошарки [БКС, с.167], вертикальна мобільність [Білоус, 
с.52], соціометричний індекс [БКС, с.276] та ін. 

Різні значення одного й того ж слова фіксуємо в різних типах словників. Так, лек-
сему захист використовують у побутовому мовленні в значенні „заступництво, охоро-
на, підтримка” [СУМ, VIII, с.379], а в складі соціологічного терміна-словосполучення 
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соціальний захист, слово звужує своє лексичне значення і набуває іншого – „сукупність 
соціальних та юридичних гарантій, які надає держава для забезпечення реалізації най-
важливіших соціально-економічних прав кожного члена суспільства у т.ч. права на рівень 
життя, необхідний для нормального відтворення та розвитку особистості” [СЕ, с.350]. 

Відсутність формальних ознак нового значення в більшості галузевої лексики ускладнює 
використання термінів такого типу, вимагаючи спеціального тлумачення, з’ясування їхніх 
системних відношень. Водночас, та обставина, що значення таких соціологічних термінів-
слів має спільні семи із загальновживаними словами, зрозумілими нефахівцям, дозволяє їм 
успішно функціонувати у межах галузевої терміносистеми. Крім того, спеціальні поняття 
можуть модифікуватися з розвитком галузі, хоч їхнє формальне втілення залишається не-
змінним, забезпечуючи функціональну стабільність соціологічної терміносистеми.

За нашими спостереженнями, в межах української соціологічної терміносистеми 
активно використовується метафоризація – перенесення значення за подібністю – фор-
мальною та функціональною. Дослідники зауважують, що метафоризація є універсаль-
ним способом перетворення наявних у мові лексичних одиниць, номінативною модел-
лю, яка обслуговує усі яруси мови і виявляється на всіх рівнях мовленнєвої діяльності, 
зокрема й у термінотворенні [18: 170].

Варто відзначити, що ряд науковців послідовно відстоює тезу про те, що метафора не 
є прерогативою лише поетичної творчості, вона потрібна сучасній науці для того, щоб по-
єднати минуле з майбутнім, старі теорії з новими. Так, В.М. Вовк підкреслює, що пізнання 
невідомого можливе під час використання добре знаних слів, уміщених у нові контексти. 
Оскільки будівля науки споруджується на гіпотезі, то саме метафора, зі своєю гіпотетич-
ною природою, здатна найбільш точно відображати цю рису. Ці зауваження дослідниці, на 
нашу думку, стосуються і формування українських галузевих терміносистем. Метафора 
дозволяє миттєво усвідомити, ухопити саму суть відкритого явища або поняття, проник-
нути у його зміст [1: 98]. Водночас, на думку Б.П. Михайлишина, далеко не всі одиниці 
терміногрупи, яка формується, неодмінно повинні бути неологізмами; закономірно, що 
певна частина вже використовуваних і всім відомим найменувань зазнає власне галузевого 
пристосування до потрібної науки, виконуючи свої номінативні функції [10: 173].

У процесі творення українських соціологічних термінів за допомогою метафори-
зації встановлюються подібні ознаки (зовнішні чи внутрішні) наукового об’єкта з уже 
позначеним раніше в загальнонародній мові. Переосмислення значення зіставляється з 
буквальним на основі його внутрішньої форми. Причому метафорична номінація є по-
двійним процесом: „з одного боку, це поповнення новими значеннями, новими наймену-
ваннями окремої термінологічної системи або галузі термінології – інакше кажучи – ви-
никнення нових слів, а з іншого, з погляду загального словникового складу мови, – це 
розширення значень, набуття нових термінологічних значень загального словникового 
складу мови” [15: 137].

Метафоричні моделі соціологічних термінів представлено переважно двокомпонент-
ними словосполученнями, в яких одне слово стосовно іншого завжди перебуває у по-
зиції семантичного підпорядкування. Значення одного з елементів у таких конструкціях 
пов’язується з зовнішньої подібністю об’єкта чи предмета інформації (бар’єри комуніка-
ції [СЕ, с.41], поріг бідності [БКС, с.222]), за функцією (соціальний ліфт [Кохан, с.44], 
спіраль мовчання [СЕ, с.371]), за кольором (білі комірці [БКС, с.33], сірі комірці [БКС, 
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с.33]). Кожне із наведених словосполучень отримує галузеве тлумачення, яке вступає у 
системні зв’язки з іншим тлумаченням одиниць соціологічної терміносистеми, позна-
чаючи конкретну реалію. Наприклад: бар’єри комунікації – „перешкоди, що виникають 
у процесі комунікації і заважають адекватному сприйняттю, розумінню та обміну інфор-
мацією” [СЕ, с.41]; соціальний ліфт – „ряд засобів мобільності індивіда, за допомогою 
яких людина долає стратифікаційні бар’єри і піднімається у вищі верстви” [Кохан, с.44]; 
білі комірці – „у західній соціології – службовці, чиновники, працівники, які зайняті ро-
зумовою працею і входять до складу т.зв. “невиробничого персоналу” підприємств, ор-
ганізацій, фірм” [БКС, с.33].

Відзначимо, що більшість метафоричних конструкцій української соціологічної 
термінології, як і в інших українських терміносистемах є результатом складних образ-
но-асоціативних зв’язків, які встановлюються між науковим поняттям і добре відомим 
об’єктом, поняттям, що вже одержало назву в загальнонародній мові. Пор., наприклад: 
інтелект нації [БКС, с.126], соціальне самопочуття [СР, с.96], зміст праці [Городян., 
с.548], соціальна дистанція [СЕ, с.105], соціальний час [Бухтеєв, с.15] тощо.

Дослідивши частиномовну специфіку соціологічних термінів, утворених на основі 
метафоричного переосмислення, можна стверджувати, що найчастіше у ролі активного 
метафоризованого компонента виступають прикметники та іменники: горизонтальна гру-
па – „група індивідів, які займають однаковий соціальний статус” [Кохан, с.40], характер 
праці – „соціальна сутність праці як суспільно значущого процесу” [Городян., с.559] тощо. 

Відомо, що для утворення терміноодиниць за допомогою метафоризації, використо-
вуються адгерентні асоціації, які пов’язані зі здатністю людського розуму пізнавати світ 
за рахунок аналогії з властивостями інших об’єктів [19: 228]. Асоціації, які виникають у 
процесі метафоричних перенесень, можуть бути настільки умовними та суб’єктивними, 
що їх не завжди вдається визначити з першого погляду. Іноді їх виявленню передує ети-
мологічний та семантичний аналіз з урахуванням особливостей національної мовної 
картини світу [8: 129], часу та місця виникнення метафоризованого слова. Наприклад, 
термін табула раса, що вживається в соціології на позначення „початкового стану сві-
домості людини, душі дитини”, етимологічно пов’язаний із давньолатинською мовою, 
де цей термін позначав чисту дошку; чисте місце, де можна написати все, що схочеш 
[СІС, с.774]. У граматиках і посібниках сучасної української літературної мови такі кон-
струкції переважно розглядаються як фразеологічні субстантивні двоелементні слово-
сполучення, пор., зокрема: ахіллесова п’ята, авгієві стайні, сізіфова праця, синій птах, 
музейна рідкість тощо [18: 53].

Важливо зауважити, що схожі процеси метафоричного словотворення в соціологічній 
терміносистемі простежується і в інших галузевих терміносистемах української мови, при-
чому набуваючи різних термінологічних значень. Пор., наприклад термін імунітет у меди-
цині – „несприятливість організму до інфекційних та неінфекційних агентів і речовин, для 
яких характерні антигенні властивості” [МЕДТВ, с.30] і соціологічний термін соціальний 
імунітет, що позначає поняття несприятливості суспільства до аномальних відхилень від 
його природно-історичного розвитку, здатних переходити в соціально-патологічну форму і 
стримувати прогрес систем, на базі яких вони виникли [СЕ, с.153-154]. 

Таким чином, лексико-семантичне словотворення українських соціологічних термі-
нів є одним із важливих способів поповнення цієї терміносистеми. В усіх встановлених 
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випадках переосмислене значення пов’язується з первинним на основі його внутрішньої 
форми. Результати лексико-семантичного словотворення української соціологічної тер-
міносистеми вказують на специфіку національної мовної картини світу, в якій виявляє 
себе національна наукова картина світу.
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