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ФІЛОСОФІЯ МОВИ І КУЛЬУТРИ

УДК 821.521

Кобелянська О.І., канд. філол. наук, асистент
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ

РЕЛІГІЙНИЙ ЧИННИК У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ 
ЯПОНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕНТАЛІТЕТУ

 
Досліджується вплив синтоїзму, буддизму (дзен-буддизму), конфуціанства та да-

осизму на процес формування японського національного менталітету. Цей вплив носив 
синкретичний характер, проте в різні періоди японської історії різні релігійно-філософ-
ські вчення посідали провідні чи другорядні позиції. Саме тому окрема увага приділя-
ється еволюційним змінам, які спостерігаються в цьому процесі протягом останнього 
тисячоліття, а також зазначаються певні історичні наслідки цих змін у національній 
свідомості японців.

Ключові слова: японський менталітет, японський характер, синтоїзм, буддизм, 
дзен-буддизм, конфуціанство, даосизм.

Усвідомлюючи глобальність заявленої нами у назві статті проблематики і чудово ро-
зуміючи неможливість її висвітлення в межах однієї публікації, зазначимо, що головною 
метою нашого дослідження є лише окреслення кола і стислий опис питань, пов’язаних 
з даною проблематикою, більш детально та глибше досліджувати яку ми плануємо у 
майбутньому.

На процес формування японського національного менталітету протягом тривалого 
часу впливали найрізноманітніші чинники: географічне положення країни, кліматичні 
умови, перманентні природні явища і катаклізми, особливий рослинний світ, інтенсив-
ність і характер контактів із сусідніми народами тощо. Однак на щире наше переконання, 
яке ґрунтується на докладному знайомстві з відповідними науковими працями відомих 
японських, зарубіжних і вітчизняних фахівців (етнографів, культурологів, психологів) 
[див. напр.: 2-4; 6-9; 13], саме релігійний фактор мав найсуттєвіший і вирішальний 
вплив на цей процес, як це, до речі, характерно також для багатьох інших народів сві-
ту. Проте якщо більшість світових релігій (іудаїзм, християнство, іслам) чи навіть релі-
гійних «відгалужень» у межах однієї релігії (католицизм, православ’я, протестантизм, 
англіканство, лютеранство, баптизм, адвентизм, п’ятдесятництво тощо) категорично 
відкидають саму ідею двовір’я, строго забороняючи можливість «подвійного» чи «по-
трійного» віросповідання, то японці змогли вдало та органічно поєднати головні засади 
декількох релігій, прийнявши кращі риси нових запозичених ними від сусідніх народів 
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релігійно-філософських віровчень – буддизму, конфуціанства, даосизму і певною мірою 
навіть християнства1, як своєрідні доповнення до власної національної релігії, якою був 
і залишається синтоїзм. А тому й не дивно, що коли мешканці Японії під час останнього 
перепису населення відповідали на запитання про їх віросповідання, то виявилося, що 
населення країни чи не вдвічі більше від реального, адже практично кожен японець чи 
японка задекларували себе у відповідних анкетах одночасно і синтоїстами, і буддистами, 
а іноді послідовниками ще якихось релігій.

I
Які ж риси характеру та менталітету сформував у японців синтоїзм? Чи не найкраще 

на це питання відповів сучасний японський філософ і теолог Інадзо Нітобе у своїй відо-
мій праці «Бушідо – душа Японії»: «Жодне віровчення не прищеплювало такої відданості 
монарху, пошани до пам’яті предків і поваги до батьків, які прищеплюють принципи 
синтоїзму, наділяючи надзвичайною покірністю гордовитий у всьому іншому характер 
самурая. У теології синтоїзму немає місця догмі «перворідного гріха». Навпаки, у син-
тоїзмі вродженими вважаються доброчесність і богоподібна чистота людської душі, якій 
синтоїсти поклоняються подібно святилищу, з якого лунають божественні пророцтва. У 
синтоїстських храмах очевидна відсутність предметів поклоніння, а важливим елемен-
том оздоблення є звичайне дзеркало. Наявність саме цього предмета легко пояснити: 
дзеркало символізує людське серце, яке в ідеально спокійному і чистому стані відображає 
образ самого Бога. Отже, коли ви приходите до храму помолитися, на сяючій поверхні ви 
бачите своє власне відображення, і акт поклоніння можна прирівняти до стародавнього 
дельфійського припису «Пізнай себе!». Значною мірою подібне римській концепції ре-
лігії, наше осмислення відображає не стільки моральну, скільки національну свідомість 
особистості. Поклоніння природі до глибини душі навіяло нам любов до країни, а шану-
вання пращурів із покоління в покоління зробило імператорську родину першоджерелом 
усієї нації. Наша країна для нас більше, ніж просто земля, на якій ми вирощуємо злаки, 
і надра, з яких ми видобуваємо золото. Це священна оселя богів, духів наших предків. 
Для нас Імператор більше, ніж Верховний Rechtstaat (нім.: Rechtstaat – охоронець законо-
порядку) або навіть Culturstaat (нім.: Culturstaat – покровитель культури), він – втілення і 
представник Небес на землі, який поєднує у своїй особі небесну силу та милість... Догмати 
синтоїзму охоплюють дві домінуючі характерні риси емоційного життя нашого народу – 
патріотизм і відданість... Будучи структурною основою національного інстинкту і народ-
них почуттів, наша національна віра ніколи не претендувала на роль системної філософії і 
раціональної теології... Ця релігія (чи, можливо, правильніше було б сказати, національні 
емоції, виявлені цією релігією?) значною мірою наповнила Бушідо (досл.: «шлях саму-
рая». - О.К.) відданістю повелителю та любов’ю до країни. Ця відданість і любов прояв-
ляються головним чином як спонукання, а не як доктрини, адже синтоїзм, на відміну від 
середньовічної християнської церкви, жодним чином не нав’язував своїм послідовникам 
якихось «credenda» (лат.: «догмати віри»), а лише пропонував їм прямолінійні і досить 
прості «agenda» (лат.: «указівки до дії») [9 : 24].

1   Яскравим прикладом такого синкретичного поєднання синтоїзму, буддизму та окремих 
постулатів християнства є Тенрійська релігія, що була заснована 1838 р. простою селянкою на ім’я 
Накаяма Мікі і має нині майже 3 млн. послідовників не лише в Японії, а й деяких інших країнах 
світу, зокрема в Південній Кореї, Бразилії, США, Канаді, Франції, Танзанії.



7

Не менш красномовно характеризує глибокий і всебічний вплив синтоїзму на сві-
домість та менталітет японців відомий російський літературознавець і перекладач Ми-
хайло Петрович Григор’єв (1899-1943), який тривалий час жив у Японії і чудово знав її 
давню історію, культуру, мистецтво, літературу тощо. Одну із своїх статей під назвою 
«Образ Японії» він розпочинає словами: «Де ще в наші дні можна знайти культурну 
націю, яка протягом тисячоліть непорушно зберігала б державницьку від зародження і 
разом з тим глибоко народну релігію? Саме таким є японський синтоїзм. Тут ми не бачи-
мо такого звичного трагічного розриву між реальним життям і релігією. Навпаки – наяву 
їхнє глибоке взаємопроникнення. Релігія синто не відвертає від життя і не веде в потой-
бічний світ, а через культ предків проводить між ними лінію єднання. Вона – жива істо-
рія нації, оскільки розповідає про її походження... У ній – джерело національної міцності 
і згуртованості. Єдина родина – що може бути протиставлене в якості більш міцного та 
об’єднуючого чинника цьому усвідомленню!” [5 : 326].

Уже самі визначення синтоїзму, зроблені Інадзо Нітобе та М. Григор’євим, дають 
зогу відповісти на запитання, що він прищеплював японській нації протягом майже двох 
тисячоліть, які почуття та емоції породжував у серцях японців? Головним наслідком 
тривалого впливу синтоїзму на національний менталітет японців дослідники вважають 
формування в них таких рис, як: 

- «почуття відданості монарху (сьоґуну, даймьо)»;
-  «колективізм, зумовлений як синтоїстською доктриною про родинну єдність на-

ції, так і общинним характером господарської діяльності, зокрема, поливним рисівни-
цтвом»; 

- «шанобливе ставлення до пам’яті предків (“шанування пращурів”)»; 
- «глибока повага до власних батьків»;
- «доброчесність (“богоподібна чистота людської душі”)»;
- «патріотизм (“любов до країни”)» [докл. про це див.: 4 : 177-178].
Що ж стосується «концептуальних засад, на яких ґрунтується національна психо-

логія та менталітет японців», і які, на думку фахівців, «також зумовлені впливом син-
тоїзму», найголовнішими серед них є такі: “ґірі” (義理) – почуття обов’язку; “ґамбарі” 
(頑張り) – старанність, наполегливість; “амае” (甘え) – залежність від доброзичли-
вого ставлення інших (старших за віком, посадою, соціальним станом тощо); “біґаку” 
(美学) – почуття краси; “кісецу” (季節, досл.: “пори року”) – залежність і чітка синхро-
нізація повсякденного життя та побуту японців з тією чи іншою порою року [4 : 178]. 

Тривалий час (приблизно з середини VIII ст. до середини XIX ст.) синтоїзм знахо-
дився «у тіні» буддизму, певною мірою трансформуючись під його впливом, а також під 
впливом окремих конфуціанських та даоських доктрин. Однак проголошення синтоїзму 
за доби Мейджі (1868-1912) як офіційної державної релігії «Великої Японії» (大日本 – 
«Дай-Ніхон») сприяло зародженню і швидкому зростанню в тогочасному японському 
суспільстві шовіністичних та мілітаристських настроїв, перетворенню країни на войов-
ничу колоніальну імперію, що, зрештою, призвело до краху Японії – руйнації її сіл і міст 
через численні авіаудари американської армії, а згодом і жахливе атомне бомбардування 
Хірошіми та Наґасакі. Як тяжкий повчальний урок і своєрідне щеплення від шовінізму в 
майбутньому (у тому числі релігійного) японці отримали цілком закономірний результат 
Другої світової війни, а саме – повна і беззастережна капітуляція Японії в 1945 р. 
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II
Не менш суттєвим (якщо не більшим /!/) на процес формування японського націо-

нального менталітету був вплив буддизму1 – спочатку за доби Нара (710-794) та Хейан 
(794-1185) в його класичній формі2, а дещо пізніше, починаючи з 

XIII ст., у формі японського дзен-буддизму, засновники якого – Ейсай (1141-1215) 
та Доґен (1200-1253) – одним із важливих принципів дзен-буддизму називали «принцип 
занурення у власну сутність», тобто самоспостереження, а його практичним втіленням 
вважали культ саторі (своєрідний ступінь нірвани) – стан душевного спокою, рівноваги, 
відчуття внутрішнього просвітління, які досягалися шляхом медитації, а також за допо-
могою деяких інших засобів психотренінгу [докл. про це див.: 4 : 224]. 

«Дзен» – пише Інадзо Нітобе – «це японський еквівалент індійської Джани, що 
“означає зусилля людини проникнути крізь медитативні зони мислення за межі вербаль-
ного вираження”. Споглядання є способом, а метою – прагнення переконатися в тому, 
що існує певний фундаментальний і спільний для всіх явищ принцип, а також, якщо це 
можливо, в існуванні самого Абсолюту, досягнувши таким чином гармонії з цим Абсо-
лютом”. Отримавши таке визначення, вчення стало являти собою більше ніж сектант-
ську догму, і той, хто спроможеться осмислити Абсолют – підніметься вище земного і 
пробудиться «до нового Неба і нової Землі» [9 : 16-17].

А відомий японський вчений-культуролог Дайсецу Тайтаро Судзукі (1870-1966) 
щодо дзен-буддизму зауважував: «Безперечно, головні ідеї дзен-буддизму такі ж, як і 
в буддизмі, і не можна не визнати, що вони лише отримали свій органічний подальший 
розвиток, що мало за мету задовольнити потреби населення Далекого Сходу, психології 
якого притаманні специфічні риси. Дух буддизму спустився зі своїх метафізичних ви-
сот, аби стати практичною наукою життя. Дзен-буддизм є результатом цього. А тому я 
наважуюся сказати, що дзен-буддизм – це систематизація чи, радше, кристалізація всієї 
філософії, релігії і самого життя Далекого Сходу, а передусім Японії» [13 : 339].

Відомо, що найсуттєвіший вплив на японську художню літературу XIII-XVIII ст. мав 
дзен-буддизм. Саме тому молода американська дослідниця, етнопсихолог Рут Бенедікт, 
отримавши під час Другої світової війни від Міністерства оборони США замовлення 

1  Не випадково Інадзо Нітобе у своїй праці «Бушідо – душа Японії» пише: «Мені слід почати з 
буддизму. Він вселяє у нас почуття повної довіри до Долі, смиренної покори неминучому, стоїчного 
спокою перед обличчям небезпеки або лиха, спонукає нехтувати життям і приязно ставитися до 
смерті…» [9 : 17].
2  Як зазначають фахівці, «перша спроба поєднання синтоїзму та буддизму була зроблена ще 
Кукаєм (Кобо Дайші, 774-835) – автором концепції “ототожнювання камі і будд” (яп.: 神仏同体
説 - шімбуцу дотайсецу)». Саме це несподіване поєднання «стало одним із головних філософських 
положень оригінального вчення про синтоїзм, відомого під двома назвами: “санно-синто” (у Тен-
дай-буддизмі) та “шьобу-синто” (у Шінґон-буддизмі)». А згодом учні та послідовники вчення Ку-
кая створили нову «концепцію синтоїзму з буддійских позицій “хонджі-суйджяку” (яп.: 本地垂
迹説) – своєрідний японський варіант буддійської концепції про два аспекти існування Всесвіту – 
емпіричного та абсолютного. Зокрема, було запропоновано вважати, що «синтоїстські камі – це те, 
що є на поверхні, тобто екзотеричне, уже відоме, оскільки було відкрите раніше, а езотеричне – це 
будди і бодхисатви (“просвітлені”), тобто таємне та невідоме, яке ще потрібно відкрити й осягнути 
розумом» [4 : 193-194].
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дослідити особливості японського національного менталітету (Сполучені Штати плану-
вали висадити на територію Японії десант), але не маючи змоги провести відповідні «по-
льові дослідження», обрала головним матеріалом для своєї наукової роботи виключно 
японську художню літературу, як прозу, так і поезію. Дослідження видалося настільки 
вдалим та глибоким, що й донині написаний Рут Бенедікт науковий трактат під назвою 
«Хризантема і меч» залишається обов’язковим програмним твором для студентів-пси-
хологів багатьох університетів Америки та Європи. У своєму глибокому дослідженні, 
окрім численних і надзвичайно цікавих спостережень щодо особливостей світогляду та 
характеру японців, Рут Бенедікт виділяє низку специфічних рис японського національ-
ного менталітету, сформованих, як вона вважає, не без впливу саме дзен-буддизму. Зо-
крема, йдеться про такі характерні риси, як:

- джьоґе (上下 – досл.: «низи і верхи») – усвідомлення і беззастережне прийняття 
традиційних ієрархічних стосунків у суспільстві, професійному чи іншому колективі, 
родині тощо [2 : 93];

- он (恩 – досл.: «послуга», «люб’язність», «ласка»; «обо в’язок віддяки»), яке тлу-
мачиться дослідницею як «обов’язок, що включає всі борги людини – від найбільшого 
до найменшого» [2 : 131]; 

- макото (真 – «щирість» або «маґокоро» 真心 – «щиросердечність») – риса, що 
стала підґрунтям традиційної японської етики [2 : 199];

- джічьо (自重 – досл.: «обачність», «обачливість», «обережність») – риса японсько-
го національного менталітету, яка, за визначенням Рут Бенедікт, має тісний корелятив-
ний зв’язок з поняттями «самоповага», «достоїнство», «почуття власної гідності» тощо 
[2 : 205]; 

- хаджі (恥 – досл.: «сором», «ганьба», «безчестя») – негативне почуття, що виникає 
в результаті «промахів у дотриманні зовнішніх ознак гарної поведінки, порушенні балан-
су обов’язків чи невмінні передбачати можливі наслідки» [2 : 205]; 

- шюйо (修養－досл.: «культурність», «вихованість»; «розвиток»; «шюйо-суру» – 
«виховувати себе») – розуміється японцями як «самодисципліна». Ця якість, що дозво-
ляє японцям «відчути смак повнокровного життя», формується за допомогою духовного 
тренінгу [2 : 205].

Свого часу дзен-буддизм породив у суспільному житті Японії XIII ст. унікальне філо-
софсько-етичне явище, яке отримало назву «бушідо» (яп.: 武士道 , досл.: «шлях воїна», 
«шлях самурая») – своєрідний кодекс самурайської честі, система моральних принципів, 
правил поведінки і життя японських воїнів – «буші» (самураїв). А краще зрозуміти це 
явище в історії Японії допомагає вже згадувана нами праця Інадзо Нітобе «Бушідо – 
душа Японії» (див.: «Всесвіт». – № 11-12. – 2004. – С. 15-32) [9]. Однак перед тим, як 
навести перелік тих якостей характеру та менталітету, які, на думку автора, формував 
у період XIII – XIX ст. у японських чоловіків кодекс Бушідо3, зауважимо що в цьому 
випадку йдеться не про менталітет японської нації в цілому, а лише про певний її соці-
альний прошарок, хоча й чисельний та історично дуже важливий. А той факт, що деякі 

3  Слід відмітити, що головні принципи кодексу Бушідо настільки міцно вкоренилися у свідомість 
японців, що значною мірою продовжують впливати навіть на сучасний процес виховання хлопчиків. 
Насамперед тих, хто активно відвідує різноманітні клуби традиційних японських бойових мистецтв, 
національних видів спорту тощо.
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особливості японського національного менталітету, які приписуються впливу буддизму, 
часто зазначаються дослідниками також як такі, що сформувалися під впливом синтоїз-
му чи інших релігійних віровчень, тобто повністю або частково співпадають, свідчить 
про синкретичність цього процесу в цілому, а також про неможливість занадто катего-
ричного підходу при визначенні основного джерела формування тієї чи іншої риси на-
ціонального менталітету. До речі, саме цей аспект, окрім усіх інших важливих аспектів, 
варто детально дослідити в майбутньому.

Які ж якості характеру та менталітету формував у японців, на думку Інадзо Ніто-
бе, кодекс самурайської честі Бушідо, що ґрунтувався головним чином на засадах дзен-
буддизму1? Передусім це:

- справедливість (порядність, обов’язок) (яп.: 義 – «ґі»);
- хоробрість (мужність, витримка) (яп.: 勇 – «ю»);
- гуманність (співчуття, милосердя) (яп.: 仁 – «джін»);
- ввічливість (яп.: 礼 – «рей»);
- правдивість (щирість, щиросердечність) (яп.: 真– «макото», 真心– «маґокоро»);
- честь (репутація, самоповага, пошана) (яп.: 名誉 – «мей-йо»);
- вірність (відданість, непідкупність, незрадливість) (яп.: 忠義 – «чюуґі»);
- витримка (стійкість, холоднокровність) (яп.: 持久力 – «джікю-рьоку»).
 Безумовно, приписувати усі ці шляхетні ментальні якості японській нації в цілому, 

було б грубою помилкою, проте чисельність тих, хто відносив себе до військової верстви 
населення і дійсно мав такі світоглядні риси, у різні періоди історії Японії була досить 
значною і складала від 5 до 10 %2.

III
Дещо інший перелік чеснот, які теж формуються на основі кодекса Бушідо, однак 

перегукуються вже не з дзен-буддійськими постулатами, а з основними догмами конфу-
ціанської моралі, наводять російські дослідники О.А. Долін та Г.В. Попов у книзі «Кем-
по – традиція воїнських мистецтв» [6], звівши ці їх до п’яти головних: 

1. Вірність (яп.: 忠義 – «чюуґі», 忠誠 – «чюсей») – поняття, що включає 3 основні 
положення:

-  Вірність володарю і любов до батьківщини. Вірнопідданий мусить щиро ша-
нувати власного володаря і бути щирим патріотом своєї вітчизни, не маючи при цьому 
особистих інтересів.

-  Любов до батьків і прихильність до братів, а також шанування предків, любов 
до родичів і дітей.

-  Старанність. Слід бути у всіх справах старанним і наполегливим, мати почуття 
відповідальності. 

1  Після докладного знайомства з відповідною науковою літературою ми дійшли висновку, що, 
окрім дзен-буддизму, значний вплив на процес формування основних морально-етичних принципів 
Бушідо мали також конфуціанство і даосизм, особливо у сфері суспільних взаємостосунків, родин-
них зв’язків тощо.
2  Так, наприклад, І. Сергійчук у статті «Самураї – військовий стан Японії» зазначає: «У XVII ст. 
в Японії було 400 тисяч самураїв, разом із членами родин чисельність цього прошарку населення 
складала 2 млн. осіб при загальній кількості населення країни 28 млн. [12]. 
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 2. Ввічливість (яп.: 礼 – «рей») – поняття, яке теж містить 3 положення:
- Повага і любов. Слід поважати вищих за рангом, щиро їм слугувати, а також това-

ришувати з побратимами по зброї.
- Скромність. Не слід хизуватися своїми заслугами та вихвалятися власними зді-

бностями.
- Витонченість. Слід бути люб’язним та елегантним, любити книги і красні мисте-

цтва, бути великодушним та чуйним до почуттів інших людей.
 3. Мужність (яп.: 勇 – «ю») – почуття, що містить 4 складові:
- Хоробрість. Слід бути хоробрим при виконанні обов’язку, сміливим у мить небез-

пеки, уміло діяти у складній ситуації.
- Твердість і холоднокровність. Слід бути відважним і незворушним, ніколи і нічого 

не лякатися.
- Терплячість і витривалість. Слід перемагати власні почуття, нехтувати своїми ін-

тересами, бути терплячим у нужді і життєвих негараздах, бути стійким і витривалим, 
прагнути досягнути мети, долаючи будь-які труднощі. 

- Спритність і винахідливість. Слід намагатися бути кмітливим і винахідливим, запо-
взятим та ініціативним у будь-яких складних ситуаціях, вірно розраховувати мить для дії.

 4. Правдивість (яп.: 真 – «макото», 真心 – «маґокоро») – почуття, що включає 3 
положення:

- Відвертість і щирість. Слід завжди виконувати обіцяне, бути вірним даному слову, 
ненавидіти хитрість та холопство, неухильно дотримуватися власних переконань.

- Честь. Слід постійно цінувати власну гідність та авторитет.
- Справедливість. Слід уміти чітко відрізняти особисте від спільного, розуміти, що 

саме відповідає принципам моралі.
 5. Простота (яп.: 単純 - «танджюн», 謙虚 - «кенкьо») – почуття, яке містить 2 скла-

дові:
- Простота. Не слід прагнути розкоші, слід уникати марнотратства.
- Скромність і чистота. Не варто прагнути дутої слави. Слід у всьому дотримува-

тися простоти і невибагливості, уникати марнославства [докл. про це див.: 6 : 182-183].
Як добре видно з наведеного переліку конфуціанство дійсно мало суттєвий і всеосяж-

ний вплив на формування характеру та менталітету воїнів-самураїв. Більше того, окремі 
японські фахівці взагалі вважають, що морально-етична основа самурайського кодексу 
Бушідо базувалася не стільки на принципових засадах дзен-буддизму, скільки саме на кон-
фуціанських засадах. Зокрема Інадзо Нітобе з цього приводу пише: «Щодо суто етичних 
доктрин, вчення Конфуція стало найбільш життєдайним джерелом Бушідо. Сформульовані 
Конфуцієм п’ять моральних принципів взаємовідносин пана і служника (того, хто править, 
і того, ким правлять), батька та сина, чоловіка і дружини, старшого та молодшого братів, а 
також друзів, стали лише підтвердженням того, що було визнано національним інстинктом 
до того, як його праці прийшли до Японії. Спокійний, гуманний, сповнений життєвого до-
свіду характер його етико-політичних принципів цілком підходив самураям, які формува-
ли тривалий час правлячий клас суспільства. Його аристократичний і консервативний тон 
чудово узгоджувався з вимогами цих державних діячів-воїнів [9 : 18].

Як відомо, найавторитетнішим текстом конфуціанства є трактат «Лунь-юй» 
(«Розмови та міркування»), а основними концептуальними категоріями цього 
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філософсько-морального віровчення, які розлого і метафорично тлумачаться в цьому 
трактаті є поняття: 

а) «жень» – гуманність; 
б) «і» – справедливість; 
в) «лі» – етикет, обряд; 
г) «чжі» – розум, здоровий глузд; 
д) «синь» – щирість, сумлінність. 
 З огляду на універсальність і узагальненість цих конфуціанських категорій, які до-

пускають можливість надзвичайно широкого їх тлумачення, ми на власному досвіді пе-
реконалися, що оперувати ними для опису специфіки національного менталітету прак-
тично неможливо, на що, до речі, свого часу вказували також фахівці у галузі конфуціан-
ства [див., наприклад: 10 : 12-14]

Хоч як би там було, але і конфуціанство, і дзен-буддизм, і даосизм протягом тися-
чоліття так чи інакше впливали на систему освіти та виховання нації, формуючи відпо-
відний менталітет усіх японців. Ще раз наголосимо на синкретичному характері цього 
впливу, про що яскраво свідчать, наприклад, підручники з етики та поведінки доби Едо 
(1600-1868), які поєднували в собі головні моральні засади не однієї, а кількох релігій од-
ночасно. Типовим прикладом такого підручника з етики можна вважати книгу «Доджі-
кьо» (яп.: 童子教), назву якої можна перекласти як «Релігія /для/ дітей» або «Слова істи-
ни для дітей», «Повчання для юнацтва» тощо. Це була яскрава суміш морально-етичних 
доктрин синтоїзму, буддизму, конфуціанства та даосизму. 

Ось як виглядав перелік відповідних філософських та морально-етичних напучень і 
правил поведінки в цьому підручнику:

1. Твій батько та мати – це небо і земля, а твій учитель і володар подібні місяцю й 
сонцю (синто, конфуціанство)1.

2. Якщо, будучи бідним, ти входиш до багатої оселі, не забувай, що будь-яке земне 
багатство схоже на ніжну квітку, яка може загинути від інею (буддизм).

3. Будь шанобливим до тіні покійного (синто, конфуціанство).
4. Відповіддю на несправедливість буде нещастя, подібно до того, як луна відгуку-

ється на голос (буддизм /карма/).
5. Якщо ти народився в хижці, але володієш мудрістю, то ти схожий на квітку лотоса, 

що росте посеред багна (буддизм).
6. Боги карають дурнів, щоб зробити їх розумнішими. Учитель гартує свого учня не 

через власну лютість, а лише з добрих намірів (конфуціанство, даосизм). 
7. Тіло паскудять пристрасті, і ти мусиш поспішати облагороджувати їх розумом (да-

осизм, буддизм).
8. Небо стежить за тобою. Не роби поганого навіть таємно (синто, конфуціанство).
9. Лихо і благополуччя існують лише там, де мешкають люди (даосизм, конфуціан-

ство).
10. Гріхи мудрих людей можуть бути великими, але вони ніколи не приведуть їх до 

пекла. Гріхи дурня можуть бути незначними, але він обов’язково попаде в пекло (буд-
дизм). 

1  У дужках ми зазначаємо, яка саме релігія, на нашу думку, могла викликати появу в цьому списку 
тієї чи іншої настанови, при цьому буддизм розглядався нами у його класичній формі.
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11. Скарбам, що зберігаються в оселі, властивий тлін. Скарби, якими збагачується 
наш розум, не руйнуються ніколи (буддизм, конфуціанство, даосизм).

12. Родичі подібні очерету, а дружина з чоловіком – це лише непотрібне каміння 
(синто).

13. За справедливістю так же неминуче йде благословіння, як тінь за людиною (буд-
дизм /карма/).

14. Коли знаходишся поблизу буддійського храму, ти не повинен дозволяти собі жод-
ного нечестивого вчинку. Коли ти читаєш священні книги, то не допускай жодної брудної 
думки (буддизм).

15. Стіни мають вуха, тому ніколи не промовляй наклепу навіть пошепки (буддизм, 
конфуціанство, даосизм).

16. Від лиха, що посилає нам Небо, є порятунок. Від зла, яке ми самі на себе накли-
чемо, порятунку немає (буддизм).

17. Тріщину на камені можна замазати, але не можливо вилікувати рану, породжену 
злим словом (буддизм, конфуціанство).

18. Якщо необережне слово зірвалося з вуст, його не повернеш навіть за допомогою 
четвірки коней (буддизм, конфуціанство, даосизм).

19. Людське життя, починаючись народженням і закінчуючись смертю, швидкоплин-
не, і ти мусиш поспішати, щоб заслужити нірвану (буддизм).

20. Менш за все треба прагнути накопичення багатств, тому що багатство не ужива-
ється мудрістю (буддизм, даосизм) [14 : 277-278] .

Слід звернути увагу на те, що в цьому докладному переліку учнівських напучень 
власне синтоїстських морально-етичних настанов дуже мало, оскільки національна ре-
лігія японців синто, на відміну від буддизму, конфуціанства чи даосизму, практично не 
мала і досі не має власної морально-етичної концепції з чіткими та обов’язковими до 
виконання правилами поведінки віруючих. 

Історія розвитку японської системи освіти теж досить чітко підказує нам, які саме 
релігії у той чи інший історичний період посідали у суспільстві чільні місця і, відповід-
но, мали більший вплив на формування світогляду японців.

Так, імператорський двір у Кіото ще за доби Хейан заборонив займатися освітою 
молоді будь-кому, окрім буддійських ченців. Лише п’ятий шьогун роду Токуґава – Цуна-
йоші (1680-1709) офіційно відмінив цю заборону, оскільки саме в цей період морально-
етичний і філософський кодекс конфуціанства стає головним принципом національної 
освіти. Університет у Кіото закрився, а заснована ще в 1630 р. під контролем військового 
уряду конфуціанська вища школа Шьохейко перебирає на себе функції освітянського 
центру Японії. Ректор цієї школи був водночас міністром освіти. І саме ця школа по-
ступово стала фундаментом вищої освіти країни, на якому вже за доби Мейджі виросли 
інші університети.

IV
На завершення нашого стислого огляду наявних у спеціальній науковій літературі 

точок зору відомих японських і зарубіжних фахівців щодо впливу різних віровчень на 
процес формування національного менталітету японців коротко зупинимося на даосиз-
мі, вплив якого на цей процес був не таким суттєвим у порівнянні з іншими релігіями.
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Нагадаємо, що даосизм – «це водночас і один з головних напрямів давньо-китай-
ської натурфілософії, який виник у IV-III ст. до н.е., засновником якої вважається Лао-цзи 
(570-490/?/), і релігія, що сформувалась на основі цього філософського вчення у II ст. 
вже нашої ери. Головним принципом цієї філософсько-містичної релігії є ідея існуван-
ня «надприродної божественної сили – дао» [3 : 140]. Головним принципом людського 
життя при цьому є принцип невтручання у справи природи. Тобто жодним чином не слід 
намагатися щось змінити у природному середовищі. Навпаки, необхідно повністю «під-
коритися течії перемін, що відбуваються в навколишньому світі, і лише спостерігати за 
проявом природою абсолютного дао» [3:141; 8 : 83-84]

Однак задекларована в даосизмі пасивність, принципи бездіяльності та стороннього 
спостереження були умовними. «Головною метою життя людства, як і конкретного ін-
дивіда, у даосизмі вважаються “пошуки вічного щастя”, яке досягалось за допомогою 
десяти доброчесностей (чеснот) та їх неухильного дотримання:

- смиренність;
- помірність;
- простота;
- спокій;
- природність;
- безпристрасність;
- толерантність (терпимість);
- уникнення насильства;
- виконання синівських обов’язків;
- самопожертва» [3 : 141].
Саме ці даоські доброчесності, часто лише доповнюючи аналогічні чи схожі чесноти 

інших релігій, дійсно певною мірою вплинули на свідомість японців. Але знову ж таки, 
як і випадку з конфуціанством, насамперед це стосується сфери суспільних стосунків і 
родинних зв’язків.

Так, стосовно відносин між владою та суспільством Лао-цзи писав: «Най-кращий 
правитель той, про якого народ знає тільки те, що він існує. Дещо гірший той, що ви-
магає від народу любити його та звеличувати. Ще гірший той правитель, якого народ 
боїться, а найгірший від усіх той, якого народ зневажає» [11 : 95].

Завершуючи, зауважимо, що значною мірою саме даосизм сприяв також формуван-
ню у свідомості багатьох японців певної забобонності і містицизму, пов’язаних з на-
явністю безлічі різноманітних повір’їв та народних легенд про чортів, перевертнів, при-
видів, драконів, водяних та гірських духів, ченців-чародійників, небесних фей і т. ін. 
Проте ця риса японського менталітету, на наше переконання, не є загальнонаціональною 
і характеризує радше японських жінок, ніж чоловіків.
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РЕЛИГИОЗНЫЙ ФАКТОР В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ
ЯПОНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО МЕНТАЛИТЕТА

В статье исследуется влияние синтоизма, буддизма (дзен-буддизма), конфуциан-
ства и даосизма на процесс формирования японского национального менталитета. Это 
влияние носило синкретический характер, однако в разные периоды японской истории 
различные религиозно-философские учения занимали ведущие или второстепенные по-
зиции. Именно поэтому особое внимание уделяется эволюционным изменениям, которые 
наблюдаются в этом процессе на протяжении последнего тысячелетия, а также опред-
еляются исторические последствия этих изменений в национальном сознании японцев.

 Ключевые слова: японский менталитет, японский характер, синтоизм, буддизм, 
дзен-буддизм, конфуцианство, даосизм.
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in the process of formation of the Japanese national mentality. This effect was of syncretic 
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РОЛЬ АХМЕДА АГАОГЛУ В ФОРМИРОВАНИИ 
ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ В ТУРЦИИ

В предложенной статье исследуются жизнь и деятельность видного представи-
теля азербайджанской эмиграции А. Агаоглу в литературной и общественно-политиче-
ской жизни Турции. В статье упоминается, что А. Агаоглу, эмигрировавший в начале XX 
века в Турцию, за короткий срок присоединился к местной культурной и политической 
жизни и осуществлял масштабную деятельность. Его статьи вывели А. Агаоглу на 
передовые позиции в турецкой печати. Ссылка А. Агаоглу англичанами на остров Маль-
та также была результатом упомянутой деятельности. А. Агаоглу развернул широкую 
деятельность в Турции 20-30 годов, принимал активное участие в работе Независимой 
партии и руководил оппозиционной газетой «Axın». 

Ключевые слова: А. Агаоглу, Турция, общественное мнение, роль, движение мысли. 

В начале XX века одним из видных представителей общественной мысли в Турции 
был А. Агаоглу. В 1909 году он уехал в Турцию, где за короткий срок не только стал 
активным участником общественно-политических процессов, а также начал выступать 
в печати со статьями об исламе и мусульманском мире. Один из идейных друзей А. Ага-
оглу Ю. Акчура писал о его деятельности: «Для Агаоглу Ахмед бека необходимо вы-
делить особое место в турецком освободительном движении. К размышлениям о движе-
нии за независимость Ахмед бек Агаев пришел, пройдя несколько этапов, как и Шейх 
Джемаледдин Афгани, благодаря заботе о жизни и счастье, свободе и будущем всех му-
сульман, даже всех сотворенных» (1, 213). Дело в том, что этот период был для Турции 
эпохой различных движений, в которых активное и непосредственное участие принимал 



17

и А. Агаоглу. Кроме участия в устройстве Турецкой Республики, он сыграл важную роль 
также в становлении её правового общества. А. Агаоглу трижды избирали депутатом. 
Параллельно с участием в освободительном движении, он продолжал писать статьи. В 
этих статьях он высказывал свои суждения о будущем мусульманского мира. 

Известно, что А. Агаоглу попал в Турции в другую политическую и общественную 
среду и сразу оказался непосредственно в гуще событий. Османская империя пережива-
ла тяжелейшие и сложнейшие дни своей истории, лихорадочно искала выход из создав-
шейся ситуации. Как в Европе, так и за ее пределами, шла напряженная борьба за нацио-
нальное возрождение, национальную идентификацию. Именно национализм в западных 
странах и определял политическую карту Ближнего Востока, Балкан и Восточной Ев-
ропы. Этот процесс в той или иной степени оказывал влияние также и на общество вне 
Европы. А в первую мировую войну эти процессы перешли уже в военную плоскость. 
Две сильных державы – Россия и Англия – пришли к соглашению по так называемой 
«Восточной проблеме», положили конец своей извечной конкуренции в Средней Азии 
и начали совместную борьбу против Османской империи. Это сближение двух держав 
вызвало существенные изменения в общественно-политических процессах, начиная от 
Дальнего Востока до Балкан, способствовало началу нового этапа. Присоединение к это-
му силовому тандему других стран обуславливало для Османской империи новые слож-
ности и потери. Выход на первый план после 1908 года партии Единства и прогресса 
(Иттихад и Терегги) на фоне указанных событий еще больше ускорил происходящие в 
Турции внутренние процессы.

Последние и определили новые направления в творчестве А. Агаоглу. Один из иссле-
дователей его творчества, Уфук Озджан, так оценивает его приезд в Турцию: «В отличие 
от деятельности на Кавказе в рамках границ Османской империи, А. Агаоглу выделяется 
в первую очередь своей политической деятельностью. Несмотря на то, что в Османское 
государство он приехал уже полностью сформировавшейся, зрелой личностью, высоким 
интеллектуалом, освоенная здесь тематика и проблематика косвенным путем открывала 
в его мыслительной деятельности новый этап» (2, 71). 

На первой стадии турецкого периода своего творчества статьи А. Агаоглу печата-
лись в таких журналах, как «Сирати мустаким» и «Себиульрешад», где он обращался ко 
всему мусульманскому миру. В своих статьях – «Исламский мир и общая политика: пре-
следуемые нами цели», «Исламский мир: судьба булгаров», «Исламский мир: эмиграция 
в Турции», «Вопросы эмиграции в Турции», «Исламский мир: взгляд в прошлое и на-
стоящее Ирана», «Исламский мир: состояние нашей политики», «Об Иране в контексте 
ультиматума англичан» и в десятках других статьях он поднимал насущные проблемы 
исламского мира. Однако со временем тематика А. Агаоглу подверглась изменениям, 
становилась ближе к национальной идее. Это можно было понять: поскольку А. Агаоглу 
действовал в соответствии с часто меняющимися событиями на политической арене в 
Турции и своей должности. В свою первую поездку А. Агаоглу был членом функцио-
нирующего в Средней Европе Комитета по защите прав российских турок-татаров, не-
многим позже он получил место в рядах партии «Единство и Прогресс», начал активно 
выступать и действовать от имени этой партии. Назначение А. Агаоглу на должность 
заведующим кафедрой истории тюркской культуры литературного факультета в недав-
но открытом Стамбульском университете и преподавание здесь дисциплины «История 
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турок и монголов» сыграло существенную роль в изменении направления его политиче-
ской деятельности.

В этот период А. Агаоглу со своими статьями, напечатанными в журналах «Сирати 
мустаким» и «Себиульрешад», посредством которых он входит в сферу деятельности, 
оказывается близко к дипломатическим кругам. Далее он выступает со статьями в из-
даваемых на французском языке газетах «Hilal» и «Le Jeune Turc». После этого жизнь А. 
Агаоглу связана больше с партийной деятельностью. В своих статьях А. Агаоглу демон-
стрирует зрелое политическое мышление, выступает от имени иттихадистов (сторон-
ников единства) и мужественно отвечал на давление и политические нападки француз-
ской печати и самой Франции. В статье под названием «Aləmi islam: vaziyəti siyasiyeyi 
hazırımız» («Исламский мир: состояние нашей политики») он заявляет, что представите-
ли культуры Франции являются угрозой для османов и всего исламского мира и ведут «к 
потере реформаторским (тензиматчы) западничеством своей политической и нравствен-
ной идентификации» (3). 

В период национальной борьбы А. Агаоглу принимал участие в становлении поли-
тической партии. Еще одной причиной тяготения А. Агаоглу к турецким реалиям было 
его членство в партии «Единство и прогресс» и непосредственное участие в происходя-
щих в Турции событиях.

С этим мнением можно согласиться лишь частично, поскольку А. Агаоглу и в Баку 
заявил себя независимым публицистом, увлекающимся идеологической тематикой. Сле-
дует отметить, что в Баку он публиковался главным образом в буржуазных печатных 
органах, однако его статьи носили идеологический характер и предназначались для 
широкой общественности. В первую поездку в Турцию, в частности в годы борьбы за 
конституцию («мешрутийе»), по причине службы в государственных органах А. Агао-
глу не смог выйти из-под влияния официальной доктрины, его статьи были посвящены 
насущным вопросам современного общества. Вначале А. Агаоглу работал в Инспекции 
контроля за просвещением, а затем преподавал в Стамбульском университете, из рядов 
партии «Единство и прогресс» избирался в парламент, что в значительной степени опре-
деляло его политическое кредо. Однако вскоре мы наблюдаем деятельность А. Агаоглу 
как независимого публициста с либеральными взглядами. 

Близость А. Агаоглу к иттихадистам и поддержка с их стороны оказали существен-
ное влияние на его политическую карьеру. Политическое мышление А. Агаоглу, знание 
многих языков, целеустремленность и другие качества в скором времени привели его 
к членству в партии «Единство и прогресс», он избирается депутатом парламента из 
Афйокарахисара. Озджан Уфук справедливо связывает это со «становлением тюркизма 
на политическом уровне и укреплением влияния тюркистов в парламенте» (2, 82). Дей-
ствительно, в эти годы как А. Агаоглу, так и приехавшие из России турки (А. Гусейнзаде, 
Ю. Акчура и пр.) осуществляли целенаправленную деятельность в направлении тюркиз-
ма. Несомненно, не следует забывать и роль основанных перед Балканскими войнами в 
османских землях тюркистских кружков. При создании этих кружков просветительство 
не было главным направлением. В уставе кружка также не выдвигались и политические 
требования. Основными целями кружка провозглашались археологические, историче-
ские, лингвистические, литературные, этнологические, социологические и географиче-
ские исследования. Члены кружка также заявляли, что далеки от политики и занимаются 
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в основном научными исследованиями. Видимо, это было продиктовано политическими 
условиями. Однако последующие политические события показали обратное, поскольку 
члены данного кружка Юсиф Акчура, Зия Гёйалп, Наджип Асим, Велед Челеби, Бурсалы 
Мехмет Тахир, а также А. Агаоглу, играли существенную роль в политических процес-
сах. Именно поэтому исследователь Ж. Ландау приходит к такому мнению, что в те годы 
во властных кругах тюркизм не принимался в качестве политической альтернативы. По 
этой причине, тюркский кружок принимался как пантюркистская культурная организа-
ция, а его члены именовались пантюркистами (4, 389).

После организации «Тюркского кружка» был создан «Тюркский кружок знаний», 
среди основателей которого был и А. Агаоглу. Он стал членом отделения под названием 
«Философия, общественность и тюркизм». Здесь А. Агаоглу выступил с докладом на 
историческую тему «Шахнаме и Тураниды». Деятельность А. Агаоглу в кружке «Тюрк-
ский очаг» («Türk ocağı») и журнале «Тюркская Родина» («Türk yurdu») служила анало-
гичным целям. Несмотря на то, что в указанных кружках предусматривались академиче-
ские исследования, ход политических событий показывает, что их основатели были зре-
лыми политиками и в недалеком будущем сыграли существенную роль в формировании 
руководящего кадрового состава Турецкой Республики. 

А. Агаоглу уже с первых номеров журнала «Тюркская родина» выступает там со 
статьями, где выражает свои тюркистские воззрения. В написанных А. Агаоглу статьях 
до этого преобладали темы ислама и исламизма. Начиная же с этого времени, в творче-
стве и деятельности А. Агаоглу начинают преобладать тюркистские воззрения, но он не 
забывает и про ислам. Точнее, тюркизм и ислам составляют приоритетные направления 
его последующего творчества. Даже тюркисты серьезно относились к его заметкам про 
исламскую религию. Видимо поэтому А. Агаоглу, вместе с Зия Гёйалпом и Фуадом Кёр-
пюлю, стали членами кружка «Asari İslamiyyə və Milliyyə Tədqiq Əncüməni», который 
был создан под руководством Али Амири Эфенди. 

А. Агаоглу привлекал внимание своими рассуждениями относительно политической 
ситуации. Его полемика с османистом Сулейманом Назифом и исламистом Ахмедом Наи-
мом долгое время были на политической повестке дня. В своих статьях «Cevaba Cevab» 
(«Ответ на ответ», «Türk yurdu», 4, 12, 1329, с. 825), «Hüseyin Cahit beye Cevabım» («Мой 
ответ Гусейн Джахит бею», «Hakimiyyeti Milliyye», № 986, 6 Kanuni evvel, 1923), «Ahmet 
Cevdet Beye Cevaplarım» («Мои ответы Ахмет Джевдет бею»,«Vatan», № 161-162, 1923, 
23-24 Eylul) А. Агаоглу выступает против политики османизма, но поддерживает и про-
пагандирует тюркизм и исламизм. Он считал, что тюркизм не противоречит исламизму, 
попросту не пересекается с ним, и принимал тюркизм только наряду с исламскими тен-
денциями.

Непосредственное участие А. Агаоглу в политической жизни Турции, постоянное 
нахождение в гуще происходящих событий завершились его ссылкой на Мальту. Боль-
шинство из 61 человека, переживших ссылку, включая А. Агаоглу, были членами прав-
ления партии «Единство и прогресс» или близкими к этой партии людьми. Известно, что 
в 1919 году у А. Агаоглу обнаружили рекомендательное письмо британского генерала 
Томпсона, написанного британскому военному атташе в Париже и дипломатический па-
спорт Азербайджанской Демократической Республики, но несмотря на это, он все же 
был арестован в Стамбуле и сослан вместе с иттихадистами на остров Мальта. 
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На всех этапах своей деятельности А. Агаоглу, на Мальте, в частности, был чрезвы-
чайно активен и продолжал политическую деятельность. В частности он бесстрашно, 
открыто и систематически выступал против деятельности официальных лиц Британии. 
Хотя в своих выступлениях он поддерживает английскую модель стиля жизни и обще-
ства, однако, не страшится и критиковать их. Он систематически выражает протест про-
тив беспредела британских военных сил. Исследователь Билял Шимшир пишет о его 
резких выступлениях против британцев следующее: «Агаоглу искал не благоволение, а 
истину, повсеместно раскрывал лицемерие англичан. Последние не решались вступать в 
конфликт с этим жестким человеком. Начали готовить о нем поддельное досье, с фаль-
шивыми документами» (5, 32). А. Агаоглу неоднократно обращался к английским вла-
стям (Палате Лордов, Министру юстиции и т. д.), заявляя о своих правах на освобожде-
ние, и требовал справедливости. А. Агаоглу ни на минуту не терял надежды, что выйдет 
на свободу, не забывал свою Родину и Турцию. В своих письмах он выражал уверенность 
в себе, писал: «Воспоминания уводят меня в Карабах, эти прекрасные горы Шушин-
ской крепости, местечко Ясты Бурдж, Дашалты, Джыдыр дюзю, Шахнишин, Деликдаш, 
в дни, которые я там провел» или «Иншааллах, в ближайшее время мы и наша Родина 
освободимся, и справедливость восторжествует» (6).

Вскоре после возвращения из Мальтийской ссылки А. Агаоглу обратился к офици-
альным правительственным лицам в Анкаре с целью получения места в новом управ-
ленческом аппарате и получил положительный ответ. В те времена в Анкаре решили 
отправить в Анатолию специальные группы для проведения среди народных масс про-
пагандистской работы. А. Агаоглу ездил от Черного моря до Карса и пропагандировал 
народу пользу национально-освободительной борьбы, движения кемалистов. Первым 
его делом на этой стезе было учреждение ежедневной газеты и школы в Карсе. Его ста-
рания в этом направлении были приняты правительством положительно. В 1921 году 
он был приглашен в управление по делам печати и интеллигенции. А. Агаоглу в это 
время сопровождал приехавшего в Анкару большевистского дипломата Аралова и в ходе 
национально-освободительной борьбы сыграл важную роль при установление контак-
тов между большевиками и Анатолийским правительством. Именно по этой причине 
на всех занимаемых должностях А. Агаоглу получал правительственные награды. Не-
которое время А. Агаоглу преподавал конституционное право на юридическом факуль-
тете Университета Анкары, также принимал непосредственное участие в составлении 
новой Конституции, в том числе Устава народной республиканской партии. А. Агаоглу 
был главным редактором официального печатного органа правительства «Hakimiyyəti 
Milliyyə» («Национальная власть»), и в числе его заслуг следует упомянуть учреждение 
в первые годы республики газетного дела в европейском стиле.

В политических взглядах А. Агаоглу также произошли определенные изменения. 
Были уже не те времена; шли первые годы сформированной Республики. Поэтому 
А. Агаоглу уже не обращается, как раньше, к тематике тюркизма и исламизма. Если 
даже он и обращался к таким темам, то поднимал в связи с ними только общественные 
проблемы, выдвигая на первый план фундаментальные принципы общества. Сближение 
молодой Турецкой республики с Советским Союзом отложило на задний план вопросы 
среднеазиатского тюркизма и туранизма. В новой политике доминировало корректное 
отношение к проблемам в турецко-советских связях, и в своих статьях А. Агаоглу также 
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придерживался этой линии. В это время на прибытие из России (в том числе, из Азер-
байджана) эмигрантов был наложен запрет. Хотя А. Агаоглу, соответственно своему ха-
рактеру, не стеснялся заявлять в печати о своих воззрениях. 

Во второй половине 20-х годов в деятельности и творчестве А. Агаоглу произошли 
определенные изменения. В его произведениях стали прослеживаться признаки модер-
низма. Несмотря на то, что он сохранял свою приверженность к Ататюрку, как лучше-
му примеру национального единства, в то же время выдвигал новые размышления. Это 
особенно видно в представленном в 1926 году рапорте А. Агаоглу М. К. Ататюрку и 
премьер-министру Исмету Инёню. Настоящий рапорт можно принять как начало пере-
хода А. Агаоглу в оппозицию по отношении к кемализму. В указанном рапорте А. Агао-
глу подвергает резкой критике экономическую политику правительства, межпартийную 
бюрократию и распространяемое во властных кругах взяточничество. Действительно, в 
данном рапорте и последующих статьях А. Агаоглу ничего не пишет по поводу своего 
отмежевания от кемализма. Однако известно, что именно после этого рапорта А. Агаоглу 
оставил Народную республиканскую партию. В последующие времена А. Агаоглу вспо-
минал указанный выше рапорт о независимой партии и писал по этому поводу: «В 1926 
году в письменном докладе Казию (имеется ввиду Ататюрк – авт.) я открыто выразил 
ему ошибочность таких взглядов, напомнил, что он постепенно теряет авторитет, деяния 
руководителей партии – единственная причина этому» (7. 270).

Одной из главных заслуг А. Агаоглу в общественной деятельности Турции является 
его роль в создании Независимой партии, поскольку из его произведения «Воспомина-
ния о Независимой партии», а также статей и воспоминаний о нем современников сле-
дует, что А. Агаоглу имел большие заслуги при создании этой партии и составлении ее 
устава. Объединение в программе партии республиканских и националистических взгля-
дов также дает основание для такого рода утверждения.

Исследователь Г. Акалын отмечает в соответствие с этим, что «внутренний устав 
партии написал А. Агаоглу» (8, 99). На самом деле, А. Агаоглу настаивал на важности 
существования в политической системе Турции хотя бы двух партий. Поэтому, получив 
гарантии по созданию Независимой партии из уст самого Ататюрка, А. Агаоглу начал 
писать ее устав и определил стратегию. В начале партийная пропаганда шла успешно, 
однако развитие общественно-политических процессов вызывало необходимость само-
роспуска новоиспеченной партии. Несмотря на то, что многие функционеры этой пар-
тии заново обратились с заявлением и вступили в Народную республиканскую партию, 
А. Агаоглу этого не сделал. Этот поступок привел к тому, что А. Агаоглу был снят со всех 
должностей и порвал связи с партией. Несмотря на то, что два его близких друга, Али 
Фетхи Окьяр и Нури Джонкер, с которыми А. Агаоглу вместе создавал Независимую 
партию, после роспуска партии, в ноябре 1930 года, вступили в Народную республикан-
скую партию, А. Агаоглу больше не вступал ни в одну партию и предпочел независимую 
деятельность. Уход А. Агаоглу из партии и переход к независимой деятельности оказали 
свое влияние на его дальнейшую общественную деятельность.

Одним из важнейших заслуг А. Агаоглу в формировании Турецкой республики и 
общества был его оппозиционный настрой – руководство оппозиционной газетой. Не-
смотря на разворачивающиеся в Турции общественно-политические события в 20-30 го-
дах, А. Агаоглу не отказывался от принципов нового общества и политики, высказывал 
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передовые идеи, чем определил свое место в демократической доктрине турецкого 
общества. Одним из заслуг А. Агаоглу является издание независимой газеты «Axın» 
(«Течение»), которая выдвигала в общественном мнении Турции тех лет самые разные 
проблемы. 

За короткий период издания газеты «Axın» заявила о себе в турецкой политической 
среде. Почти во всех номерах газеты печатались статьи, новости, занимающие политиче-
скую повестку дня. В последних статьях А. Агаоглу словно преподает турецкой печати 
урок демократии, пример свободной печати. Он не смущался критиковать в газете как 
существующую экономическую политику, однопартийную систему, так и правительство. 
Это полностью совпадает с его деятельностью в Независимой партии и является пока-
зателем убежденности в необходимости продолжения борьбы. По этому поводу Хаггы 
Уяр пишет следующее: «Газета «Axın» являлась одной из либеральных газет в Турции 
30-х годов. Несмотря на недолгое существование, стала одним из краеугольных камней 
турецкого либерализма» (9, 7). 

Таким образом, благодаря своей деятельности и творчеству в годы проживания в 
Турции, А. Агаоглу всегда находился в эпицентре общественно-политических событий, 
прославился как публицист, общественный деятель с непримиримой позицией, как мыс-
лящий человек. 
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РОЛЬ АХМЕДА АГАОГЛУ ПРИ ФОРМУВАННІ 
СУСПІЛЬНОЇ ДУМКИ У ТУРЕЧЧИНІ 

У запропонованій статті досліджуються життя і діяльність відомого представ-
ника азербайджанської еміграції А. Агаоглу у літературному і суспільно-політичному 
житті Туреччини. У статті згадується, що А. Ашаоглу, що емігрував на початку ХХ 
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століття до Туреччини, за короткий термін приєднався до місцевого культурного і по-
літичного життя і здійснював масштабну діяльність на цій ниві. Його статті на різ-
номанітні теми вивели А. Агаоглу на передові позиції у турецьких друкованих виданнях. 
А. Агаоглу було вислано англійцями на острів Мальта, що було результатом згадуваної 
діяльності. А. Агаоглу розгорнув масштабну діяльність у Туреччині 20-30-х років, брав 
активну участь в роботі Незалежної партії і керував опозиційною газетою «Axın». 

Ключові слова: А. Агаоглу, Туреччина, суспільна думка, суспільна роль, мислення. 
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ЛОКАЛІЗАЦІЯ РІЗНИХ КОМУНІКАТИВНИХ КУЛЬТУР У МОВНІЙ 
ОСОБИСТОСТІ

У статті викладені результати експериментального дослідження особливостей 
комунікативної поведінки представників національних та професійних комунікатив-
них культур України. Представлено дослідження щодо 4 груп комунікативних культур: 
україномовні українці / російськомовні українці; українці / росіяни; військові / цивільні; 
гуманітарії / негуманітарії.

Ключові слова: комунікативна культура, комунікативна поведінка, міжкультурна 
комунікація.

Поняття комунікативної культури (КК) є одним з найактуальніших для вивчення у 
сучасній теорії комунікації. 

З точки зору розуміння культури як сукупності виробничих, суспільних і духовних 
досягнень всіх членів конкретного суспільства логічним є розуміння КК як сукупності 
норм і правил спілкування в межах певної спільноти [1]. Правила комунікації й комуні-
кативної поведінки можуть існувати у різних типах культур, не тільки у національних. 
Ці типи культур виникають у зв’язку з видами людської діяльності, як пов’язаними, так і 
не пов’язаними з національною належністю. Найбільш важливою й визначною ознакою 
для класифікації КК є ознака належності до певної людської спільноти. За цією ознакою 
можна виділити 5 груп КК: національні, локальні, професійні, соціальні, історичні [2]. 

Типи КК не існують окремо одна від одної. Найчастіше в особистості однієї людини 
співіснують більше однієї КК. Отже, у комунікативній поведінці людини одночасно від-
биваються диференціальні ознаки тих КК, до яких вона належить.

Для виявлення таких диференціальних ознак було проведено експериментальне до-
слідження, метою якого було виявлення схожості та відмінностей деяких національних 
та професійних КК. Предметом дослідження стали такі КК: КК російськомовних та 
україномовних українців, КК українців та росіян, КК військових та цивільних, КК лю-
дей, що мають (отримують) гуманітарну та негуманітарну освіту.
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Методом дослідження для отримання необхідних відомостей, які дозволили виділи-
ти основні діференціальні ознаки національних та професійних КК, було обрано метод 
анкетування, який визнаний одним з ефективних методів вивчення стереотипів сприй-
няття. Було залучено анкету І.А. Бубнової, яка використовувалася для порівняльного до-
слідження комунікативної поведінки росіян і білорусів [3] 

В експерименті взяли участь 142 особи, переважну більшість яких склали студенти, 
курсанти та офіцери – слухачі магістратури гуманітарного та командного факультетів 
Національної академії Національної гвардії України. 

Респондентам пропонувалося відповісти на одне основне запитання:
1. Наскільки, на вашу думку, перераховані ознаки мовленнєвої комунікативної пове-

дінки властиві людям, які належать до вказаних національних та професійних категорій? 
Дайте оцінку за шкалою: дуже високий ступінь (5), високий (4), помітний (3), зниже-
ний (2), низький (1), відсутній (0) (до списку ознак увійшли такі: стриманість, консер-
ватизм, законослухняність, поспішність, толерантність до чужої думки, вторгнення 
в особисту зону, категоричність, наполегливість, скрупульозність, любов до спорів, 
толерантність до мовчання, голосність, багатослівність, побутова ввічливість, прі-
оритетність фатичного спілкування, жорстка тематична регламентація спілкуван-
ня, комунікативний оптимізм, уміння дотримати обіцяного, використання нецензурної 
лайки, вживання мовних штампів, емоційність спілкування, роль посмішки у спілкуванні, 
нормативність мовлення, образність мовлення).

Категорії, стосовно яких респонденти мали висловити свою думку: російськомовні 
українці, україномовні українці, росіяни; військові, цивільні; гуманітарії, негуманітарії.

Кожний із респондентів мав позначити також свою належність до таких груп: росій-
ськомовний / україномовний, військовий / цивільний, гуманітарій / негуманітарій.

Основним методом під час оброблення матеріалу дослідження був метод статистич-
ного аналізу. Проводячи анкетування, ми не розраховували отримати певні абсолютні 
показники, які можуть свідчити про кількісні характеристики тих або інших ознак до-
сліджуваних КК. Основною метою було порівняння й отримання відносних показників, 
тобто відповіді на запитання, чи відрізняєтся та або інша ознака всередині групи порів-
нюваних КК, чи залишається незмінною, тобто є однаковою для цих КК. 

На першому етапі були оброблені всі анкети, незалежно від національної та профе-
сійної належності респондентів та отримані середні показники по всій респондентській 
виборці. На другому етапі ми обробили окремо анкети представників кожної КК у части-
ні, яка дає можливість порівняти відповіді респондентів, що належать до певної групи. 

Дослідження показало, що у представників тих або інших КК існують як автосте-
реотипи (уявлення про самих себе як певної культури, «образ себе»), так і стереотипне 
сприйняття один одного. Причому велику роль відіграють когнітивні структури «свій – 
чужий», які достатньо яскраво реалізувалися у ході експерименту. Таким чином, ана-
ліз отриманих результатів дозволив нам не просто виділити схожість та відмінності, а й 
представити думки представників різних КК про схожість та відмінності їхньої комуні-
кативної поведінки та комунікативної поведінки представників інших КК, проаналізува-
ти стереотипи, що уже склалися й виявити стереотипне сприйняття іншої КК. 

Під стереотипом у нашій роботі розуміється «певний процес і результат спілкування 
(поведінки) й конструювання поведінки відповідно визначених семіотичних моделей, 
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список яких є закритим через ті або інші семіотико-технологічні принципи, що є прийня-
тими у певному соціумі» [4 : 134]. Виникаючи завдяки двом тенденціям людської свідо-
мості – до конкретизації та редукціонізму – стереотип формується під впливом соціальних 
умов і попереднього досвіду, відрізняється схематичністю, стійкістю й емоційною забарв-
леністю і включає як організацію своєї поведінки, так і стереотипність сприйняття пове-
дінки іншого етносу (у нашому випадку – іншої КК) [5 : 84]. Інтегральним компонентом 
національного стереотипу є комунікативна поведінка, яка являє собою сукупність норм і 
традицій спілкування однієї групи (національної, соціальної або професійної), які стають 
очевидними тільки у порівняння з комунікативною поведінкою іншої групи [6].

Звернемося до конкретних результатів анкетування окремих груп КК. 
1. Російськомовні (рм) українці / україномовні (ум) українці. 
Обираючи ці дві категорії для порівняння, ми передбачали, що характеристики цих 

КК будуть максимально схожими по всіх ознаках, враховуючи національну та ментальну 
близькість українців незалежно від мови, яка для них є рідною. Результати статистично-
го оброблення анкет підтвердили наші припущення. Всі ознаки, перераховані в анкеті у 
загальному підрахунку показали відмінності середнього значення 0,1-0,2, які не є зна-
чущими. Тільки дві ознаки мали достатньо значущу різницю: консерватизм (3,0 рм – 3,5 
ум) та багатослівність (3,4 рм – 3,8 ум). Багатослівність можна вважати ознакою, яка 
залежить саме від особливостей лексичного складу мови та його вживання. Це єдина 
ознака, відмінність за якою відмітили і російськомовні (61% відсоток загальної виборки: 
3,6 рм – 3,9 ум), й україномовні (39% загальної виборки: 3,1 рм – 3,6 ум) респонденти. 
Щодо ознаки консерватизм, то, на нашу думку, тут відобразилося прагнення україно-
мовних людей до збереження традицій, у тому числі й комунікативних. Цікаво, що цю 
комунікативну особливість виділили саме україномовні респонденти, у відповідях яких 
відмінність щодо консерватизму від російськомовних українців була набагато більшою 
(2,6 рм – 3,4 ум), у той час, як у відповідях російськомовних респондентів різниця є не-
значною (3,3 рм – 3,5 ум). Крім того, на думку україномовних респондентів, вони та їхні 
одномовці є більш скрупульозними (2,9 рм – 3,5 ум), більш ввічливими (3,0 рм – 3,5 ум), 
значно менше вживають нецензурну лайку (3,4 рм – 2,8 ум), більш схильні до фатично-
го спілкування (3,1 рм – 3,6 ум), більше посміхаються (3,0 рм – 3,6 ум) і відрізняються 
більш нормативним мовленням (3,1 рм – 3,7 ум). 

2. Українці (у) / росіяни (р).
У процесі порівняння українців (російськомовних та україномовних) із росіянами 

виявилося, що дві комунікативні ознаки, за якими україномовні українці найбільше від-
різняються від російськомовних, – багатослівність та консерватизм – знаходяться майже 
на однаковому рівні у росіян і російськомовних українців: багатослівність: 3,4 (рм) – 3,8 
(ум) – 3,5 (р); консерватизм: 3,0 (рм) – 3,5 (ум) – 2,9 (р). Причому обидві мовні групи 
українців відмітили, що за цими двома ознаками російськомовні українці і росіяни більш 
схожі між собою, ніж україномовні українці. Тобто, можна зробити висновок, що обидві 
ці ознаки відрізняють представників двох етносів – російського й українського. На нашу 
думку, консерватизм, який відмічали українські респонденти, зумовлений прагненням до 
збереження національної ідентичності й національних традицій. 

Поряд з цим, кількість ознак, за якими комунікативна культура українців (російсько-
мовних й україномовних) відрізняється від комунікативної культури росіян є достатньо 
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великою. Так, респонденти вважають, що росіяни є менш стриманими (3,4 рм / 3,5 ум – 
2,6 р), менш законослухняними (3,4 рм / 3,4 ум – 2,8 р), менш толерантними до чужої 
думки (3,4 рм / 3,3 ум – 2,6 р) та до мовчання (3,1 рм / 3,1 ум – 2,6 р), менш наполегливи-
ми (3,5 рм / 3,7 ум – 3,1 р), мають менший рівень побутової ввічливості (3,3 рм / 3,5 ум – 
2,9 р), погано вміють дотримати обіцяного (3,4 рм / 3,5 ум – 2,7 р), більше вторгаються в 
особисту зону під час комунікації (3,2 рм / 3,0 ум – 3,5 р), більше вживають нецензурну 
лайку (3,4 рм / 3,1 ум – 3,9 р). 

Очевидно, що така картина відмінностей комунікативної поведінки українців і ро-
сіян, яка виглядає переважно позитивною відносно українців і досить негативною від-
носно росіян, зумовлена не тільки реальними відмінностями української та російської 
комунікативних культур, а значною мірою й напруженими відносинами між Україною 
і Росією та тим, що сучасне протистояння, у тому числі, військове, здійснюється пере-
важно інформативно-комунікативними методами. 

3. Військові (в) – цивільні (ц). Третя частина опитування була присвячена виявленню 
відмінностей у комунікативній поведінці представників різних професійних комуніка-
тивних культур. Зокрема було зосереджено увагу на військовій комунікативній культурі. 
Серед респондентів, які брали участь в опитуванні, було 42% цивільних і 58% військо-
вих. Результати статистичної обробки всіх анкет показали, що респонденти вбачають 
різні відмінності військової та цивільної комунікативних культур. Однак іноді ці від-
мінності відмічаються всіма респондентами, а в інших випадках вони відбиваються у 
відповідях тільки однієї групи (військових або цивільних), тобто спостерігається проти-
ставлення «своєї» та «чужої» культури на користь, яка правило «своєї». Розглянемо спо-
чатку, які відмінності відзначають всі респонденти.

1. Військові набагато більш законослухняні, ніж цивільні (4,3 в – 3,3 ц). За цією озна-
кою спостерігається найбільша різниця у коефіцієнтах, і на неї вказують обидві групи, 
як військові, так і цивільні. Думається, що це пов’язано, по-перше із інституціональною 
належністю військових, які уявляються всім громадянам як представники держави, яка 
не тільки дотримується законів, але й впроваджує їх. 

2. Військові значно категоричніші (3,7 в – 3,2 ц) й наполегливіші у комунікації 
(4,1 в – 3,4 ц), дещо більш скрупульозні (3,3 в – 2,9 ц), та стримані (3,6 в – 3,3 ц), трохи 
більш поспішні (3,6 в – 3,3 ц), ніж цивільні. Категоричність і наполегливість – власти-
вості військових, на які вказують усі опитувані. Пов’язані вони із такими особливостями 
військової субкультури як дистанція влади і маскулінність. Дистанція влади передбачає 
переважно наказовий спосіб спілкування, а накази як раз характеризуються категоричніс-
тю й наполегливістю. Крім того, ці дві риси характерні також для маскулінних культур, 
у яких панує культ сили. Більша поспішність спілкування військових також пов’язана з 
особливостями військової субкультури, яка передбачає постійну обмеженість у часі, що 
має своїм наслідком більш високий темп спілкування. Щодо скрупульозності, то цією 
рисою військових наділяють більше цивільні (3,3 в – 2,7 ц). Таким чином, це частина сте-
реотипу, який існує у цивільних щодо військових. Щодо стриманості, то цивільні майже 
не відрізняють себе від військових у цьому пункті, хоча все ж таки вважають себе трохи 
більш стриманими, ніж військові (3,3 в – 3,5 ц). Військові ж, навпаки, позиціонують себе 
набагато стриманішими за цивільних (3,8 в – 3,1 ц). Отже, цю ознаку можна вважати 
частиною військового автостереотипу. 
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3. Військову комунікацію відрізняє жорсткіша тематична регламентація (3,6 в – 3,1 ц) 
і значно більший ступінь вживання мовних штампів (3,9 в – 3,2 ц). 

4. Військові значно краще, ніж цивільні, уміють дотримуватись обіцяного (3,8 в – 
3,1 ц). Цю різницю між військовою та цивільною комунікацією відмічають і цивільні, 
і військові. Однак, якщо цивільні не вважають цю відмінність значною (3,9 в – 3,6 ц), 
то військові за цією ознакою ставлять себе набагато вище за цивільних (3,8 в – 2,8 ц), 
дуже значною мірою відмовляючи цивільним в умінні дотримуватись обіцяного. Це 
теж є ознакою військового автостереотипу, у якого, на відміну від стриманості, немає 
об’єктивного пояснення, крім бажання протиставити «свою» комунікативну культуру 
«чужій». Можливо, це можна пояснити неможливістю невиконання наказу, що є рівно-
цінним для військового виконанню обіцянки.

5. Цивільні значно більше, ніж військові, схильні до спорів (2,9 в – 3,6 ц), є більш 
багатослівними (3,1 в – 3,5 ц), більш емоційними у спілкуванні (3,3 в – 3,7 ц), а їхні ко-
мунікативні засоби відрізняються більшою образністю (3,0 в – 3,4 ц). Більшу любов до 
спорів у цивільних відмічають усі респонденти, але значно більшу відмінність тут бачать 
військові (2,7 в – 3,7 ц), ніж цивільні (3,2 в – 3,5 ц). Це можна, як нам здається пояснити 
такою особливістю військової комунікації як небагатослівність й обмеженість у кількості 
мовних засобів. Тут як раз військова комунікація вступає у протиріччя із законом пропо-
рційності комунікативного успіху кількості докладених комунікативних зусиль (про що 
йшлося вище). Військові сприймають ці комунікативні зусилля як намагання суперечити 
замість того, щоб виконувати завдання. Саме ця особливість військової комунікативної 
культури відмічається цивільними в іншому пункті, де оцінюється багатослівність. За 
цією ознакою військові не дуже відрізняють себе від цивільних (3,2 в – 3,4 ц), а цивіль-
ні, навпаки, вважають цю відмінність значною (2,9 в – 3,5 ц). Емоційність спілкування 
обидві групи вважають більшою у цивільних (цивільні 3,2 в – 3,5 ц; військові 3,4 в – 3,8 
ц). Щодо образності мовлення, то саме військові відмічають значну різницю на користь 
цивільних (3,1 в – 3,5 ц), у той час, як цивільні відмічають незначну перевагу за цим 
пунктом (3,0 в – 3,2 ц).

6. У комунікативній поведінці цивільних значно більшу роль відіграє посмішка, ніж 
у комунікації військових (2,8 в – 3,9 ц). Цю різницю помітили всі опитувані, серед ци-
вільних за цією ознакою коефіцієнт різниці досяг рекордних 1,6 бали (2,4 в – 4,0 ц). 
Можна сказати, що «посмішка» і «військова комунікація» для цивільних являють собою 
несумісні поняття. 

Поряд із перерахованими вище відмінностями, декілька пунктів цікаві тим, що 
оцінка відповідних ознак відбувалася протилежно у цивільних і військових. Так, ознака 
вторгнення в особисту зону у загальному підрахунку не показала значних відмінностей 
(2,8 в – 3,0 ц). У той же час, за оцінкою цивільних цей показник вищий у військових (2,8 
в – 2,5 ц), а за оцінками військових – у цивільних (2,9 в – 3,3 ц). Статистичний підрахунок 
оцінок схильності до фатичного спілкування показав, що середній результат (2,9 в – 3,2 
ц) та оцінки військових (3,3 в – 3,4 ц) не показують значної відмінності за цією ознакою. 
Цивільні ж вважають, що військові значно менше схильні до фатичного спілкування, ніж 
військові (2,5 в – 3,0 ц). На нашу думку, це слушна оцінка, оскільки тематична регламен-
тація та наявність мовних штампів не залишають місця для фатичних висловлювань у 
військовій КК.
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Ще одним проявом стереотипу щодо «чужої» культури можна вважати оцінку ознаки 
нормативність мовлення. На відміну від загальної оцінки (3,4 в – 3,3 ц) та оцінки цивіль-
них (3,4 в – 3,5 ц), які не показали різниці за цією ознакою, оцінка військових вказує на 
значно більш нормативне мовлення саме військових (3,5 в – 3,1 ц). 

Також цивільні вказують на дещо більшу голосність військової комунікації (3,9 в – 
3,5 ц) та значно більшу побутову ввічливість з боку цивільних (3,0 в – 3,7 ц). Середні 
показники та показники у групі військових за цією ознакою є майже однаковими (кое-
фіцієнт 0,1). 

Цікавим виявився аналіз оцінок за ознакою вживання нецензурної лайки. Загальні 
середні показники (3,5 в – 3,6 ц), та показники у групах військових (3,6 в – 3,7 ц) і цивіль-
них (3,5 в – 3,5 ц) є або однаковими, або відрізняються на 0,1. Слід однак сказати, що під 
час внесення даних у таблиці, ми помітили, що дуже у невеликій кількості анкет у цьому 
пункті стояли однакові цифри. Підрахунок показав, що однакові оцінки військовим та 
цивільним за цією ознакою поставили 20% респондентів. 43% опитаних вказали, що цей 
показник вищий у військових, а 37% вважають, що нецензурну лайку частіше вживають 
цивільні. Причому і в другій, і в третій групі є значна кількість анкет, де цифри показни-
ків мають різницю від 2 до 4 балів. 

4. Гуманітарії (г) – негуманітарії (нг). Статистичний аналіз оцінки комунікативних 
культур осіб, що мають гуманітарну освіту та тих, хто такої освіти не має (традиційне 
протиставлення «фізики – лірики») показав як наявність характерних відмінних рис ко-
мунікативної поведінки, так і наявність стереотипних уявлень та протиставлення «своїх» 
«чужим». Слід сказати, що співвідношення гуманітаріїв (85%) і негуманітаріїв (15%) у 
респондентській виборці було найбільш нерівномірним. Переважна більшість гуманіта-
ріїв в описаному експерименті були студентами, курсантами та офіцерами-випускника-
ми гуманітарного факультету спеціальності «філологія». 

Диференційними ознаками, за якими гуманітарії відрізняються від негуманітаріїв 
виявились наступні:

1. Законослухняність: середній показник 3,7 г – 3,0 нг / гуманітарії 3,7 г – 3,0 нг / не-
гуманітарії 3,6 г – 3,2 нг. Цей результат виявився достатньо неочікуваним, оскільки, якщо 
більшу законослухняність війскових можна пояснити особливостями їхньої службової 
діяльності, то законослухняність гуманітаріїв, на нашу думку, не є такою очевидною, 
але, враховуючи такий одностайний результат, можна припустити, що гуманітарна скла-
дова освіти якимось чином пов’язується у свідомості із дотриманням певних законів.

2. Побутова ввічливість: середній показник 3,9 г – 3,1 нг / гуманітарії 3,9 г – 3,2 нг / 
негуманітарії 3,5 г – 3,0 нг. Ця ознака говорить про те, що гуманітарна освіта асоціюється 
із загальною культурою поведінки, вихованістю, наслідком яких виступає ввічливість у 
спілкуванні.

3. Емоційність спілкування: середній показник 3,6 г – 3,1 нг / гуманітарії 3,7 г – 3,2 
нг / негуманітарії 3,1 г – 2,6 нг. 

4. Образність мовлення: середній показник 3,8 г – 3,1 нг / гуманітарії 3,8 г – 3,1 нг / 
негуманітарії 3,7 г – 3,3 нг. 

Крім відмінних ознак, щодо яких обидві групи респондентів дійшли згоди, можна 
виділити такі ознаки, відмінність за якими трактувалася двома різними групами респон-
дентів у протилежній тенденції. Так, оцінюючи ознаку толерантність до чужої думки, 
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гуманітарії відмітили, що вони є значно більш толерантними (3,6 г – 3,0 нг), а негумані-
тарії зробили оцінку на свою користь (3,1 г – 3,4 нг), правда, з меншим розривом. Крім 
того, негуманітарії вважають себе значно більш наполегливими (2,7 г – 3,3 нг) у той час, 
як гуманітарії оцінюють себе дещо більш наполегливими (3,6 г – 3,3 нг). Щодо вживання 
нецензурної лайки, кожна група вважає, що її представники менше вживають ненорма-
тивну лексику: гуманітарії 2,4 г – 3,3 нг / негуманітарії 3,6 г – 3,3 нг. 

Є також пункти щодо яких тільки одна з опитаних груп вбачає відмінності. Так, 
негуманітарії вважають, що гуманітарії мають значно більшу любов до спорів (3,6 г – 
3,1 нг) та значно менше вміють дотримуватись обіцяного (2,6 г – 3,2 нг). Гуманітарії 
за цими ознаками різниці між двома групами не відмічають. У свою чергу, гуманітарії 
вважають себе набагато більш стриманими (3,7 г – 2,8 нг) й багатослівними (4,0 г – 3,0 
нг). Можна припустити, що те, що гуманітарії вважають багатослівністю, негуманітарії 
кваліфікують як любов до спорів, принаймні обидві ознаки передбачають використання 
великої кількості мовних засобів у спілкуванні. Також гуманітарії вважають, що вони 
дещо частіше вторгаються в особисту зону під час комунікації (3,1 г – 2,7 нг). Слід також 
відзначити, що представники цієї групи характеризують свою комунікативну поведінку 
як таку, що відбувається з вищим ступенем комунікативного оптимізму (3,8 г – 3,3 нг), 
а своє мовлення як таке, що відрізняється вживання певної кількості мовних штампів 
(3,5 г – 3,1 нг) та високою нормативністю (3,6 г – 3,0 нг). Ще однією рисою своєї кому-
нікативної культури гуманітарії вважають значно більшу роль посмішки у спілкуванні 
(4,2 г – 3,4 нг).

Подальші дослідження особливостей комунікативних культур різного типу та осо-
бливостей їх локалізації та інтерференції в одній мовній особистості можуть скласти 
основу нового напрямку досліджень у галузі міжкультурної комунікації. 
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тей коммуникативного поведения представителей национальных и профессиональных 
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РИТОРИЧНА ОСОБИСТІСТЬ У КОМУНІКАТИВНОМУ ПРОСТОРІ

Стаття розглядає структуру риторичної особистості, її формування, а також 
етапи діяльності в процесі підготовки риторичного виступу та безпосереднього його 
виголошення, параметри взаємодії з аудиторією, умови успішної комунікативної діяль-
ності риторичної особистості в комунікативному просторі.

Ключові слова: риторична особистість, мовна особистість, риторичний виступ, 
комунікативна діяльність, комунікативний простір.
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Людська особистість формується в процесі самореалізації вроджених задатків, зді-
бностей. Виявлення природних здібностей і нахилів до певного роду занять сприятиме 
прискоренню досягнення успіху особистості, що забезпечить їй відчуття гармонії і задо-
волення від власної життєдіяльності. 

Справді, щоб досягти успіху в будь-якій сфері діяльності, людині необхідно переду-
сім мати інтерес до справи, який спонукатиме її до концентрації волі, зусиль, прагнення 
в досягненні омріяної мети. Зазвичай інтерес у людини виникає до того, до чого вона має 
вроджені нахили.

Для формування і становлення риторичної особистості так само вихідним пунктом 
мають бути здібності, природні задатки до такого роду діяльності, на що вказували ще 
на ранніх етапах розвитку риторики визначні оратори і теоретики античного періоду – 
Аристотель, Цицерон.

Риторові необхідно мати загальні і спеціальні здібності. Здібності формуються з при-
родних задатків. До природних ораторських здібностей можна віднести особливості нер-
вової системи, функціональної діяльності мозку, будови організму (голосових зв’язок, 
ротової порожнини, об’єму легень тощо). 

Загальні здібності – це вдале поєднання в людині таких інтелектуальних та інших 
особливостей психіки, які однаково важливі для багатьох видів діяльності.

Для розвитку інтелектуальних здібностей важливою є збудливість, рухливість нерво-
вих процесів, швидкість утворення нервових зв’язків. В оратора має бути досить розви-
неною увага, швидкість її перемикання і чіткий розподіл, висока концентрація, хорошою 
образна і логічна пам’ять, кмітливість, гнучкість, широта і глибина мислення.

До спеціальних здібностей зараховують спостережливість, яка дозволяє правильно і 
повно сприймати довколишню дійсність, події, факти, а також виділяти серед них голо-
вне. Розвинене мислення дозволяє ритору логічно мислити, що дає можливість аналі-
зувати інформацію, проникати в сутність явищ, глибоко, цілеспрямовано і послідовно 
викладати тему. 

Самостійність розуму є необхідною рисою ритора, яка забезпечує критичне ставлен-
ня до різних джерел інформації, уможливлює винесення своїх суджень і оцінок на суд 
аудиторії, що викликає її повагу до оратора. 

Здатність до сильних емоційних переживань виявляється в захопленні темою, екс-
пресивності викладу, що завжди позитивно діє на слухачів.

Особистість мовця є дуже важливою для сприйняття слухачами того, про що повідо-
мляє ця особистість. Чи довіряє і чи симпатизує аудиторія ораторові? Від цього великою 
мірою залежить ефективність його виступу. І якщо авторитетній, знаній людині, яка ви-
ступає перед публікою, достатньо буває сказати лише декілька простих фраз, щоб пере-
конати слухачів, то невідомому публіці ораторові доведеться докласти чимало зусиль, 
щоб досягти бажаного ефекту. Аристотель зазначав: «[Доказ досягається] за допомогою 
морального характеру [мовця] в тому випадку, коли промова вимовляється так, що ви-
кликає довіру до людини, яка її промовляє, тому що взагалі ми більше і швидше віримо 
людям хорошим, у тих же випадках, де немає нічого зрозумілого і де є місце сумнівам, – і 
поготів…» [1, c. 19].

Тут уже спрацьовує просто людська особистість, її авторитет як людини, довіра до її 
Слова. І хоч логіка відкидала правомірність оцінки особистості мовця в комунікативній 
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ситуації, забороняючи докази ad hominem, усе ж інтерес до особистості мовця, його сві-
тогляду, моральних якостей, громадської діяльності завжди залишався незмінним.

Плутарх, порівнюючи двох ораторів – Демосфена і Фокіона, каже, що Демосфен 
вважав свого суперника дуже небезпечним конкурентом. «Не ясно тільки, на що натякав 
Демосфен: чи на красномовство Фокіона, чи на його бездоганне життя й гучну славу, 
свідомий того, що одне слово або один жест людини, яка користується довірою, важить 
більше, ніж цілий ряд довгих періодів» [5, c. 322]. Тому оратор, який збирається йти до 
слухачів, має чітко усвідомлювати, ким він є для них як людина і що вони хочуть від 
нього почути.

Аудиторія, яка знає особистість оратора, завжди знає, чого можна чекати від нього, 
тому оратор має відповідати очікуванням слухачів і не міняти своїх переконань і погля-
дів. Ми знаємо видатних ораторів минулого, які навіть поплатилися життям за збережен-
ня цілісності своєї особистості, своїх переконань.

Візуальний образ оратора є також дуже важливим сигналом для налаштування ауди-
торії на сприйняття його промови. Тому оратор, готуючись до зустрічі з аудиторією, не 
повинен забувати про цей параметр сприйняття його особистості. 

Оратор також постає перед аудиторією як особистість, яка має певний соціальний 
статус, що зумовлює специфіку взаємодії оратора з аудиторією і вибір ним ораторсько-
го жанру для конкретної аудиторії (професор для студентів – жанр академічної лекції 
тощо), а також добір мовних засобів, які не порушують межі статусу оратора.

Емоційний компонент особистості оратора в момент налагодження контакту з ауди-
торією і під час виступу важко переоцінити. Виступ, позбавлений емоції, не переконає 
слухачів, не залучить їх до співпереживання. Здатність оратора висловлювати свої емоції 
інтонацією та іншими засобами, контролювати їх є необхідною умовою яскравого, пере-
конливого виступу. 

Крім того, риторична особистість має бездоганно володіти паралінгвістичними засо-
бами спілкування з аудиторією, бо оратор знаходиться в центрі уваги слухачів, які сприй-
мають не лише вербальну інформацію, запропоновану ним, але й декодують мову його 
очей, міміки, жестів, постави тощо, яка супроводжує словесний виступ і може не завжди 
відповідати сказаному і навіть заперечувати його.

Згідно з порадами Цицерона, ораторові найкраще організувати свій виступ у формі 
звичайної бесіди з аудиторією, а не підноситися над нею своєю зарозумілістю.

Співпереживання, відчуття співтворчості учасників комунікативного процесу (ора-
тора й аудиторії) виникає в результаті вправних дій оратора, який вміло застосовує всі 
комунікативні прийоми, спрямовані на досягнення комунікативної мети, реалізації ідеї 
риторичного виступу.

І нарешті, вправний оратор має неодмінно виробити свій неповторний, оригінальний 
стиль мовленнєвого виступу. Наявність індивідуального стилю є ознакою сформованості 
риторичної особистості.

Психологічна класифікація риторів базується на різних типах нервової діяльності 
людини. Прийнято розрізняти раціонально-логічний тип, емоційно-інтуїтивний, філо-
софський і ліричний, який ще називають художньо-образним. Поширеною є класифіка-
ція, заснована на розподілі риторів на дві групи – раціональних і емоційних, хоча змі-
шаний тип теж може бути. Поділ риторів на емоційних і раціональних бере свій початок 
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ще від Цицерона і базується він не на мінливих риторичних, а на стійких психологічних 
особливостях людини.

Адже в практиці публічних виступів не можна не помітити суттєву різницю в манері 
висловлювання як раціональних, так і емоційних типів. Індивідуальні стилі висловлю-
вання аналізувалися ще в античній традиції, яку заснував той же таки Цицерон: «А тепер 
погляньте і розгляньте тих письменників, чиї заняття нам зараз найближче, – як відмінні 
один від одного їх схильності та властивості! У Сократа витонченість, у Лисія простота, 
у Гіперіда дотепність, у Есхіла милозвучність, у Демосфена сила. Хіба вони не прекрас-
ні?» [8, с. 36].

У діяльності риторичної особистості явно проглядаються три етапи – докомуніка-
тивний (етап підготовки до зустрічі з аудиторією), безпосередньо комунікативний (ви-
голошення комунікату перед аудиторією) і посткомунікативний (аналітична діяльність 
по завершенню виступу). 

У цих трьох етапах риторичної діяльності реалізуються основні закони риторики. На 
етапі підготовки до зустрічі з аудиторією відбувається розробка концепції виступу, тобто 
реалізація концептуального закону риторики. На цьому ж етапі відбувається реалізація 
закону моделювання аудиторії, що передбачає системне вивчення аудиторії, її соціально-
демографічних та соціально-психологічних ознак з метою забезпечення успішної кому-
нікації. На докомунікативному етапі також реалізуються стратегічний і тактичний закони 
риторики, бо вони визначають цільову установку і систему дій для втілення стратегій. 

Мовленнєвий закон риторики діє на завершальному етапі докомунікативної підго-
товки. Його завдання полягає в тому, щоб у найкращій мовленнєвій формі втілити мету 
виступу через правильність, точність, логічність, чистоту, багатство, образність мов-
лення оратора. Оволодіння зазначеними комунікативними якостями мовлення в процесі 
підготовки є неодмінною умовою успішного виступу мовця. Крім того, знання основ 
формальної логіки сприятиме більш глибокому і обґрунтованому виступу.

І нарешті, комунікативний етап реалізує закон ефективної комунікації, заради чого 
велась уся докомунікативна підготовка. На цьому етапі безпосередньої риторичної кому-
нікації відбувається налагодження контакту аудиторією, коригування власної поведінки, 
включення аудиторії в ситуацію спілкування з метою досягнення стратегічної мети спіл-
кування, реалізації концепції виступу. 

По завершенню виступу риторична діяльність оратора не завершується, бо настає 
посткомунікативний її етап, у якому реалізується системно-аналітичний закон риторики, 
що вимагає від оратора аналізу (самоаналізу) якості та ефективності власного виступу – 
продукту мисленнєво-мовленнєвої діяльності.

Самоаналіз якості власного виступу, аналіз виступів колег-ораторів, багаторазові 
повтори мовленнєвих і інтелектуальних вправ – необхідна умова процесу формування 
успішної риторичної особистості 

У світлі сучасних досягнень лінгвістики риторичну особистість не можна розглядати 
відокремлено від мовної, мовленнєвої, комунікативної особистості.

Для аналізу мовленнєвої поведінки суб’єктів в погодженому інтерактивному просто-
рі необхідно залучення наукових досліджень психології соціолінгвістики, етнолінгвісти-
ки, теорії комунікації тощо. Сьогодні не можливо говорити про риторику без урахування 
наукових набутків дискурсивного аналізу.
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Проблематика мовної особистості широко представлена у вітчизняній і зарубіжній 
лінгвістиці (В.В. Виноградов, Р.О. Будагов, Г.О.Винокур, Е. Косеріу, Е. Новак, К. Ажеж, 
С. Петков, Ю. Караулов, С. Нікітіна Ф. Бацевич).

Так, Ю. Караулов мовну особистість розглядає як «сукупність здібностей і харак-
теристик людини, які зумовлюють створення і сприйняття нею мовленнєвих творів 
(текстів), які відрізняються: а) ступенем структурно-мовної складності; б) глибиною і 
точністю відображення дійсності; в) певною цільовою спрямованістю» [4, c. 8]. Отже, 
для вивчення мовної особистості необхідно мати достатньо представлену сукупність по-
роджених нею текстів.

Антропоцентричний підхід до вивчення сучасної лінгвістики забезпечує можливість 
усебічної оцінки мовної особистості в межах її мовної поведінки. Мовна, комунікативна, 
риторична особистість з точки зору антропоцентричного підходу є одночасно і об’єктом, 
і суб’єктом комунікативного процесу. 

У межах антропоцентричної лінгвістики активно розвиваються комунікативна, со-
ціальна, гендерна лінгвістика. Це неолінгвістика, яка забезпечує можливість цілісного 
розгляду мовної особистості.

Реалізувати свої комунікативні наміри мовна (риторична) особистість може лише в 
певному етномовному соціумі, де її почують і зрозуміють мету і зміст висловлювання, 
тобто в певному комунікативному просторі, бо особистість, за визначенням Української 
Енциклопедії, це – «конкретна, цілісна людська індивідуальність у єдності її природних і 
соціальних якостей…індивід як суб’єкт соціальної діяльності, властивості якої детермі-
новані конкретно-історичними умовами життя суспільства» [7, c. 84].

Комунікативний простір – це когнітивно-дискурсивний простір мовця, де він має 
відчувати середовище, якому збирається адресувати своє повідомлення. Будь-яке повідо-
млення займає певне місце в мисленнєвій картині мовця, яка є ментальним простором, що 
зберігає велику кількість різних текстів, власних назв, які є величезним потенціалом по-
родження на асоціативно-ситуативному рівні нових мовленнєвих смислів. Б. М. Гаспаров 
стверджує, що «кожний випадок уживання будь-якої мовної форми в мовленні окремого 
мовця є унікальним та в точності ніколи не повторюється: змінюється контекст, середови-
ще, фізичний та емоційний стан мовця, його минулий досвід і досвід людей, з якими він 
вступає у взаємодію; усе це впливає і на розуміння форми, і на її фізичне втілення». Наша 
пам’ять зберігає велику кількість усталених словоформ і конструкцій, щоразу при потребі 
модифікуючи їх у нові мовленнєві форми в межах усталених мовних норм.

Отже, комунікативний простір є цілісним комунікативним середовищем, простором 
взаємодії комунікантів, кожен з яких у свою чергу перебуває в межах власного мовного 
досвіду, прецедентних текстів, цитат. Але природна потреба людини в комунікації і вза-
єморозумінні робить ці межі відкритими для взаємопроникнення.

Конкретна мовленнєва ситуація, контекст уживання можуть змінювати словникове 
значення вжитого слова або актуалізувати лише одне з його значень. Емоційна сфера 
взаємодії комунікантів може також впливати на зміну лексичного значення слова аж до 
зміни його на протилежне через механізм конотації.

У лінгвопрагматичних дослідженнях комунікативного простору центром уваги 
є адресат, бо, за будь-яких обставин, комунікативний продукт мовця розрахований на 
уявного чи потенційного слухача, тому має узгоджуватися з його інтересами, намірами, 
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уявленнями. Комунікативний простір мовця має знаходитися під його контролем, бо він 
як адресант несе відповідальність за конкретний комунікативний акт. Поняття гармоній-
ного комунікативного простору базується на діалоговому спілкуванні, де кожен учасник 
має своє бачення процесу, свою роль у ньому, має свої ціннісні орієнтири і власні уяв-
лення про предмет розмови.

Дискурсивні характеристики комунікативного простору визначають у ньому вагоми-
ми такі сфери: власне мовленнєву, яка є актуальною в безпосередньому міжособистісно-
му спілкуванні, а її межі визначаються правилами комунікації в конкретному дискурсі 
і параметрами конкретної мовленнєвої ситуації; аксіологічну як актуальну для певного 
комунікативного акту систему цінностей і оцінок кожного комуніканта; когнітивну як 
систему ключових концептів, актуальних для певного комунікативного акту, бо дають 
уявлення про картину світу обох комунікантів – і адресанта, і адресата в межах визна-
ченого дискурсу.

Саме аксіологічна сфера комунікативного простору придатна для будь-якого типу 
дискурсу – від інтелектуальних та приватних бесід до суспільно значимих і світогляд-
них типів дискурсу, на що звертає увагу В.М. Вандишев [2, c. 20, c. 54-55]. Мовлен-
нєва поведінка комунікантів формує комунікативний простір, оскільки вона завжди є 
цілеспрямованим добором мовленнєвих засобів для оформлення суспільно коректного 
висловлювання. Мислителі доби Відродження, які дотримувалися традиції, визнавали 
важливу роль часово-просторових обставин народження людини і їх вплив на комуніка-
тивно-розумові здібності людини, що можна побачити у творах Юрія Дрогобича (1448-
1494), Філіппа Меланхтона (1497-1560) та інших [3, c. 43-44, c. 294].

Поняття комунікативного простору залишається досить невизначеним як у вітчиз-
няній, так і зарубіжній лінгвістиці, хоча така невизначеність не робить його несуттєвим 
у розумінні комунікативного процесу. Очевидно, суть у тому, що це поняття мислиться 
занадто широко і неоднозначно. 

Так, автор «Теорії комунікації» Г.Г. Почепцов, говорячи про інформаційний простір, 
зазначає, що «мова швидше за все має йти про комунікативний простір», бо «якщо ін-
формація відсилає нас до однобічного процесу, де в споживача лише пасивна роль, то 
у випадку комунікації мова вже йде про двобічний процес, де і генератор, і отримувач 
інформації мають активні ролі, які формують цю комунікацію» [6, c. 295, c. 296].

Доволі часто комунікативний простір ототожнюють з поняттям дискурсу. Але таке 
ототожнення не є правомірним, бо комунікативний простір є лише «базовим поняттям 
для аналізу комунікації», у межах якого «реалізуються всі комунікативні дискурси» [6, 
c. 293]. Більш прийнятним видається розуміння комунікативного простору як актуаль-
ного, проксемічного для комунікантів простору або простору окремого тексту. Хоча таке 
розуміння комунікативного простору є більш звуженим. 

Комунікативний простір є також предметом розгляду лінгвопрагматики, коли йдеть-
ся про процеси мовленнєвої взаємодії адресанта і адресата, які формують комунікатив-
ний простір. 

У комунікативному процесі надавач інформації (адресант) прагне вплинути на 
отримувача інформації (адресата), створюючи «конкретне повідомлення для конкрет-
ного отримувача, розраховане на певний конкретний момент, на певне конкретне міс-
це, на певний конкретний контекст. Важливо, щоб це повідомлення було релевантним 
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для отримувача. Г. Почепцов зазначає, що в комунікативному просторі діють первинні 
і вторинні комунікативні процеси. Причім успіх первинного комунікативного процесу 
визначається тим, чи має він продовження у вторинних (посткомунікативних) процесах 
обговорення і поширення комунікату, отриманого в первинному процесі.

Інтенсивність інформаційного обміну між комунікантами залежить від щільності ко-
мунікативного простору. 

Крім того, розрізняють чотири рівні взаємодії в комунікативному просторі: перший 
рівень фізичний, на якому задовольняються природні потреби людини в їжі, житлі, про-
довженні роду тощо; другий – психологічний задовольняє інтимно-емоційні потреби ко-
мунікантів у коханні, дружбі, емпатії; третій – соціальний рівень забезпечує поверхневу 
комунікацію в соціумі, яка має формальний характер і регулюється суспільними норма-
ми; четвертий інтелектуальний рівень забезпечує глибоку комунікацію. 

Саме останній рівень (інтелектуальний або інформаційний) є, безумовно, рівнем ко-
мунікативної діяльності риторичної особистості, де вона має змогу повною мірою роз-
крити свій талант, реалізувати свої зусилля. 
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РИТОРИЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ В КОММУНИКАТИВНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Статья рассматривает структуру риторической личности, её формирование, 

а также этапы деятельности в процессе подготовки риторического выступления и 
непосредственного его провозглашения, параметры взаимодействия с аудиторией, 
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условия успешной коммуникативной деятельности риторической личности в коммуни-
кативном пространстве.
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RHETORICAL PERSONALITY IN THE COMMUNICATIVE SPACE
The article examines the rhetorical structure of personality, its formation, as well as mile-

stones in the process of preparing the rhetorical speeches and its direct declaration, the param-
eters of interaction with the audience, the conditions of successful communication activities of 
rhetorical identity in communicative space.
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РЕЛИГИЯ В ДУХОВНЫХ ИСКАНИЯХ ЛЬВА ТОЛСТОГО

В статье рассматриваются религиозные искания Л.Н. Толстого. Его противоречия 
объясняются постоянным столкновением в нем двух стихий: художественной и рассу-
дочной. Главным в его исканиях, как и в нынешних исканиях интеллигенции, остается 
любовь к ближнему.

Ключевые слова: религиозные искания, дискуссии, толстовство, Оптина пустынь, 
противоречия Толстого, православие.

Религиозные искания Толстого сегодня вновь оказались созвучны времени и яв-
ляются темой литературоведческих, философских и богословских дискуссий. Причин 
этому несколько. Это и известная «повторяемость» русской истории и «повторяемость» 
изменчивости отношения русского человека к религии. О том, что в отношении к Богу 
русский человек не знает середины, и что между «есть Бог» и «нет Бога» русский чело-
век знает какую-либо одну из этих двух крайностей, говорил А.П.Чехов в самый канун 
богоискательства начала века. История трёх русских революций являет собой торжество 
толстовских идей. Толстой уловил особенности морального склада русского человека: 
правда превыше всего. Ленинская оценка Толстого как «зеркала русской революции» во 
многом справедлива и верна. Об этом свидетельствовал и сын писателя Лев Львович: «... 
Толстой был первой и главной причиной русской революции... Никто не сделал более 
разрушительной работы в одной стране, чем Толстой...» [1: 101]. Пройдет несколько лет 
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и ленинское определение Толстого как «зеркала русской революции» зримо воплотится 
в широком признании революцией заслуг писателя в ниспровержении монархии, госу-
дарства и церкви. И в оскверненной Оптиной пустыни, в ските, в алтарной части церкви 
повесят большой портрет Толстого, отлученного от церкви. Сын писателя вспоминает 
один примечательный эпизод, связанный с обыском квартиры его тетки в Петербурге. 
В одной из комнат красногвардейцы увидели два портрета писателя. На вопрос, почему 
их «целых два», последовал ответ: «Потому, что я его родственница». Большевик вежливо 
поклонился и сказал: «Какая жалость, что он не дожил до того, чтобы воочию увидеть 
результаты своей работы». [2: 103]. Однако неизменным остается вопрос: как могло слу-
читься, что колебания веры и основ Русской Православной Церкви одним человеком могло 
оказать такое воздействие? Какова ответственность самой Церкви? Этот вопрос впервые 
был сформулирован в русской эмиграции первой послереволюционной волны. Он стал те-
мой ряда произведений Ивана Федоровича Наживина, толстовца и монархиста. Не была ли 
«полуискренность», которая, по свидетельству В.В.Розанова, «сопутствовала теперь всем 
делам церковным» [3: 462] одной из причин, вызывавшей сочувствие антиклерикальным 
высказываниям Толстого? Еще более примечательно свидетельство Оберпрокурора Свя-
щенного Синода К.П.Победоносцева о том, что «вера совсем исчезла в служителях церкви. 
« В начале XX века маятник русского сознания все еще продолжал отклоняться в сторону 
«Бога нет», и религиозные искания Толстого оказались созвучны эпохе. 

Церковь видела опасность учения Толстого в его социальной направленности и уж 
затем в его антиклерикализме. В одном из отчетов Синода Победоносцев писал: “Никог-
да наша Русская Православная Церковь не имела такого опасного врага..”, ибо “религии 
в толстовстве мало, здесь – протест против религии, и не во имя какой-либо другой рели-
гиозной истины, а по соображениям социально-политическим..,» крестьяне «усваивают 
практическую сторону толстовства, а именно социально-коммунистические чаяния его».
[5: 12]. Причина отлучения Толстого от Церкви была не столько в отступлении от Право-
славия, в предпринятых им попытках ею реформирования, сколько в призыве создать 
новую религию, более действенную и активную, способную здесь, на земле, выступить 
в защиту человека. Этот призыв к достижению Царства Божия на земле и не могла оста-
вить без последствий православная церковь.

Споры о религиозных исканиях Толстого велись и ведутся по целому комплексу про-
блем – от признания его религиозным реформатором до ниспровергателя всякой рели-
гии вообще. Его учение соотносили с протестантизмом, буддизмом, конфуцианством, 
иудаизмом, ему симпатизировали старообрядцы-беспоповцы. В своем «Обращении к 
духовенству» (1902) Толстой писал: «Для нас истинная религия есть христианство в тех 
положениях его, в которых оно сходится с основными положениями браманизма, конфу-
цианства, таотизма, еврейства, буддизма, магометанства» 

Итогом всего сказанного о религии Толстого может быть определение «метарелигия» 
в постхристианскую эпоху. Толстого мало интересовала религия ради самой религии, и 
потому он мало похож на Лютера как религиозного реформатора, идеолога русского про-
тестантизма. Толстовство не стало и не могло стать общемировой религией. Но тем не 
менее Толстой объективно соучаствовал в создании предпосылок как социальной рево-
люции в целом, так и в создании религиозно-социального учения, предтечи нынешних 
новых исканий основ для «метарелигии», главное в которой будет всеобщая любовь к 
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ближнему. Можно сказать, что истоки современных религиозных исканий русской ин-
теллигенции в немалой степени связаны с религиозными исканиями Толстого, и во мно-
гом связаны с неприятием все той же «полуискренности» в делах церкви.

С одной стороны, Толстой своим антицерковным фанатизмом, «срыванием всех и 
всяческих масок», в какой-то мере символизирует глубинные языческие корни русского 
религиозного сознания, с другой – тягу к истине, правде, которая определяла нежелание 
русского человека принимать полуискренность в делах веры и церкви, удовлетворять-
ся одним лишь внешним благочестием. Всем этим Толстой противоречил глубинному 
онтологизму русского мировоззрения, которому свойственен не рационализм, а прин-
цип «живого знания» (по слову Семена Франка). В религиозных исканиях Толстого 
странным образом сочетались и русская целомудренность в делах веры, и европейские 
традиции от Руссо до Ницше и Шопенгауэра, и восточные верования и религии. Но в 
одном Толстой оставался неизменно и глубоко русским человеком – он не знал ценнос-
тей, помимо религиозных. Подобно тому, как русский человек стремился к святости и 
к религиозному преображению, так и Толстой с тем же постоянством стремился всю 
жизнь к познанию как высшему наслаждению (а это уже Шопенгауэр), и на пути к зна-
нию сокрушал все, подвергая суду своего рассудка и личного опыта. Но именно тем, 
что Толстой едва ли не единственный после Августина, а в России – единственный, кто 
оставил богатый дневник собственных духовных исканий, его опыт остается живым для 
наших современников.

Противоречия Толстого объясняются постоянным столкновением в нем двух стихий: 
художественной и рассудочной. Если в художественной он был гениален и с наибольшей 
полнотой раскрыл свой религиозный опыт, то в рассудочной он по-нехлюдовски был 
упорен в своей критике. И эта нехлюдовская критика официальной церкви, неприятие 
им обрядового православия во многом имела религиозные корни – пострадать за веру 
истинную. Этим можно объяснить желание Толстого быть сосланным. И император Ни-
колай Александрович, по-видимому, это хорошо понимал и не хотел добавлять к литера-
турной славе писателя еще и славу мученика. Вся критика Толстым христианства и пра-
вославной церкви (в романе «Воскресение», в «Исповеди», в «Критике догматического 
богословия» и др.) была рассудочной. «Сектантский», как определил его П.В.Анненков, 
ум Толстого всякий раз возвращался только к своему опыту. Художественная стихия в 
большей степени приближала Толстого к истине. Роман «Анна Каренина» может быть 
прочитан и как религиозный опыт самого писателя, и как религиозный опыт русской 
жизни, ибо он вобрал в себя всю полноту ее, взятой как целое. Художественный гений 
Толстого раскрыл сущность русского религиозного сознания: стремление к полной прав-
де, к глубокой и неискаженной истине христианской веры. В этом сказывается своео-
бразие изображения в его романах революционеров как ранних христиан. В вариантах 
романа «Анна Каренина» Николай Левин называет коммунистов апостолами, сравнивает 
их с первыми христианами, которые провозгласили идею равенства.

Толстой упорно искал своего Бога, юродствуя во Христе, подталкивая народ к ре-
лигиозному вольнодумству, к «анархическому христианству». Без юродства Толстой 
мало понятен как религиозный мыслитель. Официальная Церковь не смогла увидеть в 
исканиях Толстого глубокие религиозные корни, а если и увидела, то постаралась за-
молчать очевидное – мужицкий рационализм и антиклерикализм Толстого и неприятие 
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им государственной церкви. С.Н.Булгаков – один из немногих, кто понял, что вся дея-
тельность Толстого-писателя – «живой символ религиозных исканий». «Даже и теперь 
трудно отказаться от чувства как бы церковной связи с ним, и, думается мне, это чувство 
не приходит в противоречие с духом церкви и любви церковной... Ведь нельзя забывать, 
что деятельность Толстого относится к эпохе глубокого религиозного упадка в русском 
обществе. Своим влиянием он оказал и оказывает положительное влияние в смысле про-
буждения религиозных запросов» [6: 196].

Толстой объективно соучаствовал своими религиозными поисками не только в подго-
товке социальной революции, но и в создании различных религиозно-социальных уче-
ний, подготовке новых форм богоискательства и богостроительства, вплоть до нынешних 
исканий любви. В этом смысле он действительно «колосс», «глыба», «матёрый челове-
чище». Главным в этих исканиях Толстого, как и в нынешних исканиях интеллигентов, 
остаётся любовь к ближнему. Закон Бога толковался Толстым как закон жизни вообще, 
смысл которой состоит в любви к ближнему. И последнее, о чём следует сказать, что не 
принималось во внимание, судя по всему, ни церковью, ни последующими критиками 
Толстого-мыслителя. Сам Толстой хорошо понимал слабость, неокончательность своих 
выводов и своей веры. Толстой не раз говорил о том, что его убеждения еще слагаются 
и что нередко он переходил от одних к другим мыслям. Толстой в последний раз в сво-
ей жизни, no-видимому, приходил к убеждению, что альтернативы вере нет. Приезды 
Толстого в Оптину пустынь остаются непрояснённой, загадочной частью его духовной 
биографии. И без понимания этих шагов Толстого в последние месяцы жизни всякие 
сегодняшние выводы будут страдать неполнотой и гипотетичностью. Ещё А.Ф.Кони, со-
временник Толстого, предчувствовал текучесть и изменяемость его исканий: “Он мог 
иногда заблуждаться в своём гневном искании истины, но он заставлял работать мысль, 
нарушал самодовольство молчания, будил окружающих от сна и не давал им утонуть 
в застое болотного спокойствия”. Не случайно Толстой взял эпиграфом к своему отве-
ту Синоду слова Кольриджа: “Тот, кто начнет с того, что полюбит христианство более 
истины, очень скоро полюбит свою церковь или секту более, чем христианство и кончит 
тем, что будет любить себя (свое спокойствие) более всего на свете” [7: 85].

Трагедия Толстого в том, что он, сознавая, что альтернативы вере нет, тем не менее, 
не мог принять взгляды на мир и человека «с высоты евангельской гордости».
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РЕЛІГІЙНІ ШУКАННЯ Л.М. ТОЛСТОГО
У статті розглядаються релігійні шукання Л.М. Толстого. Відзначається, що його 

суперечності пояснюються постійним зіткненням в ньому двох стихій: художньої і 
розумової. Головним в його пошуках, як і в сьогоднішніх шуканнях інтелігенції, залиша-
ється любов до ближнього.
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The article investigates L.N. Tolstoy’s religious quests. It is pointed out that his contradic-

tions are explained by the constant collision of two elements: the artistic and the rational ones. 
Love for one’s neighbour remains the most important phenomenon in his quests, as well as in 
the current intelligentsia’s quests.
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БІБЛІЙНА ТІЛЕСНІСТЬ 
В КОНСТЕКСТІ ДАВНЬОСХІДНИХ МІФІЧНИХ УЯВЛЕНЬ

У статті досліджується поняття людської тілесності в давньоєврейській літера-
турній традиції з точки зору монотеїстичної картини світу. Аналізуються сакральні 
тексти ТаНаХу (за християнським віровченням – Старого Завіту) – юдейського свя-
щенного писання і їх інтерпретації в християнському Новому Завіті. Розглядаються ви-
хідні положення і особливості біблійної космогонії і антропогонії на фоні давньосхідної 
міфічної картини світу. Дається порівняльний аналіз старозавітної і давньогрецької 
концепцій субстанціональної сутності людини, на яких базується сучасне розуміння ті-
лесності в межах західного культурного простору. 

Ключові слова: тілесність, тіло, дух, душа, космогонія, антропогонія, Давній Схід, 
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Поняття тілесності має на сьогодні значну кількість трактувань, однак у переважній 
більшості вони скеровані на виокремлення в людині душевного і тілесного. Цей дуалізм 
з давніх часів маніфестував сутність практично всіх релігійних вчень, трансформував-
шись врешті у класичне питання філософії. Проте новітня культура не так категорично 
трактує світ і в пошуках універсальності тілесного намагається привести різнополюс-
ність понять «душа-тіло» до золотого перетину. Категорія тілесності винесена за межі 
анатомії і трактується як феномен живого тіла у всій сукупності психосоматичних про-
явів, як людський досвід загалом, як рівень реалізації свободи і детермінізму в умовах 
цивілізаційного контексту [1; 2; 4; 9; 13; 17]. Таким контекстом для сучасного європейця 
значною мірою є християнський світогляд [5]. Тому вважаємо актуальним проаналізува-
ти один з прецедентних текстів християноцентричного культурного обширу – юдейське 
Священне Письмо – ТаНаХ (у християн – Старий Завіт) як джерело тілесного коду євро-
пейської культури, пошуків нею сенсу існування і стратегему еволюційного формування 
сучасних поведінкових стереотипів людини. Метою цієї статті є дослідження поняття 
тілесності в сакральних текстах біблійного віровчення на тлі давньосхідних літератур. 

Сучасна людина (а відтак і культура) живе у стані есхатологічного передчуття, яке 
суттєво загострюється на помежів’ях століть і тисячоліть, оскільки актуалізує прагнен-
ня осмислити сакральний проміжок з позиції розвитку самоусвідомлення спільнотою 
самої себе. Двадцяте століття і друге тисячоліття свого шляху християнська цивілізація 
завершила з гірким відчуттям несправджених, явно завищених очікувань. Глобалізація 
західного світу знівелювала етнічну окремішність до рівня туристичної екзотики, високі 
технології закріпили ідею homo faber. Однак революційні технології з’явилися у людства 
тоді, коли воно практично охололо до романтичної ідеї космічної місії, і ці технології 
спрямувалися майже виключно на обслуговування споживацьких потенцій, а не на кос-
мічну одіссею людства, яка вже на кінець ХХ століття втратила привабливість у масовій 
свідомості. Естетика постмодерну витіснила з культури модерністське трагічне відчут-
тя провини і хворої совісті, замінивши її карнавальною ідеєю чумного бенкету, трагіз-
мом вседозволеності, в тому числі й естетичної. Зворотнім боком вакханалії несмаку і 
еклектики в культурі (у першу чергу масовій) засяяв гламур, який, врешті, маніфестував 
віковічну мрію обивателя: світ можна і потрібно змінювати всього лише з однією ме-
тою – насичення споживацьких потреб філістера. Власне, Друга світова війна, Хіросіма, 
Чорнобиль, новітні геополітичні конфлікти поступово закрили проект «космічної люди-
ни». Всесвітня бойня і численні регіональні війни довели, що «перемога» завжди на боці 
тих, хто випереджає супротивника новими, небаченими досі, технологіями демонстрації 
сили. Це призвело до того, що подальший прогрес у масовій свідомості почав сприйма-
тися з жахом, як шлях самознищення. Світовий ринок відреагував на соціальну депресію 
неймовірним розмаїттям антистресового продукту, породивши шопінгову терапію, яка 
згодом переросла в шопінгоманію. Доброчинністю стало споживацтво, і успішним є той, 
хто якомога більше і дорожче споживає, у тому числі культурного продукту. Розвиток 
комунікацій і систем зв’язку закреслив планетарний проект «особистість», бо вона не 
справляється з новими викликами, на зміну прийшов новий проект – глобальний мура-
холюдник [7], вираженням і втіленням якого є світова інтернет-мережа. Людина сприй-
мається як частина гігантського віртуального організму, де, з одного боку, індивідуальна 
тілесність перестала мати значення, а з іншого, для тих, хто не сховався за вигаданими 
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нікнеймами і не розмножив себе десятками мережевих клонів, відбулася (бодай, частко-
ва) втрата приватності. Мережа здатна моментально поглинути і розтиражувати культур-
ний продукт, жодним чином не переймаючись його якістю і естетичним рівнем, що поро-
дило домінування профанності і непрофесіоналізму в незліченних текстах (термін текст 
вживається тут у широкому сенсі як культурний артефакт). Людина, вбудована в систему, 
не здатна протистояти ентропії, еволюціонує (якщо еволюціонує) повільно і гальмівно, 
стрімко розвивається лишень одинак, але особистість, яка не контролюється соціумом – 
все далі більше сприймається як аномалія, вона просто ризикує бути знівельованою. 
Тільки те має значення, що підсилене численними «лайками», кількістю відвідувань, по-
ширень, коментарів. Статус визначає число «френдів» і відстежень сторінки продуцента 
культурної «гумки». Проблема авторства часто перестає взагалі розглядатися. 

Тіло набуло статусу такого ж споживацького продукту: з одного боку, стало мож-
ливим перекроїти тіло під стандарти часу через споживання того, що пропонує ринок 
(пластична хірургія і медицина загалом, татуаж, пірсинг, мода, фітнес, дієти, космето-
логія тощо), щоб з іншого боку якомога дорожче можна було це саме тіло продати (шоу-
бізнес, численні конкурси «міс» і «містер», комерційний спорт, секс- і порноіндустрія). 
Культ молодості, стандарти краси (і як інший полюс – стандарти фрікового епатажу) дик-
тують все культурне життя сучасного суспільства: ТВ-шоу, реклама, масове мистецтво, 
спортивні театралізації і флеш-моби. Дослідники стверджують, що в ХХІ столітті ін-
терес до тіла (спортивний, рекламний, порнографічний, медичний, філософський) тіль-
ки зростатиме. В соціумі поширюються і унормовуються тілесні практики, осуджувані 
традиційною релігійною мораллю (трансвестизм, андрогінність, трансгендер), в науці 
заохочуються і фінансуються нові пошуки еліксирів безсмертя, клонування [10]. 

Свого часу Ф. Ніцше наголошував на тому, що нові виклики повинні отримати від-
повідь у вигляді нового еволюційного щабля в розвитку людини [12]. Для зміни світу по-
трібно було змінити саму людину, надати їй свободу; прагнення ніцшеанської людини – 
творчість одинака, протиставленого масі, надлюдина – не в сенсі її вищості над іншими 
(Ніцше має мало спільного з нацистською расовою інтерпретацією Übermensch’а), а в 
сенсі заперечення всього того, що прив’язує особистість до матеріального світу. Над-
людина постає як істота егоцентричного деміурга, для якої гуманізм, мораль, фізичне 
здоров’я перестають бути ідеалом, яка зазирає за межу, прагнучи відшукати там Бога, 
а не знайшовши, оголошує його мертвим. Цей процес супроводжується різким непри-
йняттям всього, що занурює в традицію – звідси заперечення віри, біографії, сім’ї, статі 
тощо – рвуться всі іманентні зв’язки. Фізичний труд починає трактуватися виключно як 
прокляття людини. На зміну фундаменталізмові приходить релевантність у розумінні 
світу. Теорія Дарвіна з її трактуванням людини як складної тварини і теорія відносності 
Ейнштейна, яка маніфестувала зникнення матерії, викликали цілий ряд філософських 
рефлексій з приводу духовності і тілесності. Проблема людини в її тілесному проявленні 
(тіло як інструмент) стає предметом широкого кола багатьох гуманітарних дисциплін. 
Тілесність постає як реалізація певної культурної і семіотичної схеми (концепту), модус 
тіла врешті [15], суб’єкт і його обставини у зовнішньому світі [20]. 

Розмежування понять тіло і тілесність відбувається у сфері життєвої тяглості. Під 
тілом розуміють фізичний об’єкт, який не має духовності. Коли ж говорять про тілес-
ність – то мають на увазі одухотворене тіло, яке є результатом особистісного досвіду 
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(ширше – історичного розвитку спільноти). Включення людини тілесної в соціокультур-
ний простір тягне за собою істотні наслідки для її тіла, яке перетворюється з феномену 
біологічного у явище соціокультурне [3]. Тіло живе власними законами і потребами. З 
ним можна боротися (з різною мірою успіху), можна повністю підкорити власне «Я» 
його бажанням, а можна, роздумуючи про природу цього «Я», вийти за межі фізичних 
законів, за якими живе тіло. Природне тіло мислить, воно краще за розум знає, як при-
стосовуватися і виживати [18]. Розуміння того, що тіло – інструмент тимчасовий, поро-
джує різне ставлення до нього, від культу до повного нехтування його потребами. Тіло 
належить нам, а ми належимо тілу [13]. 

Тілесність – це ще й здатність тіла сприймати, акумулювати і транслювати енергії, 
і перш за все творчу енергію слова. Старозавітний Бог, на відміну від усіх східних кос-
могоній, творить світ з нічого (ex nihilo) і виключно силою слова, яке пізніше, у хрис-
тиянстві «стало тілом і оселилось між нами» (Йн. 14, 1)1. Культ тіла в добіблійних (чи 
паралельних з ними) східних уявленнях не зводився до його трактування як вмістилища 
(посудини) душі. Шумери вважали, що людина двоїста, її тіло складається з глини, пере-
мішаної з кров’ю бога Кінгу, вбитого Мардуком, а душа людини – це дихання, дане Мар-
дуком. Згідно з шумерсько-аккадськими міфами, після смерті людина йшла до країни 
Кур, послідовно віддаючи стражникам один із семи загадкових символів (складників?). 
Давні вавилонці образ людини ототожнювали зі Всесвітом (на кшталт китайського Пань-
гу, чи індійського Пуруші). Таке тіло цілісне, тому воно більше за простір, який займає 
[11], по суті рівне межам Всесвіту, воно апокаліптичне [17], і людина аж ніяк не визна-
чається обсягом свого тіла. Невмолимість смерті і неможливість набуття вічного жит-
тя – центральна тема месопотамського героїчного епосу. Пошуки безсмертя вавилонцем 
Гільгамешем завершилися тим, що він знаходить таємницю вічного життя, але ця таєм-
ниця вислизає у нього з рук. Герой втішається тим, що людина може надбати безсмертя 
лише в добрих справах, у славі, пам’яті нащадків [19]. 

Давні єгиптяни розробили своєрідну концепцію загробного існування тіла: тіло 
(ка) – це те, що помирає і воскресає у потойбічному світі у тому ж вигляді, який мало 
за життя, це архетип життя взагалі. Під час зачаття душа перебуває поза тілом, а після 
смерті людина відновлюється в тілі (все, що воскресає – тілесність Атум), в новій якості, 
бог приймає тіло, яке пройшло воскресіння, коли субстанція ба (душа) була виправдана 
на суді Осиріса [6]. Крім того, єгиптяни виділяли інші сутності людини – еб (серце), рен 
(ім’я), ах (сяйво, дух) і шуіт (тінь) [14]. 

Згідно з давньоіндійськими уявленнями людина складається з семи тіл різної час-
тоти вібрації, різної щільності, різного ступеня матеріалізації. Це тіла: фізичне, ефірне, 
астральне (тіло бажань), ментальне (тіло думки), і останні три – вище людське «я», част-
ка Абсолюту. Перші чотири тіла – тимчасові, які не є складовими вічної душі. В момент 
коли «я» покидає фізичне тіло (смерть), воно залишає за собою три інші сутності. Смерть 
вважається формою життя, при якій руйнація однієї матеріальної форми – початок по-
будови іншої. Власне, брахманізм (а за ним і буддизм) сповідує поділ людської тілесності 
на Дух (Абсолют) і душу (свідомість, підсвідомість, надсвідомість). Універсальний за-
кон збереження і трансформації енергії втілено у вчення про карму і реінкарнацію. При 

1  Цитування Біблії подається за українським перекладом під орудою. І. Хоменка: Святе Письмо 
Старого та Нового Завіту. – Рим: Verbo Divino, 1988.
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цьому мета і сенс людського життя – це розвиток, духовне зростання душі. Людина пере-
буває у вічності тепер і перебуватиме в ній постійно. [8]. 

В уявленні давніх китайців концепція єдності мікро- і макрокосмосу полягає в тому, 
що людський організм є частиною універсуму, сполучною ланкою тріади небо-людина-
земля. Частини і органи тіла описуються через категорії інь і ян (зовнішнє відповідає суб-
станції інь, внутрішнє – ян), крім того, в людському організмі трансформується космічна 
енергія ци, яка є єдиним цілим з людиною. Існують окремі поняття для означення тіла як 
матерії, позбавленої одухотворення (ті) і як цілісного людського організму, що має тіло і 
душу (шень). Після смерті та частина душі, яка відповідала за фізіологію (по), поверта-
ється в землю, а інша частина (хунь) – на небо. Тіло у китайців (як і в єгиптян), мало бути 
збереженим на час смерті, щоб душа могла ним користуватися у потойбічному світі [16].

Корпус давньоєврейських сакральних текстів ТаНаХ розробив власну концепцію 
тілесності. Збірка завершується історією про кінець часів – Книга пророка Даниїла пре-
зентувала в давньосхідному середовищі новий літературний жанр – жанр апокаліпсису. 
Апокаліпсисом (Одкровення Йоана Богослова) завершується і друга частина Біблії – Но-
вий Завіт. Тим самим Святе Письмо однозначно наголошує на тому, що фізичний світ, 
людська історія – кінечні. Натомість ТаНаХ принципово акцентує, що Бог Яхве – чистий 
Дух, вічний і незбагнений, теофанія подається то у вигляді вітру, то у вигляді вогню, 
то сугестивних візій як промовлене внутрішнє слово (феномен давньоєврейського про-
роцтва). Юдейство табуювало будь-яке зображення Бога, наполягаючи на трансцендент-
ності Творця. Але, щоб надати якостям Бога зрозумілості, Він «олюднюється» в числен-
них антропоморфізмах, тобто алегорично зображується з позицій тілесності. Біблійна 
тілесність, починаючи з першолюдей, – результат гріхопадіння, відпадіння від Бога і 
занурення в матерію, власне у смерть. Із двох едемських дерев – дерева життя і дерева 
пізнання добра і зла – вибір людини прийшовся на останнє. Падіння в матерію зумовлює 
скінченність існування людського тіла у фізичному світі, матерія прагне повернутися до 
свого первинного стану, супутниками такого коловороту є біль і страждання людини на 
фізичному рівні (важка праця, народження в муках дітей, хвороби, старість, і врешті – 
смерть). Людина за власним вибором закрила для себе шлях до безсмертя, вийшла з 
площини безпосереднього спілкування з Творцем. Гріхопадіння лежить не в сексуаль-
ній сфері (як це інколи спримітизовано трактують), залежність тіла від інстинкту продо-
вження роду – це наслідок гріхопадіння. 

В 1 Посланні до Солунян (5, 23) апостол Павло говорить про те, ким є людина: «Сам 
же Бог миру нехай освятить вас цілковито, і нехай уся ваша істота – дух і душа, і тіло – 
буде збережена без плями на прихід Господа нашого Ісуса Христа». Текст однозначно 
трактує людину як таку, що має потрійну природу, і така концепція людини, безпере-
чно, опирається на космогонію і антропогонію ТаНаХу. Все у Всесвіті можна розділити 
на три складові: час, простір і матерію. Розділивши час, отримаємо минуле, сучасне і 
майбутнє. Розділивши простір, отримаємо три виміри, у християн Свята Трійця – одне 
з фундаментальних понять догматики тощо. Сама назва юдейського Святого Письма – 
ТаНаХ – є також акронімом трьох його частин: Тора (Закон), Невиїм (Пророки) і Ктувим 
(Писання). 

Питання про ґенезу й природу людини – одне з фундаментальних, піднятих ТаНа-
Хом. Книга Буття говорить, що після того, як Бог створив людину, Він наклав на неї 
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обмеження, ясно означивши покарання на випадок, якщо це обмеження буде порушене: 
«Та й дав Господь Бог чоловікові таку заповідь: «З усякого дерева в саду їстимеш; з 
дерева ж пізнання добра й зла не їстимеш, бо того самого дня, коли з нього скуштуєш, 
напевно вмреш» (Бут. 2, 16-17). 

Заборона, накладена Богом на Адама, у випадку її порушення, несла за собою по-
карання, власне, не покарання, а наслідок вільного вибору, який був сформульований 
однозначно: «того самого дня … напевно вмреш». Два моменти застереження безумовні: 
смерть станеться миттєво («того самого дня») і обов’язково («напевно»). В 3 розділі Бут-
тя (1-6) сюжет подає порушення заборони (власне реалізацію свободи вибору) першими 
людьми (Змієве «напевно не помрете!» заспокоює Єву), однак люди не помирають, біль-
ше того, живуть досить довго у своєму тілі (Бут. 5, 4-5). Виникає протиріччя: що ж дійсно 
відбулося в той день, коли перші люди скуштували заборонений плід? Адже текст Тори 
однозначно наполягає, що Бог не може схибити (Числа 23,19; Втор. 32, 4), що означає, 
що Адам і Єва насправді таки померли того дня. Однак оскільки вони продовжували 
жити у фізичних тілах, то очевидно, що в них повинна була існувати інша форма життя, 
втрачена в момент гріхопадіння. Таке припущення відсилає нас до моменту, яким чином 
було створено людину і що було її складовими, щоб зрозуміти, що саме було втрачене. 
В Книзі Буття стверджується: «Тоді Господь Бог утворив чоловіка з земного пороху…» 
(Бут. 2, 7). Отже, тіло створене з тих же елементів, що й земля. Але далі текст продовжує: 
«… та вдихнув йому в ніздрі віддих життя, і чоловік став живою істотою» (на біблійному 
івриті – «нефеш») (Бут. 2, 7). Отже, створене із земного пороху тіло не мало життя, душу 
в це неживе тіло вдихнув Бог. Тобто душа – це те, що дає тілу життя, і текст далі конкре-
тизує, де саме перебуває душа (нефеш) – життя тіла: «… в крові життя тіла… Хто б то 
не був, чи з синів Ізраїля, чи з приходнів, що перебувають серед вас, коли вполює якусь 
дичину, чи птицю, яку можна їсти, нехай вицідить кров її й засипле землею. Бо життя 
кожного тіла – це кров його; тим то й сказав я синам Ізраїля: Не їжте крові ні з якого 
тіла; а що кров то життя кожного тіла…» (Левіт 17, 11; 13-14). Життя, засноване на душі, 
передається з покоління до покоління через кров. Текст дає зрозуміти, що душу мають не 
лише люди, але й тварини (Бут. 1, 30). 

Після вживання забороненого плоду у Адама залишилося живе тіло, жива душа, але 
він перестав бути народженим від Духа. Книга Буття говорить про те, що «… зробив 
Господь Бог Адамові та його жінці одежу з шкури і одягнув їх…» (Буття 3, 21). Оскіль-
ки дія все ще відбувалася в раю, то неможливо припустити, що Бог, Абсолютне Благо, 
умертвив тварин для надання людині одягу. Мова йдеться про те, що людина з істоти 
легкої, божественної, не підвладної законам фізичним (приклад якої явив Ісус Христос 
під час Преображення на горі Фавор і яким він з’явився після воскресіння перед апос-
толами), вкрилася «шкурою», перетворилася в істоту суто матеріальну, душа якої вічно 
прагнутиме Духа. 

Всі персонажі ТаНаХу не народжені згори. Патріархи, Давид тощо були спасенні 
через благодать, завдяки вірі. Означення нематеріального начала людини в ТаНаХу од-
нозначно акцентує на тому, що нефеш (душа) – не вічна субстанція: коли у тілі більше 
немає життя, то це і означає, що в ньому немає і душі. Отже, Адам, який прожив 930 
років, хоча він і їв з дерева пізнання добра і зла, не втратив ні тіла, ні душі, однак щось 
повинне було вмерти для Адама того самого дня, принаймі хоча б якась одна складова. 
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Дослідження неминуче приводить нас до твердження «То ж сказав Бог: «Сотворімо лю-
дину на наш образ і на нашу подобу, і нехай вона панує над рибою морською, над пта-
ством небесним, над скотиною, над усіма дикими звірами й над усіма плазунами, що 
повзають на землі». І сотворив Бог людину на свій образ; на Божий образ сотворив її…» 
(Бут. 1, 26-27). Згідно з цим уривком Бог створив людину «на свій образ», і слушно вини-
кає питання: що саме означає таке твердження? ТаНаХ постійно наголошує, що Бог – не 
тіло, а дух; трансцендентність, природна відмінність Бога від фізичного світу описується 
в тексті саме словом «дух» («руах») (Бут. 1, 2; 6, 3; Вих.31,3). Отже, окрім тіла (башарар) 
і душі (нефеш), людина отримала духа (руах) [у грецькій мові ці слова мають вигляд: 
σώμα (сома), ψυχή (псіхі) і πνεύμα (пневма)]. І далі текст остаточно розмежовує похо-
дження Адама і його нащадків, які були народжені вже після гріхопадіння: «Як прожив 
Адам 130 років, то народився в нього син на його подобу й на його образ, і дав йому ім’я 
Сет» (Бут. 5, 1-3). Таким чином від Адама народився син «на його подобу й на його об-
раз» (а не на образ Бога), маючи лише тіло й душу. І вся подальша історія ТаНаХу (історія 
зносин народу з Богом) – намагання відновити початкову людину, повернути занепалу 
людську тілесність до її первісного стану, до стану Адама цілісного. Таку місію візьме на 
себе християнство, яке в особі Ісуса Христа надасть кожній людині можливість спасін-
ня через прийняття до своєї сутності третьої особи божественної Трійці через таїнство 
хрещення і євхаристії. Ситуація Закону, яка є наріжним каменем ТаНаХу замінюється на 
ситуацію Любові. Власне Ісус Христос і є надлюдиною, яка відкинула все, що прив’язує 
до матеріального світу. Одна зі складових людини – дух – є мертвою. І Ісус Христос 
однозначно говорить: «Залиши мертвим ховати своїх мертвих» (Лук. 9, 60) «Треба вам 
уродитися з висоти» (Йн. 3, 7), тоді як ТаНаХ все зводить лише до виконання Закону 
(Вих. 35, 10). Ідея народження згори повертається тільки з приходом Христа, через якого 
християни скинули «…стару людину з її ділами й одяглися в нову, що відновлюється до 
досконалого спізнання, відповідно до образу свого Творця» (Кол. 3, 9-10). ТаНаХ не роз-
робив концепції раю, святі потрапляли після смерті в лоно Авраама. 

Цілком зрозуміло, що Бог надав Адамові свого духа, щоб чоловік міг спілкуватися з 
ним, адже Господь не може спілкуватися з тілом і душею. Тіла і душі (п’яти органів від-
чуття) достатньо для осягнення фізичного світу, але не Бога. В 1 посланні до Коринтян 
підкреслюється: «Тілесна людина не приймає того, що від Духа Божого походить; це 
глупота для неї, і не може вона його зрозуміти, воно бо духом оцінюється» (2, 14). 

В Біблії тілесна екзистенція героїв представлена чергою символічних жестів (обі-
йми, поцілунки, які символізують щирість і симпатію, чи навпаки є чисто ритуальни-
ми або навіть обманними, зрадницькими, як поцілунок Юди). Тіло є носієм расового, 
етнічного коду, особливим чином символізує про певну міру (тавро Каїна, жінка Лота, 
обрізання у юдеїв). ТаНаХ далекий від психологізму у його традиційному розумінні, 
внутрішні стани завжди проявляються через маніфестацію зовнішнього, тілесного. Та-
НаХ не використовує непрямої мови для характеристики дій чи персонажів, про Бога чи 
біблійних героїв свідчать їхні безпосередні слова. Більше того, тілесність, оточена табу, 
зберігає благодать. З тілесністю немає контакту. Так виник одяг – як сховище тілесності 
[18]. Повсюди табуйоване торкання між чоловіком і жінкою. Це табу служило збережен-
ню цілісності тілесності з її ресурсами благодаті. І саме жінка виступає в ТаНаХу носієм 
цілісності, цнотливості, чистоти крові. ТаНаХ жодним чином не засуджує тілесного боку 
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кохання, але обмежує його шлюбним союзом. Саме таке цілісне кохання оспівує один з 
найбільш ліричних текстів ТаНаХу – «Пісня над Піснями», в якому вірність чоловіка і 
жінки один одному і душевне єднання пов’язані з тілесною близькістю закоханих. Вза-
галі ТаНаХ маніфестує думку, що тілесність в її земному виявленні стає гріховною лише 
тоді, коли протиставляється, протистоїть Творцю: «кожне тіло занапастило свою путь на 
землі» (Бут. 6, 12). 

Давні греки зі властивим їм дуалізмом розглядали людину як єдність душі і тіла, 
душа належить духовному світові, а тіло – матеріальному. Юдеї вважали, що людина – 
матеріальна істота, оживлена Божим духом (руах), і тому стала душею живою (нефеш) 
(Бут. 2,7; 7,22). Нефеш (душа) – не частина людини, це і є сама людина як жива істота, це 
життя як таке (Вих. 21, 23; Пс. 32, 19). Нефеш в івриті часто означає просто «людина», 
воно застосовується для опису людських бажань (Екл. 6,2; 6,7), а також почуттів (Ос. 4,8; 
Пс. 35,25; Бут. 34,8; Пс. 138,14; Пр. 19,2). Нефеш – людське життя – зі смертю відходить 
до Бога (Бут. 35,18; 1Цар. 17, 21). Якщо нефеш означає саму людину, то можна сказати, 
що після її смерті вона йде до шеолу (Пс. 16, 10; 30, 4;. 94, 17). Але ТаНаХ не передбачає 
існування в шеолі безтілесних душ (у той час як Гомер і ранні грецькі автори вірили в 
це), текст бачить в шеолі не душі, як греки, а тіні (рефіїм), які є ніби померклим образом 
людини як живої істоти. Ці тіні не різняться радикально від гомерівських душ в Аїді, і 
обидва ці погляди, юдейський і грецький, є різновидами того, що смерть – не кінець існу-
вання, і що повнота життя можлива лише у тілесній формі. Але в подальшому розвитку 
грецька і юдейська модель починають все більше різнитися. Греки почали вважати, що 
душа божественна і вивільнення від тіла – є благом. Душа повинна звільнитися від тіла 
і знайти притулок серед зірок. Юдейська думка розвивалася інакше. Поступово росте 
упевненість, що коли людина насолоджувалася спілкуванням з Богом у земному житті, 
то смерть не може зруйнувати ці відносини (Пс. 16,10-11; 49, 15).

Отже, грецький дуалізм – протистояння двох світів – видимого і невидимого, пер-
винного і вторинного, вічного і низовинного, реального і віртуального. Людина нале-
жить двом світам завдяки тому, що складається з двох частин – тіла і душі або розуму. 
Бога можливо лише пізнати, якщо приборкувати тіло і звільнити свій розум і душу 
від тілесного рабства для сприйняття Бога (що власне й лягло в основу християнської 
аскези). Юдейський погляд – не дуалізм двох різних світів, а дуалізм між творінням 
і творцем, де людина – Боже творіння, а світ – арена Божих діянь, і Бог являє себе і 
розкриває себе людині у світовій історії. Людина – не гібрид, складений з двох проти-
лежних сутностей – божественної і людської, тіла і душі. Усією своєю сутністю людина 
була і залишається істотою тварною, і частиною творіння. Тому відкуплення людини 
і відкуплення усього іншого творіння йдуть разом. Спасіння полягає у відновленні 
стосунків з Богом в земному житті, у центрі старозавітного розуміння є живий Бог, 
який супроводжує людину, встановлює з нею відносини. Якщо для грека пізнання Бога 
полягало у втечі від світу і від історії, то юдей вважав, що Бога можна пізнати тому, що 
Він входить в нашу історію і взаємодіє з людиною у часі і просторі. Детальне порівнян-
ня давньоєврейської і давньогрецької тілесності може бути в подальшому предметом 
окремого дослідження. 
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ТЕЛЕСНОСТЬ ТАНАХА В КОНТЕКСТЕ ДРЕВНЕВОСТОЧНЫХ 
МИФИЧЕСКИХ ВОЗЗРЕНИЙ

В статье исследуется понятие человеческой телесности в древнееврейской ли-
тературной традиции с точки зрения монотеистической картины мира. Анали-
зируются сакральные тексты ТаНаХа (по христианскому вероучению – Ветхого 
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Завета) – иудейского священного писания и их интерпретация в христианском Новом 
Завете. Рассматриваются исходные положения и особенности библейской космо-
гонии и антропогонии на фоне древневосточной мифической картины мира. Дается 
сравнительный анализ ветхозаветной и древнегреческой концепций субстанциональной 
сущности человека, на которых базируется современное понимание телесности в рам-
ках западного культурного пространства. 
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THE NOTION OF THE CORPORAL IN TANAKH IN THE CONTEXT OF THE 
MYTHICAL ANCIENT EASTERN BELIEFS

The article investigates the notion of human corporeality in the Old Jewish literary tradi-
tion from the point of view of the monotheistic picture of the world. Specifi c texts of Tanakh (the 
Old Testament, according to the Christian creed), the Jewish Scripture, and their interpretation 
in the Christian New Testament are analyzed. The basic principles and peculiarities of Biblical 
cosmogоnity and anthropogonity against the background of the ancient Near Eastern mythic 
picture of the world are viewed. The article provides a comparative analysis of the conception of 
the substantial human essence of the Old Testament and Ancient Greece, upon which the modern 
understanding of corporeality within the framework of the Western cultural space is based. 
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ИМАНГУЛИЕВОЙ СКВОЗЬ ПРИЗМУ СОВРЕМЕННОГО 

ВОСТОКОВЕДЕНИЯ 

В статье приводятся воспоминания известных русских востоковедов – арабис-
тов об Аиде Имангулиевой – выдающемся азербайджанском ученом-востоковеде, по 
праву считающемся новатором в фундаментальном изучении творчества писателей 
«сиро-американской школы». Идеи и концепции А.Н. Имангулиевой, отражённые в её 
фундаментальных монографиях, посвященных изучению творчества представителей 
«сиро-американской школы», представляют большой научный интерес не только для 
арабистов, но и литературоведов вообще.

Ключевые слова: арабская литература, востоковедение, сиро-американская школа, 
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Как известно, в научном мире бывают личности, обладающие редкостным талантом, 
чьи заслуги осознаются людьми по прохождению определенного времени и в ходе раз-
вития научного мировоззрения. Одним из таких учёных является талантливый азербай-
джанский востоковед и общественный деятель Аида Имангулиева.

А. Имангулиева – ученый, оставивший после себя богатое литературное наследие. 
Своими фундаментальными исследованиями она осуществила весомый вклад не толь-
ко в азербайджанское, но и мировое востоковедение. Известная в России, Германии, 
Англии, Франции, Узбекистане, Грузии, во многих арабских странах, Аида Имангули-
ева, с мнением которой считались крупные учене-арабисты, на работы, которой часто 
ссылались как на одного из самых авторитетных исследователей новой и современной 
арабской литературы, является одним из немногих специалистов, навечно вошедших в 
историю востоковедения.

Многие исследователи особо отмечают тот факт, что А. Имангулиева явилась первым 
азербайджанским ученым, системно исследовавшим литературные взаимосвязи между 
Востоком и Западом. Еще в 70-е годы прошлого столетия, благодаря своей интуиции, 
она рассматривала активную и на сегодня проблему межцивилизационного диалога. 
Исследуя такие вопросы, как развитие творческого стиля и нового художественного на-
правления, анализируя взаимовлияние и связи западной и восточной культуры, ученая 
принимала за основу общечеловеческие ценности литературы обоих направлений. 

Столкновение двух миров, двух культурных общностей, их взаимодействие в на-
чале ХХ в. вызвали к жизни такой феномен, как арабская эмигрантская литература. Ее 
называли сиро-американской, поскольку «значительная часть ее деятелей происходила из 
аш-Шама, исторически единой области, включавшей территорию нынешних Сирии, Лива-
на и Палестины, и обычно соответствовавшей в европейской литературе понятию Большая 
Сирия. Арабы до сих пор называют Сирию аш-Шам, а порой аш-Шамом называют также и 
Дамаск, считая его сердцем части своей большой арабской родины [1: 133].

«Восток останется Востоком, а Запад – Западом, и им никогда не сойтись», – утверж-
дал английский писатель Редьярд Киплинг, родившийся и проживший долгие годы 
в Индии. Выдающиеся арабские писатели – эмигранты начала ХХ века, никогда не 
отрывавшиеся от своей родины, но прожившие долгую жизнь на Западе, представляют 
в своем творчестве иную точку зрения. Подъем арабского национального самосознания 
создавал новые условия общественной жизни и новые идеи, овладевавшие умами людей. 
Арабы-христиане и арабы-мусульмане теснее чувствовали свое единство как арабской 
нации перед лицом Запада, с другой стороны, годы жизни в западной культурной среде, 
размышления над историческими путями Востока и Запада, их пересечениями, поиски 
общей культурной основы и сохранения самобытности дали жизнь многим творениям 
сиро-американской литературы, содержание которых составляют общечеловеческие 
ценности и философия общности людских судеб и идейных исканий.

Тема научных исследований А. Имангулиевой была связана с творчеством арабских 
эмигрантов в Америке. К ним относятся Амин ар-Рейхани, Джубран Халил Джубран, 
Михаил Нуайме и другие [2: 3].

Как известно, издание произведений новой арабской литературы начинается с 
1917 г., когда были опубликованы работы Амина ар-Рейхани. В 1920-40-х г.г. изданием 
произведений арабской литературы занимаются И. Крачковский и К.В. Оде-Васильева. 
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В1950-1980-х г.г. вышли в свет отдельные произведения Дж.Х. Джубран, Амина ар-
Рейхани, М. Нуайме, а также другие сборники художественных произведений, научных 
трудов и мемуаров: «Современная арабская проза» (1961), «Современная араб-
ская новелла» (1963), «Современная арабская литература» (1960), «Проблемы араб-
ской литературы» (1987) и др. В 1960-1970 г.г. в СССР защищается ряд диссертаций, 
посвященных арабской эмигрантской литературе (А. Имангулиева, Х. Муминов, М. Ку-
телия, Л. Тазетдинова и др.). В Москве, Санкт-Петербурге, Баку и других городах начи-
нают действовать научные центры по изучению Востока и факультеты востоковедения.

А. Имангулиева, представив несколько фундаментальных трудов, затрагивающих 
изучение арабской эмигрантской литературы (махджар), осуществила свой вклад в раз-
витие востоковедения в Азербайджане. Так, произведение «Ассоциация пера и Михаил 
Нуайме» повествует о формировании и развитии созданного в 20-е годы XX века араб-
скими писателями-эмигрантами, проживающими в Нью-Йорке, литературного общества 
«Ассоциация пера». Основная часть данной работы посвящена изучению творчества ли-
ванского писателя Михаила Нуайме – одного из основателей «Ассоциации».

Именно на примере его творчества можно оценить прогрессивное влияние русской 
классической литературы и передовой революционно-демократической мысли на миро-
воззрение членов «Ассоциации». В отдельной главе дается характеристика творческой 
связи Нуайме с русской литературой, и на конкретных примерах показано его воздей-
ствие на идейное содержание произведений писателя, а также на всё его творческое кре-
до в целом. 

Во втором произведении А. Имангулиевой «Джубран Халил Джубран» рассматри-
вается творчество другого выдающегося представителя арабской эмигрантской школы. 
Книга вышла в свет в 1975 году в г. Баку. В этом исследовании автор прослеживает про-
цесс плавного перехода от сентиментализма к романтизму, а также дальнейшее развитие 
романтического метода в произведениях Д.Х. Джубрана.

Надо сказать, Джубран Халил Джубран, наверное, самый известный списатель-
эмигрант той эпохи. Поэт, писатель и художник, родился в Ливане. Его поэзия была пере-
ведена более чем на двадцать языков мира. В Соединенных Штатах, где прошли послед-
ние двадцать лет его жизни, он писал по-английски и завоевал сердца и умы англогово-
рящего мира. Фигура и творчество Халила Джубрана олицетворяли важное содержание 
современного цивилизационного процесса – взаимодействие двух прежде противосто-
ящих культурных сообществ. Этот знаменательный феномен пыталась довести до на-
шего понимания А. Имангулиева. Она старалась передать нам, как сложные проблемы 
современного мира преломляются в чувствах и ощущениях человека, находившегося на 
рубеже эпох и на границе цивилизаций [1: 133,134] 

Последний труд видного ученого – «Корифеи новоарабской литературы» внес 
несомненный вклад в дело изучения арабской литературы. Эта фундаментальная работа, 
опубликованная в 1992 г., представляет собой специальное исследование, выявляющее 
взаимосвязь между процессами, происходящими внутри литературы других народов и 
новоарабской литературы.

 В произведении исследуется творчество трех представителей «сиро-американской 
школы» – Джубран Халил Джубрана, Амина ар-Рейхани и Михаила Нуайме, а также 
характер и значение влияния западного романтизма и русского критического реализма на 
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арабскую литературу. Изучение творчества представителей новой арабской литературы 
не только на общем фоне развития национальной литературы, но и в тесных связях с до-
стижениями других литератур включает новую арабскую литературу в общий процесс 
мировой литературы [3: 62-63] . 

 «Творчество писателей «сиро-американской школы» явило пример неординарной 
ситуации – в зоне её контакта оказались одновременно три разные традиции: «озер-
ной школы», американского трансцендентализма и критического реализма русской 
литературы» [4: 7]. 

 В книге исследовано взаимодействие и рецепция традиций «озерной школы» ан-
глийских романтиков и американских трансценденталистов, а также критического ре-
ализма русской литературы в творчестве арабских писателей. Обращение к широким 
литературным параллелям и углубленное исследование материала арабской литературы 
приводит автора к убедительным выводам о роли кросс-культурных связей в становле-
нии и эволюции художественного метода – романтизма у Д.Х. Джебрана и А. ар-Рейхани 
и критического реализма у М. Нуайме .

Основная цель этого фундаментального исследования, как указывает автор книги, – 
это «выявление и осмысление закономерностей, характеризующих процесс рецепции 
опыта инонациональной литературы литературной воспринимающей, в данном случае 
«сиро-американской школой», которая при этом фактически переходит на другой, ста-
диально более продвинутый уровень развития, формирует новый для национальной 
литературной традиции творческий метод…» [4: 8; 3: 63]. Книга включает в себя по-
дробную историю возникновения проблемы – создание в Ливане ряда литературных, 
общественных, научных организаций, роль периодической печати, причины эмиграции 
значительной части населения Ливана в конце ХIХ в. США, в Нью-Йорк. В этой связи 
выявляется роль «обновителей» арабской литературы – представителей «сиро-амери-
канской школы». Значение творческой деятельности этих писателей состоит в том, что 
они по-новому восприняли и трансформировали этические и художественные ценнос-
ти европейской и американской литератур, синтезировали их достижения с лучшими 
национальными традициями [3: 63-64]. «Благодаря деятельности этих писателей, араб-
ская литература в начале ХХ века смогла преодолеть былую замкнутость в рамках ре-
гиональной общности и активно включиться в мировой литературный процесс» [4: 7]. 

Таким образом сиро-американская литературная школа, которую исследовала Аида 
Имангулиева, – это уникальное явление, состоящее из синтеза литературной мысли Вос-
тока и Запада [2: 3]. 

Отличное знание арабского языка позволило А. Имангулиевой прочитать в подлин-
нике тысячи страниц арабского текста, и при этом ни одна из аллюзий, расшифровка 
которых требует длительного знакомства с традициями и реалиями арабской жизни, не 
была оставлена ею без внимания. «По существу, её книга стала первой серьезной ра-
ботой в отечественной арабистике после трудов А. Е. Крымского и И. Ю. Крачковско-
го, посвященной такому серьезному и интересному явлению, как литература арабов в 
эмиграции, явлению, оказавшему колоссальное влияние на развитие современной араб-
ской литературы» [5: 47] . 
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 Известные русские ученые И.С. Брагинский, А.А. Долинина, И.М. Филштинский, 
О.Б. Фролова, И.Е. Билык, И.В. Лисак, А.Б. Куделин и др. писали о её научных поисках 
и достижениях в арабском литературоведении. 

Так, профессор Санкт-Петербургского университета Анна Аркадьевна Долинина – 
выдающийся ученый-исследователь, осуществивший весомый вклад в изучение арабской 
литературы в СССР, – дала оценку деятельности А. Имангулиевой: «Она вносила в нашу 
арабистику много нового фактического материала, не известного И.Ю. Крачковскому, пи-
савшему в свое время о творчестве арабских писателей-эмигрантов в США» [6:57].

 Историк классической и современной арабской культуры и литературы, автор мно-
гих книг и учебников по истории Исаак Михайлович Фильштинский написал неболь-
шой, но очень содержательный очерк «Творческая жизнь выдающейся азербайджанской 
арабистки А. Имангулиевой», впервые опубликованный на русском языке в сборнике 
«В тебе был весь мир». Он, отмечал, что «в то время, когда Имангулиева работала над 
своей книгой, специальных исследований, посвященных творчеству писателей «сиро-
американской школы», было не так уж много, и Имангулиева была до известной степени 
новатором в фундаментальном изучении творчества писателей этой группы» [7: 74] .

Академик Александр Борисович Куделин, востоковед по специальности, полагает, 
что современные исследования, посвященные взаимосвязи восточной и западной лите-
ратур, следует рассматривать как «возобновление прерванного диалога». Известно, что 
в 70-80-е г.г. прошлого столетия зарождаются новые научные концепции, проводятся 
научные исследования такими учёными, как академик Н.И. Конрад, И.С. Брагинский, 
А.В. Михайлов, С.В. Тураев и др. [8: 392] .

В.Н. Кирпиченко даёт высокую оценку её научной деятельности, в частности, отме-
чает: «В книге «Корифеи новоарабской литературы» пути и способы трансформации 
элементов, почерпнутых из других культур и литератур, показаны на многих примерах 
поэтического и прозаического творчества Джубрана Халил Джубрана, Михаила Нуайме 
и Амина ар-Рейхани на разных этапах его эволюции. Благодаря этому видны и широта 
контактов писателей сиро-американцев с мировой литературой, и их протяженность во 
времени, и то, как складывался, вызревал индивидуальный стиль каждого в отдельности, 
какие подвижки и изменения происходили в его мировосприятии, и как все они понима-
ли свою литературную и духовную миссию» [9: 87].

Аида Имангулиева, выявив аспекты единства, с одной стороны, западного и восточно-
го образов мысли, с другой – чувства и разума, показала, что будущее человечества долж-
но развиваться именно в русле этого союза. Выступая с позиции единства поэтического 
духа и мышления, романтизма и реализма, А. Имангулиева в своих исследованиях 
впервые в истории литературной и философской мысли Азербайджана проводит глубокий 
сравнительный анализ представителей восточного и западного романтизма [10:17]. 

А. Имангулиева использует в своих исследованиях труды тех авторов, у которых на 
первый план выдвигаются красота мысли и идеи [10:32] .

В творчестве А. Имангулиевой главной целью являются выделение из всего много-
образия видов искусства, выражающих чувствительность и душевное состояние, именно 
поэзии [10:34] .

Она пишет: «поэт-романтик разум соединяет с интуицией, с чувством, иначе гово-
ря, он вдохновенно, «художественно» осваивает мир, срывая с явлений бытия оболочку 
обыденности, под которой таится красота» [4: 86]. 
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Потребность западных мыслителей и поэтов в восточном мышлении и системе 
ценностей была не случайной. Великий русский писатель Л.Н.Толстой также в своем 
творчестве исходил из единства Востока и Запада. Не случайно, произведения его во-
спринимались на Востоке, в частности, в арабских странах, чуть ли ни как образец наци-
онального творчества. Заостряя внимание на этой проблеме, Аида Имангулиева пишет: 
«Интерес к творчеству Толстого среди арабов, публикации его произведений на араб-
ском языке всегда были предметом глубокого и всестороннего изучения в востоковеде-
нии» [4:207; 10: 49]. 

Ученый провела весьма интересные сравнения с творчеством американских роман-
тиков: Эмерсон, Торо, Уитмен, европейских поэтов, писателей-мыслителей: Байрона, 
Гюго, Шелли, Блейка, Нитцше и др., а также русских писателей и мыслителей: Белин-
ского, Толстого, Тургенева, Чехова и др.

Научная деятельность А. Имангулиевой не ограничивается лишь эмигрантской 
литературой, возникшей в США, она не оставила без внимания труды арабов, пересе-
лившихся в Южную Америку, – Бразилию и Аргентину и написала ряд научных ста-
тей о созданных там литературных обществах и их членах. Впервые в азербайджанском 
востоковедении была всесторонне исследована деятельность организаций «Рифаг-аль-
Маари» и «Общество Андалис». Анализ произведений таких поэтов и писателей, как 
Ильяс Фархад, Мишель Малуф, аш-Шаир аль-Гарави, Фаузи Малуф, Тофиг Даун, Ха-
биб Масуд, Джордж Хассун и многие другие показал, что, в отличие от эмигрантской 
литературы Северной Америки, они отдавали предпочтение консерватизму и подража-
тельству [11: 231]. 

Таким образом, А. Имангулиева, выйдя за рамки Азербайджана и в целом Востока, 
показала в своих трудах сущность мировых литературных процессов, проанализировала 
характер восточно-западных отношений и их перспективы [10:10]. 

В 70-80-х годах ХХ века мало кто осознавал суть этих новых тенденций и 
приоритетных направлений. Это новшество заключалось в отражении глобальных про-
цессов, происходящих в сфере культуры, в политической плоскости. Повышение акту-
альности проблемы Восток – Запад также явилось следствием этих новых тенденций 
[10:11]. 

А. Имангулиева, опередив свое время и преодолев консерватизм научной атмосферы 
страны, впервые в Азербайджане стала проводить исследования на тему, более чем 
актуальную и устремленную в будущее. Она выдвинула на первый план те аспекты 
проблемы, которые не только в Азербайджане, но и во всем мире стали актуальными на 
стыке двух тысячелетий [10:11]. 

Появление идеи диалога между цивилизациями на политическом и культурологичес-
ком уровнях, на самом деле, было следствием поисков в научно-философском и литера-
турно-художественном творчестве. То есть, став только сегодня актуальной в политике, 
данная проблема была поставлена многими списателями-мыслителями еще в начале ХХ 
века. Аида Имангулиева, принимая во внимание новое общественно-политическое зна-
чение данного литературно-художественного процесса, превратила научную проблему в 
одну из важнейших направлений азербайджанской школы востоковедения [10:12]. 
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Алієва Х.
НАНА, Інститут сходознавства імені З.М. Буньятова, Баку, Азербайджан

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ АЇДИ ІМАНГУЛІЄВОЇ КРІЗЬ ПРИЗМУ СУЧАСНОГО 
СХОДОЗНАВСТВА

У статті наводяться спогади відомих російських сходознавців-арабістів про Аїду 
Імангулієву – видатного азербайджанського вченого-сходознавця, яка по праву вважа-
ється новатором в фундаментальному вивченні творчості письменників «сиро-аме-
риканської школи». Ідеї   та концепції А.Н. Імангулієвої, відбито в її фундаментальних 
монографіях, присвячених вивченню творчості представників «сиро-американської 
школи», становлять великий науковий інтерес не тільки для арабістів, а й літерату-
рознавців загалом.

Ключові слова: арабська література, сходознавство, сиро-американська школа, ро-
сійські сходознавці.
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AIDA IMANGULIYEVA’S SCIENTIFIC ACTIVITY IN THE LIGHT OF THE 
MODERN ORIENTAL STUDIES

 The article contains the famous Russian orientalists’ memoirs dedicated to Aida Imangu-
liyeva, the outstanding Azerbaijani scientist – arabist, whose scientifi c activity and valuable 
contribution to science were appreciated on a high level. It’s emphasized that A. Imanguliyeva 
didn’t repeat the former researchers’ ideas about the problem of the East and West and chose 
quite a new and historicaly objective direction of research. A. Imanguliyeva is considered to be 
an innovator in the fundamental study of the writers’ heritage belonging to the “Siro-American 
school”. Her ideas and conceptions refl ected in her fundamental monographs and dealt with 
the creative works of the representatives of “Siro-American school” are of the utmost interest 
both for arabists and literary scholars.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ФАКТОВ В ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ

Информация – основная составляющая деятельности журналистики. И поэтому 
информационные жанры составляют высокий процент среди материалов в средствах 
массовой информации. Основная задача информационных программ – добывать новые 
сведения, формировать из них новостные программы и распространять их. Среди всего 
потока происходящих на планете событий самое важное место отводится выпуску но-
востей. Картину общественно-политических, экономических, социальных и культурных 
событий мира отображают новости. Подготовка и распространение новостей требу-
ет от журналистов оперативности и точности. Говоря о новости как об информации, 
необходимо ознакомиться с её источником, средствами коммуникации, аудиторией.

Следует отметить, что в истории телевидения объем информации никогда не до-
стигал современного показателя по значимости, широте аудитории и стремительному 
распространению.

Ключевые слова: культура речи, электронные медиа, оригинальные передачи, по-
литика языка, этика журналиста.

Информация – основной показатель деятельности журналистики. И не случай-
но крупнейшие в мире организации по производству медиапродукции называют 
«информационными агентствами». Информационные агентства «Франс пресс», 
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«Ассошиэйтед пресс», «Ройтэр», «Итар-тасс», «Юнайтэд пресс» главенствуют в инфор-
мационном пространстве (8, 3).

В средствах массовой информации среди передаваемых материалов большое ко-
личество составляют информационные жанры. По мнению ученого теоретика Дж. 
Маммедли, «Информационные жанры рассматриваются как мониторинг общества над 
событиями» (7, 310). Таким образом, основная задача информационных жанров опера-
тивно оценивать и передавать информацию. Основу события составляет факт. В пере-
воде с латинского «факт» означает «произошедший»; то есть, реальность, являющая-
ся объективной. В журналистике же факт – значимая информация, представляющая 
существенный общественный интерес. Основу информационных жанров составляют 
факты, излагаемые в различном формате. Само событие, информация о причинах его 
возникновения, заявление лица, уполномоченного в этом деле, формируют представле-
ние зрителя о происшествии.

Основная задача информационных программ – добывать новые сведения, форми-
ровать из них новостные программы и распространять их. Среди всего потока происхо-
дящих на планете событий самое важное место отводится выпуску новостей. Картину 
общественно-политических, экономических, социальных и культурных событий мира 
отображают новости. Все желающие получить информацию о событиях, происходящих 
в разных частях земного шара, и, естественно, в первую очередь происходящих в нашей 
стране, с надеждой и тревогой следят за выпуском новостей. Из-за большого потока ин-
формации выпуск новостей занимает большую часть эфирного времени, постоянно об-
новляется. Подход к изложению событий, уровень объективности в информационных те-
лепрограммах постоянно совершенствуется. Основной особенностью информационного 
вещания является максимальная объективность, а задача тележурналиста – объективно 
изложить факты. Необходимо узнать комментарии экспертов, специалистов и обозрева-
телей. Для зрителя очень важно, с каких позиций и в соответствии с какими критериями 
излагается информация. Объективность, оперативность, актуальность, надежность и по-
нятность информации является тут необходимым условием.

Если сконцентрировать внимание, то можно увидеть, что самая «оживленная ком-
ната» на телевидении – студия новостей. На английском языке эту комнату называют 
«news room». Виктория Маккаллах Кэрролл так представляет «news room»: «Студию 
телевизионных новостей нельзя сравнить ни с чем. Здесь постоянно и безостановочно 
звонят телефоны. Скрипят сканеры. Нервные голоса не умолкают… Для незнакомца – 
это хаос, переполох» (4, 11).

Информационные выпуски по характеру, объему, тематике, значимости, опера-
тивности материалов подразделяются на следующие виды: общие; тематические; 
специальные; чрезвычайные.

В общих новостях предоставляется самая разнообразная информация. Целью их яв-
ляется презентация всего многообразия событий. 

Тематические новости знакомят зрителей с экономическими, культурными, 
спортивными и другими событиями. Они рассчитаны на людей, интересующимися со-
бытиями в этой сфере.

Специальные выпуски посвящаются самым «острым» событиям; выборам, между-
народным конференциям, олимпиадам, чемпионатам, фестивалям и т.д.
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Чрезвычайные выпуски же посвящаются особо важным происшествиям, таким как, 
чрезвычайное положение, землетрясения, отставка президента, переворот и т.д.

Несмотря на то, что телевидение является средством массовой информации, про-
смотр каждой передачи необязательно носит массовый характер. В своих исследованиях 
относительно новостных программ Игнасио Рамоне утверждает: «Согласно докладу Tay 
dall, измеряющей количество американских новостных программ, процент ежедневных 
зарубежных событий, представленных в информационных программах, ниже в сравне-
нии с показателями середины 80-х годов. Стремительно растет число новостных спе-
циалистов за счет сокращения числа разработчиков политических тем. Образец такого 
события представил О.Дж. Симпсон: внимание прессы было приковано к американско-
му футболисту, обвиняемому в убийстве бывшей жены» (3, 97-98).

Хакан Эргюль в своей книге «Телевизияда хеберин магазинлешмеси» (Обыденность 
теленовостей) высказывает много ценных мыслей по этой теме. (2, 78). Он утверждает, 
что производимый индивидом новостной текст, который подвергается в процессе этого 
производства изменениям, исправлениям, ограничивает индивидов, влияющих на эти 
изменения. И поэтому, говоря о совершенстве новостного текста, необходимо воздер-
жаться от комментариев, будто то общественные события, экспериментальные заключе-
ния или же статистические факты. Подразумевается необходимость устранения коммен-
тариев при написании информационного текста.

Информационные программы обеспечивают предварительное знакомство с факта-
ми, событиями. Лишь посредством новостей невозможно обеспечить глубокие знания. 
По итогам сравнительных исследований, чтение газет и изучение новостей имеют тес-
ную связь, а просмотр телевизионных передач дает возможность лучше узнать жизнь 
знаменитых людей.

Новость – это событие, интересующее огромное количество людей, она должна 
распространяться в понятной народу форме. Новость, в первую очередь, это деятель-
ность, связанная с объяснением чего-либо. Новость рассчитана для людей с различными 
общественными взглядами, уровнем образования и культуры. Это могут быть рабочие, 
учителя, банкиры, промышленные работники, домохозяйки и т.д.

Язык информации, рассчитанной на широкие массы, должен быть доступным. Язык, 
используемый на телевидении, должен быть схож с языком, используемым в повседнев-
ной жизни. Язык телевизионных передач является основой для восприятия содержания 
текста. «Все журналисты, в том числе и тележурналисты, должны владеть стилисти-
ческими нюансами письменной и устной речи» (6, 312).  Неприемлемо сооб-
щать о вымышленных событиях в тексте профессионального журналиста. Самое глав-
ное, нельзя медлить с информацией, о которой знает ваш конкурент, поскольку он может 
ею воспользоваться.

Зритель выбирает между содержанием и представлением. В любом случае важно 
его несомненное «одобрение». Основными факторами при «одобрении» содержания 
выступают:

 Формат – выбор типа совмещения программной практики.
 Весомость – культурные ценности некоторых текстов. Зритель знаком с этими 

ценностями и одобряет их.
 Знаменитости – большой просмотр передачи за счет участия известных людей.
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 Презентация – намек на тему. 
 Доступность – уровень знания зрителей о проблеме. Если не удовлетворить куль-

турные или интеллектуальные нужды зрителя, это может привести к снижению рейтинга 
передачи.

 Программы в их разнообразии – сравнение с другими передачами, транслируемы-
ми в одно и то же время по другим каналам. Относительно влияют на уровень одобрения.

 Производственные ценности – могут подвергаться осуждению, если не будет иметь 
соответствующего содержания, особой съемочной площадки, музыки, динамики и т.д.

Самый простой способ определения одобрения – это «участие» зрителя в «получен-
ной» информации.

Для зрителя новость – это широкий и продолжительный обзор различных сведений. 
Большая часть представленной информации не вызывает интереса, остается без вни-
мания. Выбирая новость, мы так же задействованы в её подготовке и репрезентации. 
Рассмотрим же выбор новости и её значения из полученной информации. Большинство 
исследований новостей показывают, что новости представлены в определенных рамках. 
Эти рамки зависят от сбора информации и формы её разработки, а так же от того, как 
новость представлена зрителю.

Если говорить о новости как об информации, необходимо знать источник сведений, 
средства при коммуникации, аудиторию, учитывать их взаимовлияние. Оригинальность 
не в том, чтобы представить событие, а в том, чтобы представить его как новое. То есть, 
цель заключается в том, чтобы представить забытую новость с иной стороны. При под-
готовке новости для широкого зрителя именно доверие делает новость новостью. 

В современной журналистике элементы новизны, доверия, определяющие временные 
ценности, отличаются. Если на радио важны новизна и неожиданность содержания ин-
формации, то для газет основное значение отводится доверию. На телевидение же новиз-
на, неожиданность и доверие имеют значение в зависимости от ситуации. Впрочем, эти 
факторы бывают важны как для радио, так и для телевидения.

Информацию необходимо донести до слушателя вовремя, но это не означает, что 
неосвещенную ранее информацию нельзя представлять как новость. С другой стороны, 
устаревшая информация не вызывает интереса у слушателя. Ведь любая информация 
вызывает интерес не тогда, когда она произошла, а именно тогда, когда она была осве-
щена. Время – важный фактор в соперничестве медиаорганизаций. Если вовремя не ра-
спространить важную информацию, можно проиграть конкуренту, могут обвинить и в 
сокрытии важной информации. Информацию можно подразделить на три типа: «движи-
мая» новость – в такой новости важная роль отводится оперативности, выразительные 
средства отходят на второй план. К примеру, дорожные происшествия, уголовные но-
вости и т.д. «Выразительная» новость – в такой новости на первый план выносятся 
выразительные средства. Например, конференции, открытые заседания, научные собра-
ния и т.д. «Выразительно-движимая» новость – в таких новостях важную роль игра-
ют как оперативность, так и выразительность изложения. В качестве примера приведем 
новости различных церемоний и т.д.

Актуальность – близость по времени. Новости бываеют двух видов – новой или же 
актуальной.
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 Движение или выражение только реализуются. Это в основном, повторяемые 
или же самовольно распространяемые новости.

 Движение или выражение, если даже устарели, распространяются как новые. 
Иными словами, забытая информация появляется на повестке дня, становясь таким об-
разом новой. Такой тип новостей – особый продукт журналистского расследования.

Любое актуальное событие передается общественности посредством 
медиаструктуры. На самом деле общественная ценность зависит от быстроты представ-
ления информации. Распространение уже забытого события вызывает сомнение в плане 
его объективности. Событие, утратившее свою актуальность, не является «новостью».

Если подойти к информации с точки зрения её содержания, то здесь на первом плане 
пребывает качество, смысл приобретает первостепенное значение. Это информация по 
характеру своему является социальной информацией. Она зарождается в процессе об-
щения людей и относится к различным областям общественной жизни.

В истории телевидения объем информации никогда еще не был таким, как в 
современный период, по значимости, аудитории и стремительному распростране-
нию её уровень не был так высок. «Если это, с одной стороны, исходит из необходи-
мости оперативно освещать актуальную проблему как внутри страны, так и на уровне 
международных отношений, то, с другой стороны, должно аргументироваться развитием 
технических возможностей, информационных средств» (1, 68).

В новостных программах изображение может быть подвижным или же неподвижным, 
звуковым или беззвучным, заснятым камерой или же фотоаппаратом, визуальным сред-
ством. В телевизионных новостях основным законом является предоставление зрителю 
новостного текста вместе с изображением. Изображение должно дополнять и разъяснять 
новость. Причиной выбора аудиторией телевидения является качество изображения но-
востного выпуска. В особенности повышает доверие к новостям голосовое изображение. 
Однако ограничиться лишь одной составляющей тут нельзя, они должны дополнять друг 
друга. Даже без звука изображение должно быть понятным зрителю. «Изображенное» 
событие воспринимается лучше, чем прочитанное» (5, 325) Должно использоваться 
самая захватывающая часть изображения, которая лучше отражает событие. Изображе-
ние, не имеющее ничего общего с событием, может снизить интерес к нему. Это так 
же относится и к архивным изображениям. Неправильно повторно демонстрировать 
архивные изображения одного и того же события. Изображения фиксируются операто-
рами во время съемок с места событий. В телевизионных новостях такие изображения 
самые значимые и часто используемые. Очень важно соответствие новостного текста и 
изображения. Кроме того, значение имеет и качество изображения. Иногда технические 
данные с места событий препятствуют качественному изображению. В таких случаях 
репортер доверяется опыту оператора. Последний должен замечать малейшие измене-
ния и не упускать из виду детали во время съемки. Таким образом, роль оператора так 
же значима, как и роль репортера. И поэтому, руководство телевидения должно уделять 
большое внимание квалификации операторов.

Иногда новостиь без изображения – нормальное явление. Если новость очень инте-
ресная и значимая, может быть использована и любительская съемка. Это распростране-
но на сегодняшний день довольно широко. Благодаря камерам, смартфонам и интернет-
технологиям, в студии поступает огромное количество изображений. Самые значимые 
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из них используются в новостных выпусках. Примером могут служить новые любитель-
ские изображения террористического акта 11 сентября, которые поступают в студии. 
Если даже у телевидения имеются свои снимки, но поступили более интересные,, они 
также могут быть использованы.
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ФАКТІВ В ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРОГРАМАХ
 Інформація – основна складова діяльності у журналістиці. Тому інформаційні жан-

ри складають високий відсоток серед матеріалів у засобах масової інформації. Основне 
завдання інформаційних програм – здобувати нові відомості, формувати з них програ-
ми новин і поширювати їх. Серед усього потоку подій, зафіксованих на планеті, саме 
важливе місце відводиться випуску новин. Картину суспільно-політичних, економічних, 
соціальних і культурних подій у світі відображають новини. Підготовка і поширення 
новин потребує від журналістів оперативності і точності. Говорячи про новини як про 
інформацію, необхідно ознайомитися із джерелом інформації, засобами комунікації, ау-
диторією. 

Варто відзначити, що в історії телебачення обсяг інформації ніколи не досягав су-
часних показників, виходячи зі значення інформації, широти аудиторії і стрімкому по-
ширенню. 

Ключові слова: культура мовлення, електронне медіа, оригінальні передачі, політи-
ка мови, журналістська етика.
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TRANSFORMATION OF FACTS IN EVENTS IN INFORMATION PROGRAMS
The article deals with the problems of journalism. As we know, the profession of a journal-

ist is diffi cult, risky and requires a lot of responsibility. The formation of professional ethics 
of journalism in Azerbaijan goes back to the XX th century. Later, our writers followed this 
principle as well.

Key words: language policy, speech culture, original programme, journalistic ethics
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КУЛЬТУРА ЧТЕНИЯ И КУЛЬТУРА РЕЧИ

Культура чтения – путь к продуктивной и самостоятельной работе с книгой, 
журналом и газетой. Культура чтения – широкое понятие, в него входят: примене-
ние научно обоснованных методов работы с книгой в их многообразии и взаимосвязи; 
повышение уровня культуры письменной речи с целью записывания прочитанного и при-
менение разнообразных видов записей; приобретение навыков логического мышления и 
овладение тем, что можно назвать «логикой чтения»; усовершенствование памяти; 
воспитание такого внимания и интереса, которые обеспечивают глубокое усвоение и 
прочное запоминание прочитанного; умение планировать свою работу и заниматься 
систематически; организованное и умелое использование всех видов библиотечной и би-
блиографической помощи.

Под словосочетанием «культура речи» понимается совокупность таких качеств, 
которые оказывают наибольшее воздействие на адресата с учетом конкретной об-
становки и в соответствии с поставленной задачей. К ним относятся: содержатель-
ность, логичность, доказательность, ясность и понятность, убедительность, чисто-
та речи. Понятие «культура речи» тесно связано с закономерностями и особенностя-
ми развития и функционирования языка, а также с речевой деятельностью во всем ее 
многообразии. Оно включает в себя еще и определенную, предоставляемую языковой 
системой возможность, находить для выражения конкретного содержания в каждой 
реальной ситуации общения новую речевую форму.

Ключевые слова: культура чтения, речь, логика чтения.

Культура чтения – путь к продуктивной и самостоятельной работе с книгой, журна-
лом и газетой. Культура чтения – широкое понятие. В него входят: применение научно 
обоснованных методов работы с книгой в их многообразии и взаимосвязи; повышение 
уровня культуры письменной речи с целью записывания прочитанного и применение 
разнообразных видов записей; приобретение навыков логического мышления и овладе-
ние тем, что можно назвать «логикой чтения»; усовершенствование своей памяти; вос-
питание такого внимания и интереса, которые обеспечивают глубокое усвоение и про-
чное запоминание прочитанного; умение планировать свою работу и заниматься 
систематически;организованное и умелое использование всех видов библиотечной и 
библиографической продукции. Читатель должен стремиться к усвоению методов 
работы с книгой, а также использовать примеры, высказывания выдающихся представи-
телей отечественной культуры, усваивать лучшие достижения наших современников в 
этой области. Книг очень много, и поэтому читатель должен особое внимание обратить 
на их выбор, вдумчивое планирование чтения с учётом экономии и целесообразного ис-
пользования времени. Работая с книгой, организуя свой умственный труд, надо с пользой 
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употреблять каждую минуту; надо ценить время при самостоятельной работе и подби-
рать книги, в первую очередь, саме необходимые, рекомендованные для изучения. Выбор 
книг имеет огромное значение. Хорошие книги, передовая литература обогащают чело-
века знаниями. Литература призвана не только развиваться соответственно требованиям 
народа, но обязана развивать его вкус, поднимать его требования, обогащать его новыми 
идеями, вести народ вперёд. Со времён глубокой древности сохранились свидетельства 
об уважении и любви передовых людей к лучшим книгам – выдающимся произведениям 
человеческого гения. Чтение плохих книг оказывает дурное влияние, тормозит развитие 
человека, отравляет его сознание, наконец, отнимает время, которое можно было бы с 
пользой употребить на какое-либо иное, более полезное дело. Великий русский 
мыслитель В.Г. Белинский, настаивая на тщательном выборе книг, указывал: «…плодом 
неразборчивого чтения будет преждевременная мечтательность, пустая и ложная иде-
альность, отвращение от бодрой и здоровой деятельности, наклонность к таким чув-
ствам и положениям в жизни. С запросами о выборе книг и за соответствующими справ-
ками читатель может обращаться к библиотечным работникам, которые должны реко-
мендовать ему лучшую книгу. Эта помощь имеет серьёзное значение, так как на практи-
ке приходится считаться с тем неизбежным фактом, что среди моря уже готовых книг, 
непрерывно вливающегося в библиотеки, имеется немало книг плохих…Вместе с тем 
появляются превосходные книги начинающих или малоизвестных авторов, которые осо-
бенно важно вовремя отметить и рекомендовать широкому кругу читателей. Библиоте-
карь должен вовремя заметить и исправить неразвитые вкусы некоторых читателей, 
вдумчиво и тактично направить их чтение в правильное русло. При поиске необходимой 
литературы и с целью первоначального ознакомления с книгой каждый читатель может 
использовать также справочные отделы библиотек, каталоги, выставки и организуемые в 
библиотеках консультации и лекции. Работая с книгой в библиотеке, в читальне следует 
выяснить, какая справочная и вспомогательная литература по изучаемому вопросу здесь 
имеется, а также какие библиографические консультации, письменные или устные ука-
зания (например, рекомендательные списки), очные или заочне, здесь или в других мес-
тах можно получить. Как правильно указывал академик С.И. Вавилов, «даже узнав о 
существовании книги, читатель во многих случаях не имеет никаких сведений о её цен-
ности и качестве. Читатель должен достать книгу, просмотреть или прочитать её, только 
на опыте убедиться, что она, как это случается, плоха, или ему не подходит, ему прихо-
дится повторять довольно длительную и сложную операцию, которую, вероятно, уже 
проделали ранее многие другие». Надо широко использовать критико-библиографичес-
кие материалы, имеющиеся в библиотеках и в других учреждениях, чтобы иметь воз-
можность своё основное внимание и время уделять не столько поискам и подборке луч-
ших книг, сколько главным образом работе с этими книгами. Навыки умелого использо-
вания библиотек для работы с книгой являются одним из элементов культуры чтения. 
Ориентируясь в книжном богатстве, надо разобраться и в своеобразии каждой книги. В 
этом отношении большую помощь читателю может оказать библиография, т. е. та 
отрасль знания, которая учитывает, описывает и критически оценивает всю существую-
щую литературу. Библиография является одним из важнейших источников и средств 
пропаганды лучших, передовых произведений. Её роль исключительно велика в связи с 
тем, что количество книг и изданий, которыми располагают читатели во всём мире, 
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огромно; общее число их, вероятно, никому в точности не известно. Надо регулярно про-
сматривать библиографическую литературу: она сориентирует читателя среди наиболее 
ценных изданий и даст им принципиальную оценку, рекомендует тот или иной порядок 
чтения и, конечно, сократит время, которое читатель должен употребить на поиск книг и 
статей. Выбору книг для чтения содействуют разнообразные справочные и 
энциклопедические издания, однако при условии использования их новейших выпусков, 
с учётом высказываний критики об их содержании. Библиографические указатели име-
ются в конце многих специальных книг, брошюр, журнальных статей. Пользуясь уже 
составленными и опубликованными библиографическими пособиями, следует допо-
лнять собственные списки просмотренных и выбранных для чтения книг и статей, а так-
же определять порядок их дальнейшего просмотра и непосредственного ознакомления с 
ними. При этом не следует бояться «утонуть в океане литературы». Поиск книг для чте-
ния по определённому плану, с целесообразной последовательностью, скоро даст 
положительные результаты при условии настойчивой работы читателя. Составляя би-
блиографию произведений по какому-либо предмету, читатель может включить туда как 
общие справочные пособия в помощь своей самостоятельной работе, так и пособия, спе-
циально относящиеся к той книге или к тем сочинениям, которые читатель непосред-
ственно изучает. В качестве справочного материала иногда могут быть полезны также 
некоторые «Примечания», «Комментарии», «Указатели имён», «Предметные указатели», 
а также «Приложения» (в виде разнообразных списков, иллюстраций, таблиц и т. п.). 
Привлекая к своей работе различные справочные издания, читатель вооружает себя 
вспомогательной литературой для исследования тех или других проблем, вопросов, фак-
тов. В процессе работы с книгой надо пользоваться также наглядными справочными по-
собиями (альбомами, картами и т.д.). Последние помогают лучше понять, запомнить и 
усвоить определённые факты, о которых написано в книге, журнале, газете. В научной 
книге всегда могут встретиться термины или обозначения, без понимания которых чита-
тель не сможет усвоить прочитанный текст. Чтобы лучше понимать его, надо привлекать 
к работе толковые словари, справочники, разъясняющие непонятные слова, выражения, 
специальные термины, обозначения, знаки, а также словари иностранных слов. Читате-
ли философских и других научных произведений должны преодолеть все трудности при 
понимании терминов, выписывать их с целью последующего разъяснения, иногда даже 
составлять для себя необходимые словари специальных слов и выражений к этим про-
изведениям. Работая со справочной литературой, можно получать необходимые 
разъяснения не только о специальных терминах, но и об именах, которые встречаются в 
книгах, о самих деятелях, об их роли и значении в той или иной отрасли знаний, в техни-
ке, в истории и т.д. Работа над выяснением и пониманием научных терминов содействует 
воспитанию логического мышления читателя вследствие того, что он оперирует 
научными понятиями, сравнивает и различает их, даёт им определения, чтобы уяснить 
их объём и содержание. Во избежание путаницы читатель должен усвоить правильное 
определение понятий, которыми он оперирует во время чтения, а встречая новые поня-
тия, отмечать их и искать в справочниках их определение. Помимо терминов, 
выражающих отдельные понятия, читателю следует уточнять также и общий смысл 
«крылатых слов», фраз, пословиц и поговорок, встречающихся в тексте книг. Глубокое 
понимание и верное истолкование суждений, содержащихся в тексте, связано с 
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толкованием слов и предложений того языка, на котором поданы эти суждения. Работая 
с научной книгой, нельзя допускать, чтобы непонятные слова, термины, выражения во-
спринимались механически, без понимания их смысла. «Книга, имеющая столь важное 
значение для человека…, остаётся немою не только для того, кто не умеет читать, – пи-
сал К. Д. Ушинский, – но и для того, кто прочитав механически страницу, не сумеет из-
влечь из мёртвой буквы живой мысли». Значение справочной литературы для работы с 
книгой исключительно велико. Навык её использования является одним из существенных 
элементов культуры чтения. Выбор и просмотр книг нередко происходят одновременно. 
Конечно, можно и не видя книг, только по указаниям преподавателей, консультантов или 
по каталогам библиотеки и библиографическим описаниям выбрать книги или статьи 
для чтения, составить себе те или иные списки книг в соответствии с планом занятий. Но 
для дальнейшей работы надо переходить к самим книгам, брать их в руки, рассматри-
вать, знакомиться с содержанием и особенностями каждой в отдельности. Общий про-
смотр книг перед их чтением воспитывает навыки быстрого понимания книг. 
Опытнейшие читатели постоянно указывали на необходимость ознакомления с книгами. 
Повторный просмотр книг или своих записей о книгах улучшает усвоение материала, 
укрепляет знания о прочитанном и побуждает к возникновению новых мыслей. 
Внимательный просмотр книг позволяет опытному читателю быстро и вместе с тем глу-
боко разбираться в их содержании. Инструкциями о том, как пользоваться книгой, 
бывают дополнены некоторые учебники и самоучители, словари иностранных слов, 
справочные издания по специальным вопросам технических, физико-математических, 
экономических и других наук, а также издания, в которых применяют специальные со-
кращения или сложное распределение материала, требующее предварительного озна-
комления читателя с ним. С книгой надо работать активно, всесторонне разбираясь в 
каждом произведении. Формальное и поверхностное отношение к книге скрывает от 
читателя основной смысл прочитанного. «Читатель – это ещё ничего не значит, – 
указывал К.Д. Ушинский, – что читать и как понимать читаемое, – вот в чём главное 
дело». Выбирая книги и просматривая их, определяя при этом порядок последующего 
ознакомления с ними и план работы, надо помнить о необходимости организации систе-
матического чтения: тщательный выбор и подборка книг являются его необходимым 
условием. Чем больше читают хороших книг, тем больший опыт приобретают и в отно-
шении дальнейшего выбора и подбора книг для систематического чтения. Работа с кни-
гой должна помогать формированию правильного, передового, научного мировоззрения. 
Занятия в учебном заведении систематически расширяют кругозор студентов и помога-
ют им впоследствии правильно организовать свой умственный труд при самостоятель-
ной работе с книгой.

Под словосочетанием «культура речи» понимается совокупность таких качеств, 
которые оказывают наибольшее воздействие на адресата с учетом конкретной обстанов-
ки и в соответствии с поставленной задачей. К ним относятся: содержательность, логич-
ность, доказательность, ясность и понятность, убедительность, чистота речи. Как видно 
из данного определения, речевая культура не ограничивается только понятием правиль-
ности речи и не может быть сведена, по словам В.Г. Костомарова, к перечню запретов 
и догматическому определению «пра вильно – неправильно». Понятие «культура речи» 
тесно связано с закономерностями и особенностями развития и функционирования 
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языка, а также с речевой деятельнос тью во всем ее многообразии. Оно включает в себя 
еще и определенную, предоставляемую языковой системой воз можность находить для 
выражения конкретного со держания в каждой реальной ситуации речевого общения но-
вую форму. Культура речи вырабатывает на выки регулирования отбора и употребления 
языковых средств в процессе речевого общения, помогает сформиро вать сознательное 
отношение к их использованию в рече вой практике. Для построения объективной, чуж-
дой вкусовым оценкам теории культуры речи, – пишут в статье «Теория речевой деятель-
ности и культура речи» В.Г. Костомаров, А.А. Леон тьев и B.C. Шварцкопф, – необходимо 
обращение к психо лингвистике или – шире – к теории речевой деятельности. Централь-
ное понятие «правильность» речи – литературно-язы ковая норма – не может быть опред-
елено, исходя лишь из внутренних системных факторов языка, и требует изучения, в 
частности, психологических законов, управляющих рече вой деятельностью. Наряду с 
социологическими факторами, эти последние в значительной степени определяют «нор-
му» и – шире – «культурность» литературного выражения». Поэтому каждый, кто желает 
повысить свою культуру речи, должен понять: что такое национальный язык; в каких 
формах он существует; чем письменная речь отличается от устной; какие разновидности 
характерны для устной речи; что собой представляют функциональные стили; почему в 
языке существуют фонетические, лек сические, грамматические варианты; в чем состоит 
их различие. А также, безусловно, необходисоть усвоить и развить навыки отбора и упо-
требления языковых средств в процессе общения.

В связи с этим, необходимо, прежде всего, овладеть нормами литературного языка.
Основой культуры речи является литературный язык. Он составляет высшую фор-

му национального языка. В на учной лингвистической литературе выделены основные 
признаки литературного языка. К ним относятся: усовершенствование; устойчивость 
(стабильность); обязательность для всех носителей языка; нормированность; наличие 
функциональных стилей.

Литературный язык обслуживает разные сферы челове ческой деятельности: полити-
ку, науку, словесное искусство, образование, законодательство, официально-деловое об-
щение, неофициальное общение носителей языка (бытовое общение), межнациональное 
общение, печать, радио, телевидение.

В зависимости от целей и задач, которые ставятся в процессе общения, происхо-
дит отбор различных языко вых средств. В результате создаются своеобразные разно-
видности единого литературного языка, называемые функ циональными стилями.

Термин функциональный стиль подчеркивает, что раз новидности литературного 
языка выделяются на основе той функции (роли), которую выполняет язык в каждом 
конкретном случае.

Обычно различают следующие функциональные стили: 1) научный, 2) официально-
деловой, 3) газетно-публицистический, 4) разговорно-обиходный.

Стили литературного языка чаще всего сопоставляют ся на основе анализа их лексичес-
кого состава, так как именно в лексике заметнее всего проявляется различие между ними.

Закрепленность слов за определенным стилем речи объясняется тем, что в лекси-
ческое значение многих слов, помимо предметно-логического содержания, входит и 
эмоционально-стилистическая окраска. Сравните: мать, мамa, ма, отец, папа, па. Слова 
каждого ряда имеют одно и то же значение, но различаются стилистически, используются 
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в разных стилях. Мать, отец преимущественно употребляются в официально-деловом 
стиле, остальные слова – в разговорно-обиходном.

Если сопоставить синонимические слова: нехватка – дефицит, глазник – окулист, 
большущий – гигантский, то нетрудно заметить, что эти синонимы тоже отличаются 
друг от друга не по смыслу, а своей стилистической окраской. Первые слова каждой 
пары употребляются в разговорно-обиходной, а вторые – в научно-попу лярной, публи-
цистической, официально-деловой речи.

Помимо понятия стилистической окраски, слово способно выражать чувства, а так-
же оценку различных явле ний реальной действительности. Выделяются две группы 
эмоционально-экспрессивной лексики: слова с положительной и отрицательной 
оценкой. Сравните: отличный, прекрасный, превосходный, (положительная оценка); 
отвратительный, грубиян (отрицательная оценка). Приведем слова с разной оценкой, 
которые характеризуют человека: умница, герой, глупец.

В зависимости от того, какая эмоционально-экспрессивная оценка выражается в 
слове, оно употребляется в различных стилях речи. Эмоционально-экспрессивная лек-
сика наиболее полно представлена в разговорно-обиходной речи, которая отличает-
ся живостью и меткостью изложения. Характерны экспрессивно окрашенные слова и 
для публицистического стиля. Однако в научном и официально-деловом стилях речи 
эмоционально окрашенные слова, как правило, неуместны.

В обиходно-бытовом диалоге, характерном для устной речи, употребляется пре-
имущественно разговорная лексика. Она не нарушает общепринятых норм литератур-
ной речи, однако ей свойственна известная свобода. Например, когда вместо выражения 
сушильный аппарат (quruducu cihaz) употребляется словo сушилка, вполне допустимое в 
разговорной речи, но неуместнoе при официальном, деловом общении.

Слова разговорного стиля отличаются большой смысловой емкостью и красочнос-
тью, придают речи живость и экспрессивность.

Разговорные слова противопоставляются книжной лексике. К ней относятся слова 
научного, газетно-публицистического и официально-делового стилей, представленные 
обычно в письменной форме. Лексическое значение книжных слов, их грамматическая 
оформленность и произношение подчиняются установившимся нормам литературного 
языка, отклонение от которых недопустимо.

Сфера распространения книжных слов неодинакова. Наряду со словами, общими 
для научного, газетно-публицистического и официально-делового стилей, в книжной 
лексике есть и такие, которые закреплены только за ка ким-нибудь одним стилем и со-
ставляют их специфику. Например, терминологическая лексика употребляется главным 
образом в научном стиле. Ее назначение состоит в том, чтобы дать точное и ясное пред-
ставление о научных понятиях (например, технические термины – биметалл, центри-
фуга, стабилизатор; медицинские термины – рентген, ангина, диабет; лингвистические 
термины – морфем, аффикс, флексия и др.).

Для публицистического стиля характерны отвлеченные слова с общественно-поли-
тическим значением (гуманность, прогресс).

В деловом стиле – официальной переписке, правительственных актах, речах – упо-
требляется лексика, отражающая официально-деловые отношения (пленум, сессия, резо-
люция). Особую группу в составе официально-деловой лексики образуют канцеляризмы 
(доклад).
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В отличие от разговорно-бытовой лексики, для кото рой характерна конкретность зна-
чения, книжная лексика является преимущественно абстрактной. Термины книжная и 
разговорная лексика являются условными, так как они не обязательно связываются с пред-
ставлением только об одной какой-либо форме речи. Книжные слова, типичные для пись-
менной речи, могут употребляться и в устной форме речи (научные доклады, публичные 
выступления и др.), а разговорные – в письменной (в дневниках, бытовой переписке и т. д.).

К разговорно-обиходной примыкает просторечная лексика, которая находится за 
пределами стилей литературного языка. Просторечные слова употребляются обычно в 
целях сниженной, грубоватой характеристики явлений и предметов реальной действи-
тельности. В официально-деловом общении эти слова недопустимы, а в обиходно-разго-
ворной речи их следует избегать.

Однако не все слова распределяются между различными стилями речи. В азербай-
джанском языке имеется большая группа слов, употребляемых во всех стилях без исклю-
чения и характерных как для устной, так и для письменной речи. Такие слова образуют 
фон, на котором выделяется стили стически окрашенная лексика. Их называют стилис-
тически нейтральными. 

Различие между стилями обнаруживается и при анализе морфологических форм. Так, 
в научном стиле предпочтение отдается глаголам несовершенного вида 3-го лица насто-
ящего времени, часто используются причастия и деепричастия, краткие прилагательные, 
сложные предлоги и союзы .

В официально-деловом стиле так же, как и в научном, часто встречаются причастия 
и деепричастия. Помимо этого, для официально-делового стиля характерно отсутствие 
форм глаголов и личных местоимений 1-го и 2-го лица, а формы 3-го лица глагола и мес-
тоимения выступают в неопределенном значении.

Для газетно-публицистического стиля характерны следующие характеристики: речь 
часто ведется от первого лица; глагол в первом лице настоящего времени использует-
ся для описания событий, происходивших в прошлом; прилагательные нередко дают-
ся в превосходной степени, существительные в родительном падеже выступают в роли 
несогласованных определений. Разговорно-обиходный стиль имеет свои особенности. 
К ним относятся: преобладание глаголов над существительными; частое употребле-
ние личных местоимений (я, ты, мы), частиц; использование междометий в качестве 
сказуемых; употребление настоящего времени в значении прошедшего; наличие особых 
звательных форм, а также неизменяемых форм; отсутствие причастных, деепричастных 
и кратких форм прилагательных. Только в текстах разговорно-обиходного стиля допус-
тимо упрощение склонения словосочетаний.

Каждый стиль отличается не только в лексическом, морфологическом отношении, 
но и в синтаксическом.

Так, для научного стиля характерно наличие прямого порядка слов; преобладание 
сложных предложений; широкое использование» вводных слов и выражений.

Официально-деловой стиль отличается использованием номинативных предложе-
ний, осложненных обособленными оборотами и рядами однородных членов; употребле-
нием условных конструкций, особенно, в различного рода инструкциях.

В синтаксисе разговорно-обиходного стиля реализуются общие свой-
ства – экспрессивность, оценочность, стремление к экономии языковых средств, 
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неподготовленность. Это проявляется в частом употреблении неполных, безличных, 
вопросительных предложений.
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застосування науково обґрунтованих методів роботи з книгою в їх різноманітті та 
взаємозв’язку; підвищення рівня культури писемного мовлення з метою записування 
прочитаного і застосування різноманітних видів записів; придбання навичок логічно-
го мислення і оволодіння тим, що можна назвати «логікою читання»; удосконалення 
пам’яті; виховання такої уваги і інтересу, які забезпечують глибоке засвоєння і міцне 
запам’ятовування прочитаного; засвоєння і застосування наукових вказівок в галузі гігі-
єни розумової праці; вміння планувати свою роботу і займатися систематично; органі-
зоване і вміле використання всіх видів бібліотечної та бібліографічної допомоги.

Під словосполученням «культура мови» розуміється сукупність таких якостей, які 
найбільше впливають на адресата з урахуванням конкретної обстановки і відповідно 
до поставлених завдань. До них належать: змістовність, логічність, доказовість, яс-
ність і зрозумілість, переконливість, чистота мови. Поняття «культура мови» тіс-
но пов’язане з закономірностями і особливостями розвитку та функціонування мови, 
а також з мовної діяльністю у всьому її різноманітті. Воно включає в себе ще й певну, 
що надається мовною системою, можливість знаходити для вираження конкретного 
змісту в кожній реальній ситуації мовного спілкування нову мовну форму.

Ключові слова: культура, читання, мова, логіка читання, гігієна розумової праці.
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CULTURE OF READING AND CULTURE OF SPEECH
The culture of reading – is the way to productive and independent work with the book, jour-

nal and newspaper. This concept includes: application of scientifi cally based methods of work-
ing with the book in their diverse and mutual relations, increasing the level of culture of written 
speech with the aim of writing and applying the various kinds of records, gaining the skills of 
logical thinking and acquisition of the logic of reading, improving memory, training of those 
kinds of interests and attention that provide deep assimilation and application of scientifi c 
guidance in the area of hygiene of brainwork, ability to plan your work and engage systematic, 
organized and qualifi cated using of all kinds of library and bibliographic help.

The defi nition of “the culture of speech” is closely connected with conformities and pecu-
liarities of development and funсtioning of the language and also with vocal activity. Besides 
it includes certain opportunity to fi nd a new vocal form to express concrete contents according 
to each real situation of using the language as a means of intercourse. 

Key words: culture, reading, speech, reading, logic, hygiene of mental work.
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АНАЛИЗ ФРЕЙМА «АЗЕРБАЙДЖАН – СТРАНА/ТЕРРИТОРИЯ» 
В АНГЛОЯЗЫЧНОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ

(НА ОСНОВЕ МАТЕРИАЛОВ ГАЗЕТЫ «THE WASHINGTON TIMES», США)

Данная статья посвящена исследованию структуры концепта «Азербайджан» в 
англоязычном политическом дискурсе на основе материалов американской газеты «The 
Washington Times». Существует много способов описания фреймов, которые состав-
ляют структуру знаний концепта в когнитивной лингвистике. В рамках когнитивного 
подхода автор статьи исследует фрейм «Азербайджан – Страна / Территория», ко-
торая представляет важную информацию о концепте «Азербайджан». Посредством 
фреймового анализа было отмечено, что данный концепт является неотъемлемой час-
тью сознания всей мировой общественности.

Ключевые слова: политический дискурс, концепт «Азербайджан», фреймовый ана-
лиз, газета «The Washington Times», фрейм «Страна / Территория».

При исследовании какого-либо концепта в когнитивной лингвистике важно раскрыть 
суть и узнать объем передаваемой информации, которая содержит данный концепт. В 
зависимости от определенных социально-политических и исторических условий, 
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концепты, находясь в динамике, отличаются друг от друга, в соответствии с содержани-
ем своих информационных структур. Структура концепта состоит из фреймов, прини-
мающих участие в формировании когнитивной базы политического дискурса, а также в 
создании вербальных знаний в человеческом сознании. Фреймы имеют особое значение 
для изучения «собранной» или «упакованной» информации в концептосфере дискурса. 

Прежде всего, возникает вопрос об источнике информации во фреймах. 
А. А. Абдуллаев отмечает, что этот феномен связан с опытом человека, приобре-

тенного ранее. По мнению А. А. Абдуллаева: «Десятилетиями в теории когнитивного 
учения одним из наиболее важных результатов является идея о неотъемлемой взаимос-
вязи происходящих процессов в человеческом сознании, а также о пояснении и пони-
мании создания языковой информации. Действительно, понимание любой новой ситуа-
ции, прежде всего, приводит к поиску в памяти похожей, близкой ей ситуации. Для того, 
чтобы проанализировать и понять новую информацию, мы должны обратиться к ранее 
обретенному опыту, который сохранен в нашей памяти» [5, s. 8]. 

Значит, информационный источник фреймов – основанная на прошлом опыте и за-
печатленная в нашей памяти ситуационная модель. 

Кроме того, в научной литературе понятие фрейм имеет разные пояснения. Рассмо-
трим некоторые из них. 

В словаре когнитивной лингвистики фрейм представляется как схематизированный 
опыт или как структура знаний. Там же отмечено: «Фрейм, то есть схематизированный 
опыт (структура знаний) представлен на концептуальном уровне и сохраняется в памяти 
в течение длительного времени, в человеческом опыте, особенно имеющем отношение 
к элементам и объектам сцен, ситуаций или событий, связанных с культурой». Помимо 
этого, информация, которой обладает фрейм, в словаре описывается следующим обра-
зом: «Фреймы включают в себя разного рода информацию о предметах и об отношениях 
между предметами» [7, p. 85].

В словаре «Лингвистических терминов» Т. В. Матвеева отмечает, что теория фрей-
мов используется в исследовании концептосферы языка. О фрейме и о теории фреймов 
она пишет следующее: «ФРЕЙМ (схема, сценарий, когнитивная модель) – в когнитивной 
лингвистике и лингвокультурологии: когнитивная схема на базе определенного понятия, 
служащая для представления соответствующей ситуации. Это модель представления 
концепта и ситуации, а также способ существования в языковом сознании ментальных 
явлений. Фрейм представляет собой структуру данных, отвечаюших структуре опреде-
лённой типовой ситуации и речевого общения (например, таких, как празднование дня 
рождения, поездка в общественном транспорте, визит к врачу). Аналогичным образом, 
через типичный ситуативный контекст и последовательность действий можно предста-
вить отдельные понятия (концепты), например: «врач», «телефон», «танцы». На основе 
многократного участия в стереотипных ситуациях наше сознание снимает и сохраняет 
их сценарий, что в дальнейшем дает возможность пользоваться этой схемой как основой 
речевого поведения в подобных ситуациях, уточняя его соответственно варьированию 
самой ситуации» [3, с. 517-518].

Таким образом, фреймы состоят из группы слов, объединяющих в себе информа-
цию, созданную благодаря определенному опыту, которая в разных типических ситуаци-
ях «направляет» человеческую деятельность. А уровень искусства пользоваться этими 
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координирующими знаниями зависит от фактора мышления и интеллекта, которые ин-
дивидуальны для каждой отдельной личности. 

Необходимо учитывать то, что являясь связанными друг с другом понятиями, 
термины фрейм и концепт в тоже время отличаются. Например, Т. В. Матвеева отмечает, 
что независимо от своего объема, обладая более богатым фундаментом, концепт харак-
теризуется как источник информации. Автор пишет: «При этом следует учитывать, что 
фрейм всегда беднее концепта, как шаблонная схема всегда беднее живой действитель-
ности» [Там же.].

По нашему мнению, фреймы похожи на содержание различных словарей, и инфор-
мация, отображенная с помощью фреймов, является «энциклопедическим знанием» и 
может объяснить суть концепта. Например, иногда для того, чтобы получить какую-ли-
бо информацию, мы обращаемся к толковым или энциклопедическим словарям. Здесь 
концептом можно считать слово, содержащееся в словаре, а фреймом – определение, 
объясняющее смысл этого слова. 

Кроме того, высказанная А.А. Абдуллаевым и Т.В. Матвеевой мысль о взаимосвязи 
фрейма с человеческим опытом основана на эмпирической деятельности общества под 
влиянием внешних факторов. 

Используя фреймовый анализ в данной статье в рамках англоязычного политичес-
кого дискурса (на основе политических статей газеты «The Washington Times»), опишем 
фреймы, входящие в структуру концепта «Азербайджан». 

Начальная информация, представленная в структуре концепта, – то, что Азербай-
джан является независимым государством, имеющим свою территорию. На основе этой 
информации можно отделить фреймы «Азербайджан – Страна / Территория» и «Азер-
байджан – Государство». 

Представление фреймов «страна» и «государство», как разных структур знаний, про-
исходит благодаря мысли А. Н. Баранова о квазисинонимии между фреймами. По его мне-
нию: «Примером межфреймовой квазисинонимии могут служить слова страна и государ-
ство. Слово государство – как в первом (функции государства), так и во втором значении 
(европейские государства), является воплощением фрейма ВЛАСТЬ, а страна – фрейма 
Пространство. Именно поэтому можно обнаружить довольно много контекстов, в которых 
их взаимозамена нежелательна или просто невозможна …» [1, с. 289]. Таким образом, бу-
дет правильней представить слова «страна» и «государство» примерами квазисинонимии 
между фреймами на материалах современных политических текстов. 

Фрейм Азербайджан – Страна / Территория делится на субфреймы: 
1) «Азербайджан – Страна»;
2) «Азербайджан – Пространство»;
3) «Азербайджан – Административное деление и географические объекты».
1) Субфрейм «Азербайджан – Страна» в газете «The Washington Times» выражается 

словом «the country», и в этом контексте Азербайджан воспринимается как страна, име-
ющая определенную территорию, границы:

«I have experienced Azerbaijani hospitality while visiting the country» [6, p. 2]. 
«Во время посещения страны меня впечатлило азербайджанское гостеприимство». 

Здесь автор подчеркивает, что гостеприимство – это особенность азербайджанского на-
рода.
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 «As a secular, Muslim-majority country, Azerbaijan is on the frontlines in the fi ght for 
freedom and democracy against radicalized Islam and terrorism» [6, p. 3]

«Светская страна Азербайджан с преобладающим мусульманским населением на-
ходится в первых рядах в борьбе за свободу и демократию против радикального ислама 
и терроризма». – Метафора «Azerbaijan is on the frontlines» определяет политику Азер-
байджана, направленную на развитие свободы и демократии, и являясь мусульманской 
страной, она одновременно ведет активную борьбу с религиозным экстремизмом и тер-
роризмом. 

«Azerbaijan is a multicultural society with a tradition of tolerance and warm hospitality» 
[6, p. 5].

«Азербайджан – мультикультурное общество с традициями толерантности и госте-
приимства».

В приведенных выше примерах следующие фразы подчеркивают региональную 
важность страны; «strategic country» (стратегическая страна); «a secular, Muslim-majority 
country» (светская страна, с преобладанием мусульманского населения).

2) Субфрейм «Азербайджан-пространство» представляет концепт как территорию, 
пространство, имеющее определенные географические координаты или как «локус». 

В когнитивной лингвистике понятие «Локус» является одним из терминов, 
выражающих категорию пространства. 

Используемое в естественных науках латинское слово “locus” впервые в науке о 
лингвистике начал использовать Й. М. Лотман. Вопрос: «Что такое Локус?» Й. М. Лот-
ман объясняет следующим образом: «Локус» (на лат. – «locus») – место, где совершается 
некоторый процесс» [2, с. 331].

В англоязычных источниках слово «локус» определяется следующим образом: 
«Локус – другое название литературного или риторического топоса, и является мето-

дом строения аргументов» [10].
Слово «locus» (во множественном числе «loci») в переводе с латинского означает 

“местоположение” [11].
Обратим внимание на толкования слова «locus» в электронном словаре Merriam-

Webster: 
Простое определение слова локус: «Центральное или основное место чего-либо 

происходящего или обнаруженного».
Всестороннее определение слова локус:
1. а) место происхождения или нахождения какой-либо вещи: площадь, местопо-

ложение; 
 б) центр действия, внимания или концентрации.
2. множество точек, которые определяются с условием указанного места располо-

жения;
3. место расположения конкретного гена или аллели в хромосоме (термин, 

используемый в естественных науках, – (примеч. автора) [9].
Исходя из приведенного, выше субфрейм «пространство» связан с одним из 

универсальных философских категорий, направляющей человека в познании себя и 
окружающего мира со дня его рождения – категорией пространства или места. Это поня-
тие сочетает в себе такие свойства, как определенное месторасположение материальных 
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объектов; размещение различных предметов в окружающей среде. Но следует отметить, 
что закономерности размещения предметов в пространстве отличаются. 

О важности категории пространства Р. А. Мехтиев пишет: 
«Свойства объектов быть протяженными, занимать место среди других, граничить с 

другими объектами, находиться «слева», «справа», «ниже», «выше» и т.д. выступают как 
наиболее общие характеристики пространства» [4, с. 329].

Таким образом, окружающая нас среда состоит из занимающих определенное место 
предметов разных размеров, которые находятся в статическом или динамическом по-
ложении. 

Кроме того, мы хотели бы отметить, что пространство, как одно из основных кате-
горий, играет важную роль в создании взгляда на мир, принадлежащего к тем или иным 
культурам и в формировании концептуального мировоззрения любого этноса. Так же су-
ществуют концепты, которые присутствуют при создании специальной пространствен-
ной модели в культуре народа. «Азербайджан» входит в список именно таких понятий и 
является важной частью языковой картины мира. 

Весьма интересен когнитивно-лингвистический аспект восприятия концепта «Азер-
байджан» в англоязычном социуме. Когнитивно-лингвистический подход позволяет в 
определенном временном контексте наблюдать экстралингвистический генезис и дис-
курсивную динамику концепта «Азербайджан», который вербализируется при помощи 
пространственных категорий.

В статьях газеты «The Washington Times» Азербайджан является локусом – местом 
важных событий, происходящих в мире. Лингвистические единицы, определяющие кон-
цепт как «локус», следующие: 

«Inter-cultural dialogue is an area where Azerbaijan is well placed to take the lead, as the 
country is located at the meeting point of Europe and Asia, East and West». [6, p. 6]

«Азербайджан является лидером в области межкультурной коммуникации, посколь-
ку страна расположена на стыке Европы и Азии, Запада и Востока»;

«Recently, Azerbaijan has turned into a meeting place for representatives of different cul-
tures and faiths for exchange of views» [Там же.]

«В последнее время Азербайджан стал местом встречи для обмена мнениями пред-
ставителями разных культур и вероисповеданий».

«Azerbaijan is located in a geopolitically crucial region, bordered by Iran to the south and 
Russia to the north, and stands as a stable, pro-Western nation in a turbulent region» [6, p. 2].

«Азербайджан расположен в важном геополитическом регионе, граничит на юге с 
Ираном и на севере – с Россией, а также выступает в качестве стабильной, прозападной 
страны в неблагополучном регионе».

При описании Кавказа на английском языке используется эпитет «turbulent» (в пе-
реводе с английского «тревожный», «беспокойный» [12]). Таким образом, в языковом 
сознании мирового сообщества Кавказ представлен как нестабильная территория, где 
постоянно происходят конфликты. 

«Additionally, since Azerbaijan is planted between Russia, Iran and Turkey – at the cross-
roads of civilizations – their alliance presents the United States and allies with a special op-
portunity to perpetuate a more peaceful and prosperous Middle East» [6, p. 3].
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 «Кроме того, поскольку Азербайджан расположен между Россией, Ираном и Турци-
ей – на перекрестке цивилизаций, их союз представляет Соединенным Штатам и другим 
союзникам особую возможность для создания более мирного и процветающего Ближне-
го Востока». Это означает, что в Азербайджане, расположенном на стыке цивилизаций, 
созданы постоянные благоприятные условия не только для межкультурного диалога, но 
и для политического диалога крупных стран.

3) Субфрейм «Азербайджан – административное деление и географические 
объекты» представляет информацию о городах, областях Азербайджана и о принадле-
жащих Азербайджану географических объектах. Называются имена таких важных гео-
графических объектов, как Баку, Нагорный Карабах, Каспийское море. 

«Baku is the largest city on the Caspian Sea with a population of over 2,5 million». [6, p. 5]
«Баку, с населением свыше 2,5 миллиона, является самым крупным городом на бе-

регу Каспийского моря».
«Today, Baku combines modern, award winning architecture with an Old City that is a 

UNESCO World Heritage Site» [Там же].
«Сегодня Баку сочетает в себе заслуживающую похвалы современную архитектуру 

и Старый город, который входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО».
«Despite multiple tensions in the bilateral relationship elsewhere, Washington and Mos-

cow on Monday worked together to push an elusive settlement to the frozen Nagorno-Kara-
bakh confl ict between Armenia and Azerbaijan … » [8]. 

«Несмотря на многочисленные напряженные ситуации в двусторонних отношениях, 
в понедельник Вашингтон и Москва совместно работали, чтобы найти решение урегули-
рования замороженного нагорно-карабахского конфликта между Арменией и Азербайд-
жаном ... ».

Выше приведен пример, где упоминается напряженное отношение между Россией 
и Соединенными Штатами («multiple tensions in the bilateral relationship elsewhere»). А 
также в этом контексте метафора «the frozen Nagorno-Karabakh confl ict» («замороженный 
нагорно-карабахский конфликт») употреблена с целью подчеркнуть, что Вашингтон и 
Москва до сих пор не нашли решения в вопросе продолжающегося Нагорно-Карабахско-
го конфликта между Азербайджаном и Арменией. 

Таким образом, фреймовый анализ структурных знаний концепта «Азербайджан» в 
англоязычном политическом дискурсе показывает, что концепт «Азербайджан» является 
неотъемлемой частью не только языкового сознания азербайджанцев, но и сознания всей 
мировой общественности. Исторический и культурный опыт народов, собранный на про-
тяжении многих веков, отражается в концептах, и это еще больше подчеркивает их важ-
ность для всего социума. В нашей статье концепт «Азербайджан», будучи одним из таких 
понятий, представил свои ментальные репрезентации в языковой структуре других наро-
дов посредством политических текстов Американской газеты «The Washington Times». 
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АНАЛІЗ ФРЕЙМІВ «АЗЕРБАЙДЖАН – КРАЇНА / ТЕРИТОРІЯ» 
В АНГЛОМОВНОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ

(НА ОСНОВІ МАТЕРІАЛІВ ГАЗЕТИ «THE WASHINGTON TIMES», США)
Дана стаття присвячена дослідженню структури концепту «Азербайджан» в ан-

гломовному політичному дискурсі на основі матеріалів американської газети «The Wash-
ington Times». Є багато способів опису фреймів, які складають структуру знань концеп-
ту в когнітивній лінгвістиці. У межах когнітивного підходу автор статті досліджує 
фрейм «Азербайджан – Країна / Територія», яка представляє важливу інформацію про 
концепт «Азербайджан». За допомогою фреймового аналізу було відзначено, що даний 
концепт є невід’ємною частиною свідомості всієї світової спільноти.

Ключові слова: політичний дискурс, концепт «Азербайджан», фреймовий аналіз, 
газета «The Washington Times», фрейм «Країна / Територія.

Shukurova Aysel Isphandiyar kızı
Baku, Azerbaijan

THE ANALYSIS OF THE FRAME «AZERBAIJAN –
COUNTRY/TERRITORY» IN THE ENGLISH-SPEAKING POLITICAL 

DISCOURSE (BASED ON THE MATERIAL OF «THE WASHINGTON TIMES»)
The given article is devoted to the research of structure of the concept «Azerbaijan» in the 

English speaking political discourse on the material of the American newspaper – «the Wash-
ington Times». There are many ways of description of the frames that make up the knowledge 
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structure of concepts in cognitive linguistics. Within cognitive approach, the author of the ar-
ticle investigates the frame «Azerbaijan – Country \ Territory» which represents important 
information concerning the concept «Azerbaijan». Through frame analysis, it was noted that 
this concept is an integral part of the consciousness of the world community.

Key words: political discourse, concept «Azerbaijan», frame analyses, The Washington 
Times, frame «Country / Territory». 
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Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, Київ

ПРОБЛЕМИ ІДЕНТИЧНОСТІ У СВІТЛІ МОВНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

У статті з соціолінгвістичної точки зору розглядаються проблеми ідентичності в 
умовах сучасної України. Із залученням статистичних даних мовного балансу України 
аналізується неконгруентність національної, етнічної і мовної ідентичності. Обстою-
ється необхідність чіткого наукового розмежування цих понять з метою осучаснення 
мовної політики та запобігання маніпуляціям масовою свідомістю. 

Ключові слова: мовна політика, нація, національна ідентичність, етнічна ідентич-
ність, мовна ідентичність, державна мова, етнічна меншина.

Молода з історичної точки зору українська держава досить чітко законодавчо врегу-
лювала інституційні засади мовної політики, визначивши статтею 10 Конституції України 
1996 року, що «державною мовою в Україні є українська мова» [3: 1], прийнявши закон 
«Про засади державної мовної політики» та ратифікувавши Європейську хартію регіо-
нальних мов або мов меншин. Однак, за сучасних складних політичних умов мовне питан-
ня часто використовується з маніпулятивною метою, коли відбувається свідома підміна по-
нять етнічної належності, національної свідомості і користування мовою. Цим зумовлена 
актуальність глибокого і неупередженого наукового осмислення категорій національної, 
етнічної і мовної ідентичності з урахуванням світових напрацювань гуманітарної спільно-
ти. У цій статті ми ставимо перед собою завдання чітко розмежувати вищезазначені по-
няття і дати їм стислі дефініції на основі соціолінгвістичного підходу і методів критичного 
дискурс-аналізу, а також розглянути мовну ситуацію України у міжнародному контексті, 
маючи на меті запобігання маніпулятивному змішуванню цих понять. 

Дослідження, присвячені питаннями мовної ситуації і мовної політики в Україні, 
можна умовно поділити на три групи. Більшість дослідників зосереджується на пробле-
матиці утвердження української мови як державної, підвищення її престижу, суспільного 
статусу і ролі у формуванні національної ідентичності. Друга група розглядає мовну си-
туацію з позицій етнічного розмаїття українського суспільства, вивчає регіональні діа-
лекти і мови національних меншин, займається проблемами юридичного забезпечення 
прав мовних меншин. Третя група, до якої доєднується автор статті, виходячи з позицій 
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конструктивізму, зосереджується на висвітленні питань взаємодії мовних, соціальних і 
психологічних факторів, на розмежуванні і дослідженні взаємного впливу національної, 
етнічної і мовної ідентичності в межах окремої особистості, соціальної групи, нації; 
розглядає проблеми взаємодії ідентичності й мови з різноманітних міждисциплінарних 
позицій: когнітивистики, дискурсології, політології, соціальної психології, прагматики, 
конструктивізму тощо – і вбачає у мові вирішальний засіб формування ідеологій і впливу 
на масову свідомість, важливе знаряддя трансформації суспільства через систему ЗМІ 
та через інші «централізовані намагання стандартизувати етнічні і мовні ідентичності, а 
також мововживання» [19: 1] (Б. Андерсон, Т. ван Дейк, Р. Водак, Е. Геллер, Дж. Едвардс, 
Дж. Лакофф, С. Лангер, Н. Луман, Р. Тойванен, E. Холл та ін.). Такі дослідники схильні 
вивчати мовне питання України з позицій світового досвіду і співвідносити його з між-
народним контекстом (Б. Баурінг, Ю. Бестерс-Ділгер, Г. Залізняк, В. Кулик, Л. Масенко, 
О. Яковлєва та інші). 

Мовне питання тісно пов’язане з проблемами визначення ідентичності. Під іден-
тичністю, вслід за стислим визначенням Джона Едвардса, ми розуміємо «наше власне 
уявлення про себе як про індивідуум або як про члена групи…» [15: 1] (і хоча Едвардс 
продовжує своє визначення таким чином: «…або ж, навпаки, яким чином інші сприй-
мають або категоризують нас» [15], другу частину ми вже відносимо до поняття соці-
ального стереотипу). Оскільки кожний індивідуум одночасно за різними ознаками (на-
ціональною, етнічною, гендерною, віковою, економічною, політичною тощо) є членом 
багатьох соціальних груп, то й кожна ідентичність має багатошаровий і багатогранний 
характер і зазнає постійної трансформації як разом з відповідною групою, так і віднос-
но свого членства і ставлення до цих груп. У розрізі цієї статті нас цікавлять мовна, 
етнічна і національна грані ідентичності. Як показують сучасні дослідження [2; 4; 7], у 
сфері української термінології зустрічається дифузія і взаємозамінність категорій «на-
род», «етнос», «нація». У західній традиції хоча й точаться наукові суперечки навко-
ло поняття нації, все ж таки існує консенсус щодо того, що нація має визначений по-
літичний статус і існує в межах конкретної держави. Загалом, в англо-американській 
мовній системі словом «nation» часто позначається те ж саме загальномовне поняття, 
що в українській мові позначається словами «країна», «держава». Як описує західне ра-
ціонально-територіальне потрактування Е. Сміт, національна ідентичність, якими б не 
були її інші складові, включає в себе певне відчуття політичної спільноти. У свою чергу 
політична спільнота передбачає спільні інститути і кодекс прав і обов’язків, спільний 
для всіх членів цієї спільноти. Вона також передбачає конкретно визначений соціаль-
ний простір, демарковану певними кордонами територію, до якої відносять себе і з якою 
ідентифікують себе члени національної спільноти [18: 9]. За визначенням Е. Сміта, на-
ція – це популяція людей, яка має власну назву і поділяє історичну територію, спільні 
міфи та історичну пам’ять, масову громадську культуру, спільну економіку і спільні для 
всіх членів юридичні права та обов’язки. Будучи багатовимірним концептом та ідеаль-
ним типом, нація так чи інакше виступає для конкретних людей мірилом і прикладом для 
наслідування [18: 43]. Крім того, як наголошує Е. Сміт, ми конкретизуємо і визначаємо 
концепт нації лише для зручності розуміння, насправді ж у випадку націй ми маємо спра-
ву скоріше зі складними комплексами процесів, аніж з усталеними сутностями [18: 43]. 
На думку В. Лісового, важливо розмежовувати об’єктивні ознаки нації (що піддаються 
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спостереженню та опису: особливості поведінки, мови, політичні та правові установи 
тощо) та її суб’єктивні ознаки (що стосуються того, як саме окремі люди усвідомлюють, 
почувають, уявляють свою належність до одного цілого, яке вони називають нацією) [6: 
414]. Що стосується європейських націй, то до чин ників, які відіграли найважливішу 
роль у становленні націй та відіграють найважливішу роль в об’єднанні індивідів в нації, 
слід віднести спільну те риторію (компактне проживання), етнічний та політико-право-
вий чинники. З ними так чи інакше пов’язаний суб’єктивний чинник – національна само-
свідомість. Як постулює В. Лісовий, «в залежності від того, які з об’єднувальних чин-
ників – етнічні чи політико-правові – відіграють провідну роль, термін “нація” набуває 
і відповідно передається двома термінами – “етнічна (культурна) нація” та “політична 
нація”» [6: 415]. На нашу думку, саме тут необхідно провести чітке розмежування понять 
і виключити термінологічну багатозначність, закріпивши за терміном «нація» поняття 
«політична нація» з ознаками державності, а для позначення етнокультурної складової 
суспільної та індивідуальної ідентичності використовувати термін «етнос». 

 Терміном «етнічна група» (етнос) у західній традиції прийнято позначати «соціаль-
ну категорію людей, об’єднаних уявленнями про спільний соціальний досвід або історію 
предків. Члени етнічних груп сприймають себе як таких, що поділяють спільні культурні 
традиції і історію, які відрізняють їх від інших груп. Етнічна ідентичність містить сильну 
психологічну і емоційну складову, що поділяє людей світу на протилежні категорії “сво-
їх” і “чужих”» [17: 383]. 

За визначенням У. Зелінського, «етнічна група – це сучасний соціальний конструкт, 
який зазнає постійних змін, уявна спільнота, завелика для особистого спілкування її чле-
нів – осіб, які сприймають себе і/або сприймаються іншими як такі, що мають унікаль-
ний набір спільних культурних та історичних ознак… Вона формується шляхом відно-
син з іншими соціальними утвореннями, зазвичай зазнаючи тертя з іншими групами, які 
межують з нею її у фізичному або соціальному просторі» [цит. за 16: 9]. 

Дж. Піплз і Г. Бейлі наголошують на такому ускладнюючому аспекті етнічної іден-
тичності, як її відносний характер: «Особа може проявляти низку різних етнічних іден-
тичностей залежно від соціальної ситуації. Наприклад, у Сполучених Штатах особа 
одночасно може бути американцем, євроамериканцем, італійським американцем і сици-
лійським американцем. Конкретна етнічна ідентичність обирається залежно від соціаль-
ного контексту» [17: 383], тобто від кола спілкування за контрастом. Явище ситуатив-
ного обрання етнічної ідентичності зумовлене так званим «ієрархічним гніздуванням» 
ідентичності, коли певна етнічна група є частиною більшої сукупності етнічних груп, 
об’єднаних певною ознакою, а та сукупність – частиною наступної і т. д. Тому етнічна 
ідентичність не просто розбиває світ на «своїх» і «чужих», але й утворює варіативні, 
побудовані за ієрархічним принципом категорії «своїх» і «чужих». Якщо поняття нації 
ми співвідносимо з політичним аспектом, то поняття етносу охоплює як біологічні 
ознаки спільного походження і фенотипу, так і всі культурно-соціальні нашарування, 
включаючи мову і/або її регіональні діалекти, міфи і інші наративи, традиції, релігію, 
обряди, інтер’єр і архітектуру, національний одяг, національні страви тощо. Для етнічної 
ідентичності мова має набагато більше значення, ніж для національної ідентичності, 
проте й у цьому випадку визначальними є культурологічні, а не мовні чинники: наприклад, 
для євреїв рідною мовою може бути іврит, ідіш або інша мова світу залежно від місця 
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народження або проживання; з іншого боку, англійська, німецька, іспанська є мовами 
не лише різних етносів, але й різних національних держав. Слід зважати на можливу 
підміну понять мовної і етнічної ідентичності. За словами Р. Тойванен, «виявляється, 
що багато з груп, які вважаються “мовними меншинами”, насправді шукають офіційного 
визнання своєї культурної самобутності або своєї відмінності, в той час як мова є лише 
одним з елементів – часто варіативного значення – такої групової ідентичності… Мова 
є інструментальним символом, який може з легкістю використовуватися для певних 
політичних цілей меншості, з огляду на поширене в наших суспільствах генералізоване 
уявлення, ніби-то рідна мова є природньою ознакою етнічної ідентичності» [цит. за 14: 58]. 

Під мовною ідентичністю ми розуміємо усвідомлення особою себе я к носія певних 
мов і мовних репертуарів, її уявлення про доцільність і престижність використання тієї 
чи іншої мови у тому чи іншому її варіанті (регіональному, соціальному, стилістичному) 
в залежності від співрозмовника, мети комунікації, мовленнєвої ситуації і соціального 
контексту. Одночасно мова може виступати важливим маркером етнічної ідентифікації, 
особливо у двомовних суспільствах. „На додачу до фенотипу, кожна спільнота володіє 
власним репертуаром мовних ідеологій, який вступає в гру під час приписування ет-
нічної належності“ [16: 31]. Мова може слугувати вирішальним об’єднавчим елементом 
етносу, адже на думку Бухгольца, «ідеологічний зв’язок між мовою і етносом настільки 
міцний, що самого лише використання мовних практик, які асоціюються з певною етніч-
ною групою, може виявитися достатнім для визнання індивіда членом цієї групи» [16: 
32]. З іншого боку, «санкції за відмову вживання загальноприйнятого коду виявляються 
особливо жорсткими у двомовних спільнотах» [16: 29]. Саме тому мовний код може ак-
тивно використовуватися особами і групами осіб, які з маніпулятивних мотивів прагнуть 
бути ідентифікованими з певною етнічною спільнотою. Особливої гостроти набувають 
маніпуляції поняттям «державна мова», оскільки вони зачіпають не лише етнічну, але й 
національну складову ідентичності. 

Монолінгвальність у сучасних цивілізованих суспільствах зустрічається дедалі 
рідше, вже вважається нормою вільне володіння не лише літературним варіантом рідної 
мови, але й принамні однією іноземною мовою. З метою покращення міжкультурної 
комунікації і когезії суспільства Європейська комісія ставить на меті досягти такого 
рівня полілінгвізму, коли кожний мешканець ЄС володів, окрім рідної, принаймні 
двома іноземними мовами. Прагматичні цілі безперешкодного спілкування у будь-
яких ситуаціях, прагнення до соціального визнання або кар’єрні амбіції обумовлюють 
зацікавленість представників будь-яких етносів в оволодінні не лише стандартними 
мовами власних національних держав, але й мовами тих макро- і мікроспільнот, які 
видаються їм престижними і бажаними для співідентифікації з ними. Володіння 
англійською мовою і її інтерференція набули в Європі такого всюдисущого характеру, що 
мовні пуристи Франції, Німеччини і інших країн б’ють на сполох. Проте як би держава 
не намагалася боротися з проникненням сторонньої мови у суспільство, цей процес 
неможливо спинити, якщо конкретні мовні особистості, які складають це суспільство, 
вважають «чужу» мову потрібною, корисною або престижною в певних соціальних 
контекстах і визнаною у важливих особисто для них референтних групах. 

Україна належить до числа тих пострадянських національних держав, де в силу іс-
торичних обставин склалася ситуація, коли мова титульної нації співіснує з колишньою 



82

«мовою міжнаціонального спілкування» фактично на правах білінгвізму, а в деяких ре-
гіонах за поширенням далеко поступається російськомовній «меншині». Як свідчать 
дані перепису населення, етнічні українці складають 77,8% населення нашої суверенної 
держави. При цьому критично важливо не випускати з поля зору, що решта 22,2% 
громадян України, тобто представників української політичної нації, зокрема 17,3% 
етнічних росіян [1] з високою мірою вірогідності мають інші етнічні ідентичності і, 
відповідно, етнокультурні і мовні пріоритети та інтереси, які демократична держава 
має принаймні намагатися задовольнити. З іншого боку, чисельна етнічна українська 
спільнота, що внаслідок різних хвиль еміграції постійно або тимчасово мешкає за 
кордоном, є частиною відкритого українського культурного простору та в ідеалі мала б 
бути одним з важливим об’єктів уваги державної культурної і мовної політики. 

Масштабне дослідження мовного балансу України, проведене у 2006 році шляхом 
соціального опитування 5000 респондентів за вибіркою, що репрезентує доросле насе-
лення України, показало: «Українську мову вважає рідною більшість громадян України 
в усіх макрорегіонах: на Заході – 93,55%, в Центрі та на Північному Сході – 83, 58%; в 
макрорегіоні Південний Схід та Південь – 61, 29%. І лише в макрорегіоні Крим-Донбас 
ті, хто вважає рідною українську, становлять меншість: 22,21% при 76,88% тих, хто рід-
ною називає російську» [8]. Не менш важливо, що загалом по Україні «38,05% громадян 
у родині (саме тут вибір мови спілкування є максимально вільним, позбавленим тиску 
середовища) спілкуються лише українською мовою, 30,36% – винятково російською. 
30,54% в залежності від обставин вживають або українську або російську…. Якщо ж 
врахувати 30,54% людей, які вживають обидві мови, то виходить, що українську мову 
в цілому практикують 68,6% громадян України, а російську – 61%» [8]. Крім того, до-
слідження зафіксувало зростання частки активних користувачів російської мови серед 
молодого покоління. Таким чином, статистика засвідчила три важливі факти. По-перше, 
з урахуванням явища білінгвізму російська мова в Україні не є мовою меншості насе-
лення (61%). По-друге, вона також не є мовою лише національної меншини, оскільки 
повсякденне вживання російської мови далеко виходить за рамки етнічної групи, яка 
за даними останнього перепису населення 2001 року складала 17,3% [1]. І по-третє, на 
значній території України, а саме в Криму і на Донбасі, російську мову вважають рідною 
понад три чверті населення, а українську – лише близько однієї п’ятої. Таким чином, 
вихідний постулат української мовної політики, який відносить російську мову до мов 
національних меншин, вступає в колізію з даними соціології, а також призводить бага-
тьох громадян України до кризи національної ідентичності, яка дає простір для недобро-
чесних маніпуляцій масовою свідомістю. Як показало розгортання подій, ігнорування 
фактів мовної статистики і видавання бажаного за дійсне під час формування державної 
мовної політики України дало пропагандистам т.з. «русского мира» широкий простір 
для маніпулювання поняттями мовної, етнічної і національної ідентичності місцевого 
російськомовного населення шляхом вибудовування примітивного логічного ланцюжка з 
прирівнюванням понять «носій російської мови» (мовна ідентичність) = «росіянин» (ет-
нічна ідентичність) = «підданий Російської Федерації» (національна ідентичність). Успіх 
цієї маніпуляції призвів до відомих трагічних наслідків у новітній історії України, проте 
сучасні нормативні акти в галузі мовної політики орієнтовані здебільшого на встановлен-
ня і підвищення квот української мови у медійному і культурному просторі країни [10], 
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тобто рухаються в екстенсивному руслі і відповідають спрощеній і розмитій логічній схе-
мі «носій державної української мови» (мовна ідентичність) = «справжній громадянин 
України» (дифузія національної і етнічної ідентичності). Такі нормативні заходи не лише 
не запобігають маніпулюванню масовою свідомістю, але й навпаки, можуть підсилювати 
його. Варто дослухатися думки О.М. Мироненка, який попереджає про негативі наслідки 
надмірної правової регламентації у мовній царині: «Право на мову − абсолютне природ-
не право людини, невід’ємна частина особистості. Його особливість полягає в тому, що 
таке право (як, скажімо, і право людини на вживання їжі, право дихати повітрям тощо) 
належить до досить «тонкої», «тендітної» сфери правового регулювання, а часом і зовсім 
йому не підвласне. Нормативісти блискуче володіють «юридичним ремеслом», але не 
усвідомлюють ані меж, ані міри нормативної регламентації і залишаються впевненими, 
що правовий примус (через статтю закону, позитивну норму права)  може вирішити будь-
яку проблему державного чи суспільного життя. Їх втручання до зазначеної природно-
правової сфери, яка вимагає толерантності, гнучкості, шанобливості, стриманості, 
коректності у праворозумінні, небажане, оскільки гіперболізація ролі позитивної норми, 
схильність до імперативу, правового тиску нічого, окрім шкоди, тут не дасть… Історія 
української мови це повністю підтверджує. Силою законів, указів та інших актів її на-
магались як знищити, викорчувати (імперська Росія), так і нав’язати, тобто провести 
суцільну українізацію суспільства (початок радянського періоду). І ті, і інші спроби за-
вершились крахом. А, скажімо, така ж поліетнічна держава, як і Україна, Бельгія після 
тривалої мовної конфронтації закріпила у статті 23 Конституції правило: «Використання 
мов, прийнятих у Бельгії, не є обов’язковим; воно може бути регламентовано лише за-
коном і лише стосовно актів державної влади та для судочинства»» [9].

Наведена цитата висвітлює специфіку смислового навантаження самого терміну 
«державна мова» в Україні. Наголосимо, що Конституція України хоча і ввела цей тер-
мін у законодавчий обіг, проте не надала його визначення. Офіційне тлумачення поняття 
державної мови надав пізніше Конституційний суд Ураїни: «Під державною (офіційною) 
мовою розуміється мова, якій державою надано правовий статус обов’язкового засобу 
спілкування у публічних сферах суспільного життя… Таким чином, положення Консти-
туції України зобов’язують застосовувати державну – українську мову як мову офіційно-
го спілкування посадових і службових осіб при виконанні ними службових обов’язків, в 
роботі і в діловодстві тощо органів державної влади, представницького та інших органів 
Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, а також у навчальному 
процесі в державних і комунальних навчальних закладах України» [13].

 За наведеним визначенням, державна мова в Україні прирівнюється до офіційної 
і обов’язковість її застосування обмежується сферою виконання службових обов’язків 
посадових і службових осіб, сферою функціонування і діловодства державних органів 
будь-якого рівня (загальнодержавного, автономного і місцевого), а також навчальним 
процесом у державних і комунальних закладах. Важливо відмітити, що у статті 1 «Визна-
чення» загальних положень Європейської хартії мов використовується поняття офіційної 
мови (офіційних мов) держави і немає жодної згадки про державні мови [12]. Такий тер-
мінологічний підхід у сфері мовного регулювання проводить чітку межу між офіційною 
сферою застосування певних мов і мовною свободою громадян в усіх інших сферах. 
Конституція Німеччини не містить статті про державну мову, в країні не існує окремого 
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закону про мови, натомість німецька має статус Amtssprache («офіційної мови»), а її 
функціонування у межах федеральних державних органів регулюється галузевими ін-
струкціями. У той же час поліетнічна Швейцарія з населенням 8,5 млн має чотири офі-
ційні мови, а Люксембург з населенням менше 600 тис. чоловік – три. Таким чином, 
мінімізується можливість асоціювання ознак громадянства (належності до політичної 
нації) з мовними ознаками індивідуума, тобто забезпечується розмежування мовної і на-
ціональної ідентичності громадян. В той же час досконале володіння офіційною мовою 
стає свідомим вибором осіб, які бажають досягти успіху в суспільстві.

Таким чином, під національною ідентичністю українців ми маємо на увазі осмис-
лення себе як громадянина незалежної української держави, який визнає її суверенний, 
неподільний статус і переконаний у праві української нації на самовизначення неза-
лежно від зовнішніх впливів. При цьому етнічні і мовні ознаки індивідуума мають ве-
лике значення, але не є визначальними – принаймні, демократична держава має забез-
печувати рівні права своїх громадян незалежно від цих ознак. Українською етнічною 
ідентичністю ми вважаємо усвідомлення себе як частки давнього українського 
роду з його самобутньою мовою, казками, піснями, християнськими і язичницькими 
віруваннями і обрядами, історичними і міфічними героями, багатою мистецькою, 
літературною, архітектурною спадщиною, об’єднаного спільною історією і пам’яттю 
про предків незалежно від громадянства і країни перебування індивідуума. Під мовною 
ідентичністю ми розуміємо усвідомлення особою себе як носія певних мов і мовних 
репертуарів, її уявлення про доцільність і престижність використання тієї чи іншої мови 
у тому чи іншому її варіанті (регіональному, соціальному, стилістичному) в залежності 
від соціального контексту: співрозмовника, мети комунікації, мовленнєвої ситуації тощо.

В сучасних українських умовах існує можливість значно знизити градус соціальної 
напруги і етнічного протистояння, а також досягти значного культурного прогресу 
суспільства і наблизитися до європейських норм мовної демократії, розширивши 
горизонт сприйняття ситуації і переключивши увагу з дихотомії «українська мова 
проти російської» на переваги, що їх надає кожній особі і кожному етносу білінгвізм, 
мультилінгвалізм і досконале володіння іноземними мовами. Не менш важливим 
завданням є усвідомлення і пояснення в усіх шарах суспільства чіткої різниці між 
національною, етнічною і мовною ідентичностями та неприпустимості стигматизації 
тих чи інших членів національної спільноти за етнічною і мовною ознаками. 
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ПРОБЛЕМЫ ИДЕНТИЧНОСТИ В СВЕТЕ ЯЗЫКОВОЙ ПОЛИТИКИ УКРАИНЫ
В статье с социолингвистической точки зрения рассматриваются проблемы иден-

тичности в условиях современной Украины. С привлечением статистических данных 
языкового баланса Украины анализируется неконгруэнтность национальной, этниче-
ской и языковой идентичности. Отстаивается необходимость четкого научного раз-
граничения ук азанных понятий с целью модернизации языковой политики и предотвра-
щения манипуляций массовым сознанием.
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ВПЛИВ АНТИЧНОЇ РИТОРИЧНОЇ НАУКИ НА СУЧАСНІ ПРОМОВИ 
РУМУНСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ ДЕРЖАВНИХ ДІЯЧІВ

У статті досліджується використання античних риторичних засобів у текстах 
сучасних промов румунських та українських державних діячів. Зроблено висновок, що у 
сучасних промовах вживаються ті самі риторичні засоби, що й в античні часи, струк-
тура промов також залишилася такою самою. Античні промови відрізняються від су-
часних більшим пафосом.

Ключові слова: античні промови, риторичні засоби, ораторське мистецтво, струк-
тура промов, румунські й українські державні діячі.
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Метою роботи є порівняльний аналіз вживання античних риторичних засобів у тек-
стах сучасних промов румунських й українських державних діячів та античними орато-
рами. Зауважимо, що застосування таких прийомів характерне лише для усного мовлен-
ня, є доречним не за усіх обставин. Досліджуючи тексти публічних виступів, ми порів-
нювали використання цих саме риторичних засобів в античних промовах, таким чином 
довівши надзвичайно велику роль античної спадщини для розвитку сучасного оратор-
ського мистецтва. Авторський переклад прикладів подаємо лише тих випадків вживання 
риторичних засобів, де він необхідний, інші ж приклади лише виділяємо жирним. 

Аналіз виступів доводить, що структура античних промов із невеликими відхилення-
ми зберігається. Так, усі доповідачі починають із короткого вступу, в якому намагаються 
зацікавити слухачів, сконцентрувати їх увагу на проблемі, що порушується у їхньому 
повідомленні. Наприклад, виступ міністра закордонних справ Лазера Коменеску на не-
формальній зустрічі країн-учасниць у процесі щодо співробітництва у південно-східній 
Європі, що мала місце у столиці Болгарії починається такими словами: “Voi începe prin 
a spune cuvinte de laudă la adresa Președinției în exercițiu a SEECP, la adresa dumneavoastră 
personal, pentru activitatea dinamică din acest mandat” [9] («Я почну з хвалебних слів в 
адресу Адміністрації Процесу щодо співробітництва у південно-східній Європі, і у вашу 
адресу персонально, за диманічну діяльність за час ваших повноважень»), або ще при-
клад виступу міністра Богдана Ауреску з темою «Оборона від балістичних ракет. Внесок 
Румунії у стратегічний трансатлантичний проект»: “Este o plăcere să vă urez bun venit la 
această a VI-a ediție a Dialogurilor, la Ministerul Afacerilor Externe. Este o ediție specială 
întrucât am plăcerea să îl am alături pe domnul Frank Rose, asistentul secretarului de stat al 
SUA pentru controlul armamentelor, verifi care şi conformitate” [6] («Я з великим задоволен-
ням вітаю вас на VI Переговорах у Міністерстві закордонних справ. Це особлива зустріч, 
тому що на наших переговорах присутній пан Франк Росе, помічник державного секре-
таря США з питань контролю за озброєнням, його перевірки та відповідності»). Лідер 
гурту «Океан Ельзи», співак Святослав Вакарчук під час нагородження орденом Свободи 
звернувся до президента України Петра Порошенка: «Шановний пане Президенте! Дя-
кую за цю нагороду. Для мене честь отримати орден від Держави, яку я завжди вважав, 
вважаю і буду вважати найріднішою у світі [5]. 

Слід зазначити, що вступи античних промов відрізнялися більшим пафосом, емоцій-
ністю, метою чого було передати свій настрій, обурення слухачам і в такий спосіб до-
сягти бажаного для себе результату або рішення. Нерідко вони починалися із риторично-
го запитання або запитання – звернення, наприклад, промова Цицерона проти Катіліни 
(«Oratio in Catilinam Prima») починається таким чином: “Quousque tandem abutere, Cati-
lina, patientia nostra? Quam diu etiam furor iste tuus nos eludet? Quem ad fi nem sese effrenata 
jactabit audacia?... ” [7] («До яких пір у кінці кінців, Катіліна, ти будеш зловживати нашим 
терпінням? Як довго твоє це безумство буде нас висміювати? До яких пір кидатимешся у 
нестримне зухвальство?»). Або приклад сучасної промови українського Президента: «Я 
маю честь бути президентом держави, яка зробила унікальний внесок у ядерну безпеку 
світу. Але що ми отримали у відповідь?» [4]. 

Після вступу іде виклад суті справи, який містить детальний розбір предмета. Осно-
вними вимогами до викладу були: ясність (perspicuitas), стислість (brevitas), правдопо-
дібність (verisimilitudo). Основним критерієм ясності був порядок (τάξιϛ, ordo) оповіді. 
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Стислість мала за всій принцип міру (μέτρον, modus). Ясність і стислість взаємно підтри-
мували й обмежували одна одну і сприяли вирішенню основної задачі викладу – прав-
доподібності оповіді. Головним принципом правдоподібності була доцільність окремих 
елементів у загальній канві розповіді [1: 11]. Дуже важливим завданням при складанні 
промови був вдалий добір словесних засобів вираження думки (різноманітні тропи, фі-
гури слова й думки), що певною мірою відступали від звичайної норми нейтрального 
мовного фону, були предметом дослідження античної поетики й риторики. Метою такого 
добору було якомога яскравіше і влучніше подати аудиторії проблему, про яку йдеться 
у промові. 

Сучасні державні діячі часто у своїх виступах використовують різні види повторень. 
Повторення (επαναδίπλωσις, iteractio, onis f) (фігура слова) – це вживання в реченні того 
самого слова або сполучення слів, наприклад: “Este un proiect care, după cum știți, se 
bazează în mod esenţial pe Abordarea Adaptivă în Etape a SUA în Europa - acest European 
Phased Adaptive Approach sau EPAA, cum îl denumim noi în mod obișnuit - care reprezintă 
principala contribuţie la sistemul NATO antirachetă. După cum știți, România participă în 
cadrul EPAA prin Baza militară Deveselu care devine operaţională la sfârşitul anului și care 
anul viitor urmează a fi  integrată în sistemul NATO antirachetă” [6]. Наводимо й інші при-
клади: “Acum două zile am avut ocazia să particip, împreună cu Frank de altfel, la Conferinţa 
multinaţională pentru apărarea împotriva rachetelor balistice, de la Sevilla din Spania, ocazie 
cu care am prezentat contribuția și perspectiva României la domeniul apărării antirachetă” 
[6], або «Pentru România, operaţionalizarea sistemului antirachetă aduce doar avantaje, adică 
întărirea securității naţionale, atât direct, prin protecţia pe care o asigură teritoriului naţional, cât 
şi indirect, sistemul având un important rol de descurajare. Rolul de descurajare va contribui 
la diminuarea riscurilor de atac împotriva României și, pe viitor, împotriva teritoriilor Aliate» 
[6]. І ще наприклад: «Doresc să subliniez încă o dată rolul important pe care Frank Rose 
l-a avut pe tot parcursul negocierilor și vreau să îi mulţumesc încă o dată pentru că au fost 
negocieri complexe, dar rezultatul este benefi c ambelor ţări, dar şi securităţii euro-atlantice» 
[6]; «Я кажу Вам це тому, що мені не байдуже! Не байдужа Ваша репутація, не байдужа 
репутація країни та її майбутнє» [2]. 

При аналізі виступів сучасних держслужбовців зустрілися випадки вживан-
ня такої фігури слова, як градація: “Un progres real în domeniul reformelor care să 
faciliteze integrarea europeană este important nu numai pentru Republica Moldova, ci și 
pentru securitatea regiunii în ansamblu, și, desigur, pentru UE în sine» [9]; «Provocarea 
reprezentată de fenomenul migrației pune presiune destul de mult asupra capacității noastre 
naționale, regionale și europene de a găsi soluții echilibrate pentru abordarea acestui fenomen 
complex» [9]. Градація – нанизування близьких за змістом слів із поступово зростаючим 
або спадаючим значенням, яку можна побачити у промові відомого оратора Демосфена: 

[1, 19] («якби я не сказав цього, то б не доміг (такого) рішення, а якби не до-
мігся, то не був би посланцем, а не ставши посланцем, не переконав би фіванців»). Слід 
зауважити, що у сучасних промовах румунських державних діячів градації не на стільки 
широкі, порівняно з прикладами античних авторів.

Поширене у промовах і вживання антитез. Антитеза contra-
positum, i n) – зіставлення протилежних явищ для підсилення, загострення враження: 
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“Pentru România, operaţionalizarea sistemului antirachetă aduce doar avantaje, adică întărirea 
securității naţionale, atât direct, prin protecţia pe care o asigură teritoriului naţional, cât şi 
indirect, sistemul având un important rol de descurajare.” [6].

Надзвичайно багато у текстах сучасних промов використання влучних порівнянь: 
“Пам’ятаєте захисників Донецького аеропорту – кіборгів? Нам потрібні кіборги в по-
літиці!» [2]. 

У публічних промовах державних діячів надзвичайно поширене використання різ-
номанітних влучних епітетів, наприклад: “În plus, evoluțiile de securitate fl uide și uneori 
imprevizibile din ziua de astăzi ne obligă să fi m din ce în ce mai vizionari în ce privește 
construcția arhitecturii Aliate de apărare ” [6]; «Acest program educaţional este cu atât mai 
mult apreciat având în vedere iniţiativa de a deschide cele două zile dedicate Diplomaţiei prin 
lansarea impresionantei cărţi despre dr. Felix Zandman, supravieţuitor al Holocaustului» [8]. 

При виголошенні промови надзвичайно корисним є вживання різних звертань до 
публіки не тільки на початку виступу з метою привернення їхньої уваги, а також ство-
рення враження ніби промовець спілкується з кожним із слухачів індивідуально, тому 
часто в одному реченні використовується кілька різних звертань. Подібний прийом ак-
тивно використовується сучасними державними діячами, наприклад: “Stimați colegi, 
Ne întâlnim astăzi într-o perioadă în care Uniunea Europeană și zona sa de interes sunt puse 
la mare încercare [9], а потім у середині виступу: «Excelențele voastre,…» [9], «Distinși 
participanți, Doamnelor și domnilor, Aș dori s ă vorbesc pe scurt despre securitatea energetică 
din regiunea SEECP» [9].

Окрім звертань з метою переконання слухачів, доведення сказаного промовці часто 
вживають речення, в яких висловлюють свою думку, а також застосовують відповідні сло-
ва переконання, наприклад: “Am mai spus acest lucru și vreau să vă repet și acum:… « [6] («Я 
вже це казав і хочу знову вам це повторити»); «Apărarea antirachetă, simt nevoia să o subliniez 
încă o dată, este pur defensivă, este un aspect esenţial» [6] («Антиракетна оборона, відчуває 
необхідність це підкреслити ще раз, є чисто чисто оборона, і це істотний аспект»). 

 Використовують політики й тези, цитати відомих людей тощо. Так, наприклад, в 
одній із промов читаємо наступне: “John F. Kennedy spunea că „leadership-ul şi educaţia 
sunt inseparabile” [8] («Джон Кенеді говорив, що «лідерство та освіта є невід’ємними»). 

Дуже важливим у промові є вдале її закінчення. Залежно від мети виступу, закін-
чення повинно викликати у слухачів певні почуття (обурення, піднесення, сподівання 
тощо), підтвердити сказане доповідачем. Наприклад: “Vom susține alături de ceilalți aliați 
ai noștri acest aspect în perspectiva deciziilor care vor fi  discutate la Varșovia. De asemenea, 
vom accentua că realizările din acest an pe dimensiunea apărării împotriva rachetelor balistice 
reconfi rmă legătura transatlantică indestructibilă [6] («Ми будемо підтримувати на ряду з 
іншими нашими союзниками цей аспект з перспективою прийняття рішень, які будуть 
обговорюватись у Варшаві. Також будемо наголошувати, що втілення цього року певного 
обсягу заходів щодо оборони проти балістичних ракет знову підтверджує непорушний 
трансатлантичний зв’язок»). Або наводимо приклад з промови Президента України: «Я 
переконаний, що працюючи рука об руку, реалізуючи наші цілі в рамках Порядку ден-
ного розвитку після 2015 року, а також спільно вирішуючи існуючі проблеми, ми забез-
печимо успіх людства на шляху до прогресу» [3].
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Таким чином, античні риторичні засоби відіграють значну роль й у промовах сучасних 
румунських державних діячів. Ці прийоми дозволяють якомога ефективніше й результатив-
ніше подати важливий матеріал, зосередити увагу слухачів на певних моментах доповіді. 
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ПОЛЕМІКА ІЛЛІ МОРОХОВСЬКОГО ІЗ МЕЛЕТІЄМ СМОТРИЦЬКИМ: 
РОЗБІР ВІДМІННОСТЕЙ СХІДНОЇ І ЗАХІДНОЇ ЦЕРКОВ У ТВОРІ «PAREGO-
RIA ALBO UTULENIE USZCZYPLIWEGO LAMENTU MNIEMANEY CERKWIE 

SWIĘTEY WSCHODNIEY ZMYŚLONEGO THEOPHILA ORTOLOGA»

У статті проаналізовано відповідь Іллі Мороховського на міркування Мелетія Смо-
трицького щодо відмінностей східного і західного християнства. Зокрема, розгляну-
то розуміння богословами достатку Заходу, викладено їхню інтерпретацію значення 
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Святого Письма, потойбічного життя, непомильності церкви, подружнього життя 
християн. Вказано джерела аргументації, персвазивні прийоми комунікації. 

Ключові слова: Ілля Мороховський, Мелетій Смотрицький, полемічна література, 
Київська церква.

Дослідження полемічних творів Іллі Мороховського вважаємо актуальним з огляду 
на незначну кількість публікацій істориків української літератури, в яких проаналізовано 
зміст, світоглядну позицію, риторичні стратегії ведення полеміки унійного автора [3; 9; 
12; 11; 10 ]. Метою цієї статті є розкриття змісту полеміки Іллі Мороховського із Мелеті-
єм Смотрицьким, розбір застосованих історичних джерел, стилістичних засобів діалогу 
із опонентом, читачем. 

Ілля Мороховський розглянув у творі «Paregoria albo utulenie uszczypliwego lamentu 
mniemaney cerkwie swiętey wschodniey zmyślonego Theophila Ortologa» наведені Мелеті-
єм Смотрицьким відмінності Східної і Західної церков. Автор «Треносу» інтерпретував 
здобутки Заходу, католицьке віровизнання можновладців, королів Європи, які на думку 
уніатів виявляли присутність Бога у костелах, благословення, як «широкий», неправед-
ний путь, що протистояв «лазаревій», благочестивій дорозі обраних Богом убогих, від-
кинених світом [6: 186]. Мелетій Смотрицький міркував, що відступ «костелу Мачу-
хи» [6: 187] і постійність православної «Матері-Церкви» [6: 187] ґрунтовно розкривали 
розбіжності у їхніх поглядах на розуміння Святого Письма, вчення про загробне життя, 
непомильність церкви, таїнство подружжя. Полеміст нарахував усього дев᾽ять таких роз-
ходжень, у доведенні яких він протиставляв «Східну церкву з Христом» «Західному кос-
телу з Папою» [6: 187-188], тим самим підкреслюючи читачеві перевагу православного 
християнства. 

Ілля Мороховський називав викладені антитези Теофіла Ортолога помилковими як у 
випадку характеристики теології греків, так і латинників. Зокрема, Мелетій Смотриць-
кий твердив, що Східна церква навчає розуміти Святе Письмо залежно від змісту вкла-
деного у його словах: «iż pisma Boskiego rozum żadnym sposobem nad włąsne swe ktorym 
rzecżone iest wyrozumienie odmienić się nie może» [6: 187]. Натомість, Західна церква, 
писав полеміст, нехтувала домірність між значенням і розумінням тексту Біблії. Цим ав-
тор указував читачеві на те, що Рим віддавав перевагу вченню церкви більше, ніж Свя-
тому Письму, значення якого могло бути пристосованим відповідно до змін у віровченні: 
«Zachodni Kośćioł z Papieżem, gdy się Rzymskiey Cerkwie wyrozumienie odmieni, necessa-
rio y Duch ś. swoy rozum w pismie odmienia» [6: 187]. Ілля Мороховський заперечив це 
міркування Мелетія Смотрицького, навівши у творі фрагмент постанови Тридентського 
собору, який утверджував у католицькій церкві дотримання святоотцівського розуміння 
текстів Святого Письма: «Iż nigdy pisma ś. nie maią rozumieć, y wykładać inacżey, iedno 
według zgodnego starodawnego wykłądu, y wyrozumienia oycow ś. y kośćioła powszechnego, 
w czym się z prawdżiwą Cerkwią y z Chrystusem zgadza» [4: 215]. 

Ілля Мороховський критикував Мелетія Смотрицького за твердження, що Східна 
церква надавала свободу священикам, вірянам вивчати Святе Письмо, в той час, як като-
лики забороняли читати Біблію прихожанам [6: 187]. На думку унійного автора, право-
славна церква слідкували за тим, щоб Святе Письмо читали вчені, благочестиві христи-
яни, які могли осягнути зміст «Божого об᾽явлення» [8: 43]. Цю позицію Східної церкви, 
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міркував Ілля Мороховський, пояснював вислів ранньохристиянського теолога Тертулі-
ана: «Arcana enim sunt ista, et non omnium nosse» [4: 216]. Західна церква, писав автор, 
не перешкоджала читати Святе Письмо мирянам за винятком тих, «хто би вказував їй 
дорогу»: «Przetoż mądrze, y światobliwie kośćioł Rzymski osobliwie duchownym racżey iako 
Pasterzom, y iako szafarzom taiemnic Bożych, cżytanie pisma ś. porucża: od ktorych świeccy 
o woli Bożey, y wyrozumieniu pisma ś. ucżyć się maią» [4: 216]. Цю суперечність полеміст 
обґрунтував покликанням на старозавітні книги пророків Аггея, Малахії. Окрім цього, 
він навів міркування історика християнства, викривача єресі Епіфанія Кипрського: «Nec 
enim aliunde haereses obortae, aut nata sunt schismata, quam inde quod sacerdoti Dei non 
obtemperatur» [4: 216] і, покликаючись на Феодорита Кирського, розповів історію про 
те, як Василій Великий докорив кухарю імператора за цитування у їхній розмові Святого 
Письма. Полеміст, змоделювавши відповідь Василія Великого на твердження Мелетія 
Смотрицького, висловив засудження читанню Святого Письма мирянами, що набуло по-
ширення в Україні наприкінці XVI ст. внаслідок поширення ідеї відновити апостольське 
християнство: «Słyszał że go tymi słowy ostrze on święty Doktor zgromił: «Twoia rzecż iest 
prawi o polewkach, albo kaszy myślić, a nie dogmata wiary przewarzac». Co rozumiesz iakoby 
tę twoie teraz swawola zgromił, ktora nie tylko kuchmistrzom, ale szewcom, garbarzom, siod-
łąrzom, nakoniec niewiastom falszywą nauką pozwalasz» [4: 216-217]. 

Східна церква, писав Мелетій Смотрицький, відрізнялася від Західної у ставленні до 
тлумачення Святого Письма на периферійних землях. Автор твердив, що помісні церкви 
православ᾽я одержали свободу інтерпретувати Святе Письмо незалежно від Константи-
нополя: «Wschodnia z Chrystusem, Pisma Bożego wykłąd wszelkiemu komu Duch święty 
w ktorey kolwiek Prouincialney Cerkwi odkryie, iest wolny. Zachodnia z Papieżem, żadna 
Prouincialna Cerkiew pisma Bożego wykładać władzy nie ma, tylko sam Rzymski Kośćioł» 
[6: 187]. На думку Іллі Мороховського, автор «Треносу» помилився, приписавши Східній 
церкві вчення реформаторів, оскільки православні помісні церкви, на відміну від протес-
тантських, не знаходили підтримки трактувати Святе Письмо відповідно до отриманих 
одкровень Святого Духа: «Y to iawna potwarz na prawdżiwą Cerkiew wschodnią, a szcżyra 
kacerska nauka: ktorey byli mistrzami Luter, Brenciusz, Kalwin, y inszy nowowiernicy,ktorzy 
taką wolność, albo racżey swawolą sektarzom swoim opowiadaią: iż duch święty autor wsze-
lakiey prawdy, nie iest przywiązany do Biskupow, y Synodow, ktorzy powszechną Cerkiew 
reprezentuią, ale każdemu iest zostawione wolne wyrozumienie pisma świętego, własnie iako 
tu Pseudolog, grzebiąc żyda, naucza. Lecż tę naukę iego prawdziwa Cerkiew potępia, iako 
barzo sposobną do zawiedżienia dusz wiernych w nie wywiklane błędy» [4: 217]. Зауважимо 
написання автором у наведеному фрагменті з малої літери «duch święty», «pismo świętе» 
і з великої літери «Biskupie», «Synody», «Cerkiew». Можемо припустити, що Ілля Моро-
ховський підкреслював цим перевагу вчення церкви, постанов соборів над Святим Пись-
мом. Богослов, обґрунтовуючи позицію Східної і Західної церков, указував Мелетію 
Смотрицькому на те, що тлумачення Святого Письма було причиною виникнення єресі. 
Прикладом таких відступів були грецькі теологи Оріген, Несторій, Фотин, Аполінарій, 
на Заході ‒ Тертуліан. Відштовхуючись від зібрання апостолів, пресвітерів в Єрусали-
мі для розгляду суперечки щодо необхідності обрізання язичників, про яке дізнаємося 
із Книги «Діяння апостолів» [7: 1239-1240], Ілля Мороховський доводив, що право ін-
терпретувати Біблію належить вселенським соборам, очолюваних папами римськими, 
«стовпами і твердинями правди»: «Przetoż tam się tylko znayduie włąsne z Ducha świętego 
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pochodzące wyrozumienie pisma świętego, gdzie iest takie zebranie, na ktorym Piotr w następ-
nikach swoich przodkuie» [4: 218]. 

Ілля Мороховський заперечив твердження Мелетія Смотрицького, що Східна церква 
визнає два місця перебування душі людини після смерті: небо і пекло. Автор увиразнив 
відповідь формою риторичного запитання. Він, покликаючись на інший твір Мелетія 
Смотрицькиого «Антиграфи», в якому вказано чотири місця блаженства і страждань, 
доводив неузгодженість міркувань супротивника: «Lecż niechay iedno sobie przypomni, 
iesliże iego mniemana Cerkiew, nie tylko trzy mieysca, ale nawet cżtyry po ześćiu z tego świata 
cżłowiekowi nie uznawa? 1. Niebo. 2. Mieysce gdżie żli piekielnych mąk ieszcże nie dostąpiw-
szy, pod strażą w wiecżnych ciemnośćiach są zatrzymani. 3. Gdżie dobrzy w roskoszach prze-
mieszkiwaią, ktore ona przez swego Antygraphistę Raiem nazywa, od krolestwa niebieskiego 
rozne. 4. Piekielne męki. Coż tu na to rżecżesz pytam cię? [4: 218-219]. 

Мелетій Смотрицький називав посутньою відмінністю між греками і латинниками 
погляд на таїнство подружжя. Автор, відтворюючи позицію католиків, зосередився на 
критиці запровадженні целібату для католицьких священиків, оцінці подружнього життя 
християн. Західна церква, писав полеміст, уважала єдність чоловіка і жінки нечистою, 
такою, що перешкоджає людині досягнути праведності, через що Бог виступає проти по-
дружжя: «Acżkolwiek mowią: «Małżeństwo Sacramentem iest, wszakże cżyste nie iest, y w 
doskonałość wzrostu Chrystusowego cżłowiekowi przyść nie dopuszcża, y w nim żyiący Bogu 
się podobać nie mogą» [6: 188]. Мелетій Смотрицький пов᾽язував виникнення розпусти 
серед католицьких священиків із введенням целібату Римом, ставлення якого до подруж-
жя, на думку автора, характеризувало висловлювання єпископа Осія Кордубського (256 
‒ 359 рр.) про те, що священику краще мати сто наложниць, ніж одну законну дружину 
[6: 188]. Натомість Східна церква навчає, що подружжя є духовним таїнством поєднання 
чоловіка і жінки для продовження людського роду, зберігає ложе непорочним [6: 188]. 

Емоційність відповіді Іллі Мороховського на розкриття Мелетієм Смотрицьким дум-
ки католиків щодо таїнства подружжя передавали риторичні запитання, нагромадження 
однотипних синтаксичних конструкцій, утворення антиномічних пар. Полеміст назвав 
супротивника перекручувачем вчення Західної церкви, висловлені ним міркування «по-
вістю», закликав аргументувати це твердження працями католицьких отців церкви у 
присутності громади: «O przewrotny potwarco, wyzywam cię abyś się ze mną rożsądził o 
taką iawną calumnią twoię przed wszystkimi: zdam się choć na zprzyśięgłego nieprzyiaciela 
Kośćioła Rzymskiego, a uprzeymego przyiaciela twego: day dowod, staw świadki iakie tey 
powieśći twoiey, od kogoś to słyszał, albo u ktoregoś o tym Doktora cżytał zachodniego, aby 
Małżeństwo cżystym nie było, aby w nim mieszkaiący Bogu podobać się nie mieli?» [4: 219]. 
Розуміння подружжя латинниками «невинним», «чесним», писав богослов, доводили ма-
теріали Тридентського собору, на якому це таїнство названо «великим», «святим», «чис-
тим» [4: 219]. Ілля Мороховський указував читачеві на суперечність твердження Мелетія 
Смотрицького, яка виявлялася в тому, що він уважав церковне таїнство неправедним. На-
томість, зауважив автор, визнання католиками подружжя церковним таїнством підтвер-
джувало його безгрішність: «A iesliż Małżęństwo [iako sam przyznawasz] kośćioł Rzymski 
Sakramentem nazywa, iakoż go proszę cię niecżystym osądzać może? Ktore przez łaskę Bożą, 
iako skutek swoy własny, wszelaką cżystość cżłowiekowi przynośi» [4: 220]. Утім, у роз-
критті переваг чернецтва для духовного поступу людини, Ілля Мороховський все таки 
погоджувався із тим, що подружнє життя має вади, містить «деяку нечистість», що по-
ходить із первородного гріха [4: 221]. Полеміст, ведучи діалог із Мелетієм Смотрицьким, 
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переконував його в тому, що Західна і Східна церкви віддавали перевагу дівоцтву, ніж 
шлюбу. На думку Іллі Мороховського, автор «Треносу» не міг заперечити цю спільність, 
якщо не був послідовником римського монаха Іовініана (IV ст.), якого було відлучено від 
церкви за вчення, що невинність, вдівство, шлюб однаково вгодні Богу, через що всі спа-
сенні одержать одну винагороду. Автор обґрунтував перевагу чернечого стану працями 
Василія Великого, підкреслив відмінність нагороди праведників фрагментом 14 розділу 
«Об᾽явлення Іоанна Богослова», в якому знаходимо розповідь про відкуплених з людей 
гуслярів, що не осквернившись з жінками, могли співати нову пісню перед престолом 
Божим [4: 220; 7: 1379]. Таким чином, підсумував полеміст, Західна церква визнавала 
таїнство подружжя «святим», «непорочним», проте, спираючись на святоотцівський спа-
док, цінувала чернецтво. 

Ілля Мороховський пояснював целібат у Римській церкві тим, що безшлюбні свя-
щеники, на відміну від одружених, могли цілковито присвятити себе молитві, служінню 
парафії, вивченню Святого Письма [4: 221]. Він уважав несправедливим звинувачення 
Мелетія Смотрицького католицьких священнослужителів у розпусті. Автор пов᾽язував 
причину таких випадків не з прийняттям обітниці безшлюбності, завдяки чому свяще-
ники могли «зберігати тіло і душу святими», а її неналежним виконанням. Ілля Моро-
ховський, послуговуючись стилістичними можливостями порівняння, антитези, підкрес-
лював духовенству неприпустимість використовувати обітницю чистоти для досягнення 
гріховних цілей. Думку автора увиразнювало уподібнення недотримання священиками 
целібату із силкуванням обернути небо і землю в ніщо: «A przetosz gdy by dla złego, y 
nieprzystoynego uzywania, święte y dobre rzecży miały być znieśione: pewnie muśielibysmy 
o raz uśiłować aby się niebo y żiemia wniwecż obroćiła, poniewasz niektorzy nieprzystoynie 
tego stworzenia Bożego zażywali, z wiełką krzywdą stworzyćielową» [4: 221]. Ілля Морохов-
ський, полемізуючи з критикою Мелетія Смотрицького целібату в Римській церкві, навів 
у творі відомості про те, що у першій половині XVII ст. неодружених священиків було 
у православній церкві більше, ніж в уніатів, священицькі подружжя яких залишилися 
дозволеними Папою Римським Климентом VIII в буллі «Magnus Dominus». Автор, об-
ґрунтовуючи переваги безшлюбності духовенства, вказував читачеві на те, що нежонаті 
православні служителі вели благочестиве, молитовне життя [4: 222]. 

Ілля Мороховський називав «безсоромним обманом» [4: 222] твердження автора 
«Треносу» про те, що Східна церква підтримувала одруження між усіма християнами: 
«Małżeńśtwo iest między wszystkimi pocżćiwe, y łoże niepokalane» [6: 188]. Унійний бого-
слов спостеріг у висловлюванні Мелетія Смотрицького вплив творів Мартіна Лютера, 
Жана Кальвіна, давнього монаха Теодора, розуміння подружжя якого Іоанн Золотоуст 
уважав гіршим за перелюбство [4: 223]. На його думку, Мелетій Смотрицький у наведе-
ній цитаті, помилково вжив прийменник «між» і означальний займенник «всі» в орудно-
му відмінку («між всіма»), що викривляло вчення Східної церкви про подружжя. Ілля 
Мороховський, покликаючись на твори грецького герменевта, єпископа Фессалії Екуме-
нія, твердив про необхідність використання у тлумаченні таїнства вінчання прийменника 
«в» і означального займенника «все» в місцевому відмінку («у всьому»), завдяки чому 
підкреслювалася освячення подружжя. Так, у творі читаємо: «Poniewasz to słowko: «mię-
dzy wszystkimi» w własnym wyrozumieniu swoim, brzmi uniuersalitatem, ogulność wszyst-
kich zgoła w sobie zamykaiąc, a żadnego nie wyimuiąc. Racżey tedy prawdżiwa Cerkiew świę-
ta od Chrystusa wyćwicżona z Apostołem, tak mowi: «Małżeństwo we wszystkim [nie między 
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wszystkimi, iako Pseudołog szpocąc pismo święte mowi] iest pocżćiwe: to iest iako Oecume-
nius Grecki tłumacż obiaśnia, małżeństwo we wszystkich cżęśćiach swoich, tak wzgłędem 
Sakramentu, iako Wiary, naostatek y potomstwa iako własnego końca swego» [4: 222]. 

Розділ твору «Obrona zwierzchnośći Papieskiey y odpowiedż na antitheta Pseudolo-
gowe» [4: 205-225], наприкінці якого вміщено відповідь Іллі Мороховського на мірку-
вання Мелетія Смотрицького щодо таїнства вінчання, завершується невеликим за об-
сягом підсумуванням образу Матері-Церкви, зображеного у «Треносі». У примірнику 
книги Іллі Мороховського, який знаходиться у відділі стародруків і рідкісних видань 
НБУ ім.В.І.Вернадського, ці сторінки твору (починаючи від 223 стр.) не збереглися. 
Богослов поставив Теофілу Ортологу за вину створення скорботного образу Матері-
Церкви, яку він назвав «ламентаційною потворою» [4: 224]. Ілля Мороховський, зосе-
редившись на переконанні супротивника у помилці, ототожнював «Псевдолога», поле-
міст використав риторичний прийом антонімії, із зображеною Матір᾽ю-Церквою. Автор 
передав негативний зміст цієї однаковості завдяки стійкому вислову римлян «Mali corvi 
malum ovum»1, зміст якого він розкрив українськими відповідниками: «Не вродить сова 
сокола», «Такий син, яка мати і така мати, який син» [4: 224].

Ілля Мороховський висловив свою незворушність складним становищем православ᾽я 
в Речі Посполитій, художньо розкритим Мелетієм Смотрицьким, відповіддю «побожного 
читача» Матері-Церкві, який, розсудивши правдиво, не піддався на її звідницький плач. 
Укладена полемістом відповідь, в якій використано стилістичні функції протиставлення, 
виявляє відмінність інтерпретацій Східної і Західної церков занепаду православ᾽я у Ві-
зантії, Україні. Зокрема, Ілля Мороховський пов᾽язував руйнування Східної церкви із Бо-
жою карою за відступлення греків від єдності з Римом. Натомість Мелетій Смотрицький 
уважав таке розуміння нерозважним. Переконливості міркуванням Іллі Мороховського 
надавало покликання до фрагментів книг Старого Завіту, які розповідали про наслідки 
гріхопадіння Ізраїля і слугували читачеві поясненням «убогості, зневаження, наготи» [4: 
224] «Матері-Церкви» [6: 1]: «Ty tylko pobożny cżytelniku uważaiąc rozsądnie to wszystko, 
prawdę szcżyrą, ktorać się z uprzeymego serca pokazała uznay, a tey zwodnicy tak odpowiedz: 
«Nie znam ćię za matkę, ani za Cerkiew świętą wschodnią, ale racżey uznawam cię być za 
swowolnicę rospustną, niezgrabnych obycżaiow niewiastę, za corkę własną oyca wszelkiego 
kłamstwa. A przetoż nic nie dbam na rozkwilenie twoie, namniey mię nie poruszy do polito-
wania oszarpanie, znieważenie, y nagość [na ktorą narzekasz] twoia. Bowiem słyszę taki głos 
o tobie Boży w pismie świętym w te słowa brzmiący: «Auseram vestimenta mea, et linteamina 
mea, et non tegam turpitudinem illius» ‒ «Odeymę prawi z niey szaty moie, y chusty moie, 
abym nie zakrył szpetnośći iey». Y daley: «Ideo in planctu erit, et luctu, incedet discalceata et 
nuda, facietque planctum veluti draconum, et luctum veluti fi liarum sirenum» ‒ «Przetoż pła-
kać będżie, y łkać, chodzić będzie bosą, y nagą, y sprawi narzekanie iako smocże, y iako corek 
syrenowych» [4: 224]. Латинськомовні цитати книг біблійних пророків Осії, Михея, пере-
кладені Іллею Мороховським для доведення свого міркування польською мовою, взято 
зі слова Афанасія Великого «In Passionem D.N.Iesu Christi» [1: 807]. Наведений уривок 
книги пророка Михея, на відміну від вірша книги пророка Осії, відрізняється від оригі-
нального тексту Старого Завіту. Зокрема, у перекладі Біблії латинською мовою «Biblia 
Sacra Vulgata» цей вірш подано так: «super hoc plangam et ululabo vadam spoliatus et nu-
dus faciam planctum velut draconum et luctum quasi strutionum» [2: 1400]. Цю відмінність 

1 пер. з лат. «Поганого ворона погане яйце».
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виявляє переклад Святого Письма польською мовою Якова Вуйка, вперше надрукований 
у Кракові в 1599 р.: «Dlatego płakać i wyć będę, będę chodził obrany i nagi; uczynię płacz 
jak smoków, a żałobę jak strusiów» [5: 898]. Текстове порівняння цього фрагменту книги 
пророка Михея вказує на суб᾽єктну трансформацію у перекладі Афанасія Олександрій-
ського: розкриття пророком свого відчаю через наближення полону і зруйнування Юдеї 
за ідолопоклонство вжито для характеристики Божого гніву на Свій народ. Навівши ци-
тати Святого Письма зі слова Афанасія Великого «In Passionem D.N.Iesu Christi», Ілля 
Мороховський умотивував інтерпретацію образу «Матері-Церкви» автора «Треносу» як 
віровідступницю. Подібно до «Книги пророка Михея», яка завершується передбаченням 
спасіння залишку Ізраїля, Ілля Мороховський зауважив Східній церкві Боже милосердя 
до людини, що визнає свої провини, відвертається від гріха. Полеміст передав цю непіз-
нанну Божу милість парафразою: «A Pan iako oćiec łaskawy zetrze z oczu twych łzy nieutu-
lone» [4: 225; 7: 749], цитатою із «Книги пророка Ісаї»: «Solve vincula colli tui captive fi lia 
Sion» [4: 225; 7: 772]. Цим полеміст переконував ієрархів православної церкви в Україні 
об᾽єднатися із Римом. Наприкінці твору вміщено традиційну для богословських видань 
присвяту книги Пресвятій Трійці, Марії, християнським святим [4: 225]. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ЛІНГВІСТИЧНОЇ КАТЕГОРИЗАЦІЇ

Для розуміння ментальної моделі світу, вербалізованої в мові, необхідно детально 
розглянути категоризацію як лінгвокогнітивний процес, позаяк ця психічна операція є 
основою сприймання й впорядкування знань про дійсність. Саме внаслідок категоризації 
формується ментальна система категоріальних знань, здатних до об’єктивації довкіл-
ля мовними формами в комунікативних актах. 

Ключові слова: категоризація, концептуалізація, когніція, психічний процес, етапи 
категоризації, рівні категоризації.

Дослідження когнітивних процесів, визначальних для формування системи категорі-
альних знань про дійсність, – актуальне й нагальне питання (Дж. Брунер, Н.Г. Єсипенко, 
Дж. Лакофф, Улр. Найссер та ін.), що дозволяє з’ясувати етапи проходження знань від 
моменту перших відчуттів до набуття ними мовної форми. Саме таким процесом, що 
інтегрує знання про факти дійсності й співвідносить їх із відповідними ментальними 
структурами – категоріями, – є категоризація. З’ясування суті цього процесу, а також 
розмежування когнітивних і власне мовних етапів його проходження, надасть змогу 
об’єктивно оцінити можливості цього процесу, місце мови в процесі пізнання і його 
вплив на формування системи мовних знань, зокрема в питаннях формування лексич-
них і синтаксичних категорій через призму номінативної, комунікативної й прагматичної 
функцій мови, а також описати способи категоризації знань про дійсність через актуаль-
ні мовні механізми.

Про необхідність нової теорії мови, яка об’єктивно відображала б людський досвід, 
свого часу зауважував Дж. Лакофф [Лакофф 1981, с. 89], позаяк лінгвістика як провід-
на гуманітарна дисципліна заснована на досвіді: значна кількість емпіричних фактів 
(сприйняття, мислення, будова тіла, емоції, пам’ять, соціальні структури, сенсорно-мо-
торні й пізнавальні процеси та ін.), значно, якщо не загалом, обумовлюють універсальні 
структурні характеристики мови. Учені-когнітивісти (на підставі експериментальних до-
сліджень Дж. Санти, у результаті яких учених зробив висновок, що візуальна інформація 
як форма ментальних знань зберігається в пам’яті у вигляді схеми, яка фіксує розміщен-
ня об’єктів у просторі, а вербальна інформація – лінійно) нині теж зазначають про невід-
повідність зберігання в пам’яті інформації, отриманої візуальним і вербальним шляхом 
[Єсипенко 2014, с. 133]. Так, перша зберігається в пам’яті нелінійно, а друга – лінійно. 
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Такі дослідження дають підстави стверджувати, що об’єктивовані результати й чуттєво-
го, і раціонального пізнання поєднуються в мовних знаках. 

Зважаючи на сказане вище, метою статті визначаємо описати категоризацію як лінг-
вокогнітивний процес; розглянути етапи / стадії категоризації; довести, що результати 
категоризації фіксуються мовними формами.

Із огляду на поставлену мету, можемо виділити такі завдання: (1) дослідити визначен-
ня категоризації в сучасних психологічних і лінгвістичних дослідженнях; (2) дати власне 
визначення категоризації й мовної категоризації; (3) описати етапи категоризації, виділив-
ши когнітивний і мовний аспекти; (4) з’ясувати, які факти свідчать на користь того, що 
мова є обов’язковою умовою категоризації й відображає різні способи її фіксації.

Лінгвокогнітивні механізми осягнення дійсності людською свідомістю нині активно 
досліджуються в лінгвістиці (М.М. Болдирев, Р. Джекендофф, С.А. Жаботинська, Дж. 
Лакофф, Р.В. Лангакер, О.О. Селіванова, Л. Талмі та ін.). Ця множина праць опирається 
на низку психологічних досліджень (Дж. Брунер, У. Нейссер, Е. Рош та ін.), які зробили 
можливим осягнути механізми осягнення дійсності й, фактично, показали визначальну 
роль мови у формуванні системи категоріальних знань. Зокрема було встановлено, що 
якщо ми хочемо сказати про предмет більше інформації, ніж просто вказати на його при-
належність до підмножини певної множини (категорії), здійснюється процес категориза-
ції [Брунер 1977, с. 15]. Тому в кожному випадку, коли в результаті якоїсь операції сприй-
маний об’єкт відноситься до визначеної підмножини, відбувається процес категоризації.

Ні мова, ні попереднє навчання, яке можна дати організму для керування будь-якою 
іншою формою зовнішньої реакції, не нададуть можливості повідомити про щось інак-
ше, ніж у термінах роду або категорії. Якби яке-небудь сприйняття виявилося не включе-
ним в систему категорій, тобто вільним від віднесення до будь-якої категорії, воно було 
б приречене залишатися недоступною перлиною, жар-птицею, похованою в мовчанні 
індивідуального досвіду [Брунер 1977, с. 16]. Дослідження в галузі психології доводять, 
що, хоча самі когнітивні операції – прерогатива психіки, дослідити їхній перебіг і ре-
зультат можна за допомогою мови, бо саме мова фіксує результат пізнання, позаяк без-
посередньо бере участь у процесах впорядкування інформації у свідомості. Так, існує 
близько трьох мільйонів відтінків кольору, але тільки до двадцяти назв основних кольо-
рів. Це означає, що, сприймаючи відтінки кольорів, ми відразу ж відносимо їх до певних 
категорій [Брунер 1977, с. 6], названих мовними знаками. 

Категоризація – це пізнавальний процес виділення, осмислення і називання факту 
дійсності; процес впорядкування інформації про об’єктивну й умовну дійсність. Цей 
процес полягає в поетапному осягнення фіксованого факту дійсності когнітивними 
механізмами людини й оперування цими знаннями з метою впорядкування інформації 
про дійсність. Визначаючи категоризацію, М.М. Болдирев звертає увагу на дві основні 
її функції: (1) знання категорій об’єктів і явищ та їхніх назв; (2) сам процес віднесення 
певних об’єктів до визначених категорій, включаючи присвоєння їм відповідної назви 
[Болдирев 2014, с. 115]. При цьому в обох випадках наголошується на вербальному ре-
зультаті цього процесу.

Людина звикла трактувати дійсність як предметну основу буття, що має матеріаль-
ну форму вираження. Для наукового світогляду врахування такого погляду на довкіл-
ля важливе, бо допомагає визначити способи впорядкування й матеріалізації знань про 
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дійсність. Проте фактично світ втрачає предметність до початку дій суб’єкта. Дж. Брунер 
[Брунер 1977], вказуючи на мотиваційний характер категоризації, визначає первинну ка-
тегоризацію, за якої суб’єкт пізнання стикається з об’єктом вперше, накопичуючи, таким 
чином, початкові знання про об’єкт сприйняття. У випадку, коли в суб’єкта вже є пер-
цептивний ґрунт для сприйняття об’єкта – категорія, – відбувається процес виявлення 
минулого досвіду й адаптація його до актуальних умов сприйняття. Потім аналізуються 
суттєві ознаки й закріплення нової інформації за визначеною ментальною категорією. 
Процес остаточного визначення (називання) – завершальний етап категоризації. 

Категоризація – складний механізм сприймання й кодування інформації про довкіл-
ля, який протікає постійно протягом життя людини. Поняття перцептивного циклу як 
безперервного пізнавального процесу описане У. Нейссером [Найссер 1981, с. 42–42]. 
Відповідно до міркувань ученого, основний аспект категоризації складається з набору 
когнітивних передумов тієї інформації, яка буде сприймана. Перцептивний цикл скла-
дають: набір когнітивних схем, що спрямовують перцептивні процеси; набір реакцій, 
які відбирають інформацію; фактичні стимули середовища. Інформація, отримана таким 
чином, змінює когнітивні схеми, впливаючи на їхню позитивну динаміку. Далі перцеп-
тивний цикл повторюється.

Отже, результат перцепції – формування образу про новий об’єкт (первинна кате-
горизація) або доповнення знань про предмет через збільшення обсягу концептуальних 
знань. Формування образу сприйманого об’єкта передбачає етап структурування знань 
про нього. Позаяк процес сприймання факту дійсності – суб’єктивний і залежить від 
досвіду, знань, потреб, інтересів, спрямованості, установок, то його називають аперцеп-
цією. Цілісний образ виникає на основі узагальнення знань про окремі властивості пред-
мета. Варто зазначити, що результат включає не лише раціональний компонент набутих 
знань про факт дійсності, але й емоції, пов’язані в суб’єкта пізнання з сприйманим фак-
том. Зважаючи на суб’єктивність категоризації, що ґрунтується на емпіричних чинниках, 
відзначимо відносну можливість визначити обсяг сприйманої інформації одного й того 
ж факту дійсності різними сприймачами інформації. 

Зважаючи на те, що названі механізми включають мовні й немовні етапи, варто вио-
кремлювати когнітивний і мовний складники цього процесу. Когнітивну частину проце-
су складає низка емпіричних чинників: сприйняття, мислення, емоції, сенсорно-моторні 
процеси тощо. Це шлях аналізу й синтезу інформації, що надходить до психіки об’єкта 
зовні через чуттєві механізми. Окрім того, що категоризація – це ментально-мовний про-
цес виділення, осмислення і впорядкування інформації про певний факт дійсності, ця 
ментальна процедура є визначальною при побудові поняттєвих і лінгвістичних катего-
рій, що накладають семантичну сітку на цілі галузі знань, а, отже, сприймаються через 
призму тих семантичних взаємозв’язків, що закріплені за цими поняттями в мові. 

Категоризація як лінгвоментальний процес неможлива без мови (М.М. Болдирев, 
Дж. Брунер, Р. Джекендофф, С.А. Жаботинська, Дж. Лакофф, Р.В. Лангакер, У. Нейссер, 
Е. Рош, О.О. Селіванова, Л. Талмі та ін.), бо результатом систематизації інформації про 
об’єкт пізнання завжди є мовний код. Ментальний бік категоризації виявляється в роз-
пізнаванні об’єкта, виділенні його типових характеристик і віднесення за цими ознаками 
до певної категорії об’єктів. Мовна категоризація виявляється в розпізнаванні звукового 
складу слова, поняття, закріпленого за знаком, і віднесення його до певної групи понять 
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зі схожими ознаками. Варто окремо зазначити, що знання значення лексеми не завжди є 
достатньою умовою для адекватної її інтерпретації чи використання як носія смислу, ак-
туального в контексті певного висловлювання. Тому важливим при інтерпретації смислів 
висловлювань визначаємо контекст повідомлення (або ситуація). 

Суб’єктивність процесу категоризації зумовлює наявність обов’язкових складових 
(учасників процесу): суб’єкта й об’єкта пізнання. Суб’єкт пізнання – окремий індивід 
із індивідуальними психічними здатностями до пізнання фактів дійсності. Об’єкт – не-
заангажована в процесі пізнання субстанція, об’єкт або факт дійсності, що є пасивним 
учасником категоризації.

Лінгвокогнітивний процес категоризації передбачає проходження кількох етапів ін-
формації від моменту сприйняття факту дійсності до моменту його мовного оформлення. 
Враховуючи факт, що дійсність часто осмислюється не безпосередньо (за допомогою 
органів чуттів), а опосередковано (через різні джерела скатегоризованої суб’єктивної 
думки носія чи передавача інформації з врахуванням його інтенціональних настанов, 
включаючи семантичні смисли та прагматичні мотиви), то для адекватної оцінки дже-
рела й обсягу інформації суб’єкту сприйняття необхідно пройти кілька етапів аперцеп-
ції повідомлення [Marslen-Wilson 1978]: (1) розуміння інформації на фонетичному рів-
ні (розпізнавання звукових засобів отримання інформації); (2) розуміння інформації на 
синтаксичному рівні; (3) розуміння семантичного (поверхневого) змісту пропозиції; (4) 
розуміння контексту ситуації (глибинні знання, ментальний фон тощо). Наприклад, у ре-
ченні: Серед адвокатів Насірова – юристи, які обслуговували Грановського – для мовця, 
що володіє українською мовою, звуковий склад і структура речення є прозорими, проте 
дескрипції, прив’язані до сингулярних назв, без розуміння ситуації загалом і контексту 
речення можуть бути не зрозумілими.

Тому при дослідженні лінгвокогнітивної категоризації варто зважати на прагматич-
ні мотиви при вербалізації скатегоризованої інформації. У.Л. Чейф вважає, що процеси 
вербалізації можуть бути розділені на три типи: (1) процеси, пов’язані з організацією 
змісту (мовець сам структурує зміст); (2) процеси, пов’язані з оцінкою мовцем рівня 
обізнаності адресата та його можливостей у межах конкретного контексту мовлення; (3) 
кожна мова нав’язує довільні синтаксичні процеси, що також повинні бути використані 
при вербалізації [Чейф 2001].

Будь-яку ситуацію особистість сприймає чуттєво, проте сприймана інформація 
може надходити різними каналами: через мову (письмову й усну) або через безпосеред-
нє сприйняття факту дійсності органами чуття. Наприклад, АТО, війна, Європейський 
Союз – це поняття, що позначають абстрактні реалії для мовців, інформацію про які ми 
черпаємо з вербальних і невербальних джерел надходження інформації. Безпосередньо 
сприймати суттєві ознаки названих реалій може незначна кількість мовців, тому така 
категоризація бути абстрактною, відірваною від об’єктивної дійсності.

Отже, у результаті дослідження доходимо таких висновків:
1. Категоризація – це психічний процес виділення факту дійсності, осмислення його 

через зіставлення з власним досвідом і віднесення до певної ментальної категорії через 
визначення суттєвих ознак.

2. Умовно категоризацію можна поділити на когнітивну й мовну: перша – психічна 
процедура структурування інформації про дійсність, друга – (1) структурування знань 
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про дійсність лексичними засобами і (2) структурування власне мовних знань, що вико-
ристовуються в мовній системі для адекватного називання чи граматичного оформлення 
факту дійсності. 

3. Перебіг процесу категоризації відбувається в психіці індивіда, тому вона має 
суб’єктивний характер й опирається на індивідуальні знання й досвід індивіда. Проте 
будь-який індивідуальний досвід опирається на досвід колективний, зокрема через кон-
венційність лексичного значення.

4. Психологами описано процес категоризації від первинних стимулів до її результа-
тів у формі категоріальних знань. Схематично цей процес можна описати так: відчуває-
мо – розуміємо – називаємо. Ми лише відзначимо важливість власне лінгвальних інстру-
ментів на етапах осмислення інформації про дійсність і віднесення їх до певної категорії, 
позаяк саме мова здатна експлікувати кодовану свідомістю інформацію.

5. Мова – інструмент процесу мислення і його результат, тому є активним учасником 
і процесу формування знань про дійсність, і їхньої фіксації й зберігання, і передавання 
категоріальних знань у процесі комунікації. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ 
КАТЕГОРИЗАЦИИ

Для понимания ментальной модели мира, вербализированной в языке, необходимо 
рассмотреть категоризацию как лингвокогнитивный процесс, поскольку эта психиче-
ская операция является основой восприятия и упорядочения знаний о действительно-
сти. Именно вследствие категоризации формируется ментальная система категори-
альных знаний, способных к объективации окружающей среды языковыми формами в 
коммуникативных актах.

Ключевые слова: категоризация, концептуализация, когниция, психический процесс, 
этапы категоризации, уровни категоризации.
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PSYCHOLOGICAL PRECONDITIONS OF LINGUISTIC CATEGORIZATION
To understand the mental model of the world, which is verbalized in the language, one 

should examine the categorization in detail. This is a linguistic and cognitive process. This 
mental operation is the basis of perception and organizing knowledge about reality. Mental 
system of categorical knowledge is organized exactly because of categorization which is ca-
pable of objectifi cation of the environment in language forms in communicative acts.

Key words: categorization, conceptualization, cognition, linguistic and cognitive process, 
steps categorization, levels categorization.
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ВЛИЯНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ФАКТОРОВ НА ЯЗЫК

Язык и  культура тесно связаны между собой. Как показывают исследования, они 
постоянно оказывают друг на друга существенное влияние. Коммуникативность язы-
ка, в том числе его значение в качестве материальной памяти народа, играет важную 
роль в сохранении памятников культуры. С этих позиций культура также оказывает 
влияние на язык.

Все лингвистические направления и школы в истории языкознания уделяли внимание 
взаимоотношениям языка, культуры и общества. В процессе взаимосвязей внутриязы-
ковых и социальных явлений участвуют как экстралингвистические, так и интралинг-
вистические факторы. В связи с этим в статье всестронне рассмотрены отношения 
между языком и обществом, языком и культурой.

В статье речь также идет об определенных факторах культуры как философского 
понятия, предпринимается попытка объяснения их взаимосвязей с языком. В статье 
системно исследованы социолингвистические аспекты языка и культуры, выявлены ос-
новные особенности влияния культуры на язык.

Ключевые слова: язык, общество, социолингвистика, дифференциация, культура.

Язык и культура тесно связаны между собой. Как показывают исследования, они 
постоянно оказывают друг на друга существенное влияние. Коммуникативность языка, 
в том числе его значение в качестве материальной памяти народа, играет важную роль 
в сохранении памятников культуры. С этих позиций культура также оказывает влияние 
на язык.

Согласно гипотезе Сепира-Уорфа, строение языка является средством формирования 
культуры, мировоззрения людей. Язык играет главную роль в отражении реалий мира в 
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сознании человека. Строение языка, его словарный состав, являются материальным во-
площением культуры в нашем сознании. «Язык находится между человеком и влияющей 
на него природой. Так, восприятие и деятельность человека состоят из его представле-
ний об окружающей среде посредством языка» [7, 5].

В истории языкознания во всех течениях и школах отведено место связям языка, 
культуры и общества. Связь происходящих во внутренней структуре языка событий с 
событиями, происходящими в обществе, подтверждает наличие здесь и экстралингви-
стических, и интралингвистических факторов.

 Формирование этносознания – вопрос, связанный с историей народа. В. Гумбольдт 
предполагает, что язык продолжается в виде традиции, в силу чего невозможно устано-
вить его начальную форму: «Отличия между языками, не просто разница знаков. Слово 
и словоформы выражают понятия, и разные языки, воздействуя в своеобразной форме 
на разум, чувственность, формируют свое мировоззрение» [8, 370]. Как видно, нали-
чие между языками отличий обуславливается образом мышления отдельных этносов. 
В. Гумбольдт рассматривает язык и культуру не как две разные философские концепции, 
а как два связанных между собой одинаковых социальных концепта. Вообще, никто не 
отрицает наличие связи между языком и культурой в плане разума, мышления, ценно-
стей и пр. А вопрос, вызывающий споры, состоит в следующем: обуславливает ли язык 
культуру или наоборот – культура язык?

Объект нашего исследования – влияние социокультурных факторов на язык – один 
из актуальных и на сегодня вопросов языкознания. Исследования в этой области свиде-
тельствуют о том, что воздействие социокультурных факторов на язык в различной фор-
ме не вызывает никаких сомнений. В первую очередь, обратим внимание на важнейшие 
факторы культуры. Эти факторы связаны с несколькими направлениями: 1. Язык народа; 
2. Психологические особенности народа; 3. Литература, искусство народа и пр.; 4. Тер-
ритория проживания народа; 5. Место народа среди мировых культур.

Анализ каждого из этих факторов в отдельности показывает, что они играют важную 
роль в комплексе формирования культуры. В принципе, при рассмотрении взаимосвязи 
языка и культуры выясняется, что особенности характера каждого народа находят свое 
отражение в его языке. Обратим внимание на один интересный факт: спокойная натура 
итальянского народа находит отражение и в его языке, в то время, как немецкий народ 
суров, и язык его достаточно резок. Подобные случаи можно наблюдать и у других на-
родов.

Поскольку климатические условия, природа территории проживания народа, еже-
дневные события, с которыми он сталкивается, и используемые им предметы занимают 
главное место в его культуре, это приводит к формированию лексических групп, связан-
ных с этими сферами человеческой жизни. Например, в языке эскимосов много слов, 
связанных со снегом и льдом, в арабском – с верблюдом, в турецком – с коневодством 
или кочевой жизнью. Можно привести также и пример, связанный с обозначениями цве-
тов, которые отличаются у разных народов. Хотя в различных культурах и имеют место 
отличия, связанные с количеством названий цвета, основные цвета у всех народов одни 
и те же. Например, если некоторые культуры отличают три цвета, то это белый, черный и 
красный. Возникает вопрос: как же могут выразить эти народы другие цвета? Думается, 
например, следующим образом: цвет листка, цвет земли и т.д.
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Учитывая приведенные примеры, можем сказать, что к влиянию социокультурных 
факторов на язык можно подходить с двух сторон: влияние культуры на язык в каче-
стве общечеловеческой ценности; влияние культуры на язык в качестве индивидуальной 
ценности. В качестве общечеловеческой ценности можем указать влияние на язык сле-
дующих факторов культуры: 1. Обычаи и традиции народа; 2. Историческое прошлое 
народа; 3. Литература, искусство, музыка, архитектура народа; 4. Уровень образова-
ния народа; 5. Место народа среди народов мира в научно-технологическом развитии; 
6. Идеологические взгляды народа (религиозность, национализм, современность); 7. На-
циональная кухня народа. Влияние на язык ценностей индивида или социальной группы 
можно связать со следующими факторами: 1. Уровень образования семьи; 2. Уровень 
образования социальной среды; 3. Пропагандируемые в обществе и завоевавшие попу-
лярность области.

Сначала рассмотрим факторы (общечеловеческие ценности), влияющие на форми-
рование языка.

1. Обычаи и традиции народа. Как известно, у каждого народа есть свои специ-
фические обычаи и традиции, которые являются одним из важнейших средств защиты 
существования народа. У различных народов имеются особые слова, связанные с опре-
деленными обычаями, которые невозможно перевести на языки других народов. Это свя-
зано с тем, что обычаи и традиции соединяют в себе экзотические особенности народа. 
У азербайджанского народа слова подобного типа встречаются в свадебных традициях, 
в Новруз байрамы и др. Например, çilə, nübaranlıq, kosa, səməni, kəmər, şabaş və s. Как 
видим, являясь составной частью культурных ценностей, слова подобного типа, по мере 
употребления, оказали влияние на наш язык.

2. Историческое прошлое народа. Этот фактор играет очень важную роль в истории 
развития языка. Наибольшую значимость имеют политические факторы. Происходящие 
в истории каждого народа политические события, войны, традиции государственности 
и пр. процессы формируют необходимость возникновения определенных слов в словар-
ном составе языка. По этому поводу мы можем сравнить несколько народов. При иссле-
довании словарного состава многих народов, начиная с древних греков, арабов, тюрков 
и прочих народов, создававших несколько раз свои государства за историю человечества, 
выясняется, что у них достаточно военных и политических терминов, связанных темати-
чески с вопросами государственности. Пережил подобный процесс и азербайджанский 
народ. Поскольку созданные на территории Азербайджана до XV века государства не 
провозглашали азербайджанский язык государственным, подобная терминология в на-
шем языке стала развиваться после создания государства Сефевидов. Особенно явно это 
просматривается в военной, политической и официально-канцелярской сферах. Хотя в 
последующие эпохи этот процесс и ослабел, он вновь усилился в период Азербайджан-
ской демократической республики, а в современную эпоху эта терминология широко 
развивается. Например, çavuş, zabit, saziş, tərəfdaş и т.д. Тут мы можем прийти к выводу 
о том, что если в истории народа его язык становился государственным языком, процесс 
формирования лексических единиц из сферы политики и государственности становился 
более активным.

3. Литература, искусство, музыка, архитектура народа и пр. За богатейшей 
культурой народа стоят созданные им материальные и духовные памятники. Главными 
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показателями культурного уровня каждого народа являются его литература, искусство, 
музыка, архитектура. Литература народа обладает незаменимой ролью в обогащении его 
языка. Развитие литературы и в устной, и в письменной форме открывает широкие пути 
в процессе использования языка. Существуют народы, у которых даже литературный 
язык связан с именем определенных поэтов, писателей. Данте считается основополож-
ником итальянского литературного языка, Шекспир – английского, Пушкин – русского. 
Формирование азербайджанского литературного языка также связано с именами поэтов. 
В этом плане можно назвать имена И. Насими, Ш.И. Хятаи, М. Физули, М.П. Вагифа, 
М.Ф. Ахундова, Дж. Ммаедкулизаде, С. Вургуна и др. Вообще, художественная литера-
тура во все эпохи обогащала язык новыми словами и авторскими выражениями. 

Музыка также занимает особое место в истории народа. Естественно, народная му-
зыка во все времена передавалась из поколения в поколение и сохранялась только по-
средством языка. Влияние музыки в языке в качестве материального выражения образа 
мышления народа, несомненно. Самостоятельность народной музыки сохранила свои 
следы на всех языковых уровнях. Здесь проявляются и диалектологические особенно-
сти, и использование инверсии, ненормативных лексики на грамматическом уровне. У 
азербайджанского народа есть слова, относящиеся непосредственно к национальной 
музыке, они обогащают словарный состав нашего языка. Например: cəngi, cığa, nağara, 
yallı, qoşma, qaytağı и пр.

Относящиеся к архитектуре и искусству слова занимают в словарном составе каж-
дого народа такое место, которое соответствует развитию этих областей у данного на-
рода. Создание древними египтянами, греками и римлянами архитектурных памятников 
завершилось созданием этими народами в этой области образцов мирового уровня. У 
каждого народа памятники архитектуры создаются с определенными отличительными 
особенностями. В связи с этим, относящиеся к архитектуре слова у каждого народа су-
щественно отличаются друг от друга. Этот процесс также является одним из основных 
факторов, влияющих на язык. У азербайджанского народа также существовали специфи-
ческие архитектурные традиции, было создано множество исторических памятников. 
Развитие этого искусства обогатило словарный состав языка, примером чему могут быть 
слова gümbəz, türbə, qala, qüllə, məbəd и пр. Правда, некоторые из этих слов заимствова-
ны из арабского языка. А связано это с тем, что наши архитекторы получали образование 
в арабских странах или же на арабском языке.

4. Уровень образования народа. Один из главных факторов, воздействующих на язык. 
Просвещенность, образованность народа является главным показателем его общего раз-
вития. Наличие образования у большинства населения страны служит росту количества 
культурных слов в его словарном составе. Проведенные исследования показывают, что 
для дальнейшего повышения уровня своего развития, культурные народы придают об-
разованию особое значение. Несмотря на все это, несмотря даже на достаточно высокий 
уровень образованности населения, из языка никогда не исчезнут вульгарные слова. Это 
вопрос, связан не с языком непосредственно, а с психологическими факторами. Подсо-
знательные особенности человеческого мышления показывают, что оно является носи-
телем как положительных, так и отримцательных черт. Обратив внимание на прошлое 
азербайджанского народа, мы увидим, что на протяжении долгих веков наш народ в мас-
се своей не имел даже самого примитивного образования. Правда, неоспоримым фактом 
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является и наличие у азербайджанского народа гениальных, выдающихся личностей во 
все эпохи. Однако, это вовсе не способствовало всеобщей образованности. Долгие годы 
простой народ жил в условиях мракобесия, а первые зачатки массового образования ста-
ли проявляться только с начала ХХ века. Необходимо особо отметить в этом роль на-
шей интеллигенции. Издание газет и журналов («Молла Насреддин», «Фуюзат» и др.) и 
формирование правительства Азербайджанской демократической республики привели к 
необходимостм образования в массвовом порядке. Надо признать и то, что массованный 
процесс ликвидации безграмотности в Азербайджане начался после установления со-
ветской власти. Этот процесс продолжился и в период независимости.

5. Место народа среди народов мира в научно-технологическом развитии. Боль-
шое значение в современном мире имеет и данный фактор. Мы можем назвать его од-
ним из главных причин исчезновения языков. Обратив внимание на развитые народы 
мира, мы увидим, что это народы, сказавшие свое слово в научном развитии челове-
чества. Рассмотрим этот процесс у нескольких народов. Англичане играют достаточно 
важную роль в технологическом развитии мира. Давая название каждому научному 
открытию посредством своего языка, они широко распространяют его по всему миру. 
Немецкий народ прославился многими научными открытиями. Одна только немецкая 
философия существенно обогатила немецкую и мировую философскую науку. Подоб-
ные примеры можно привести и относительно многих других народов мира. К сожа-
лению, не можем сказать того же самого и об азербайджанском языке. К примеру, в 
нашем языке немногим больше ста тысяч слов, а в немецком – полмиллиона. Этот 
показатель означает, что в плане выражения научной мысли, в научной терминологии 
он слаб. По нашему мнению, употребление языка в обширных областях, богатство сло-
варного состава и распространенность языка связаны с политической мощью пользу-
ющегося им народа.

Как известно, пуризм в языке служит его защите от чужих слов. В этом плане вни-
мания заслуживает опыт Турции. Турки стараются дать каждой инновации название на 
своем языке. Например: uçak (самолет), bilgisayar (компьютер) и пр. Иногда такие заме-
щения бывают неуместными. Вообще, по нашему мнению, национализировать названия 
таких открытий – не лучшее решение.

6. Идеологические взгляды народа (национализм, современность и пр.). Многие 
народы оставили след в мировой истории благодаря своим идеологическим взглядам. В 
языке народов эти идеологические взгляды связаны с определенными языковыми выра-
жениями, с целыми пластами лексики в языковом словарном составе. Рассмотрим неко-
торые из таких народов. Большая и часть ежедневно используемых арабскими народами 
слов относится к религии. Главная причина этого – священная книга Ислама «Коран», 
подготовленная на арабском языке. Другая причина – массовая религиозность населе-
ния. А еще одна причина заключается в пропаганде религии в обществе.

Национализм широко представлен у многих народов мира. Это можно ясно про-
следить на примере немцев, турков, евреев, русских и других народов. Рассмотрим не-
сколько примеров из близкого нашему языку турецкого языка: и ülkücülük, atatürkçülük, 
türkçülük пр. Предложенный здесь термин «национализм» не следует трактовать как 
«шовинизм». Хотя в языке и ярко выявлена любовь к нации и народу, это понятие связа-
но, более всего, с мышлением.
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Современность является фактором, пропагандируемым у большинства народов 
мира. Однако не каждый народ воспринимает этот фактор одинаково. Открытость миру 
является одним из главных требований глобального мира. А препятствует этой тенден-
ции этническое мышление. Несмотря на все это, современные технологии, превратив 
мир в «единую деревню», спокойно заимствуют иноязычные слова.

7. Национальная кухня народа. Кухня каждого народа – одна из его отличительных 
особенностей. У различных народов мира национальные кухни вовсе не одинаково бога-
ты. Развитие национальной кухни, естественно, приводит к появлению новых названий 
в словарном составе. В этом плане, азербайджанская национальная кухня выделяется 
своим ассортиментом. Например: dolma, bozbaş, bozartma, çığırtma, xəşil, kabab, piti, plov, 
qovurma и пр. Многочисленность национальных блюд играет важную роль в обогащении 
словарного состава языка.

Воздействие социокультурных факторов на язык индивида или социальной группы, 
как уже отмечалось выше, связано с несколькими факторами. Рассмотрим их.

1. Уровень образованности семьи. Влияние атмосферы в семье на культурный уро-
вень входящих в нее людей несомненно. Если все члены семьи получили образование, 
естественно, в ней не будет места употреблению ненормативной лексики. Мы стали сви-
детелями этого и на основе проведенного опроса. Обратим внимание на некоторые сло-
ва и выражения, которые используются в интеллигентных семьях. Слова: bəli, buyurun, 
zəhmət olmazsa, əyləşin; предложения: Böyüklərə hörmət et, yaşlı qadın və kişilərə kömək 
et. Savadlı insanlarla ünsiyyət yarat (70-летний информант с высшим образованием); 
İçəri daxil olun. Bir az gözləyin. İcazənizlə bir söz soruşa bilərəm? (25-летний информант с 
высшим образованием).

В семьях без образования в повседневной жизни превалирует широкое использова-
ние просторечий, ненормативной лексики. Например: zəhər, korsan, cəhənnəm ol, ala (упо-
требляется вместо «buyur»), apar (употребляется вместо «götür»; Gəl, keç içəri. Gözlə 
də. Nə deyirsən?. Xarab eləmisən başımı (34-летний информант со средним образованием).

Как видим, эти сравнения показывают, что высокий уровень образованности в семье 
отражается и в языке воспитуемого в ней поколения. Кроме того, влияют на языковой 
строй и внутрисемейные психологические процессы. А в семьях с низким уровнем обра-
зования люди общаются друг с другом преимущественно на повышенных тонах, отдавая 
предпочтение непродолжительному общению.

2. Уровень образования социальной среды. Влияющая на все сферы социальная 
среда влияет практически на всех языковых уровнях. Говоря «социальная среда», мы 
не имеем в виду широкую общественность. Речь идет об уровне возможности реализа-
ции языка коллективом. Подобные коллективы можно разделить следующим образом: 
а) социальные группы с высоким уровнем образования, например, школа, университет, 
государственные служащие и пр. и б) социальные группы с невысоким уровнем об-
разования, например, торговцы на базаре, рабочий коллектив и пр. Проведенные нами 
эксперименты показывают, что коллективы с высоким уровнем образования в процессе 
общения больше пользуются речевым этикетом, используют сложные грамматические 
конструкции. А в коллективах с низким уровнем образования превалируют повелитель-
ное наклонение, краткое общение, ненормативная лексика.
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3. Пропагандируемые в обществе и завоевавшие популярность области. Извест-
но, что в современную эпоху информационные технологии оказывают влияние на обще-
ство во всех направлениях. В словарном составе языка возникают или широко исполь-
зуются новые слова. В качестве примера – в сообщениях в прессе, в социальных сетях 
о боях на армяно-азербайджанском фронте в апреле 2016 года читателям, предлагалось 
множество слов из военной сферы, которые впоследствии стали широко использоваться 
в повседневном общении. Это свидетельствует о том, что пропагандируемые в обществе 
понятия начинают занимать свое место и в языке повседневного общения. 

Как результат проведенного нами исследования можем сказать, что особое влияние 
на возникновение социальной дифференциации языка оказывают культурные факторы. 
А многочисленность социокультурных факторов свидетельствует о том, что влияние на 
язык возможно в разных измерениях.
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ВПЛИВ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ЧИННИКІВ НА МОВУ 
Мова і культура тісно пов’язані між собою. Як демонструють численні дослідження, 

вони постійно здійснюють істотний вплив один на одного. Комунікативність мови, у 
тому числі її значення у якості матеріальної пам’яті народу, відіграє важливу роль у 
збереженні пам’яток культури. З цих позицій культура також здійснює вплив на мову. 

Усі лінгвістичні напрями і школи в історії мовознавства приділяли увагу взаєминам 
мови, культури і суспільства. У процесі взамодії внутрішньомовних і соціальних явищ 
беруть участь як екстралінгвістичні, так і інтралінгвістичні фактори. У зв’язку з цим 
у статті всебічно розглянуто взаємини між мовою і суспільством, мовою і культурою. 

У статті мова йде також про певні фактори культури як філософського по-
няття, здіснюється спроба пояснення їхніх зв’язків. Системно досліджено також 
соціолінгвістичні аспекти мови і культури, виявлено основні особливості впливу куль-
тури на мову.

Ключові слова: мова, суспільство, соціолінгвістика, диференціація, культура.
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INFLUENCE OF SOCIAL AND CULTURAL FACTORS ON THE LANGUAGE
Language and culture are closely connected. As researches show, they constantly infl uence 

each other. Communicability of language, including its value as a material memory of the 
people, plays an important role in keeping cultural traces. 

All linguistic schools have paid attention to mutual relations of the language, culture and 
society. Both intralinguistic and extralinguistic factors exist in the language and the social 
interrelations process. The relations between language and society, language and culture are 
discussed in the article.

Key words: language, society, sociolinguistics, differentiation, culture.
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ВЕРБАЛЬНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ НЕГАТИВНИХ РЕАКЦІЙ
НА МАНІПУЛЯТИВНУ ТАКТИКУ

ПІДВИЩЕННЯ ЗНАЧИМОСТІ СПІВРОЗМОВНИКА

У статті з урахуванням статусних, гендерних і вікових характеристик комунікан-
тів досліджено мовний вияв негативних реакцій адресата на маніпуляцію шляхом по-
зитивного оцінювання та вираження прихильності. Виявлено способи негативного реа-
гування на маніпуляцію позитивом, схарактеризовано засоби його вербалізації, виокрем-
лено семантичні різновиди конфліктогенних компліментарних висловлювань. З’ясовано 
причини, що лежать в основі досліджуваного типу мовленнєвої поведінки.

Ключові слова: адресат, конфліктогенне висловлювання, тактика підвищення зна-
чимості співрозмовника, об’єкт маніпулювання, репліка-реакція.

У зв’язку зі зміщенням фокусу лінгвістичних студій у площину прагмалінгвістики 
останніми роками стрімко зросла кількість мовознавчих праць, у яких з’ясовуються 
особливості вербалізації комунікативних стратегій і тактик. Ідеться про праці 
В. З. Дем’янкова, К. Ф. Сєдова, О. С. Іссерс, А. М. Баранова, В. В. Бушкової, А. В. Оля-
нича, Т. Є. Янко, І. С. Морозової, О. В. Дмитрук, А. І. Дубських, О. В. Даньшиної, 
О. С. Снитко та ін. Незважаючи на великий доробок учених у вивченні засобів вербалі-
зації маніпуляції (див., наприклад, праці В. В. Зірки, О. В. Дмитрук, Т. Ю. Ковалевської, 
О. С. Іссерс, Л. А. Нефедової, М. В. Глаголєва, О. С. Попової, П. Б. Паршина, Л. Ю. Вере-
тенкіної, Є. М. Мажар, О. В. Денисюк, І. Л. Дергачевої тощо), недостатньо висвітленою 
у вітчизняній та зарубіжній лінгвістиці залишається специфіка мовної репрезентації в 
різних типах дискурсу маніпулятивної стратегії позитиву та реакцій на неї. З огляду на 
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це наша наукова розвідка, присвячена вивченню одного з типів реагування на маніпуля-
тивну тактику підвищення значимості співрозмовника, є актуальною.

Суть тактики підвищення значимості співрозмовника полягає в позитивному оціню-
ванні об’єкта маніпулятивного впливу або у вираженні прихильного ставлення до нього 
для досягнення мети маніпулятора. Загалом вербальна реакція на маніпулятивну тактику 
підвищення значимості співрозмовника менш типова, ніж її ігнорування та невербальні 
прояви (26 % порівняно з 74 %). Найбільш частотними вербальними реакціями на мані-
пулятивно спрямовані вияв прихильності чи позитивне оцінювання є подяка й зустріч-
ний комплімент. Такі реакції пояснюємо дією “правила взаємного обміну”, згідно з яким 
співрозмовник на люб’язність відповідає люб’язністю [4: 34-37]. Незважаючи на те, що 
негативне реагування на маніпуляцію позитиву не відзначається частотністю (26 % усіх 
випадків вербального реагування), її вивчення становить чималий науковий інтерес.

Мета нашої роботи − з урахуванням статусних, гендерних і вікових характеристик 
комунікантів описати мовний вияв негативних реакцій адресата на застосовану щодо 
нього маніпулятивну тактику підвищення значимості співрозмовника.

Під час реалізації досліджуваної маніпулятивної тактики позитивнооцінне вислов-
лювання / висловлення-вияв прихильності лише в поодиноких випадках є самостійним і 
його виголошення становить основну мету комунікативного акту. Це стосується тих ви-
падків, коли маніпулятор переслідує довгострокові цілі, поступово домагається прихиль-
ності об’єкта маніпулювання, − тобто коли маніпулятивна стратегія позитиву розтягнена 
в часі, а також ситуацій флірту, у яких маніпулювання лежить назовні. В інших випадках 
маніпулеми супроводжують інші комунікативні акти – умовляння, переконування, про-
хання, доручення, відмову, критику і т. д., тобто виконують другорядну функцію, по-
стають засобами впливу: сприяють установленню довірливих відносин, покращують 
настрій співрозмовника, пом’якшують відмову чи критику і под. Якщо адресат розуміє 
справжні наміри маніпулятора, негативна реакція на описувану тактику зумовлена не 
самим експресивом-маніпулемою (він навпаки постає гармонізатором спілкування), а ді-
ями маніпулятора, його пропозиціями чи намірами.

Як уже зазначалося, експресиви, на які об’єкт маніпулювання реагує негативно, ви-
ражені позитивнооцінними висловлюваннями та висловлюваннями на позначення по-
зитивного ставлення до співрозмовника. У маніпулятивному дискурсі ці види кількісно 
репрезентовані неоднаково: перша група істотно домінує над другою (пор.: відповідно 
70 % і 30 %). Як бачимо, об’єкт маніпулювання частіше негативно реагує на комплі-
ментарне висловлювання, ніж на висловлення, що виражає прихильність (любов, по-
вагу, симпатію та емпатію тощо). На нашу думку, це пов’язано передусім із тим, що в 
маніпулятивній тактиці підвищення значимості співрозмовника субтактика позитивного 
оцінювання є домінантною порівняно із субтактикою вираження позитивного ставлення 
до співрозмовника (відповідно 84 % і 16 %) [5: 61].

Розглянемо основні способи негативного реагування на досліджувану тактику.
Іронія. У реакціях на маніпуляцію позитивом іронія може мати вигляд висловлю-

вань-натяків, недомовок, псевдозгоди-коригування чи коментарів висловлених співроз-
мовником думок, а також реплік-продовжень, уточнень і передражнювань. У ролі марке-
рів іронії в реакціях на маніпуляцію позитивом постають мовленнєві одиниці вигукового 
типу: Аякже!, Диви!, Можна подумати!, Можна (собі) уявити!, Ти ба!, Чи ти ба! Типові 
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засоби вербалізації іронії в маніпулятивному дискурсі позитиву − асиметричні конструк-
ції, зокрема стверджувальні, що передають заперечний зміст, а також питальні зі зна-
ченням ствердження, а також питальні конструкції, що виконують функцію зміщення 
фокуса уваги, слугують засобом переведення розмови в інше русло. Іронія в реакціях 
на позитивнооцінні висловлювання може бути маркером удаваної скромності, мета якої 
− домогтись підтвердження похвальних висловлювань і пересвідчитись у щирості спів-
розмовника, наприклад:

ВАРКА. Скажи краще, що ти несміливий та й звертаєш на твар і ганиш її без міри! 
Он горбатий Маржан яку кралю висватав!? Хіба ти до нього прирівнявся? Ти парубок, 
як дуб, на все село – і глянуть любо.

СТЕПАН. Хіба ззаду (І. Карпенко-Карий).
Прохання різної категоричності припинити компліментоговоріння або пере-

адресувати комплімент. Такі реакції здебільшого вербалізовані стверджувальними та 
заперечними спонукальними реченнями: Кажіть це своїй жінці / нареченій, комусь ін-
шому, Киньте, Мовчи, Не кажіть мені цього, Облиште, Проїхали, Хватить (розм.) і 
под., присудковими словами досить, достатньо, годі, буде та ін.

Указівка на відсутність почуття міри співрозмовника в компліментоговорінні, 
наприклад:

− Ви сьогодні напрочуд красива, Моніко!
– Ви кажете це вже вдруге, Генріх.
– І, мабуть, скажу втретє. Коли глянути на вас отак здалеку, то здається, що ди-

вишся на портрет якоїсь невідомої красуні.
– Мамо, з твоєї дочки кепкують! (Ю. Дольд-Михайлик).
Способом вираження невдоволення з приводу компліментоговоріння є прямо чи у 

непрямий спосіб виражена вказівка на повторюваність мовленнєвої поведінки (А ви зно-
ву своєї, Ви знову за своє, Ви не міняєтесь / змінюєтесь, Знов ви те саме, Кому що, а 
курці просо, Скільки вже можна і под.), наприклад:

– Кажіть, кажіть, – [раптом похопився Нарівняк]. – Боже, як ми любили вас слу-
хати.

– А ти знову своєї <...> (Р. Андріяшик).
Викриття комунікативної тактики маніпулятора. Така реакція здебільшого ре-

презентована запитом щодо справжніх намірів маніпулятора на зразок До чого ти ве-
деш?, Куди ти гнеш?, Маніпулюєш мною?, Не заливайся солов’єм, кажи, що тобі тре-
ба?, Це маніпуляція?, Чого ти хочеш від мене?, Чого ти прийшов / приїхав до мене?, 
Шантаж?, Що тобі потрібно від мене? Згаданий тип реагування характерний для тих 
ситуацій, коли об’єкт маніпулювання розуміє, що мовець уживає стосовно нього маніпу-
лятивну стратегію, але не може визначити його глибинних інтенцій.

Негативна оцінка маніпулятора позитивом, вираження зневажливого ставлен-
ня до нього. Негативна оцінка маніпулятора стосується переважно проявів його пове-
дінки, попередніх учинків, а також багатоговоріння, підлабузнуцтва, хвастощів. Значно 
менше прикладів засвідчують негативну реакцію з інвективами стосовно розумових 
здібностей співрозмовника (йолоп, дурень, телепень і под.). Інтенсивність негативної 
реакції об’єкта маніпулювання прямо залежить від його ставлення до викритих намірів 
маніпулятора. Якщо об’єкт маніпулювання не інтерпретує останні негативно, його 
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негативна реакція буде пом’якшена (розмовними елементами, пестливими формами 
негативнооцінних лексем і под.).

Заперечення / несхвалення, несприйняття компліменту чи висловлювання-
маркера прихильності. Несприйняття компліменту може бути частково зумовленим 
його непрямою формою, але виникнення негативних реакцій більше пов’язано з нега-
тивним ставленням об’єкта маніпулювання до маніпулятора. Про неприязнь свідчать 
реакції на позитивнооцінні маніпулеми у вигляді риторичних питань на зразок А тобі з 
того що?, А тобі що, заздрісно / завидно (розм.)?, А тобі яке діло?, А що тобі до цього? 
і т. д. Заперечення й обурення часто спричинюють невдало обрані номінація чи предмет 
похвали, наприклад: 

– Так, так, бачу, що ти мудрий чоловік і вірний свого господина слуга.
− Не слуга, а воєвода, − [поправив Претич] (Б. Лепкий). Обурення, вербалізовані 

висловлюваннями на зразок А більше нічого не хочеш?!, Чого забаг!, Ще того бракува-
ло!, Ще чого! – типові реакції на неприйнятні для адресата пропозиції, супроводжувані 
тактикою підвищення значимості співрозмовника.

Прояви недовіри, розгубленості, звинувачення в нещирості, докори. Виявом не-
довіри в реакціях на тактику підвищення значимості співрозмовника постають перепи-
тування (А ви мене не обманюєте?, А ви не брешете?, Чи ви по правді говорите / каже-
те?, Чи можна вам вірити? і под.), констатація факту говоріння неправди (Ви брешете, 
Ви глузуєте з мене, Ви говорите неправду, Ви жартуєте, Ви кепкуєте з мене, Ви об-
манюєте, Навіщо брехати? і т. д.), прохання припинити говорити неправду (Не бреши, 
Не кажіть мені неправди, Не обманюйте мене і под.). Усі три способи вияву недовіри 
мають на меті отримати запевняння в щирості.

Зміна тональності спілкування та позиціонування своєї мовної поведінки як 
серйозної та щирої. Для таких реакцій характерна конотація докору (Жартуйте з ки-
мось іншим, Мені не до жартів, Я вам серйозно кажу / питаю, запитую, Я з вами не 
жартую та ін.), наприклад:

− Вас не пече під голкою? То ж хлористий, він має потрапляти тільки у вену.
− Хіба може пекти з таких ніжних рук <...>
− Я серйозно запитую, − [Інна зашарілася й відійшла] (Б. Мельничук).
Різка форма припинення комунікації. Найчастіше таке емоційне реагування – ре-

акція вищого за посадою співрозмовника на підлабузництво підлеглого або реакція ви-
щого за статусом співрозмовника на надокучливість нижчого за цією характеристикою 
співрозмовника. Згаданий тип реакції вербалізують спонукальні, здебільшого окличні, 
конструкції на зразок Відчепись (одчепись), Досить, Замовчи вже, Обридло, часто су-
проводжувані інвективними словами.

Вираження нерозуміння, наприклад:
– Ви мені, їй-богу, подобаєтесь, – [сказала вона (Клава. – І. Ю).] − Я завжди гніва-

лась на Дмитрія, що він так з вами поводиться.
– Я вас не розумію! (М. Хвильовий). Зауважимо, що нерозуміння, демонстроване 

адресатом у ситуаціях маніпулювання, особливо міжгендерної комунікації, може бути 
удаваним. У такий спосіб об’єкт маніпулювання зміщує увагу співрозмовника, перево-
дить розмову в інше русло.
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Одиничними прикладами репрезентовані реакції на маніпуляцію позитиву у вигляді 
прокльонів, погроз, негативного самопозиціонування та образ. Вираження удаваної об-
рази типове для ситуацій невдало обраних маніпулятором предмета чи форми похвали.

Відносно частотну негативну реакцію об’єкта маніпуляції спостерігаємо на 
компліменти-буфери. Ідеться про позитивнооцінні висловлення, ужиті маніпулятором 
для зменшення своєї провини, пом’якшення відмови, підготовки співрозмовника до 
сприйняття неприємної для нього інформації і т. д. Негативна реакція є, по суті, реакці-
єю на те висловлювання, що супроводжувалось “буферним”. Сама по собі репрезентова-
ність негативної реакції свідчить про те, що складник із неприємною чи непривабливою 
для адресата інформацією узяв гору над “буфером”. Типовою для згаданих реакцій є 
незалежність об’єкта маніпулювання від маніпулятора, особливо за відсутності яскраво 
вираженої статусної та вікової різниці. Негативну реакцію об’єкта маніпулювання часто 
викликають також і компліменти-докори, що мають на меті коригування поведінки спів-
розмовника.

За результатами нашого дослідження більшість негативних реакцій на маніпулятив-
ну тактику підвищення значимості співрозмовника припадає на міжгендерну комуніка-
цію (57 % порівняно з 43 % зафіксованих випадків інтеракції між комунікантами однієї 
статі). Зауважимо, що 70 % ситуацій міжгендерної маніпулятивно маркованої комунікації 
з негативною реакцією партнера становлять ситуації флірту. Для них характерне істотне 
переважання жінок у ролі об’єкта маніпулювання над представниками чоловічої статі 
(90 % порівняно з 10 %). Звернімо увагу на те, що статусна та вікова ієрархія в ситуаціях 
флірту втрачає свою значущість. Цим можна пояснити типові прояви іронії, глузування, 
зухвалості, фамільярності та ін. із боку нижчих за статусом і молодших за віком адреса-
тів позитивнооцінних маніпулем стосовно вищих за статусом і старших маніпуляторів.

Серед ситуацій негативного реагування на маніпуляцію позитивом із комунікантами 
однієї статі домінують ті, у яких учасники спілкування – чоловіки (пор. 93 % і 7 %, де 
комуніканти жіночої статі). Це зумовлено, з одного боку тим, що до маніпуляції більше 
вдаються чоловіки, ніж жінки [5: 316], а з іншого боку, − тим, що жінки гармонізують спіл-
кування і є менш конфліктними порівняно з чоловіками (див. про це [6; 7; 3:152; 1: 71]).

За маніпулятивної інтеракції між чоловіками випадки негативного реагування з боку 
об’єкта маніпулювання домінують у ситуаціях спілкування нерівних за соціальним ста-
тусом комунікантів (81 % порівняно з 19 % тих, у яких комуніканти рівні за цією озна-
кою). Причому в ситуаціях несиметричної комунікації частіше негативно реагують на 
тактику підвищення значимості співрозмовника вищі за статусом співрозмовники: 62 % 
порівняно з 38 %. Цей висновок підтверджує результати соціолінгвістичних студій, згід-
но з якими акти стосовно вищих за статусом комунікативних партнерів більш увічливі, 
ніж щодо нижчих [2: 65].

Хоча вікові характеристики комунікантів у ситуаціях здійснення маніпулятивного 
впливу є менш значущими, ніж статусні, вони теж позначаються на реакціях на маніпу-
ляцію позитивом: різниця у віці підсилює інтенсивність вираження негативної реакції за 
істотно вираженої статусної нерівності.

Прояви негативної вербальної реакції на маніпуляцію позитивом у відсотковому ви-
раженні відображено на рис. 1.
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Рис. 1. Способи негативного реагування на маніпуляцію позитивом

Результати нашого дослідження семантичних різновидів компліментів, на які об’єкт 
маніпулювання реагує негативно, відображено на рис. 2

Рис. 2. Семантичні різновиди конфліктогенних компліментів-маніпулем

Тип та інтенсивність прояву негативної реакції залежать від ситуації спілкування та 
предмета, який обирає маніпулятор для позитивного оцінювання. Так, у ситуаціях флір-
ту типовою реакцією на маніпуляцію позитивом є іронія. Серед адресатів, що реагують 
іронією на маніпулятивно спрямований комплімент чи еспресив-маркер позитивного 
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ставлення до співрозмовника, домінують жінки. За такої комунікації іронія постає про-
явом гри: у такий спосіб адресат похвали хоче переконатися в щирості комуніканта й 
стимулювати співрозмовника до подальшого вияву прихильності до нього, наприклад: 
− То я розмовляю з такою розумною жінкою <...>

− А ви це тільки зараз помітили? (Л. Баграт).
Найбільшою конфліктогенністю серед компліментів-маніпулем у ситуаціях міжген-

дерної комунікації відзначаються компліменти стосовно зовнішності. Ідеться передусім 
про компліменти, що акцентують увагу на принадах жіночої фігури й супроводжують 
неоднозначні натяки та пропозиції, неприйнятні чи непривабливі для об’єкта маніпулю-
вання жіночої статі, наприклад:

− Ага, ми МТС пропустили. Марго, це тобі. Трактористи від твого бюсту без ума 
<...>

− Ну скільки можна! (М. Гримич). Менш частотні в ситуаціях флірту негативні ре-
акції на перебільшену позитивну оцінку, невдало добране порівняння, повтори і под.

У ситуаціях ділового спілкування негативне реагування спричинене передусім ви-
критими об’єктом маніпулювання намірами маніпулятора, його нещирістю та тими ви-
словленнями, які супроводжують позитивнооцінні висловлювання чи висловлювання-
маркери прихильності. 

Таким чином, конфліктогенними можна вважати ситуації виголошення маніпулятивно 
спрямованих компліментів з істотно завищеною оцінкою, нещирих і невідповідних ситуа-
ції; ті, у яких маніпулятор не знає міри в компліментоговорінні, й ті, у яких пропозиції, що 
супроводжують тактику підвищення значимості співрозмовника, неприйнятні для об’єкта 
маніпулювання. Основною причиною негативної реакції на комплімент є викриття намірів 
маніпулятора, а також неврахування останнім статусної та вікової ієрархії. Істотно менше 
негативних реакцій зафіксовано на невдало обрані предмет похвали та форму компліменту. 
Дослідження інших типів вербальної реакції на маніпулятивно спрямовані позитивнооцін-
ні висловлювання становить перспективу наших подальших наукових розвідок.
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ВЕРБАЛЬНАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ НЕГАТИВНЫХ РЕАКЦИЙ 
НА МАНИПУЛЯТИВНУЮ ТАКТИКУ ПОВЫШЕНИЯ ЗНАЧИМОСТИ 

СОБЕСЕДНИКА
В статье исследовано языковое проявление негативных реакций адресата на ис-

пользуемую относительно него манипулятивную тактику повышения значимости со-
беседника. Выявлены способы негативного реагирования на манипуляцию позитивом, 
выделены средства ее вербализации, выяснены семантические типы конфликтогенных 
комплиментарных высказываний. С учетом статусных, гендерных и возрастных харак-
теристик коммуникантов описана специфика ситуаций манипулирования позитивом, в 
которых адресат реагирует противоположно ожиданиям манипулятора. Определены 
причины, которые лежат в основе исследуемого типа речевого поведения.

Ключевые слова: адресат, конфликтогенное высказывание, тактика повышения 
значимости собеседника, объект манипулирования, реплика-реакция.

Shkitska I.Y., doctor of Philology, professor
Ternopil national economic university, Ternopol

VERBAL REPRESENTATION OF NEGATIVE REACTIONS TO THE 
MANIPULATIVE TACTICS OF INCREASING THE SIGNIFICANCE OF AN 

INTERLOCUTOR
The article considers the linguistic manifestation of an addressee’s negative reaction to the 

manipulative tactics of a speaker used in order to increase the signifi cance of an interlocutor. 
The ways of negative reaction to positive manipulation are identifi ed, the means of its verbal-
ization are distinguished and semantic types of compliments with confl ictual potential are clar-
ifi ed here. Taking into account the status, gender and age characteristics of communicants, the 
article describes the specifi cs of situations with positive manipulation, in which an addressee 
reacts contrary to manipulator’s expectations. The reasons on which the studied type of speech 
behaviour is based are determined.

Key words: addressee, utterance with confl ictual potential, manipulative tactics of increas-
ing the signifi cance of an interlocutor, object of manipulation, reciprocal remark.
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО МУГАМОВЕДЕНИЯ 
В ХХ ВЕКЕ

Статья посвящена проблеме развития одной из ветвей азербайджанского исто-
рического музыкознания ХХ века – мугамоведению. В работе прослеживается процесс 
становления и обогащения этой ветви музыкальной науки, начиная с трудов выдающе-
гося композитора и ученого У. Гаджибейли. Выявляется круг проблем и пути их реше-
ния на протяжении всего столетия разными поколениями ученых. В качестве основной 
закономерности в развитии мугамоведения отмечается принцип преемственности.

Ключевые слова: музыковедение, мугамоведение, мелодия, интонация, ритм. 

Мугам является одним из основных жанров азербайджанской профессиональной 
устной музыкальной традиции. Этот уникальное художественное явление прошло дли-
тельный путь исторического развития и достигло своей кульминации в XIV веке. К этому 
времени музыкальная культура народов Ближнего Востока «…гордо возвысилась в виде 
двенадцатиколонного и шестибашенного «сооружения» (дестгях)… К концу XIV века в 
этом величественном музыкальном «сооружении» появились роковые трещины … Наро-
ды Ближнего Востока использовали ценные «обломки» развалившегося «музыкального 
здания» и вместе с собственным «ладостроительным» материалом построили, каждый 
в отдельности, свой собственный «музыкальный храм» в стиле, характерном для своего 
народа» [1, с.19].

Мугам у азербайджанцев и у персов, рага – у индусов, кюй – у казахов, кю – у кир-
гизов, являются частями единого дерева музыки Востока. Это не удивительно, так как 
постоянные культурные и экономические взаимосвязи между народами Востока способ-
ствовали также обмену художественными ценностями. В результате, мугам стал олице-
творением внутреннего сходства культуры близких народов при безусловных внешних 
их различиях. 

Классическое искусство мугама воплощает в себе духовную сущность людей, ак-
кумулирует в себе их мировосприятие и всеобщий опыт выражения гармонии и красо-
ты. На протяжении веков в искусстве мугама сформиро-вался незыблемый фундамент 
канонов, однако, он не оставался неизменным, постоянно развиваясь, стал связующим 
звеном между прошлым и настоящим, хранилищем памяти, содержащим в себе незыбле-
мые жизненные истины.
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Жанр азербайджанского мугама имеет определенные родовые признаки, такие как 
устность, импровизационность, мелоостинатность и т.д. Они получили свое яркое вы-
ражение в форме мугама – дестгях, вокально-инструментальном циклическом произве-
дении, основанном на чередовании импровизационных, метро-ритмически свободных 
разделов с четко оформленными инструментальными (рянги) или вокально-инструмен-
тальными (теснифы) частями.

Испокон веков искусство мугама привлекало пристальное внимание ученых. Труды 
выдающихся корифеев азербайджанского музыковедения прошлых веков позволяют вы-
явить основные этапы и пути развития мугамоведения. Некоторые трактаты этих авто-
ров были введены в научный оборот З. Сафаровой, сыгравшей важную роль в развитии 
национальной научной медиевистики и определившей основные этапы развития музы-
коведения в Азербайджане [2].

Процесс многовековой эволюции музыкальной науки получил свое продолжение в 
общественно-политических условиях ХХ века, когда началась новая стадия развития од-
ной из показательных ветвей исторического музыкознания – мугамоведения, направлен-
ная на всестороннее изучение богатейшего исторического опыта мугамной традиции.

Основы современного мугамоведения заложил выдающийся азербайд-жанский 
композитор, основоположник новоевропейской музыкальной культуры У. Гаджибейли 
(1885 – 1948). Научно-теоретическая концепция ученого, изложенная им в капитальном 
исследовании «Основы азербайд-жанской народной музыки» [1], продолжила научные 
изыскания своих предшественников в соответствии с современными требованиями от-
ечественного музыкознания. У. Гаджибейли в качестве объекта исследова-ния законо-
мерностей национального музыкального мышления взял высшую форму его проявления 
– мугам, а точнее его ладо-мелодические каноны и первым претворил найденные зако-
номерности в вершинном сочинении – опере «Кероглы» (1937).

Изучая народную музыку, ученый определил место мугама в художественной систе-
ме азербайджанской музыки, установил, что звукоряд ее ладов базируется на четырех 
способах соединения основных и дополнительных тетрахордов. Главными условиями 
для образования ладов У. Гаджибейли назвал консеквентный порядок построения и от-
сутствие тритона. Однако при этом он отметил, что «…тритон – неизбежное явление при 
втором способе соединения равных тетрахордов (смежном), а при этом способе соеди-
нения получается новый звукоряд, состоящий из поступенного ряда чистых квинт. Тогда 
возникает дилемма: отказаться от тритона как непригодного звукоряда для образования 
осмысленных музыкальных фраз, или от квинтового строя, несмотря на то, что этот по-
следний вид строя, по сравнению с квартовым, является дальнейшим шагом в истории 
развития музыкального искусства» [1, с. 25].

У. Гаджибейли приводит ряд способов, благодаря которым возможно соблюдение 
консеквентности звукоряда – внесение полутона, альтерированное изменение тритона 
и т.д. Он добавляет, что альтерирование средних тонов тритона приводит к появлению 
характерного для азербайджанской музыки интервала увеличенной секунды.

Разрабатывая основы азербайджанской народной музыки, У. Гаджибейли связывает 
лады с их функциональностью. «Звукоряд без определившихся функциональных отно-
шений его ступеней остается звукорядом. Когда одна из ступеней занимает положение 
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тоники, то определяется функциональное значение остальных ступеней, и звукоряд ста-
новится ладом» [1, с.22].

Важным является наблюдение о том, что в азербайджанской музыке возможно из-
менение тонического центра и перенесение его к другим ступеням, ладовым опорам, 
что открывает широкие возможности для модулирования. Систематизируя допустимые 
скачки в мелодике ладов, У. Гаджибейли отмечает, что хроматизмы применяются лишь 
как украшающие звуки – мелизмы.

В книге приводятся примеры – образцы сочинения мелодий в основных и побочных 
ладах, обосновывающие теоретические открытия У. Гаджибейли.

Научные идеи выдающегося ученого получили свое продолжение в трудах последу-
ющих поколений азербайджанских исследователей, плодотворно разрабатывающих ха-
рактеристику жанровых признаков мугама, проблему исторического бытования мугама 
и особенности его ладового, мелодического ритмического строения.

Существенный вклад в мугамоведение был внесен М.С. Исмайловым, который раз-
вивает идеи У. Гаджибейли, особо выделяя проблему модуляций, альтерации и опор-
ных звуков в азербайджанских ладах. Ученый отмечает, что «…устои и опорные звуки 
азербайджанских ладов, зависимости от лада …имеют не только гармоническое, но и в 
основном мелодическое значение» [3, с.5].

Большой интерес вызывает ладовая теория М.С. Исмайлова [4]. Ученый констати-
рует тот факт, что в отличие от восьмиступенного звукоряда европейского мажора или 
минора, лады азербайджанской народной музыки имеют разное количество ступеней (от 
8 до 12). Однако при этом каждая из них в «усеченном варианте» содержит в себе умень-
шенную октаву. По его мнению, именно этот интервал играет основополагающую роль в 
том или ином ладу, а повторы ступеней не являются столь существенными.

В отличие от У. Гаджибейли, считающего, что основу азербайджанской народной 
музыки составляют 7 основных и 3 побочных лада, М.С. Исмайлов выделяет 8 основных 
ладов (раст, шур, сегях, шуштер, хумаюн, забул, баяты – шираз, чахаргях). Таким обра-
зом, он добавляет к списку основных ладов лад забул. Согласно М.С. Исмайлову, основу 
всех этих ладов составляют 8 диатонических ступеней в объеме уменьшенной октавы, 
построенные на основе 4 звукорядов, один из которых – основной, а другие – побочные. 
Ученый отмечает, что хотя функции ступеней различны, все они подчиняются тонике, и 
если в мажоре-миноре 7 ступеней, то в азербайджанских ладах в рамках уменьшенной 
октавы 8 ступеней. Таким образом, М.С. Исмайлов считает, что предложенная им клас-
сификация составляет единую систему и отражает сущность ладовой системы азербайд-
жанской народной музыки.

Всестороннее исследование композиции мугамов – дестгях было осуществлено 
Р. Зохрабовым. Наряду с ладовым компонентом этого жанра, в поле зрения исследова-
теля попали особенности мелодической линии, ритмики, музыкальной формы и много-
голосия [5]. Последовательный анализ всех названных компонентов мугама позволил 
Р. Зохрабову сформулировать целый ряд важных выводов – о ладовых модуляциях и про-
явлении вследствие переменности отдельных ступеней «хроматизированных» ладов; о 
различных приемах мелодической декламации и фиоритурах – «зангуле», импровизиро-
ванных пассажах – «гезишме»; о вариантности и соотношении интонационных линий в 
многоголосии; об импровизационной трактовке арузного метра газели, составляющего 



121

основу поэтического текста. Р. Зохрабов, рассуждая о многосоставной форме дестгяха, 
отмечает «свободное метроритмическое и мелодическое развертывание модели и моду-
са» [5, с. 39]. По мнению ученого, все разделы этой сложной формы связаны между со-
бой на основе монотематизма, ядром которого является начальная музыкальная фраза, 
что приближает ее к «многочастной циклической поэме с элементами симфонизма» [5, 
с.230].

Заслуги Р. Зохрабова в мугамоведении связаны еще и с тем, что ученый впервые за-
писал на нотном стане четыре зерби – мугама – «Мансурийе», «Хейраты», «Аразбары» 
и «Карабах – шикестеси», а также всесторонне рассмотрел композицию, музыкальный 
язык, ритмику, форму этих образцов профессиональной устной музыкальной традиции 
[6].

Глубокому, многостороннему анализу музыкально-теоретических особенностей тес-
нифов посвящена монография Р. Зохрабова «Азербайджанские теснифы» [7]. Более ста 
образцов теснифов вместе с инструментальным сопровождением были записаны уче-
ным и рассмотрены с разных точек зрения. Исследуя ладовые особенности теснифов, 
Р. Зохрабов отталкивался от ладовой теории У. Гаджибейли и на конкретных примерах 
демонстрировал мысли великого ученого о диатонике, мелодическом развитии ладов.

Проблемы мугамного тематизма и процессуальности становления формы мугама 
развиваются учеными последующего поколения – Т. Джанизаде, С. Багировой, Р. Маме-
довой, Ш. Махмудовой.

Трактуя «мугам как импровизацию на лад», Т. Джанизаде рассматривает темати-
ческий уровень мугамной импровизации и отмечает, что в 80-е годы ХХ века понятие 
музыкальной темы получает «широкую функциональную трактовку». Это позволяет вы-
яснить, какие «в мугаме – дестгях элементы структуры выполняют репрезентирующие 
функции и какие совпадают с характерными для определения темы, сформулированных 
в традиционной науке о музыке» [8]. Т. Джанизаде приходит к заключению, что опреде-
ленное значение в структуре мугама имеет «картина начальных блоков», где «имеется 
осознаваемая самими музыкантами интонационная выразительность, которая побуждает 
рассматривать этот материал в качестве темы – мелодии» [8, с. 52].

Таким образом, ученые к концу ХХ столетия полностью осознают главенство мелоди-
ческого начала, «мелодическое становление формы в азербайджанской музыке» [9, с.12].

Структурные и формообразовательные принципы мугамной монодии были рас-
смотрены в работе С. Багировой [10]. Опираясь на метод функционального анализа, ис-
следователь разделяет процесс становления художественной идеи в мугаме на ряд фаз 
(экспонирование, развитие, кульминационная зона, свертывание движения). Конструк-
тивной схемой мугамной темы в системе ученого являются три этапа: ядро – обновле-
ние – реприза [10].

Рассматривая проблему генезиса мугама, его ладотональную организацию, она вво-
дит свое определение структурной единицы мугамной мелодики – «мугамный период». 
То, что является объектом развития в этом периоде, автор именует «мугамной мелоди-
ей», а мерой периода выступает цезура, которая обозначена инвариантным ладомелоди-
ческим комплексом, связанным с воспеванием тоники.

Проблема мугамной тематики получила развитие в работе Ш. Махмудовой, где 
выдвигается мысль о наличии в мугаме «особого типа музыкальной темы, имеющей 
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тонально организующее значение в показе ее главнейших функций внутри большой ком-
позиции. Автор приходит к заключению, что «носителем главной идеи является раздел 
майе всех дестгяхов» [11, с.19].

Интересно, что исследователи, являющиеся также и исполнителями – мугаматиста-
ми, по-своему осознают структурное членение мугама. В частности, Ф. Челебиев исхо-
дит из самой сути мугама, со всей его терминологией. Ученый отмечает, что закончен-
ная музыкальная мысль в мугаме называется «гуше», она может делиться на «джумле» 
(предложения), состоящие из мельчайших неделимых мотивов – «авазов». Джумле связа-
ны между собой по принципу «вопрос – ответ», и такая логика соединения музыкальных 
мыслей определяет внутреннюю драматургию мугама. Этим же принципом обусловлена 
здесь особенность импровизации – «гезишме». Важную роль играет и «структура гуше, 
которая в отличие от классического периода, лишена периодичности» [12, с. 144].

Таким образом, исследуя морфологию мугама, Ф. Челебиев не пользуется европей-
скими аналогами мугамных терминов, и потому вопрос о целесообразности использо-
вания термина «мелодия» или «тема» отпадает сам собой. Зато более отчетливо выри-
совывается своеобразный мугамный синтаксис, лежащий в основе того, что привычно 
именуется мугамной монодией.

Принципы ритмоинтонационного развития в жанре мугам – дестгях во взаимосвязи 
с поэтической метрикой аруза рассматривается в работе Э. Бабаева [13]. Счетная стихот-
ворная единица аруза – «гыса хеджа» – фигурирует при анализе ученого как наименьшая 
единица вокальной партии [13, с. 35]. Автор отмечает, что микротема мугама состоит из 
двух ячеек: в первой содержится основная тематика, которая вариантно преобразуется 
при развитии и второй, представляющий собой каденцию на опорной ступени лада, рит-
моинтонационную фигуру, приобретающую на протяжении мугамного раздела значение 
своеобразного лейтритма. Согласно Э. Бабаеву, вариантное преобразование микротемы 
происходит с учетом сохранения наименьшей, неделимой ритмической единицы, что 
свойственно квантитативной системе. 

 Новой фазой развития мугамоведения стали труды Р. Мамедовой, применившей к 
жанру мугама методологию функционального анализа. Исследуя его ладоинтонацион-
ную систему, ученый делает акцент на функциональной связи каденционных мелоди-
ческих групп. Логику мелодики мугама, а через нее и логику его формообразования, Р. 
Мамедова видит в функциональном взаимодействии двух пластов интонационной линии 
– остинатного тонического комплекса – «майе», представленного формулой опевания 
тоники, и обновленного тематического материала, возникающего на основе вариантного 
прорастания интонаций и концентрирующегося в контрастный мелодический блок. В 
соответствии с этим, важным становится тезис о полифункциональности тонического 
комплекса, интонации которого проникают во все разделы и, в результате «в мугаме мо-
дель не просто рождает ряд вариантов, а ряд драматургически и функционально выстро-
енных вариантов дают модель» [14, с. 186].

Ученый рассматривает каденцию как функциональную основу переменности в му-
гаме, осуществляющую интонационные связи между разделами и являющуюся важным 
фактором вариантного становления его тематики и формы в целом.

Р. Мамедова исследует музыкально-эстетические особенности азербайджанских 
мугамов, касаясь проблемы взаимотношений фольклорного и профессионального, 
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подвижности мугамного канона, роли принципов народного искусства в становлении 
формы мугама. Автор приходит к заключению, что «мугам передает психологию наци-
онального характера, той неповторимости, уникальности, которая присуща каждому на-
роду» [9, с.50].

Таким образом, на протяжении ХХ века жанр мугама постоянно был объектом на-
учного исследования, что способствовало возникновению мугамоведения. Процесс его 
формирования и развития был тесно связан с развитием музыкальной культуры и науки 
Азербайджана. Важным, в общем контексте развития этой ветви исторического музыкоз-
нания, был принцип преемственности, когда последующее поколение ученых продолжа-
ло развивать и обогащать идеи своих предшественников. 
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ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ АЗЕРБАЙДЖАНСЬКОГО МУГАМОЗНАВСТВА У ХХ СТ. 
Стаття присвячена проблемі розвитку однієї із гілок азербайджанського історич-

ного музикознавства ХХ ст. – мугамознавства. У роботі відстежується процес ста-
новлення і збагачення цієї гілки музичної науки, починаючи із праць визначного компо-
зитора і вченого У. Гаджібейлі. Виявлено коло проблем і шляхи їх вирішення протягом 
усього століття різними поколіннями учених. У якості основної закономірності у розви-
тку мугамознавства відзначається принцип спадкоємності. 
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The article deals with the development of one of the branches of Azerbaijani historical 
musicology of the twentieth century – mugham research science. The paper traces the process 
of formation and enrichment of this branch of musical science, starting with the works by the 
outstanding composer and scholar Uzeyir Hajibeyli. As the main regularities in the develop-
ment of science of research of mugham – the principle of continuity is being observed.

Key words: musicology, science research of mugham, melody, intonation, rhytm.

УДК 807.07
Мамедова Лейла Камран кызы, доктор философии по филологии, доцент
Бакинский славянский университет, Азербайджан 

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИМЕН ПЕРСОНАЖЕЙ ТЕАТРА 
М. Ф. АХУНДЗАДЕ

В статье рассматриваются некоторые особенности, показательные при характе-
ристике имен персонажей в художественных образцах театра М.Ф. Ахундзаде. От-
мечается, что название каждого произведения должно обладать четкостью смысла, 
сущности, содержания, указывать на характерные черты, создавать, порождать 
определенные представления о нем.

Ключевые слова: М. Ф. Ахундзаде, театр, образы, имена.

Название каждого произведения должно обладать также смысловой четкостью, 
глубиной содержания, указывать на характерные черты, формирование мнение и 
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представление о нем. Содержательное название произведения привлекает внимание чи-
тателя и зрителя значительно быстрее.

Присвоение в произведении имен и наименований образам требует от писателя-са-
тирика еще больше внимательности и сосредоточенности. При характеристике отрица-
тельного персонажа писатель должен выбирать такие имена, которые с самого начала 
способны помочь читателю раскрыть внутренний мир героя. Не следует комментиро-
вать многочисленными примерами отличия жанра и структурного своеобразия стиля при 
выборе в художественных произведениях имен, фамилий, псевдонимов и прозвищ для 
образов. Это одна из важных и сложных проблем при выборе стиля в художественной 
литературе. Присвоение писателем в художественных произведениях имен образам в со-
ответствие с их характерами, деяниями и жизненной позицией, приобретает большое 
значение. Н. В. Гоголь много и напряженно думал, прежде чем давал имена персонажам 
в своих произведениях. Фамилию своего героя в повести «Шинель» Гоголь назвал вна-
чале Башмаковом, затем Башмакевичем, а далее Башмачкиным (старая обувь, подстилка) 
[1, с. 408]. А. С. Пушкин, Л. Н. Толстой, М. Ф. Ахундзаде, Дж. Джаббарлы и другие пи-
сатели внимательно обдумывали имена для своих образов и давали их в соответствие их 
характерам и мировоззрению.

Широко распространенные в Азербайджане, на Ближнем и Среднем Востоке сказки, 
любовный и героический эпос также стали известными во многом благодаря именам их 
образов. Присвоение М. Ф. Ахундзаде персонажам своих пьес, повестей имен из этих 
сказок и эпосов является результатом их внимательного изучения и осмысления. Назва-
ния его пьес «Рассказ об алхимике Мулла Ибрагимхалиле» (1850), «Рассказ о мсье Жор-
дане – ученом ботанике и известном колдуне дервише Мастали шахе» (1850), «Рассказ 
о разбойнике – победителе медведя» (1850), «Приключения визиря Ленкоранского хана» 
(1850), «Приключения скупого» (Гаджи Гара)» (1852), «Рассказ об уполномоченных 
мурафийе» (1855) полностью соответствуют названиям азербайджанских и восточных 
сказок. Известны также ситуации, когда героям давали имена из сказок «Тысячи и одной 
ночи» - «История шаха Синдбада», «Рассказ о Ганиме ибн Айюбе», «Рассказ о Хатаме 
аль Таи», а также «Сказка о Меликмамеде» и прочие образцы древнего азербайджанско-
го фольклора. Для названия своих пьес М. Ф. Ахундзаде успешно использовал сказки 
указанного типа. В комедиях М. Ф. Ахундзаде, как и во многих сказках, профессия, ре-
месло или занятие героев известно заранее, по имени. 

Еще до ознакомления с содержанием первой комедии М. Ф. Ахундзаде «Рассказ об 
алхимике Мулла Ибрагиме», из названия пьесы становится очевидно, что ее главный 
герой хорошо образованный алхимик – Мулла Ибрагимхалил. Имя Муллы Ибрагим-
халила частенько встречается в реальной жизни, на страницах прессы, научных моно-
графий, отзывов. Писатель А. Аквердиев отмечает, что почти все персонажи комедий 
М. Ф. Ахундзаде действительно существовали в реальной жизни: «Я должен сказать, что 
персонажи в комедиях Ахундова не вымышленные, взяты непосредственно из жизни. 
Персонажи комедий действительно существовали. Внуки Гаджи Гара и в данное время 
проживают в селении Агджабеди Агдамского уезда. С внуком алхимика Мулла Ибрагим-
халила я лично познакомился в Тифлисе. Он работал там актером-любителем. В стихах 
умершего еще до рождения Ахундова поэта Вагифа имеются намеки на мсье Жордана 
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и Хатамханага. Однако для создания из них истинных и бессмертных персонажей был 
необходим талант Ахундова» [2, с. 396].

На основании архивных материалов Алиаждар Сеидзаде и драматург Рашидбек 
Эфендиев доказали существование Ибрагимхалила в реальной жизни. Опираясь на хра-
нящиеся в Тифлисском государственном архиве материалы, А. Сеидзаде высказывает 
интересные мысли о деятельности «настоящего» Мулла Ибрагимхалила. Становится 
известно, что прототип Мулла Ибрагимхалила действительно жил в реальной жизни, 
занимался химией и является сыном Абдулрагима. желая продемонстрировать возмож-
ности получения из земли серебра, он попросил разрешения у наместника Кавказа ба-
рона Розена, обратившись к нему специальным заявлением. Однако его «наука» была 
перепроверена горно-промышленной экспедицией и не дала результатов [3, с. 3]. Надир 
Мамедов также на основании архивных материалов утверждает, что Мулла Ибрагимха-
лил был реальной личностью и занимался алхимией. В одном из хранящихся в Тифлис-
ском государственном архиве материалов представлены подробные сведения о Мулла 
Ибрагимхалиле. Оттуда следует, что Ибрагимхалил из Хачмаза прибыл в 1831 году в 
Тифлис и представил Кавказскому наместничеству сведения об обнаружении им сере-
бряных рудников в горах Хачмаза. Принесенная самим Ибрагимхалилом земля, якобы 
при наличии серебра, была осмотрена в его присутствии. В результате химического ана-
лиза было установлено, что в составе этой земли содержится серебро в незначительном 
количестве, и она не подходит для эксплуатации [4, с. 251].

М. Ф. Ахундзаде опирался на реальные события, упоминая профессию героя и на-
зывая его имя, а совершенные им аферы описаны в комедии в ярком художественном 
ключе [5, с. 85].

В комедии под названием «Рассказ о мсье Жордане – ученом ботанике и известном 
колдуне-дервише Мастали шахе» имеется пометка о том, что Мастали шах был дерви-
шем, хитрецом и плутом, а также о личности и национальности ученого-ботаника мсье 
Жордана. Из названия комедии следует, что она сосредоточена на двух персонажах: уче-
ный из Парижа, призывающий молодежь к новшествам, современности, прогрессу, и 
дервиш – аферист Мастали шах из Ирана, которому надоело работать учеником чай-
ханщика и в поисках заработка он приехал в Азербайджан, чтобы воспользоваться до-
верчивостью женщин с целью обогащения. Этих два противоречивых персонажа хотя и 
сталкиваются в комедии, но практически мало взаимодействуют. Ученый-ботаник мсье 
Жордан прибыл в Азербайджан как путешественник. Он не преследует низких целей, 
как Мастали шах, его намерения соответствуют характеру его профессии. Доселе не-
известные природные богатства, полезные лекарственные растения Азербайджана оча-
ровывают ученого. Приехавший в страну с вышеуказанными целями Алексис-Жордан 
(1814 - 1879) действительно был известным французским ученым. М. Ф. Ахундзаде 
был осведомлен о работах, научных открытиях ученого. В соответствие с занимаемой 
должностью, М. Ф. Ахундзаде встречался в Тифлисе с иностранными учеными, зани-
мающимися научно-исследовательскими трудами, и близко общался с ними. Известный 
исследователь Ф. Гасымзаде пишет: «Драматург внимательно наблюдал за деятельно-
стью приехавших в Закавказье ученых и в лице мсье Жордана создал обобщенный образ 
европейского ученого. Мсье Жордан был прекрасным исследователем, готовым к любым 
трудностям на научном поприще» [6, с. 152].
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М. Ф. Ахундзаде с особой любовью воспевал прекрасную природу Азербайджана, 
его животворные лекарственные растения, полезные природные богатства, плодородные 
земли, флору. В этой комедии он призывает народ любить богатый и древний край – род-
ной Азербайджан, в частности, его пленительный красоты уголок – Карабах, знать цену 
каждой пяди его земли. А для выявления и эксплуатации этих богатств было необходимо 
просвещение, образование народных масс. Свои чаяния и желания автор высказывает 
посредством мсье Жордана следующим образом: «… Если бы я не приехал в Карабах, 
кто бы знал, что в здешних горах и долинах существуют такие растения? До этого наши 
ученые Линней, Турнефорт и Бертрам считали, что эти растения растут только в Альпах, 
Америке и Африке, горах Швейцарии. А своим приездом сюда я докажу парижской на-
уке, что известные ученые ошибались. Эти растения имеются в горах Карабаха. Я ис-
следую, узнаю суть и свойства этих растений, проведу опыты и сделаю эту новость из-
вестной всему миру… Теперь я рад, что нашел в горах Карабаха эти растения, они очень 
полезны от простуды…» [7, с. 47-48]. 

Комедию «Приключения скупого (Гаджи Гара)» М. Ф. Ахундзаде назвал именем 
главного героя произведения – купца Гаджи Гара, вызывающего то и дело смех своими 
действиями и репликами, чрезмерной скупостью. Составляющие сюжет комедии, такие 
свойства, как жадность, ненасытность, алчность сконцентрированы именно в этом пер-
сонаже. В М. Ф. Ахундзаде, работавший 1852 году в «особом отделе» Главного управ-
ления Кавказского наместничества, был задействован как переводчик в составе группы 
под руководством Мейера, направленной для борьбы с контрабандными товарами на 
Иранскую границу (28 марта). Сюжет своей комедии «Гаджи Гара» писатель постро-
ил на впечатлениях, полученных от событий, очевидцем которых он стал. Близкий друг 
М. Ф. Ахундзаде поэт Гасым бек Закир подсказал ему тему для комедии «Приключения 
скупого (Гаджи Гара)» и в результате был создан оригинальный образ, прототипом кото-
рого был реальный скупой купец. Кроме этого, Гасым бек Закир предоставил Мирзе Фа-
тали некоторые сведения о мсье Жордане. Об этом сообщает видный исследователь Фи-
ридун бек Кочарли: «Подробности комедии «Гаджи Гара» и особенности скупого Мирзе 
Фатали рассказал покойный Гасым бек. «Гаджи Гара» является результатом обработки 
художественной версии Гасым бека, написанного прозой, и представлена покойным пи-
сателем. Именно это произведение получило название «Приключения скупого». Также 
некоторые подробности о приключениях мсье Жордана Ахундов получил от Закира. 
Действительно, Мирза Фатали придал этим рассказам невиданную художественность и 
создал свои бессмертные комедии» [8, с. 448].

События в комедии «Приключения визиря Ленкоранского хана», разворачивающиеся 
в Ленкоранском регионе Азербайджана, связаны непосредственно также с историей этого 
края. Работая над данной комедией, М. Ф. Ахундзаде собрал обширный материал об этих 
событиях, всесторонне изучил их. Описанные в комедии события схожи с событиям, про-
изошедшими в Ленкоранском ханстве в начале XIX века и существовавшими в это время 
историческими личностями, что в свою очередь, подтверждается реальными фактами. 
Прототипы главных персонажей комедии Ленкоранского хана и его племянника Теймур 
ага были реальными личностями и действительно жили в Ленкоранском ханстве.

Во время Русско-иранской войны (1804 – 1813), в 1812 году иранские войска по-
вторно напали на Ленкорань и захватили город. Ленкоранцы мужественно сражались с 
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захватчиками, освободили в 1813 году свои земли и восстановили власть Мир Мустафа 
хана. По причине старости владыки власть перешел к его сыну, Мир Гасан беку. Получив 
власть в крае, Мир Гасан хан вначале перешел под российское покровительство, а в по-
следствие, под влиянием проирански настроенных феодалов, отвернулся от России. По-
сле повторного захвата Талышского магала иранскими войсками, Мир Гасан хан вначале 
отказался от власти, но в 1826 году вновь перешел под покровительство Ирана и стал Та-
лышским ханом. Впоследствии легкомысленный Мир Гасан хан отказывается от покро-
вительства иранского, после этого при невыясненных обстоятельствах тонет во время 
морской прогулки [9, с. 586]. Именно события, разворачивающиеся в период правления 
Мир Гасан хана, реалистично описаны в комедии М. Ф. Ахундзаде «Приключения ви-
зиря Ленкоранского хана». Прототипом положительного персонажа комедии Теймур ага 
является племянник Мир Гасан хана Мир Ибрагим бек Талыш. Мир Ибрагим бек – ре-
альный персонаж. Он был интеллигентным, образованным и мужественным человеком. 
Согласно историческим документам, после гибели Мир Гасан хана в результате шторма 
во время морской прогулки власть перешла к Мир Ибрагим беку. Своим благородством, 
патриотизмом, с одной стороны, и изворотливостью и хитроумием, с другой, он заво-
евал расположение народа. В период управления Мир Ибрагим хана в целях защиты от 
иранских завоевателей Ленкоранское ханство было вынуждено сблизиться с Россией. 
По этой причине Мир Ибрагим хана в Ленкорани называли «Яранал хан». Мир Ибрагим 
хан прославился и как поэт [10, с. 586]. В комедии «Приключения визиря Ленкоранского 
хана» М. Ф. Ахундзаде охарактеризовал своего героя Мир Теймур агу человеком поло-
жительным, авторитетным среди народных масс, как и Мир Ибрагим хан.

Тематика комедии «Рассказ о разбойнике – победителе медведя» взята из сельской 
жизни. Имена большинства персонажей просты (кроме помещика Мешади Гурбана) – 
Тарверди, Байрам, Перзад, Наджаф, Намаз, Сона, Керим, Залха и другие. Эти имена от-
личаются простотой и естественностью от имен в других комедиях писателя. А в ко-
медиях, тематика которых взята из городской жизни, ситуация иная. В них изобилуют 
такие имена, как Секина ханум, Азиз бек, Гейдар бек, Ага Керим, Мирза Габиб, Зиба ха-
нум, Шоля ханум, Ниса ханум, Теймур ага, Гаджи Салах и другие. Употребленные здесь 
выражения, означающие профессию и титулы, в частности, хан, визирь, бек, ага, сейид, 
мирза, ханум, бану определяют стиль жизни, происхождение, классовую принадлеж-
ность персонажей. При группировании женских имен заранее становится очевидным, 
кто из них является ханумом, кто служанкой, а кто сельчанкой или горожанкой – простые 
и безтитульные Ханпери, Перзад, Залха, Тюкез, Гюльсяба. Зейнаб, Зубейда – имена лю-
дей преимущественно низшего сословия. Перед именами духовных лиц прибавлялись 
такие священные титулы, как «кербалаи», «мулла», «ахунд», «гаджи», «мешади», чем 
М. Ф. Ахундзаде стремился подчеркнуть их общественное происхождение. Для более 
полного представления характеров и усиления разоблачения отрицательных черт геро-
ев драматург к месту пользуется духовными санами. Эта особенность ярко выражена 
в таких образах, как Мулла Ибрагимхалил, Мулла Солтан, Гаджи Керим, Гаджи Гара, 
Мешади Джаббар, Шейх Салах и другие. Эти титулы обладают комическим эффектом, с 
помощью которых драматург высмеивает духовенство, занимающееся мошенничеством.

В образе Гаджи Гара («Приключения скупого») М. Ф. Ахундзаде употребил титул 
«гаджи» с целью усиления разоблачения персонажа. Несмотря на то, что этот человек 
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является носителем титула «гаджи», он лжец и готов ради наживы на любую подлость. 
Характер этого типа, не достойного носит святой титул «гаджи», раскрывается всесто-
ронне, в соответствие с его именем и не остается никакой необходимости в коммен-
тариях. Поэтому, выражение «Гаджи Гара» стало на азербайджанском языке символом 
скупости. Например: «не поступай как Гаджи Гара; он стал хуже, чем Гаджи Гара» и т. д 
[11, с. 61]. Эти выражения характеризуют скупых, жадных людей.

Имена героев комедий отличаются также и художественной характеристикой. Гара 
означает черный, невидимый. Такое имя для героя с этой точки зрения более целесоо-
бразно, поскольку этот тип скрывает свою прибыль и все жалуется на бедность, пыта-
ется спастись от злых глаз. Создавая оригинальный образ скупого человека, драматург с 
целью остроты восприятия называет его «гара». Если учесть, что черный цвет – самый 
острый из всех существующих в природе, то ясно ощущается нерушимая связь между 
именем этого неисправимого скупца и его характером. Неслучайно и имя сына Гаджи 
Гара – Бадал, слово означает – стоимость, цену. Присвоение занимающемуся торговлей 
купцом своему сыну имени Бадал, исходит из характера его занятий. Секина означает 
спокойствие, покой, тишина, комфорт. Секина ханум («Рассказ об уполномоченных му-
рафийе») – имя мифологического персонажа. В истории исламской религии Секина из-
вестна как священная личность. Во время трагедии в Кербала Секина ханум выдержала 
всякие мучения и трудности и не сдалась. Образ Секины в комедии также отличается 
смелостью, честностью и несгибаемостью.

В своей первой комедии («Рассказ об алхимике Мулла Ибрагимхалиле») 
М.  Ф. Ахундзаде сумел представить соответствие между именем образа и его характе-
ром. Это подтверждается образом поэта Гаджи Нуру, являющемся современным и обра-
зованным человеком. Слово «нур» означает светлый, лучезарный. Гаджи Нуру освещает 
сердца своих соотечественников, как свет в темноте, и пытается пробудить их от сна 
невежества. В комедии драматург противопоставляет образ умного, прогрессивного Гад-
жи Нуру ленивым, праздным, жадным людям, тунеядцам, ищущим дармовую прибыль. 
Чтобы остановить соотечественников, жаждущих разбогатеть любой ценой, он направ-
ляет их мысли в прошлое, напоминает им испытанные народом трудности и лишения, 
пережитые мучения, советует одуматься, но это не дает никакого результата. Гаджи Нуру 
остается в одиночестве, в окружении отрицательных типов, но не сдается и остается при 
своем мнении. Не случайно, что исследователи также охарактеризовали Гаджи Нуру как 
светлую личность, позитивного персонажа. По мнению Алиаждара Сеидзаде, в Шеки 
жил и творил поэт под псевдонимом «Нуру», известны также несколько его стихотворе-
ний. Именно поэтому драматург присвоил своему герою его имя [3, с. 3].

Присваивая своим героям имена, М. Ф. Ахундзаде обращался к историческому про-
шлому. Обратим внимание с данной точки зрения на образ Хатамханага («Рассказ о мсье 
Жордане – ученом ботанике и известном колдуне дервише Мастали шахе»). Известно, 
что Хатамхан был в VI - VII веках главарем одного из арабских племен и поэтом. Он также 
был одним из богатейших и щедрейших людей своего времени. Это имя употребляется 
в восточной литературе как символ щедрого человека [4, с. 102]. В сказках «Тысяча одна 
ночь» говорится: «Хатам ат-Таи был мифическим героем и поэтом доисламской эпохи 
и умер в 605 году» [12, с. 5]. Известны сказания и мифы об этой легендарной личности. 
В сказках и легендах говорится о милосердии, доброте, гостеприимстве, великодушии 
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Хатама ат-Таи. Согласно легенде, кто видел Хатама ат-Таи во сне, обязательно нахо-
дил добро [12, с. 5]. Именно силой художественного слова портреты отрицательных или 
положительных образов выглядят действительными, живыми и впечатляющими. Здесь 
устанавливается изумительное соответствие, единство между человеческими характе-
рами, природой и их именами. Один из положительных героев комедии Хатамханага 
своей щедростью, гостеприимством, добротой и заботливостью напоминает истинного 
Хатама ат-Таи. Встреча с Хатамханагой приехавшего из Парижа ученого ботаника мсье 
Жордана, доброе и нежное обхождение с женой Шахрабану ханум, принятие новшеств, 
согласие на отъезд Шахбаз бека в Париж и другие качества связаны именно с этой сто-
роной его характера. 

Использование имен легендарных личностей в соответствие их характерам встре-
чаются и в комедии «Приключения скупого». Одним из имен святого имама Али был 
Гейдар. Шедшего во главе театрализованного представления в десятый день (ашура) 
месяца магеррам также звали Гейдар. Гейдар буквально означает лев, храбрый, муже-
ственный. Образ Гейдар бека в комедии также характеризуется силой духа, несгибае-
мостью, достойной человека времени. Даже при грозных людях сотника Гейдар бек не 
смущается, наоборот, призывает их уйти с дороги. Имя невесты Гейдар бека Сона ха-
нум также соответствует ее характеру. Появление красивой девушки Сони – обычное и 
достаточно распространенное явление в классической азербайджанской литературе и 
фольклоре. Слово Сона означает красивая. Имя Шахбаз означает ястреб, сокол, лихой 
человек. Поэтому, присвоение молодому, положительному герою комедии («Рассказ о 
мсье Жордане – ученом ботанике и известном колдуне дервише Мастали шахе») имени 
Шахбаз не случайно.

Сюжет комедии «Приключения визиря Ленкоранского хана» и присутствующие в 
ней персонажи – хан, визирь, слуги, охрана кажутся несколько сказочными. Образ ев-
нуха визиря хаджи Масуд Кара также представляется как в сатирических сказках, даже 
имена вовсе не изменены. Имя Теймур означает твердый, несгибаемый, как железо. Об-
разное значение этого имени передается в формулировке «победоносный полководец, 
могущественный эмир». Теймур ага также описан в комедии в соответствии со своим 
именем. Имя героя комедии «Рассказ об уполномоченных мурафийе» Ага Мардана так-
же присвоена не случайно. Мардан означает мужественный, смелый мужчина. Однако 
присвоение негативному персонажу имени Мардан содержит элемент сатиры. 

Одним из женских образов в комедии является Зейнаб. Она – бесправная, оскорблен-
ная и обиженная обществом мусульманская женщина. Имя Зейнаб означает круглоли-
цая, красивая, изящная.

 Из всего сказанного следует, что соответствие имен образов в комедиях М. Ф. 
Ахундзаде их характерам способствует более живому описанию персонажей. Как в ху-
дожественном, так и в научно-философском творчестве М. Ф. Ахундзаде временами об-
ращался к историческим фактам и материалам, произведениям классиков, общественно-
политическим событиям своей эпохи. В содержании и сюжетных линиях его художе-
ственных произведений описаны, главным образом, факты, очевидцем которых был он 
сам, национальный колорит и художественное отражение событий.
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ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ІМЕН ПЕРСОНАЖІВ ТЕАТРУ Ф. АХУНДЗАДЕ
У статті розглядаються деякі особливості, показові при характеристиці імен пер-

сонажів у художніх зразках театру М.Ф. Ахундзаде. Відзначається, що назва кожного 
твору повинна бути наділена чітким сенсом, істотним змістом, вказувати на харак-
терні риси, створювати, породжувати певні уявлення про нього. 

 Ключові слова: М. Ф. Ахундзаде, театр, образи, імена.
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PECULIARITIES OF TITLES OF WORKS CREATED FOR THE THEATER 
OF M.F. AHUNDZADE

The article deals with some titles of works created for the theatre of M.F.Akhundzade. It is 
noted that the title of each work, along with the usual adequacy and attractiveness, should also 
have the clarity of meaning, essence, content.
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ОСОБЛИВОСТІ ВІДОБРАЖЕННЯ АВТОСТЕРЕОТИПУ УКРАЇНЦЯ В 
УКРАЇНСЬКОМУ ФОЛЬКЛОРІ

У статті розглянуто автостереотип українця в українському фольклорі на 
матеріалі народних легенд та паремій зі збірників XIX – XX ст. Проаналізовано тексти, 
в яких відображені уявлення українців про свою етнічну спільноту. Досліджено сюжет-
ну парадигму легенд та паремій, виокремлено у них типові ознаки, що формують сте-
реотипний образ українця.

Ключові слова: фольклор, етнічні стереотипи, автостереотип, українець, 
національний характер. 

Важливу роль у формуванні національної ідентичності відіграють етнічні стереотипи, 
у яких акумульовано міфологічні та емпіричні знання про певний народ, його ментальні 
особливості. Етнічні стереотипи слугують формою вираження усталених узагальнених 
уявлень щодо зовнішності, рис характеру, способу життя, поведінки представників різних 
етносів. Відомо, що когнітивні процеси людської психіки неминучі без співставлення себе 
з іншими. Відтак на основі універсального протиставлення «ми – вони», «свій – чужий» 
розрізняють стереотипи, що описують свою етнічну спільноту та чужу: авто- і гетеросте-
реотипи. Автостереотипи – це «відносно стійкі уявлення, судження і оцінки представників 
певної національної лінгвокультурної спільноти (етносу, нації, народності) щодо самої 
себе» [1: 13]. Відповідно під гетеростереотипами розуміють «відносно стійкі уявлення, 
судження, оцінки тощо представників певної національної лінгвокультурної спільноти про 
інші (чужі) лінгвокультурні спільноти. Можуть бути як негативними, так і позитивними 
залежно від історичного досвіду стосунків даних етносів» [1: 37].

Етнопсихологічна проблематика завжди була в полі зору українських учених. Зокре-
ма, досліджувались проблеми національного характеру, ідентичності, ментальності. На-
укове опрацювання цих питань ще більше постає пріоритетним у науці сьогодні, «коли 
економічна глобалізація приводить до асиміляції культур і нівелювання національних 
особливостей народів, й разом з тим викликає зворотній процес акцентування власної 
ідентичності, спалахи етнічних та національних конфліктів» [11: 7]. 

Звернемо увагу, що у фольклористичному аспекті гетеростереотипи досліджено 
значно ґрунтовніше, ніж автостереотипи. Тож мотивацією до написання статті став брак 
усебічного осмислення цієї проблематики у наукових розвідках й, відповідно, спро-
ба заповнити цю дослідницьку прогалину. Мета статті полягає в аналізі фольклорних 
текстів (легенд, паремій), записаних та виданих у XIX-XX cт, у яких наявна акцентована 
етнічна ідентифікація українців, та увиразнення тих ознак, що формують автостереотип 
українця минулих століть.

Національний характер українців, їх світоглядні константи, етноестетика 
ґрунтовно представлено у працях народознавців різних поколінь: М. Костомарова, 
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І. Нечуй-Левицького, Д. Чижевського, В. Янева, М. Гримич, Я. Гарасима та інших учених. 
У наш час проблема автостереотипів була предметом зацікавлення фольклористки Марії 
Качмар, яка в одній із публікацій проаналізувала фольклорний автостереотип українця 
в етіологічних легендах [7]. Філолог Наталія Ляшук провела комплексне дослідження 
автостереотипів українців в уснопоетичних пісенних текстах та у сприйнятті сучасних 
волинян [10]. У культурологічному аспекті явище українських автостереотипів спро-
бував дослідити учений Микола Рябчук [12]. В аспекті вивчення історичної пам’яті 
заслуговує на увагу розвідка молодого дослідника- етнополітолога Антона Глушка про 
образ ворога як національного автостереотипу українців та словенців [5]. 

Відомо, що кожна етнічна спільнота має власний етнообраз, що лежить в основі 
її автостереотипу. Автостереотипи, здебільшого, є позитивними уявленнями, часто 
ідеалізованими, адже кожному народу властиво вважати себе кращим за інші. У цьому 
контексті йдеться саме про явище етноцентризму, що передбачає перевагу однієї етнічної 
групи над іншою. Універсальність цього явища свідчить про його властивість будь-якому 
етносу. Російська учена-етнолог Ольга Бєлова, досліджуючи етнокультурні стереотипи у 
слов’янській народній традиції, зазначала про цю етнічну властивість так: «У народній 
культурі ставлення до представників інших етносів багато в чому визначається понят-
тям етноцентризму, коли “свої” традиції, “своя” релігія, “свої” звичаї і “своя” мова мис-
ляться єдино “справжніми”, “правильними” і “праведними”. Етноцентризм не є харак-
теристикою, властивою тільки одній нації, а є загальнокультурним явищем, “продуктом 
еволюції”» [2].

На нашу думку, у контексті досліджуваної проблематики слушно було б зазначити 
ті прикметні риси національного характеру, що притаманні українцям. Автостереоти-
пи становлять значний інтерес для дослідників, перш за все, при вивченні національної 
самосвідомості. Зокрема, ще М. Костомаров у праці «Дві руські народності» зазначав, що 
для південноруської (української) народності властива толерантність до інших народів 
(«дух терпимості, відсутність національної зарозумілості» [9: 44], повага до іновірців: 
«Південноруси з вікопомних часів звикли чути в себе чужу мову і не цуратися людей з 
іншим виглядом і з іншими схильностями» [9: 43], перевага особистої свободи, зокрема 
у громадсько-політичній сфері, працьовитість, любов та співчуття до природи, її одухот-
ворення в народних піснях, поетизування та піднесення жінки до людського ідеалу. У 
сфері релігійності в українців, на відміну від росіян, переважає зміст («сильне відчуття 
всеприсутності Божої, душевне розчулення, внутрішнє звертання до Бога, таємний роз-
дум про Промисел, над собою, сердечний потяг до духовного, невідомого, такого, що не 
можна уявити, таємничого, але відрадного світу» [9: 55], а не форма (обряди, формули, 
«це прагнення сперечатися за букву, надавати догматичної важливості тому, що є часто 
не більше, як граматичне питання або справа обряду слова» [9: 54]). 

Дослідниця Наталія Ляшук, простудіювавши праці про менталітет українців 
таких учених як М. Й. Варія, О. Ю. Кульчицького, І. Мірчука, О. С. Стражного, 
Б. Цимбалістого, Д. Чижевського, М. Т. Юрія, зазначає, що ці «науковці виокремлю-
ють такі домінувальні автостереотипні риси: кордоцентризм, ліризм, індивідуалізм, 
працьовитість, миролюбність, щирість, волелюбність та релігійність» [10: 6]. Авторка у 
своєму дисертаційному дослідженні, проаналізувавши автостереотип українця у народ-
них піснях та в сучасному баченні волинян, зазначає, що автостереотип національного 
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характеру українців зазнав змін. Такі риси як працьовитість, гостинність, хоробрість, 
релігійність тощо, на думку дослідниці, є «стрижневим комплексом етнопсихологічних 
характеристик, актуалізованих у мовній свідомості сучасних волинян завдяки фолькло-
ру, традиціям, соціальному досвіду» [10: 15], а зовсім новими типовими рисами стали 
щирість, доброта, патріотизм, доброзичливість, чесність, щедрість, розум, терплячість, 
хазяйновитість, жадібність, любов до сала [10: 15]. Авторка резюмує, що «автостерео-
типи українців – багатогранні образи, які, з одного боку, містять необхідні традиційні 
компоненти, а з іншого – динамічні, тому що залишаються відкритими для доповнення 
змін» [10: 15].

Український етнопсихолог Володимир Янів наголошував на необхідності вивчен-
ня тих соціальних інстинктів українців, які важливі для його характеристики, і «які 
відрізняють даний народ від інших, чи визначають його належність до якогось куль-
турного циклу» [13: 222]. Учений вказував на брак досліджень з цієї проблематики у 
нашій науці та наголошував на важливості її опрацювання, оскільки «вивчаючи наші 
інстинкти, ми досліджуємо, які є позитиви і які неґативи у вдачі українця як окремого 
типа. І це є основа для майбутнього нарису українського виховного ідеалу, в якім по-
винно відбитися намагання закріпити наші прикмети і викорінити наші хиби. При тому 
найважливіше, щоб уміти мужньо глянути правді у вічі, а не намагатися применшувати 
зауважені хиби чи прибільшувати прикмети» [13: 223]. Дослідник зазначав, що українці 
володіють виразними інстинктами самопіднесення, національної гордості, соціальної 
справедливості, групової солідарності, несення допомоги, боротьби, що проявився «не 
в крайній формі – експансії назовні, а в хоробрості, спрямованій на закріплення свого» 
[13: 233]. На думку вченого, українцям властивий високорозвинений альтруїзм, допо-
мога старим, немічним, калікам, гостинність, сильнорозвинене родинне життя, шано-
бливе ставлення до старших у родині, глибока жертовність заради ідеї, намагання за 
будь-яких обставин побудувати та зберегти свою державу, необмежений індивідуалізм, 
традиціоналізм, брак інстинкту підпорядкованості, брак визнання авторитету, брак ви-
разного духу агресивності, що пояснюється пасивністю вдачі [13].

Фольклор як важливий фактор трансляції етнічної приналежності є цінним джере-
лом для виявлення етнічних авто- та гетеростереотипів. У фольклорних текстах нашо-
го народу художньо втілено та осмислено крізь призму традиційного світогляду стійкі 
уявлення щодо власної етнічної спільноти та образів інородців. Для прикладу, автосте-
реотип українця виразно простежується у народних легендах про походження різних 
народів. У цих фольклорних наративах зазвичай акцентовано на протиставленні рис 
вдачі, способу життя українця та представника сусіднього народу (поляка, росіянина, 
білоруса, угорця, татарина, єврея, рома). Приміром, в одній із народних легенд йдеться 
про те, що нечистий при створенні собі подібного, недоварив кожного представника 
певного етносу – мужика («хохла»), ляха, німця, татарина, окрім жида, що вийшов 
хитрішим і розумнішим за нього [3: 146]. Українець, згідно з цією легендою, найменш 
подібний до лихого творця. Тут домінує явище етноцентризму: «Коротко розповідаючи 
про походження всіх згаданих вище народностей, легенда показує, так би мовити, у 
порівнянні їхні чесноти, причому лише в цьому єдиному випадку вона не втрима-
лась від того, щоб так чи інакше не віддати першого місця рідному типу», – слушно 
зауважує Гергій Булашев [3: 146]. 
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Характерні риси вдачі українця – почуття національної гордості, боротьба, як не-
сення допомоги, захист знедолених своєрідно інтерпретовано в етіологічній легенді з 
мотивом Христового розп’яття «Чому русини гайдамаки» [6 (1: 114-115]. За легендою, 
коли Ісуса вели на Голгофу, до Єрусалиму приїхали подивитись на Нього різні народи: 
німці, вірмени, поляки, русини. Коли Христос проходив поміж людей, представник кож-
ного народу намагався у різний спосіб Його визволити: німець виписати, вірменин ви-
купити, поляк вкрасти, а русин відвоювати. Кожному народу Ісус подарував долю згідно 
з намірами Його порятунку: німці будуть сидіти в канцелярії і писати, вірмени завжди 
займатимуться купецтвом, поляки крастимуть каси і банки, а русини воювати: «Йде далі 
Христос, приходить коло Русинів. А їм такий жаль його, що страх. Лише глипнули на 
себе тай крикнули: Відбиймо його! – А Христос поглянув на них і сказав: Будете бити 
ся поки сьвіта тай сонця! – Тому то Русини все били ся; були козаки – били ся; були 
опришки – били ся; а й тепер Русинів називають гайдамаками за те, що не дають собі 
у кашу плювати, а як треба, то й бють ся. І Русини будуть гайдамаки до кінця сьвіта, 
бо так їм призначив Христос» [6 (1: 114-115]. Як бачимо, автостереотип українця вираз-
но простежується у протиставленні з гетеростереотипами інших народів. Дослідниця 
М. Качмар зазначає, що в цій легенді пропозиції порятунку представника кожного етносу 
«чи не найточніше, на думку українця, характеризують їхніх сусідів чи ті національні 
меншини, які проживають на українській території. Узаконюють та підкріплюють ці ха-
рактеристики етіологічні міні-фінали кожного із епізодів, що й вказують на зв’язок з 
теперішнім часом» [7: 123]. 

У сюжеті легенди із Закарпаття «Як Бог роздавав гаразд» [11: 477-478] акцентовано 
на способі життя різних народів – мадярів, русинів, євреїв, циган. Українці, за легендою, 
все життя будуть працювати, бо коли Бог роздавав «гаразд» (добру долю), запізнились, 
їх випередили угорці. Русин, обурившись промовив: « – Та що то за робота?!» Бог на 
те відповів: – Робота? Добре, най буде твоя робота!». Представники інших народів от-
римали свою долю згідно зі своїми словами незадоволення: жид не повірив і сміючись, 
запитав: «Та що то за фіґлі»?, циган запротестував: «О-йо-йой, діло не так… Шо се за 
танці?». У підсумку легенда пояснює: «Відтоді живуть мадяри в гаразді, русини – в 
роботі, жиди – із фіґлі, а цигани – із танцю. Чи правда, чи ніт – але так говорять у 
Ворочові» [11: 478].

У прислів’ях та приказках самоідентифікація українців виразно представлена че-
рез протиставлення «свій – чужий»: зіставлено зовнішність, поведінку, риси характеру, 
історико-соціальні взаємини представника свого етносу з чужим. На думку дослідників, 
«опозиція “свій – чужий” стає основою пошуків національної ідентичності, повернення 
до національного коріння, консолідації на основі єдності національної приналежності. 
Присутність “чужого” в картині світу, протиставлення себе, “свого” національно 
детермінованого простору “чужому” об’єктивно сприяє внутрішній згуртованості 
та мобілізації нації. Воно робить менш значущими всі її внутрішні відмінності і 
суперечливості, порівняно з відмінностями і суперечливостями “нашої” спільноти з 
“іншою”» [8: 87]. У пареміях, записаних на території Західної України, відображено 
автостереотип українця-русина, зокрема, у «Галицько-руських народних приповідках». 
Найчастіше показано відмінності у поведінці, рисах характеру, зовнішності представ-
ника українського етносу з чужими народами. До прикладу, самобутність кожного 
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етносу виявляє себе в манері одягатися взимку. Зокрема, український селянин ходив 
з розкритими грудьми: «Русин найміцніший у груди, а жид у пйити» [4 (3: 73)], «Жид 
найтвердіший (найміцніший) у п’яти, хлоп у груди, а німець у ср…» [4 (2: 146)], «Жид 
твердий на п’єти, Русин на груди, а Німець на вуха» …» [4 (2: 147)]. До останньої 
приповідки І. Франко навів народне пояснення: «Знаєте – поясняв оповідач – жид у 
зимі тілько голову завє, а з чобіт пальці вилізают, тому кажуть: Жид твердий на пяти. А 
Руснак гет загорнеси, а груди такі голі, не общіпкані добре. А Німець наложит капелюх 
як печеричку на чубок, а вуха голі. Тому то таке люди склали» [4 (2: 147)]. Наступна 
приповідка про порівняння українців з людьми, а поляків з собаками містить виразну 
етноцентричну конотацію: «А Русини добрі люди: їли, пили коло буди; а Поляки пси, со-
баки, їли пили коло с-ки». І. Франко поянював, що це є «жартлива примівка, а властиво 
приспівка з протиставленєм Русинів Полякам» [4 (3: 72)]. На думку вчених, «показово, 
що власна назва багатьох різних етнічних груп в різних куточках Землі означає “люди” 
або “справжні люди”, що автоматично робило представників всіх інших груп, відомих 
першій народності, “нелюдьми”». [8: 87]. Ілюстрацією цієї тези слугує паремія, в якій 
«руське ідентифікується тут із загальнолюдським» [4 (3: 74)]: «Скажи міні по руськи 
тай по людськи» [4 (3: 74)].

Альтруїзм, намагання допомогти, кордоцентризм української вдачі відображено у 
приповідці: «Борше Русинови серце скрухне, як жидови. ... як Полякови». Іван Фран-
ко зазначав пояснення приповідки так: «Русин склоннійший до співчуття з людським 
терпінєм, ніж жид або Поляк» [4 (3: 72)]. Упертість, наполегливість, вміння відстояти 
своє, моральна стійкість до негараздів як прикметні риси характеру галицького українця 
втілено у пареміях з домінантною ознакою «твердий»: «Твердий Русин...як...Упертий», 
[4 (3: 73)], «Тверда Русь все перебуде» [4 (3: 74)], «Руси твердий корінь» [4 (3: 73)]. В 
останній приповідці, на думку І. Франка, йдеться про «про тривкість руського населення 
у засиджених місцях» [4 (3: 73)]. 

У деяких приповідках відображено заклик шанобливого ставлення до рідної мови, 
звичаїв, традицій з боку представників як своєї, так і чужої етноспільноти: «Хто сі ру-
ского язика встидає, той благословеньства од Бога ніколи не має», «Коли знаєш русь-
ку мову, то знай же й політику» [4 (3: 74)]. І. Франко зауважував, що «під політикою 
розуміється тут спосіб чемного поводження з людьми» [4 (3: 74)]. 

Тривале підневільне становище українського селянина значно вплинуло на форму-
вання його самооцінки. Українець відчував жаль та співчуття до свого нелегкого життя: 
«Руснак неборак: хто не хоче, той го не кривдит» [4 (3: 73)], «Ховав Русин пана і ніс 
велику коругов, а маленький колач дістав», що означало: «Кривдував собі, діставши за-
малу плату за якусь роботу» [4 (3: 73)]. 

Вдачу українця характеризує така риса, як самокритичність, вміння зіронізувати над 
собою, викриття власних недоліків, що втілено у наступних приповідках: «У Русина все 
розум назад» [4 (3: 73)], «Русин – пізний Іван» [4 (3: 73)], «По ярмарці Русин мудрий» [4 
(3: 73)], «Русин розумний, але потому», тобто «по шкоді, по доконанім факті» [4 (3: 73)]. 
Побіжно зауважимо, що українська усна словесність містить також значну кількість на-
родних творів, у яких автостереотип українця сфокусований на основі локальної ознаки. 
Мається на увазі, що деталізується образ представників окремих етнографічних груп: 
бойків, гуцулів, лемків та інших.



137

Підсумовуючи зазначимо, що фольклорні зразки яскраво відображають не лише 
традиційні типізовані уявлення українців про сусідні народи, а й є виразними марке-
рами самоідентифікації власної етнічної спільноти. Автостереотип українця поєднує 
у собі як міфологічний аспект (незвичайне походження, визначеність долі народу 
згідно з Божею волею), так і побутовий: зовнішні ознаки (специфічна манера носити 
одяг), характер (добросердечність, наполегливість, відстоювання національної гідності, 
самокритичність), поведінка у певних ситуаціях (боротьба за захист знедолених, за 
справедливість). Таким чином, ґрунтовне осмислення автостереотипу українця з позицій 
фольклористики має особливе значення – воно слугує одним із засобів конструювання і 
підтримки національної ідентичності.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Бацевич Ф. С. Словник термінів міжкультурної комунікації / Ф. С. Бацевич. – К. : 

Довіра, 2007. – 205 с.
2. Белова О. В. Этнические стереотипы по данным языка и народной культуры славян 

(этнолингвистическое исследование): автореф. дисс. на соискание ученой степени 
доктора филологических наук. Специальность 10. 02. 03 – Славянские языки [Элек-
тронный ресурс] / Ольга Владиславовна Белова; Институт славяноведения РАН. – 
М., 2006. – 26 с. – Режим доступа : http://www.ruthenia.ru/folklore/belova10.htm.

3. Булашев Г. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях: 
космогонічні українські народні погляди та вірування / Георгій Булашев [пер. з рос. 
Ю. Буряка]. – К.: Фірма «Довіра», 1992. – 414 с. – (Серія «Відродження»).

4. Галицько-руські народні приповідки: У 3-х т. / Зібрав, упорядкував і пояснив Др. 
Іван Франко: 2-е вид. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 
Т.2. – 818 с, Т.3. – 699 с.

5. Глушко А. О. Образ «перманентного зовнішнього ворога» як національний авто-
стереотип українців і словенців / А. О. Глушко // Український історичний журнал. – 
2012. – №3. – С. 135-142.

6. Гнатюк В. Галицько-руські народні легенди. Т. 1 /Володимир Гнатюк // Етнографічний 
збірник. – Львів: Етнографічна комісія Наукового товариства імені Шевченка, 1902. – 
Т. 12. – ХІ. – 215 с.

7. Качмар М. Українські етнічні атостереотипи й етіологічна прозова традиція / Марія 
Качмар // Література. Фольклор. Проблеми поетики: Зб. наук. праць. – К.: Видавничо-
поліграфічний центр «Київський університет», 2013. – Вип. 38. – С. 120-128.

8. Ковальова Г. Опозиція «свій – чужий при формуванні національної ідентичності 
в контексті глобалізації / Галина Ковальова // Наукові. записки Національного 
університету «Острозька академія». Серія «Філософія». – Острог, 2009. – Вип. 5. – 
C. 84-91. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nznu-
oafs_2009_5_10.pdf.

9. Костомаров М. Дві руські народності / М. Костомаров; за загальною редакцією 
Лариси Івшиної. – Видання перше. Бібліотека газети «День» «Україна Incognita». 
ПрАТ «Українська прес-група», 2012 – 72 с. – (Серія «Бронебійна публіцистика»).

10. Ляшук Н. В. Автостереотипи українців у сприйнятті волинян: автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. філ. наук: спец. 10.02.01 «Українська мова» / Наталія Ля-
шук. – Луцьк, 2012. – 19 с.



138

11. Мушкетик Л. Фольклор українсько-угорського порубіжжя: монографія / Леся Муш-
кетик. – К.: Укр. письменник, 2013. – 496 с.

12. Рябчук М. Від Малоросії до України: парадокси запізнілого націєтворення / Микола 
Рябчук. – Київ: «Критика», 2000. – 304 с.

13. Янів В. Нариси до історії української етнопсихології / Володимир Янів/ упоряд. 
М. Шафовал. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2006. – 341 с.

Шума Л. В., аспирант
Львовский национальный университет имени Ивана Франко, Львов

ОСОБЕННОСТИ ОТРАЖЕНИЯ АВТОСТЕРЕОТИПА УКРАИНЦА 
В УКРАИНСКОМ ФОЛЬКЛОРЕ

В статье рассмотрен автостереотип украинца в украинском фольклоре на мате-
риале народных легенд и паремий из сборников XIX-XX вв. Проанализированы тексты, 
в которых отражены представления украинцев о своем этническом сообществе. Ис-
следована сюжетная парадигма легенд и паремий, выделены в них типичные признаки, 
формирующие стереотипный образ украинца.
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PECULIARITIES OF STEREOTYPICAL REPRESENTATION OF A UKRAINIAN 
IN FOLKLORE WORKS

The article reviews the autostereotype of a Ukrainian in folklore. Ukrainian folk legends, 
proverbs and sayings from collection of XIX-XX centuries, which refl ected the idea of Ukrai-
nians concerning their ethnic community, are analyzed. The research aims at investigating the 
paradigm of plots in legends, proverbs and sayings, which represent the image of a Ukrainian. 
The stereotypical features of members of this ethnic group are revealed.
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АВТОРСКАЯ ПОЗИЦИЯ В READY-MADE КНИГЕ ЛЮДМИЛЫ УЛИЦКОЙ 
«ДЕТСТВО 45-53: А ЗАВТРА БУДЕТ СЧАСТЬЕ»

В статье проанализированы проблематика и способы воплощения авторской по-
зиции в книге Л. Улицкой «Детство 45-53: а завтра будет счастье». Особое внимание 
уделено авторским комментариям к представленному в ней автодокументальному ма-
териалу, в которых писательница позиционирует себя как свидетеля происходивших со-
бытий и рассуждает о ходе истории и ментальности россиян.

Ключевые слова: автодокумент, исторические экскурсы, сегрегация материала, 
композиционные средства, риторические фигуры, авторская индивидуальность.

В последние годы все больший читательский интерес вызывает художественная до-
кументалистика и, в частности, произведения, в основе которых лежит личный доку-
мент – письма, записки и дневники, фотографии и рассказы обычных людей – очевидцев 
эпохи. Среди появившихся уже в нынешенем веке широкий резонанс вызвали воспоми-
нания Э. Лимонова «Книга мертвых» (2001), им же собранные и изданные тюремные 
мемуары «В плену мертвецов» (2002), обогащенные документальным фактическим ма-
териалом «Некрологи. Книга мертвых – 2» (2010) и «Кладбища. Книга мертвых – 3» 
(2015), «роман-ready-made» Н. Байтова «Любовь Муры» (2013), составленная из воспо-
минаний участников и очевидцев событий послевоенных лет книга Л. Улицкой «Детство 
45-53: а завтра будет счастье» (2013), актуализирующая «жанр человеческих голосов, ис-
поведей, свидетельств и документов человеческой души» [1], отмеченная Нобелевской 
премией по литературе 2015 года и завершающая художественно-документальный цикл 
«Голоса Утопии» книга С. Алексиевич «Время секонд хэнд» (2013) и ряд других.

В книге Л. Улицкой «Детство 45-53: а завтра будет счастье», которую одни критики 
относят к ready-made текстам, а другие к «сентиментальной „литературе факта”» [2], 
собраны воспоминания тех, чье детство пришлось на конец войны и на первые послево-
енные годы. Решив показать этот временной отрезок жизни своих ровесников, Л. Улиц-
кая задумала литературный конкурс «После Великой Победы», и на ее имя пришли сот-
ни писем от россиян, жителей бывших советских республик, а также Израиля, США, 
Канады, Австрии и Австралии «[…] с воспоминаниями, с простыми словами о жизни, 
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прошедшей в жутком страхе и большой надежде, искренней вере и пламенной любви, 
уверенности, что „завтра обязательно будет счастье” несмотря ни на что...» [3: 531]. Их 
авторы писали о том, что им врезалось в память, что пережили они в эти годы. Некото-
рым из них тогда было чуть больше трех, другим – от четырех до двенадцати лет. Отсюда 
и разница в том, что запало им в память, то, что с запомненным ассоциируется, а также 
способ его и себя вместе с ним осмысления и представления в корреспонденциях, со-
ставляющих основной текст данной книги.

Л. Улицкая отмечает, что издателей интересовали воспоминания, связанные только 
с первым послевоенным десятилетием, а размер текстов не должен был превышать пяти 
страниц. Однако люди часто присылали обширные биографии и воспоминания с начала 
ХХ века, их объем был намного больше, да и после намеченного конечного срока еще по-
ступали корреспонденции, и их жаль было не учесть. Поэтому данная книга отличается 
разножанровостью своих текстовых составных. 

Перечитывая огромное количество присланных писем, Л. Улицкая отобрала для сво-
ей книги только те из них (или их фрагменты), которые наиболее ярко с ее точки зрения 
освещали какое-то явление, фокусируясь таким образом, чтобы наиболее полно его ос-
ветить. Все воспоминания были рассортированы Л. Улицкой по тематическим главам. 
В книге есть главы: «Ели...», «Пили...», «Мылись...», «Одевались...», «Играли...», – в 
которых заявленное в их названиях содержание было главным объектом рефлексии ре-
спондентов, предметом их самосознания, а авторское внимание сосредоточено уже на 
функции самосознания респондентов как таковых. Помимо упомянутых в книге также 
имеются главы «День Победы», «Жизнь двора», «Коммуналки и соседи», «Животные», 
«Школа», «Детдом», «Жизнь города», «Жизнь деревни», «Инвалиды», «Про страх», 
«Все умрут, и Сталин тоже...». В отдельной главе собраны поступившие «Биографии в 
письмах». И все это взятое вместе создает мозаичный эффект, позволяющий раскрыть 
само время, ибо «<…> история – это не только хроника мировых событий и жизнео-
писания великих людей. История – это и быт того времени, это реальная атмосфера, в 
которой живем мы или в которой жили поколения наших предков» [4: 29].

Книга «Детство 45-53: а завтра будет счастье» раскрывает перед читателем жизнь 
первого послевоенного десятилетия во всем многообразии ее бытовых подробностей и 
деталей. Причем каждой из этих деталей в их отношении то ли к гастическому (раскры-
вающему знаковые и коммуникативные функции пищи, напитков в их культурологиче-
ском осмыслении), то ли к, конечно же, неосознанно употребляемому респондентами 
вестиментарному коду (состоящему «из знаков реальной одежды, который направлен 
непосредственно на конструирование означаемых» [5: 45]) как кодам «прочтения» про-
шлого времени, помимо предметности свойственна и особая изобразительная емкость. 
За счет же производимого Л. Улицкой отбора и сегрегации материала, работающих на 
его типизацию, а также различных способов его обработки и интерпретации, реалии 
времени, факты, подробности, упоминаемые респондентами, трансформируются во всей 
книге в документальные образы. 

Следует отметить, что каждую из глав книги «Детство 45-53: а завтра будет сча-
стье» предваряют рассуждения самой Л. Улицкой о прошлом и настоящем, ее размыш-
ления философско-этического содержания и личные воспоминания. В них она, как 
и ее респонденты, дана как ровесник эпохи, и все в них представленное может также 
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квалифицироваться как личный и личностный документ и живое свидетельство [6: 303]. 
Авторское «Я» Л. Улицкой здесь выступает в двух своих смысловых и композиционных 
функциях: 1) как «Я» действующее, ибо писательница предстает и как «[…] автор-оче-
видец происходящего, обеспечивающий ощущение причастности читателя к описывае-
мому событию […]» [7], и 2) как «Я» размышляющее, ориентированное на совместную 
с читателем постановку проблемы, ее изучение и «подводку» его уже к самостоятельным 
выводам. Последнее достигается интимизацией стиля повествования в предисловиях в 
целом, а также объективизацией всего движения публицистической мысли, которая вы-
ражается во введении дополнительных фактов и статистических данных, экскурсов в 
историю, в употреблении разных абстрактных понятий, логически завершенных сужде-
ний, умозаключений. 

К примеру, в предисловии к главе «Жизнь деревни» Л. Улицкая, рассуждая о грани 
между городом и деревней в послевоенные годы и ныне, вспоминает свое пребывание 
на даче в селе в 1948 году, а затем, спустя пять лет, у родственников в Тульской области. 
Причем тот культурный шок, который она испытала там, не идет ни в какое сравнение 
с чувством горечи, овладевшей ею уже в наши дни, когда бродя на Вологодщине по пу-
стым «вымершим деревням, из которых ушли жители» [8: 298], она размышляет о цен-
ности крестьянской цивилизации и самой о ней памяти как таковой. 

Практически все личные послевоенные воспоминания Л. Улицкой связаны не толь-
ко с прошлым, но и с наблюдаемыми и анализируемыми ею явлениями современности. 
Так в предисловии к главе «Жизнь города» писательница публицистически остро ста-
вит вопросы о плюсах и минусах урбанизации, говорит о еще неосознаваемой многими 
связанной с нею угрозе всеобщей унификации и утраты преемственности между поко-
лениями. В предисловии к главе «Жизнь двора» Л. Улицкая проявляет тревогу в связи 
с отчуждением людей в больших городах, с тем, что в городских дворах теперь «нет 
тех „вертикальных” связей, которые образовывались между друзьями старшего брата и 
подружками младшей сестры, разновозрастных компаний, где шла полезная отработка 
взаимоотношений „старший – младший” [8: 162]. 

В своих предисловиях к главам «Мылись...» и «Коммуналки и соседи» Л. Улицкая 
проясняет для современных читателей происхождение многих реалий и связанных с 
ними понятий, таких, например, как исчезнувшее уже понятие «банный день» и еще со-
хравнившееся – «коммуналка», так же их дополняя предельно личными эмоционально 
окрашенными воспоминаниями.

Почти во всех предисловиях к главам писательница размышляет о том, как форми-
ровалась этика ее поколения, проявляющаяся в связях между людьми, в отношении к 
близким, к соседям, к еде и к вещам, как менялись со временем представления о своих и 
врагах, об «отце всех народов», военнопленных и заключенных, притом почти всегда в 
своих рассуждениях она опирается на собственный опыт и опыт ей близких людей и зна-
комых. Эти авторские размышления дополняются экскурсами в историю и вводимыми 
в текст данными официальной и неофициальной статистистики, документами и отсыл-
ками к разным российским и зарубежным архивным источникам, трудами психологов 
и социологов, как в ее предисловиях к главам «День Победы», «Детдом», «Инвалиды», 
«Про страх», «Военнопленные, заключенные, освобожденные», «Все умрут... И Сталин 
тоже?». И многие из них завершаются риторическими вопросами уже к читателю.
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Во вступлении ко всей книге, как и в ее предисловиях к каждой из глав, можно встре-
тить цитаты из разных источников и отсылки к Н. Бердяеву [8: 7], А. Пушкину [8: 8], 
В. Черномырдину [8: 92], Р. Брэдбери [8: 298] и П. Брейгелю [8: 133]. Как равнозначные 
им же, Л. Улицкой цитируются изречения членов ее семьи и подруги [8: 181], соседа [8: 
221] и внука ее же приятеля [8: 270], ибо для нее они как свидетельства времени так же 
важны и интимизируют повествование в целом. Особенной же остротой в постановке про-
блем отличаются рассуждения Л. Улицкой о русской ментальности, русском националь-
ном характере, противоречиях русской истории и русской мысли касательно добра и зла, 
их трактовок и восприятия разными представителями ее поколения в разные десятилетия.

В содержании предисловий к каждой главе проявляются особенности восприятия 
Л. Улицкой представленного в них материала, ее ценностные ориентации, впечатления, 
жизненные установки и опыт. Есть в предисловиях и элементы как вымысла, так и до-
мысла, что отнюдь не случайно. Как отмечает С.А. Шомова, сам по себе фактический 
материал и «документализм не в состоянии выйти за рамки единичного конкретного со-
бытия: зафиксированный им факт в своей обособленности „мертв”, поскольку фрагмен-
тарен, то есть изъят из многомерной и динамичной жизни – иными словами, проникно-
вение за внешнюю оболочку явления только на фактологическом уровне недостижимо. 
При оценке любого документа необходимо делать поправку на авторскую интерпрета-
цию фактов, на его возможную субъективность, проявляющуюся даже при самом ис-
креннем стремлении к достоверному отображению фактов» [9: 16]. При этом разного 
рода домыслы, вымыслы, как и прочие формы условности, в книге Л. Улицкой обычно 
представлены в риторических обращениях к предполагаемым собеседникам и к читате-
лям. Сама же условность здесь подчинена представляемым личным и личностным вос-
поминаниям респондентов и автора и развивает свои уже ассоциативные связи лишь как 
бы «оглядываясь» на конкретные факты, заявленные в представленных автором письмах, 
отталкиваясь от них и к ним вновь возвращаясь.

Авторская позиция Л. Улицкой во всей книге в целом проявляется не только в за-
явленном непосредственно в предисловиях к каждой из глав личностном отношении к 
материалу и в содержательной стороне ее саморефлексий, в отборе и комбинаторике, 
монтаже автодокументальных свидетельств, представленных в письмах-воспоминани-
ях, но и в «вещественных эквивалентах памяти» – отобранных и включенных в издание 
фотографиях авторов этих посланий и их же ровесников, запечатленных на снимках в 
те годы. Их органичное сочетание с содержанием писем, аналитичность и ассоциатив-
ность мышления автора-составителя предлагаемых текстов, вводимые им в предисловия 
разного уровня узнаваемости аллюзии и цитаты фигуры риторики, как нельзя лучше 
способствуют эстетизации документального материала и многоаспектному представле-
нию в книге эпохи. 

Каждая из глав книги Л. Улицкой «Детство 45-53: а завтра будет счастье» являет 
собой синтез предметно- или событийно-ассоциативного и монтажного принципов 
организации повествования. Представленные в них воспоминания обогащены «пере-
мещением» респондентов-повествователей, а также автора, не только в прошлое, но 
и в недалекое будущее относительно изображаемого (по типу: «знала бы я тогда, что 
спустя пару лет...», – но до времени написания писем-воспоминаний и авторских пре-
дисловий) – прием, для которого Т. Колядич использует термин «проспекция» [10: 40] 
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в качестве антитезы известной всем «ретроспекции». Себя же в прошлом и материалы 
своих респондентов Л. Улицкая осмысляет из времени составления общего текста всей 
книги. Личное биографическое время писательнницы и время событий в воспоминани-
ях ее респондентов переплетаются с временем историческим, демонстрируя спаянность 
личного и социального, а объективное и субъективное осмысляются как равнозначные с 
точки зрения памяти. Последняя же порождает особое «целостное синтетическое» [11: 
101] и «внетемпоральное» время памяти, позволяющее различные пласты прошлого ос-
мыслять в их единстве и в слитности с настоящим, как бы подтверждая мысль Мартина 
Хайдеггера, что «прошлое – это не то, что осталось позади, чего уже больше нет, а то, что 
постоянно присутствует и определяет собою как настоящее, так и будущее» [12: 337]. 

«Внетемпоральное» время памяти в книге «Детство 45-53: а завтра будет счастье» 
актуализируется в авторских предисловиях к главам. Там оно обретает характер и вре-
мени «публицистического» [8: 19], в своем содержательном наполнении отличаясь от-
крытостью, чувством реальности, и напрямую завися уже от позиции автора и специфи-
ки презентации ею самой себя в тексте. При этом последняя обусловливает то, что оно 
часто носит дискретный характер, как бы разрываясь и приостанавливась в перебивках 
движения своего же течения ретроспективными воспоминаниями, рассуждениями и раз-
думьями самой Л. Улицкой. 

«Публицистическое» время в высказываниях писательницы представляет не только 
срез ее личной памяти, но и срез памяти коллективной. В тексте авторских предисловий 
он маркирован выражениями типа: «Этика людей моего поколения <…>» [8: 32]; «Те, кто 
пережил те времена <…>» [8: 32]; «Мы живем во времена <…>» [8: 115]; «<…> мы уже 
можем сделать первые предварительные выводы <…>» [8: 134]; «Люди моего поколения 
<…>» [8: 161]; «И мы, дети послевоенных лет, <…> храня в памяти ушедшие черты <…> 
хотели бы <…>» [8: 270] и др. Здесь Л. Улицкая говорит не от имени своего «Я», а уже от 
лица коллективного «Мы» своих сверстников и ровесников времени, представляемых в 
письмах-воспоминаниях, реже – от лица людей XXI века. Писательница открыто заявляет 
о том, что в указанный в книге период обычно все (или большинство) из ее ровесников 
испытали, пережили или увидели и осмыслили сами, или же под влиянием пропаганды. 
На личностный, индивидуальный опыт Л. Улицкой в подобных высказываниях, как нам 
думается, наложен и опыт памяти всенародной. Т.е., здесь мы имеем то, что американская 
исследовательница Элисон Ландсберг называет prosthetic memory – памятью протезиро-
ванной. Как отмечает М. Балина, эта память базируется не только на личных, пережитых 
воспоминаниях, но и на «<…> смеси широко доступных и распространяемых средствами 
массовой информации фактов, легенд, мифов. <…> Весь этот сплав прочитанного, пере-
житого, услышанного поступает в „личный архив” как писателя, так и читателя и интен-
сивно переживается ими, формируя отношение к реальности» [13]. Но так как пережитое 
самой Л. Улицкой и материал писем в своем содержании официально распространявшим-
ся и продолжающим распространяться мифам официальным обычно противоречит, про-
тивостоит, то их столкновение и рождает движение авторской публицистической мысли, 
стремящейся выявить правду и дать ей оценку с позиции нового времени, а также публи-
цистически остро поставить проблемы, которые не решены. 

В открывающем книгу «Детство 45-53: а завтра будет счастье» воззвании-обращении 
«Вспоминаем все вместе...» Л. Улицкая заявляет, что собранные ею материалы являются 
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документами времени. Их важность неоценима, хотя в них немало есть субъективного. 
«Сложенные вместе, отрывки из писем людей разного возраста, социального происхож-
дения и образовательного уровня меняют отношение к событиям прошлого, расставля-
ют акценты иные, чем те, к которым мы давно привыкли. Они показывают изнанку со-
ветского мифа, правду жизни маленького человека, которому дана одна-единственная 
жизнь во времени, „которого не выбирают”...» [8: 6]. Вместе с тем разглядеть оборотную 
сторону мифа, в котором жило и воспитывалось не одно поколение, как и понять, ощу-
тить все то, что пережили в детстве ровесники и современники Л. Улицкой нашим уже 
современникам без комментариев автора трудно. Отсюда – особая значимость авторских 
предисловий, их публицистический пафос и сопереживание респондентам, стремление 
Л. Улицкой преподнести «урок правды» и «заразить» всех своей верой в возможность 
начать жить по-новому, верверой в добро.
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У статтi проаналiзованi проблематика та засоби втiлення авторської позицiї 
у книзi Людмили Улiцької «Дитинство 45-53: а завтра буде щастя». Особливу увагу 
придiлено авторським коментарям до представленого у нiй автодокументального 
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The article analyzes the substance and the ways of depicting the author’s position in Li-
udmila Ulitskaya’s ready-made book «Childhood 45-53: and Tomorrow there Will Be Hap-
piness». Particular emphasis is made on the author’s comments to the material presented, 
where the writer positions herself as a witness of the past events, and ponders the time and the 
mentality of the Russians.
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ОБ ИССЛЕДОВАНИИ НЕВЕРБАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ

В статье прослеживается история исследования невербальной коммуникации как 
предмета научного изучения в России, США, Турции и других странах. Отмечается, 
что в трудах древних греков, римлян, китайцев содержатся сведения о том, что се-
годня назвали бы невербальным поведением. В статье дается обзор научных трудов 
ученых, занимавшихся проблемами невербальной коммуникации в различные периоды 
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(XIX – XXI в.в.) и в самых различных аспектах (Ч. Дарвин, Ф. Дельсарт, Э. Кречмер, Р. 
Бердвистел, Э. Холл, Ю. Руш, У. Кис, Р. Ардри, М. Аргайл, Дж. Фаст, П. Экман, Н. Ам-
бади, А. и Б. Пиз, И. Эрдоган, Г. Крейдлин, И.Н. Горелов и др.).

Подчеркивается важность изучения и применения невербальных средств в меди-
цинской сфере. Анализ трудов демонстрирует растущий интерес к исследованиям, по-
священным изучению средств невербальной коммуникации, их влиянию на личность и 
поведение.

Ключевые слова: невербальное поведение, невербальная коммуникация, язык тела, 
кинесика, мимика.

Как известно, с момента рождения и до самой смерти человек общается с окружаю-
щим миром. Естественно, такая связь возможна вербальным (словесным) и невербаль-
ным (бессловесным) способами. Следует отметить, что бессловесное общение древнее 
словесного, т.к. человек в первую очередь устанавливает связь с окружающим миром 
посредством невербального общения. Одним словом, история невербального общения 
начинается с истории появления человека. 

Еще древние греческие, римские, китайские ученые в своих трудах высказывали 
мысли и суждения о невербальном поведении, которые не утратили актуальности и по 
сей день, например, написанное в I веке нашей эры сочинение знаменитого римского 
ритора Квинтилиана «Наставления оратору» (другое название «Институт красноречия»). 
Известно, что в то время Рим славился ораторским искусством. Риторическая культура 
Древней Греции послужила причиной бурного развития и процветания ораторского ис-
кусства в Древнем Риме, поэтому, чтобы достичь ораторского мастерства, древние рим-
ляне учились у специалистов всему лучшему из того, что римское ораторское искусство 
заимствовало у греков и чего оно достигло в своем развитии на римской почве.

Французский педагог и теоретик сценического искусства Франсуа Дельсарт (1811-
1871) предпринял одну из первых попыток описать и расшифровать как «культуру го-
лоса», так и телодвижения, жесты, определить различные формы языка тела. Он создал 
свою систему «постановки эстетики человеческого тела». Анализируя драматическое 
искусство, Дельсарт пришел к выводу, что «у тела есть собственный язык». В своем 
понимании красоты Дельсарт исходил из естественной пластики человека, и критерий 
выразительности видел в соответствии силы и скорости движений их эмоциональному 
содержанию [23].

Одной из самых влиятельных работ, давших толчок современным исследованиям 
мимики, была книга Чарльза Дарвина «Выражение эмоций у человека и животных» 
(1872) [24]. Эта книга положила начало научному изучению мира человеческих эмоций. 
Многие закономерности, установленные ученым, до сих пор сохраняют свою актуаль-
ность. Книга Дарвина, содержащая богатый материал, осмысленный ученым, вырази-
тельное описание мимики и поведения человека и животных, была принята многими 
исследователями. После книги Дарвина в 1875 г. вышла еще одна книга «A manual of 
gesture». Ее автор, А. Бэйкон, дает сведения о жестах, под которыми подразумевает раз-
личные позы, телодвижения, невербальное поведение.

С первой половины XX в. начинается широкое изучение голоса, внешности, одеж-
ды, выражений лица. В 1936 г. переиздается книга Эрнста Кречмера «Строение тела и 
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характер» [9]. Эта книга, впервые опубликованная в 1921 г. на немецком языке, стала 
событием в мировой психологии и была переведена на многие языки, выдержала множе-
ство изданий и завоевала широкую читательскую аудиторию [9]. Многие идеи Кречмера 
нашли свое отражение в книге Шелдона «Вариации физических характеристик чело-
века» (1940) [18]. Оба ученых утверждали, что если точно описать и проанализировать 
тело человека, то можно сделать существенные выводы об его интеллекте, темперамен-
те, нравственных ценностях и будущих достижениях. Кечмер впервые дал сведения о 
строении человеческого тела и выделил три главных типа:

1. астенический
2. атлетический
3. пикнический
В эту классификацию включены и такие определения, как толстый, худой, с силь-

ным развитием мускулатуры, ширококостный и т.д. Кроме того, с указанными типами 
строения тела Кечмер соотносит три выделенных типа темперамента (в терминологии 
Кречмера – характера).

Следует отметить, что после 50-х г. XX в. количество исследований невербального 
поведения существенно возросло. Публикуются книги, статьи, тезисы, связанные с дан-
ной проблемой. В этот период выходят труды Р. Бердствистелла «Введение в кинесику» 
(1952) и Э. Холла «Немой язык» (1959). Именно эти ученые–антропологи впервые при-
менили к невербальным явлениям некоторые принципы лингвистики, ввели названия 
для наук о телодвижениях (кинесика) и пространстве (проксемика) и разработали про-
грамму исследований в данных областях. Бердвистел – автор многих статей и двух книг, 
посвященных языку тела: «Введение в кинесику» [2] и «Кинесика и контекст» [3]. 

В своей книге «Введение в кинесику» Бердвистел говорит о методике изучения те-
лодвижений, о невербальных аспектах коммуникации между людьми. Процесс изучения 
кинесики последовательно разделяется на три основные категории:

1. прекинесика;
2. микрокинесика – исследует минимальные единицы жестового языка – кины и ки-

немы – и их объединения в более крупные единицы и классы; основной предмет микро-
кинесики – морфология, семантика, синтаксис и прагматика жестовых слов и жестовых 
фразеологических единиц;

3. социокинесика – описывает функционирование жестов в социальном контексте. 
Социальные выступления здесь связаны с коммуникативными аспектами социальных 
связей.

В 1970 г. была опубликована вторая книга Бердвистела «Кинесика и контекст» [3]. 
Тем самым ученый-антрополог заложил основу изучения кинесики, под которой под-
разумевал совокупность телодвижений (жестов, мимики), применяемых в процессе че-
ловеческого общения. Одна из удач Бердвистелла – понимание и разъяснение кинесики 
в контексте. Ученый сравнивает жесты человека с поведением животных и признает 
преимущество человеческой жестикуляции. После этого в 1956 г. Бредвистел последо-
вательно проводит кинесический анализ поведения детей и на протяжении многих лет 
продолжает свое исследование в данной области. 

В 1959 г. выходит в свет книга Эдварда Холла «Немой язык» [5], в которой автор 
показывает тесную связь между культурой и коммуникацией. Развивая свои идеи о 
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взаимосвязи культуры и коммуникации, Холл приходит к выводу о необходимости при-
общения к культурным ценностям. Он отмечает, что язык и жесты, по сравнению с язы-
ковой и другой культурной системой, временем и пространством более близки друг к 
другу. Особо подчеркивается роль времени и пространства в процессе общения. Таким 
образом, Холл, подчеркивая важность проксемического фактора (время и пространство) 
в процессе коммуникации, осуществляет весомый вклад в исследование процесса бес-
словесного общения.

Если в 50-е г.г. XX в. наблюдается повышенный интерес к изучению невербального 
поведения, сопровождающийся появлением многочисленных книг и статей по данной 
проблеме, то в 60-е г.г., напротив, происходит некоторый спад. Причиной тому послужи-
ли выдвижение на передний план проблем ядерного взрыва, холодной войны, приоритет 
исследований, связанных больше с политическими, социальными и точными науками.

Начиная с 60-х г., проводятся исследования, посвященные невербальной коммуника-
ции. Объектами изучения становятся отдельные части тела человека и элементы движения.

В 1956 г. был опубликован совместный труд психиатра Юрген Руш и фотографа 
Уэлдон Кис «Невербальная коммуникация: заметки о визуальном восприятии в отноше-
ниях между людьми» [7]. В ней содержатся теоретические разработки происхождения, 
использования и кодирования невербального поведения и подтверждается в ней роль 
окружающей среды.

Автором очередной книги «Территориальный императив», опубликованной в 60-е г., 
является Роберт Ардри [28]. В этой книге ученый-антрополог прослеживает развитие 
ощущения «своей» территории от животных до человека. Ардри утверждает, что ощу-
щение территории человека является генетическим, и от него невозможно избавиться. 
Как видно, у ученого существует антропологический подход к данной проблеме. В 60-е 
г. выходят в свет книги Майкла Аргайла «Психология межличностного общения» [11] и 
«Социальная связь» [12]. Говоря о связях между людьми, автор затрагивает два аспекта 
общения – вербальную и невербальную коммуникацию.

В 70-е г. XX в. предпринимаются попытки обобщить все возрастающий объем ли-
тературы, изложить программу исследований в области невербальной коммуникации. 
Книга Дж. Фаст «Язык тела» [6], вышедшая в 1970 г. и ставшая бестселлером, была 
принята с огромным интересом американским обществом. Книга последовательно изда-
валась в 1971, 1978, 1982, 1992, 2002 г. В этой книге Дж. Фаст собрала и обобщила дан-
ные исследований новой науки – кинесики, которая изучает поведенческие проявления 
бессловесного общения между людьми. Примечательно, что автор верно анализирует 
в отдельности язык тела и невербальное общение, поскольку их часто используют как 
синонимичные термины. 1970-е г. – период обобщения и синтеза процесса невербаль-
ного общения. В этот период продолжается изучение языка тела. В 1972 г. публикуется 
книга М. Кандиффа «Кинесика» [4]. В те же годы американский психолог Пол Экман, 
проводит исследования в области психологии эмоций, межличностного общения. Экман 
занимается изучением мимики и эмоций, феномена лжи. Если до этого времени имев-
шиеся исследования носили общий характер, то в 70-е г. наблюдается синтезирование. 
Ученые пишут книги, посвященные отдельным элементам тела. Исследование Экмана 
построено на той же основе. Так, в 1975 г. выходит совместная книга П. Экмана и Фри-
зена Уоллеса «Узнай лжеца по выражению лица» [16]. Эта книга позволяет безошибочно 
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распознавать ложь, моментально читая по лицам эмоции как подлинные, так и «наигран-
ные»: радость, удивление, страх, гнев, печаль, отвращение. Авторы представляют лицо 
как мультимесажную и мультисигнальную систему и указывают, что посредством лица 
человек передает сигналы трех типов:

1) статичные (цвет кожи)
2) медленные (постоянные морщины)
3) быстрые (поднятие бровей).
К статичному типу относятся форма, естественный цвет лица, структура костей, рас-

положение элементов лица – бровей, глаз, носа, рта.
Медленные сигналы отражают изменения внешнего вида лица, которые происходят 

непрерывно с течением времени. Быстрые сигналы возникают при движениях мышц 
лица, что приводит к кратковременным изменениям внешнего вида лица (удивление, 
смех, гнев и т.д.). 

В 1977 г. была опубликована статья П. Экмана «Выражения лица» [17], в которой от-
мечалось, что морщины появляются из-за стягивания кожи, со временем же образуются 
постоянные морщины.

В 1990 г. вышло 2-ое издание книги Майкла Аргайла «Телесная коммуникация» («Bodily 
communication») [13]. Следует отметить, что Аргайл употребляет выражение «язык тела» 
или «невербальное общение», мы же сторонники разграничения терминов «язык тела» и 
«бессловесное общение». По мере расширения сферы исследований, посвященных бес-
словесному общению, наметились подходы к данной проблеме в различных аспектах. 
Высказывались мысли и суждения об использовании бессловесного общения, в част-
ности, в медицине. Особый интерес представляют исследования, проведенные двумя 
гарвардскими психологами – Налини Амбади и Робертом Розенталем [14]. В совместной 
статье «Невербальное общение» психологи затронули следующие проблемы:

1) важность невербальной коммуникации в процессе заботы о здоровье
2) каналы общения
3) невербальные умения
4) невербальное общение и социальное воздействие
5) невербальное общение в диадических (т.е. бинарных, двухэлементных – П. Б.) 

отношениях
6) личность больных и психопатология в невербальном общении
7) результаты невербального общения медсестер с пациентами
8) результаты.
В статье авторы дали определения невербального поведения – без использования 

слов, когда передача информации или взаимовлияние осуществляется посредством об-
разов, жестов, мимики, пантомимику, вокальный тон и т.д. Особое внимание в статье 
уделяется невербальному поведению в общении врача и пациента. Невербальное пове-
дение врача может способствовать установлению хороших, доверительных отношений и 
полноценному обмену информацией.

В статье авторы делят невербальные навыки на две части:
1) декодирование
2) кодирование 
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Далее даются сведения о таких проблемах, как гендер, сила, культура, эмпатия, по-
нимание и т.д.

В 2002 г. вышла совместная статья Н. Амбади, Дж. Коо, Р. Розенталя и К. Вайнгар-
да, посвященная невербальному поведению в сфере медицины [15]. Отмечается, что не-
вербальное поведение врача имеет большое значение в диагностике и прогнозировании 
дальнейшего состояния здоровья пациента.

В 2005 г. вышла совместная статья Дж. Холл, Э. Коутса и Л. Смит, посвященная роли 
невербального общения в социальных связях, проблемам силы, доминантности, статуса, 
иерархии и их роли во взаимоотношениях людей [8].

Аллан и Барбара Пиз – успешная австралийская издательская группа, с начала 70-х 
г. XX в. последовательно публикующая книги, посвященные языку телодвижений. Их 
книга «Язык телодвижений», впервые вышедшая в свет в 1978 г. и переведенная на 48 
языков мира, разошлась огромными тиражами. Эта книга рассказывает о значении поз, 
жестов, мимики человека, которые содержат около 80% информации о нем [1]. Особен-
ностью языка телодвижений является то, что его проявление обусловлено импульсами 
подсознания, и отсутствие возможности подделать эти импульсы позволяет доверять 
этому языку больше, чем обычному речевому каналу общения.

Хотя исследования, посвященные невербальному общению, начались в основном в 
Америке, впоследствии они получили широкое распространение и в других странах, в 
том числе и в Турции.

В 1968 г. известный турецкий психолог Доган Джуджель оглы опубликовал свою 
книгу «Мимическое общение в трех разных культурах» [19], в которой коснулся мето-
дологических проблем исследования межкультурного мимического общения. В методо-
логическом подходе ученый разграничивает два уровня мимического общения – теоре-
тический и практический. В этой книге анализируется мимика, являющаяся одним из 
средств невербального общения. Позже вышла в свет еще одна книга ученого «Усовер-
шенствования связи» [29].

В своей книге «Понять общение» турецкий ученый Ирфан Эрдоган дает подробные 
сведения о процессе общения и особо подчеркивает роль коммуникации в формирова-
нии человека как социального существа в поисках ответа на вопрос «что такое обще-
ние?». Человек рассматривается как субъект социальных отношений. Следует отметить, 
что в 9-ом разделе книги разграничиваются словесное и бессловесное общение и вно-
сится ясность в эти понятия [21]. Поскольку данная книга не посвящена специально не-
вербальной коммуникации, широкое место ей в нашей статье не отводится.

Другой турецкий ученый Бабаджан Чатлаян говорит о пользе правильного использо-
вания учителями языка телодвижений в процессе обучения [20].

Психологи Зухар и Аджар Балташ в своей книге «Язык тела», говоря об общении, 
рассматривают такие компоненты бессловесного общения, как массаж, источник, пере-
датчик, канал, приемник, расстояние и анализируют части тела, служащие процессу ком-
муникации (лицо, голова, руки, пальцы). Авторы книги говорят о роли языка тела в разъ-
яснении таких эмоций и состояний, как подозрение, колебание, ложь, неискренность. 
Мы считаем, что название книги неверно. Книгу следовало назвать не «Язык тела», а 
«Телесный язык». С другой стороны, авторы, будучи психологами, подошли к данной 
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проблеме с позиций психологии [22]. Книга впервые была опубликована в 1992 г., далее 
она издавалась в разные годы, последнее издание – в 2014 г.

Естественно, исследования, связанные с невербальным общением, этим не завер-
шаются. Написано достаточное количество книг, статей, тезисов, о которых мы будем 
говорить в наших дальнейших исследованиях.

Следует отметить, что в Турции проделана и большая переводческая работа, связан-
ная с невербальным общением. Переведены на турецкий язык книги таких известных 
исследователей, как Аллан Пиз, Джо Наварро, Ник Купер и др.

В России также невербальное общение широко исследуется в различных аспектах 
(В. Глен [23], Г. Крейдлин [24], М.С. Адрианов, И.Н. Горелов, В. Морозов и др.).

К сожалению, отразить всю имеющуюся информацию о невербальном общении 
(книги, статьи, тезисы) в рамках одной статьи невозможно.

В Азербайджане невербальное общение не исследовалось. Оно лишь упоминается в 
нескольких книгах.

Таким образом, исследования в данной области, проводимые в России, Турции, Аме-
рике и других странах, играют важную роль в построении и продолжении межличност-
ного общения и получении положительных результатов. Очень часто значения, которые 
не могут быть выражены словами, легко передаются невербальными средствами.
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ПРО ДОСЛІДЖЕННЯ НЕВЕРБАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
У статті простежується історія дослідження невербальної комунікації як пред-

мета наукового вивчення в Росії, США, Туреччини та інших країнах. Відзначається, 
що в працях стародавніх греків, римлян, китайців містяться відомості про те, що 
сьогодні назвали б невербальною поведінкою. У статті дається огляд наукових праць 
учених, що займалися проблемами невербальної комунікації в різні періоди (XIX - XXI ст) 
і в найрізноманітніших аспектах (Ч. Дарвін, Ф. Дельсарт, Е. Кречмер, Р. Бердвістел, 
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Е. Холл, Ю. Руш, У. Кіс, Р. Ардрей, М. Аргайл, Дж. Фаст, П. Екман, Н. Амбаді, А. і Б. Піз, 
І. Ердоган, Г. Крейдлін, І.М. Горєлов та ін .).

Підкреслюється важливість вивчення і застосування невербальних засобів в 
медичній сфері. Аналіз праць демонструє підвищений інтерес до досліджень, присвя-
чених вивченню засобів невербальної комунікації, їх впливу на особистість і поведінку.

Ключові слова: невербальна поведінка, невербальна комунікація, мова тіла, кинеси-
ка, міміка.
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THE RESEARCH OF NON-VERBAL COMMUNICATION
The article deals with tracing the history of research of non-verbal communication as a 

subject of scientifi c study in Russia, the USA, Turkey and other countries. It is noted that there 
are data concerning what would be called non-verbal behavior now in the ancient Greek, Ro-
man, Chinese scientists’ works. The article contains the review of different scientists’ works 
who were engaged in problems of non-verbal communications during different periods (XIX – 
XXI centuries) and in different aspects (Ch. Darwin, F. Delsart, E. Kretschmer, R. Birdwhistell, 
E. Hall, J. Fast, P. Ekman, N. Ambady, Allan and Barbara Pease, I. Erdogan, G. Kreydlin, 
I. N. Gorelov and others).

The importance of study and the use of non-verbal means in medical sphere is emphasized. 
The analysis of scientifi c works demonstrates the increasing interest in researches dealt with 
the study of the means of non-verbal communication and their infl uence on a person and be-
havior.

Key words: non-verbal communication, non-verbal behavior, body language, kinesics, 
mimicry.
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THE STUDY OF DISCOURSE

“The study of discourse is the study of any aspect of language use”
Tasold R. (1990)

The aims of this study is to analyze and investigate possible similarities or differences 
between the use of discourse as the creation and organization of the segments of a language. 
The term «discourse» is applied to both spoken and written language, in fact, to any sample 
of language used for any purpose. Discourse is defi ned as language use in everyday text and 
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talk. It is a dynamic form of social practice, which constructs the social world, individuals and 
identity.

People use discourse rhetorically in order to accomplish forms of social action in particu-
lar contexts of interaction. Finally, it is concluded that, it will remain one of the contributing 
components to understanding of foreign language learning and teaching practices. 

Key words: discourse, discourse analysis, interpersonal and textual theme, rheme, ellipsis, 
collocation.

Two paradigms in linguistics via formalist paradigm and functionalist paradigm make dif-
ferent background assumptions about the goals of a linguistic theory, the methods for studying 
language, and the nature of data and empirical evidence. These differences in paradigm also 
infl uence defi nitions of discourse.

Linguistics is the systematic study of the nature, structure and variation of language. Major 
subfi elds of linguistics include phonetics, phonology, morphology, syntax, semantics and prag-
matics and discourse analysis.

Discourse is the creation and organization of the segments of a language above as well as 
below the sentence. It is segments of language, which may be bigger or smaller than a single 
sentence but the adduced meaning is always beyond the sentence. The term “discourse” is 
applied to both spoken and written language, in fact to any sample of language used for any 
purpose. Any series of speech events or any combination of sentences in written form wherein 
successive sentences or utterances hang together is discourse. Discourse cannot be confi ned to 
sentential boundaries. It is something that goes beyond the limits of sentence. In another words 
discourse is ‘any coherent succession of sentences, spoken or written’. The links between sen-
tences in connected discourse are as much important as the links between clauses in a sentence.

Theoretical background. Discourse is a group of statements, which provide a language 
for talking about a topic and a way of producing a particular kind of knowledge about a topic. 
Thus, the term refers both to the production of knowledge through language and representa-
tions and the way that knowledge is institutionalized shaping social practices and setting new 
practices into play.

The term “discourse” sometimes is used widely and confusingly in various disciplines. It 
is helpful to distinguish two main senses. One is predominant in language studies: discourse as 
social action and interaction, people interacting together in real social situations. The other is 
predominant in poststructuralist social theory. A discourse as a social construction of reality, a 
form of knowledge.

Without discourse, there is no social reality, and without understanding discourse, we can-
not understand our reality, our experience or ourselves.

In linguistics discourse refers to a unit of language longer than a single sentence. More 
broadly, discourse is the use of spoken or written language in a social context.

A discourse is a language or system of representation that has developed socially in order 
to make and circulate a coherent set of meanings about an important topic area. 

Discourse analysis is a broad term for the study of the ways in which language is used in 
texts and contexts also called discourse studies. Discourse analysis is the study of language in 
use. Discourse analysis involves a close examination of the text, including visual imagery and 
sound as well as spoken or written language. It is concerned with both the form of the text and 
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its use in social context, its construction, distribution and reception. It aims to understand and 
elucidate the meanings and social signifi cance of the text.

There are a number of different approaches to discourse analysis. Some of them look at 
the content of the language being used other approaches put emphasis on the structure of the 
language and how this structure functions. Foucault treats discourse as the general domain of 
all statements and sometimes as a regulated practice that accounts for a number of statements.

The fi rst linguist to refer to discourse analysis was Zellig Harris. 
In 1952, he investigated the connectedness of sentences, naming his study ‘discourse anal-

ysis.’ Harris claimed explicitly that discourse is the next level in a hierarchy of morphemes, 
clauses and sentences. He viewed discourse analysis procedurally as a formal methodology, 
derived from structural methods of linguistic analysis: such a methodology could break a text 
down into relationships (such as equivalence, substitution) among its lower-level constituents. 
Structural was so central to Harris’s view of discourse that he also argued that what opposes 
discourse to a random sequence of sentences is precisely the fact that it has structure: a pattern 
by which segments of the discourse occur (and recur) relative to each other.

Discourse analysis is necessarily the analysis of language in use. The functionalist view of 
discourse analysis asserts that the study of discourse is the study of any aspect of language use. 
Discourse analysis cannot be restricted to the description of linguistic forms independent of 
the purposes and functions, which these forms perform. Functional analyses of discourse rely 
less upon the strictly grammatical characteristics of utterances as sentences, than upon the way 
utterances is situated in contexts.

Developed in the 1970-s the fi eld of discourse analysis is concerned with “the use of lan-
guage in a running discourse continued over a number of sentences, and involving the interac-
tion of speaker (or writer) in a specifi c situational context and within a framework of social and 
cultural conventions”. [5, 253]

Bloor et al argue that text is a product of discourse. It is normally used to describe a linguis-
tic record of a communicative event.

When we analyze a text, we are doing two interconnected things. First, we look at them in 
tthree aspects of meaning (Action, Representation and Identifi cation). Then we make a connec-
tion between the concrete social events and the more abstract practices by asking which genres 
discourses and styles are drawn upon and how they are articulated in a text. 

Discourse analysis is a perspective on social life and it contains methodological and con-
ceptual elements. 

In spoken and written English discourse accordingly, individual clauses, and utterances are 
linked semantically by grammatical connections, which make a text cohesive. Cohesion then, 
concerns the way in which the linguistic items of which a text is composed are meaningfully 
connected to each other in a sequence on the basis of the grammatical rules of the language” 
[12. p.543], and formal devices signal the relationship between sentences. According to Malm 
Kjar, in English cohesion is built in four ways by: reference, ellipsis (including substitution), 
conjunction and lexical organization.

Ellipsis, among other cohesive devices, not only creates diffi culties in learning the struc-
tural omissions which are permissible but also does not seem to be readily used even by profi -
cient learners in situations where native speakers employ it. Yet, despite the specifi c need for 
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the foreign language learners to learn cohesive devices, it is the common experience, at least of 
EFL teachers, that most students fail to learn these devices adequately in the target language.

Malm Kjar postulates that “ellipsis works anaphorically by leaving out something men-
tioned earlier, as in Help Yourself. (for instance to some apples mentioned earlier)” [12. p.543] 
also introduces ellipsis as one of the tools of reducing sentences. 

They further state that among different ways of reducing surface structures into very com-
pact forms is the use of the ellipsis. To clarify the meaning of ellipsis they point out: “with 
ellipsis certain words can be omitted in the sentence”, these words are used earlier in the text. 
[8, p.142] …view ellipsis as “smth unsaid, or in fact as “smth understood” which means “going 
without saying”. They note that ellipsis refers to a sentence, a clause, etc. whose structure can 
be presupposed from the preceding items. These items can serve as the missing information. It 
implies that ellipsis is considered as substitution by zero.

In comparing substitution with ellipsis, Halliday and Hassan (1976) argue that ellipsis is 
a special case of substitution. They state that the difference between substitution and ellipsis 
is that in former, a substitution counter appears in the slot, and if the presupposed item is re-
placed, then, there will be the omission of the substitution counter, whereas in the latter the slot 
is empty. 

Thompson (1996) claims that substitution and ellipsis are so close that can be taken for one 
another. He defi nes ellipsis as “a set of resources by which full repetition of a clause or clause 
element can be avoided, and by which it can be signaled to readers that they should repeat the 
wording from a previous clause” [15, p.148). 

James (1980) claims that it is essential for contrastive analysis to identify constants and 
variables, and argue that “the formal devices differ from language to language”. Thematisation 
is one of the troublesome areas both for translation purposes from or into English and also for 
learning EFL. The main reason for the problem lies in the fact than usually different languages 
structure thematisation in different ways. [10, p 68]

Every sentence has “a starting point of the utterance” [2, p. 126] which is called theme 
and the rest of the sentence, which explains the theme, is called rheme. According to Halliday 
(1985), rheme is the starting point for the message and the rest of the clause is labeled as rheme. 
Technically speaking theme is defi ned as “….. information that is not new to the reader or lis-
tener” and the rheme is defi ned as “…..information that is new” [13, p.149]. Therefore, theme 
is sometimes loosely referred to as given information and rheme, is called new information. 
Marefat and Tahririan (2001) state that given information shows what the sentence is about 
and the new information explains more about the theme. Lassen believes that “The theme is 
usually picked from within a chunk of given information and the rheme often coincides with 
new information”. Which constituent of the utterance should be “picked” for emphasis gener-
ally would depend on the speaker or writer himself. In other words, the speaker himself/herself 
decides which element of the clause/sentence should come or should be highlighted fi rst. The 
element(s) brought to the front are called themes. Halliday [7, p.31] remarks, “the thematic sys-
tem is speaker-oriented, in the sense that the theme is the speaker’s chosen point of departure”. 
Halliday also observes that different features can characterize the analysis of text.

What is critical discourse analysis? Critical discourse analysis assumes that language use 
is always social; discourse both refl ects and constructs the social world. 
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A critical analysis explores issues such as gender, ideology and identity and how these 
phenomena are refl ected in particular text. To do critical discourse analysis the fi rst step is 
analysis of the use of discourse, the second step is explanation and interpretation of this dis-
course. Thus, the aim of critical discourse is help reveal some of hidden values, positions and 
perspectives. Critical discourse analysis examines the use of discourse in relation to social and 
cultural issues, asks why the discourse is used in particular way and what the implications are 
of this kind of use.

Carter [3, p.22], quoted by Nunan [13, p.99], defi nes discourse as “,,,,,, any naturally oc-
curring stretch of language occurring in context”.

Nunan states that there is no sense to talk about linguistic facts at the level of isolated 
sentences because, except for few sentences, there will be interpreted according the linguistic 
and experiential context that the utterances occur in. He further states that our understanding of 
language acquisition and use relies on the adoption of such a discourse view and without such 
a view our understanding of other dimensions of language will be piece meal and incomplete. 
Nunan [13, p.306] also presents his own defi nition of discourse as recordings of naturally oc-
curring samples of language within their communicative context”. 

Yule [6, p.142] defi nes discourse as “Language beyond the sentence” and further concludes 
that discourse analysis copes with “the study of language in text and conversation”. Yule (2010) 
believes that we as language users are able to understand language in use – in communication, 
even in some cases, when it is used grammatically incorrect. According to him, to fi nd out a 
discourse, a reader or writer analyzes lexical/linguistic and non-lexical/non-linguistic features 
of the text or conversation. 

While lexical/linguistic relationships are called cohesion, non-lexical/non-linguistic con-
nections are named coherence [6, p.143-145]. 

According to Fromkin et al. [5, p.209-219], discourse analysis, or the study of discourse, 
deals with how writers or speakers combine sentences or utterances into broader written or 
speech units. They further state that discourse analysis discusses issues concerning “style, 
appropriateness, cohesiveness, rhetorical force, topic/subtopic structure, differences between 
written and spoken discourse, as well as grammatical properties”. Then Fromkin et al. contin-
ues the discussion by pointing out some aspects of discourse, which may have an impact on 
the interpretation of the linguistic meaning, such as pronouns, situational context, speech acts, 
presuppositions, and diexis.

Conclusion
This kind of analysis of the texts is a useful means for the teachers to help students control 

their writing and speaking practices
This study investigated whether experiential, textual and interpersonal themes have the 

same amount of frequency in both Azeri and English or not. 
The fi eld of teaching foreign languages is an interdisciplinary matter because as instructors 

of TFL we are not only supposed to have mastered the target language, which is the main con-
cern of us as teachers, but also we should be well versed in at least the basics of linguistics and 
psychology. This is because linguistics is the science which describes language (or our subject 
matter) scientifi cally. On the other hand, psychology is the science that, among other subjects 
explains how learning, including learning of languages, take place.
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Discourse is usually defi ned as a linguistic unit larger than a sentence. “….. discourse 
normally refers to larger units of language such as paragraphs, conversations, and interviews”. 
They also maintain that discourse is a general term for examples of language use, or in other 
words language, which is produced as a result of communication.

Discourse analysis is necessarily the analysis of language in use. The functionalist view 
of discourse analysis asserts that ‘the study of discourse is the study of any aspect of language 
use’ [4, p.65]. Discourse analysis cannot be restricted to the description of linguistic forms 
independent of the purposes and functions, which these forms perform. Functional analyses of 
discourse rely less upon the strictly grammatical characteristics of utterances as sentences, than 
upon the way utterances are situated in contexts.

Finally, it is concluded that, it will remain one of the contributing components to under-
standing of foreign language, learning and teaching practices. The philosophical analysis of the 
discourse helps to summarize and integrate existing knowledge about communication, make 
the foundation of science about communication. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИСКУРСА
Статья раскрывает содержание понятия «дискурс» и «анализ дискурса», актив-

ное взаимодействие лексических и синтаксических средств, грамматических категорий 
текста. Особое внимание уделяется взаимодействию морфологических и синтаксиче-
ских категорий, определению характера этого взаимодействия, а также той роли, 
которая отводится грамматическим интеграциям соответствующих текстовых ка-
тегорий. Дискурс определяется как использование языка в тексте повседневной речи. 

Люди используют риторический дискурс для того, чтобы достигнуть необходимо-
го социального взаимодействия в определенных ситуациях. Следует отметить, что на 
сегодняшний день – это одна из важных областей языкознания.

Ключевые слова: дискурс, анализ речи, межличностная и текстовая тема, рем, 
многоточие, коллокации.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ДИСКУРСА
Стаття розкриває зміст понять «дискурс» і «аналіз дискурса», активну взаємодію 

лексичних і синтаксичних засобів, граматичних категорій тексту. Особлива увага 
приділяється взаємодії морфологічних і синтаксичних категорій, визначенню характера 
цієї взаємодії, а також тій ролі, яка віводиться граматичним інтеграціям відповідних 
текстових категорій. Дискурс визначається як використання мови у тексті повсякден-
ного мовлення. 

Люди використовують риторичний дискурс для того, щоб досягти необхідної 
соціальної взаємодії у певних ситуаціях. Слід відзначити, що на сьогодні – це одна з 
важливих галузей мовознавства. 

Ключові слова: дискурс, аналіз мовлення, міжособистісна і текстова тема, рема, 
три крапки, коллокації. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕЖЪЯЗЫКОВОЙ ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ
ТЕРМИНОВ ИНФОРМАТИКИ ФРАНЦУЗСКОГО И РУССКОГО

ЯЗЫКОВ НА УРОВНЕ МАТЕРИАЛЬНОГО ЭКСПОНЕНТА

 Статья посвящена проблеме межъязыковых эквивалентов в сфере терминов ин-
форматики. Проявления эквивалентности рассматриваются по таким параметрам, 
как звуковая и графическая форма, являющиеся составными материального экспонента 
лексических единиц. Анализируются словообразовательные процессы, лежащие в основе 
межъязыковой эквивалентности терминов информатики французского и русского язы-
ков на данном уровне: заимствование из единого языкового источника путём транскри-
бирования и транслитерации, калькирование отдельных морфемных элементов. 

Ключевые слова: термины информатики, материальный экспонент, заимствова-
ние, межъязыковая эквивалентность, общность семантики, лексический состав тер-
минов, транскрибирование, калькирование морфем.

В современном обществе информационные технологии развиваются очень быстры-
ми темпами и постепенно становятся всеобъемлющими. Сегодня они проникают поч-
ти во все сферы жизни общества. Развитие науки, культуры, сферы государственного 
управления, экономики, техники и других сфер и даже бытовой жизни людей на сегодня 
невозможно представить себе без применения информационных технологий и выработ-
ки умений и навыков владения этими технологиями. Всё это приводит, в свою очередь, к 
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развитию соответствующей терминологии, считающейся уже сегодня одной из наиболее 
многочисленных. Науку о языке занимает состав этой терминологии, способы её образо-
вания и функционирования, взаимодействие со смежными терминосистемами, особен-
ности межъязыковых отношений в данной сфере и, в частности, способы выражения 
эквивалентности терминов информатики в разных языках и другие проблемы. 

В последние десятилетия термины информатики (ТИ) неоднократно становились 
объектом изучения исследователей. Сюда относятся работы Н.Н. Гончаровой, Т.В. Аку-
лининой, Н.А. Князева, И.Л. Комлевой, Г.Г. Бабаловой, М.А. Лобановой, С.А. Володько-
вой, А.А. Молнар, М.А. Квасовойи др. авторов.

Нашей целью является выявление и анализ эквивалентности терминов ТИ француз-
ского и русского языков на уровне материального экспонента, то есть звуковой и графи-
ческой формы языковых знаков. В связи с поставленной целью нами решаются следу-
ющие задачи: 1. Проводится сопоставление словарных единиц по лексическому составу 
терминов, по фонетической и морфологической форме; 2. Выявляются фонетические и 
морфологические эквиваленты; 3.Анализируются словообразовательные процессы, ле-
жащие в основе формирования фонетических и морфологических эквивалентов. 

В качестве материала исследования выбраны французские и русские глоссарии и 
словари терминов информатики, однако, учитывая роль английского языка как языка-ис-
точника в формировании компьютерной терминологии национальных языков, в исследо-
вании параллельно привлекается материал этого языка.

Основными используемыми методами являются метод сопоставительного анализа, 
метод сравнения словарных дефиниций терминов и описательный метод.

Что же подразумевается под языковой эквивалентностью? О.С. Ахманова называет 
эквивалентом «единицу речи, совпадающую по функции с другой, способную выпол-
нять ту же функцию, что и другая единица речи» [1]. В языкознании понятие межъязыко-
вой эквивалентности рассматривается, главным образом, в связи с вопросами перевода 
текстов с одного языка на другой (В.Н. Комиссаров, В.С. Виноградов, А.Д. Швейцер, 
А. Паршин, Л.С. Бархударов, Дж. Кэтфорд, Д. Кенни, Д. Дюришин, В. Коллер, Ю. Най-
да, Ч. Табер, А. Ньюман и др.). Возникновение отношений эквивалентности между от-
дельными единицами разных языков, по мнению этих исследователей, основывается на 
общности человеческого опыта, на значительных совпадениях в картине мира носителей 
различных языков.

В философских словарях это понятие определяется следующим образом: 
Эквивалент (от лат. Aequus – равный и valeus – действенный) – предмет или количе-

ство, равноценные, равнозначные или соответствующие в каком-либо отношении к дру-
гим и могущие служить им выражением или заменой; эквивалентный – равнозначный; 
эквивалентность – равноценность [9].

«Цифровая библиотека по философии» даёт определение эквивалентности как в уз-
ком, так и в широком значении: Эквивалентность (лат. равносильный, равнозначащий) 
в логике – отношение между высказываниями (суждениями, предложениями, формула-
ми), выражающими тот факт, что два высказывания имеют одинаковые значения истин-
ности (т.е. оба истинны или оба ложны). Термин «Э» употребляют и в более широком 
смысле – для обозначения всевозможных отношений типа равенства, т.е. отношений, 
обладающих свойствами рефлексивности, симметричности и транзитивности [10].
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Объектом нашего исследования являются ТИ, выбранные из электронных словарей 
и глоссариев [7], [8], [11], [12]. Глоссарии и терминологические словари, как известно, 
представляют собой справочный материал специализированного типа, содержащий спи-
сок терминов (как правило, с их толкованием или переводом) по профилю какой-либо 
науки и позволяющий унифицировать эти термины. В глоссарии, в отличии от слова-
рей, включаются обычно наиболее часто встречающиеся термины и терминологические 
выражения. Они могут содержать, наряду с отдельными словами, аббревиатуры и даже 
целые предложения.

Прежде чем приступить, к анализу различных видов межъязыковой эквивалентности 
ТИ на основе их внешней формы, отметим общность семантики ТИ во французском и 
русском языках, а также английском, как языке-источнике этих терминов. Как известно, 
общность семантики терминов в разных языках основывается на единстве описываемой 
на этих языках референциальной сферы. Чем большее распространение получают ре-
ференты той или иной терминологической сферы, тем быстрее формируется в сознании 
людей их понятийная основа, лексическая семантика и лексическая форма. При рефе-
рентной и понятийной общности у терминов в разных языках формируется равнознач-
ность базовой семантической структуры, а лексическая форма, как правило, заимству-
ется из языка-источника различными способами: путём транскрибирования, трансли-
терации, калькирования внутренней формы, семантического переноса и иных способов 
словообразования языков – рецепторов. Рассмотрим следующие примеры: clé USB (фр.) / 
накопитель – USB (русск.) ← USB key (англ.); CD-ROM (франц.) / CD-ROM, перезаписы-
ваемые диски(русск.) / ← CD-ROM (англ.); favoris (фр.) / избранное, личная папка(русск.) 
← favorites( англ.); corbeille (фр.) / (мусорная) корзина (русск.) ←basket (англ.); и т.д.. 
Как видно из этих примеров, ТИ во французском и русском языках имеют одинаковое 
значение, заимствованное из английского языка. Что же касается плана выражения, то 
имеют место как случаи транскрибирования и транслитерации, когда заимствованные 
термины передаются в обоих заимствующих языках с помощью одной звуковой и графи-
ческой формы, хотя и сопровождаются, часто, определениями и уточнениями: (clé USB 
(фр.) / накопитель – USB; CD-ROM (франц.) / CD-ROM, перезаписываемые диски), так и 
передача того же семантического значения путём использования общеупотребительных 
слов в переносном значении (favoris (фр.) / избранное, личная папка; corbeille (фр.) / (му-
сорная) корзина). Отсюда следует изначальная межъязыковая эквивалентность терминов 
в логико-семантическом плане.

В плане материального выражения ТИ французского и русского языков выявляется 
значительное количество терминов-эквивалентов, имеющих схожую звуковую и графи-
ческую форму. В этом отношении можно выделить следующие три классификационных 
вида межъязыковой эквивалентности ТИ французского и русского языков: межъязыко-
вая эквивалентность лексико–синтаксического порядка, проявляющаяся в лексическом 
составе ТИ (возможными вариантами выступают слова, словосочетания и выражения, а 
также аббревиатуры); межъязыковая эквивалентность по фонетической форме; межъя-
зыковая эквивалентность по морфологической форме. 

Рассмотрим на конкретных примерах каждый из вышеперечисленных случаев межъ-
языковой эквивалентности ТИ. Приведённые примеры цитируются, главным образом, из 
французско-русско-английского глоссария терминов информатики [12].
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1. Межъязыковая эквивалентность ТИ по лексическому составу. Анализ, про-
ведённый на лексико-синтаксическом уровне, позволил выделить во всех трёх языках 
следующие структурные типы ТИ: 1) термины-слова; 2) составные термины – словосо-
четания и выражения; 3) термины-аббревиатуры. На основе проведённого исследования 
для свыше 400 наиболее употребительных ТИ мы выявили для французского языка 248 
слов, 160 составных терминов, 22 аббревиатуры. Соответственно, для русского языка 
данное соотношение выглядит следующим образом: 241 слово, 185 составных терминов, 
4 аббревиатуры. Сравним эти цифры с данными для английского языка: здесь насчитыва-
ется 244 слова, 153 составных термина, 33 аббревиатуры. Как видно

из лексического состава между ТИ французского и русского языков, а также между 
этими языками и английским языком, количественные расхождения не очень значитель-
ны. Судя по приведённым цифрам, основное различие наблюдается по двум параметрам: 
1) по числу ТИ-словосочетаний и выражений во французском и русском языках, а также 
в языке-источнике (соответственно, 160–185–153); 2) по числу ТИ-аббревиатур (соответ-
ственно, 22-4-33). Исходя из нашего материала, данные расхождения можно объяснить 
следующим образом: превышение в русском языке количества составных терминов по 
сравнению с французским и в обоих языках по сравнению с английским объясняется 
тем, что поскольку английский язык является источником формирования ТИ, именно 
этому языку принадлежат такие отличительные признаки данной терминосистемы, как 
оригинальность словообразовательных приёмов и отточенность терминологического ап-
парата, отличающегося краткостью и лаконичностью. Во французском же языке, и в ещё 
большей мере в русском языке, в словарных дефинициях уделяется больше места заим-
ствованиям и определениям описательного характера, содержащим уточняющие опре-
деления: autorisation d`accès (фр.) / право доступа←autorization (англ.); disque dur (фр.) 
/ жёсткий диск← HDD – Hard Disk Driver (англ.); gras (фр.) / жирный текст← bold 
(англ.); lоgiciel contributif (фр.) / условно – бесплатная программа←shareware (англ.); 
logiciel public (фр.) / бесплатное программное обеспечение ← freeware (англ.); mémoire 
vive (фр.) / оперативная память← RAM – Random Access Memory (англ.) и др. Кроме 
того, заимствующие языки, для того чтобы заполнить лакуны, связанные с появлением 
новых понятий, часто прибегают к способу транскрибирования терминов. В таких слу-
чаях, заботясь о понятности новых терминов, они сопровождают их дополнительными 
определениями и уточнениями. За счёт подобных определений и уточнений и увеличи-
вается число словосочетаний и выражений во французском и русском языках по срав-
нению с английским и, примечательно то, что русский язык проявляет большую склон-
ность к дополнению транскрибированных терминов определениями и уточнениями, чем 
французский. На наш взгляд, это объясняется большей степенью унифицированности 
ТИ французского языка. Сказанное можно проиллюстрировать следующими примера-
ми: GIF (фр.) / формат обмена графикой GIF ← GIF (англ.); JPEG (фр.) / объединённая 
экспертная группа по фотографии JPEG ← JPEG (англ.); USB (port) (фр.) / порт USB← 
USB –Universal Seral Bus (англ.); Windows (фр.) / операционная система Windows← Win-
dows (англ.); XML (фр.) / язык XML ← XML (англ.) и т.д.

Этим же стремлением обеспечить понятность транскрибированных терминов объ-
ясняется значительное расхождение в количестве аббревиатур во французском и рус-
ском языках по сравнению с языком-источником. В английском языке аббревиатуры 
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используются для замены более или менее длинных названий терминов, и в словарных 
дефинициях чаще всего приводится название ТИ-аббревиатура и рядом, через тире или 
в скобках, даётся его раскрытие. Естественно, подобный термин считается за одну лек-
сическую единицу. Во французском и русском вариантах, в целях удобства дальнейшего 
использования, и, возможно, унификации терминов, аббревиатуры целиком заимствуют-
ся, однако затем, как мы видели выше, сопровождаются уточняющими определениями, 
вследствие чего подобные ТИ зачисляются к составным терминам.

Следовательно, анализ межъязыковой эквивалентности ТИ французского и русского 
языков, проведённый на основе их лексического состава, выявляет определённые тен-
денции, связанные с унификацией терминов. 

2. Межъязыковая эквивалентность ТИ по фонетической форме. Под этим видом 
эквивалентности подразумевается наличие в составе ТИ французского и русского язы-
ков весьма значительного контингента терминов, у которых, при наличии общей семан-
тической основы и нередко – графической формы, частично совпадает также звуковая 
форма. В основе этого вида межъязыковой эквивалентности лежит способ образования 
ТИ национальных языков путём транскрибирования и транслитерации терминов из язы-
ка-источника. Невозможность полного фонетического соответствия ТИ в рассматривае-
мых языках, а также в английском языке связана со спецификой произносительных норм 
каждого из них. Частичное совпадение звуковой формы ТИ в рассматриваемых языках 
наблюдается даже в случаях транслитерации ТИ из языка-донора языками-рецепторами.

Межъязыковые фонетические эквиваленты, образованные путём транслитера-
ции: applet [a`plɛ] (фр.) / апплет; мини – приложение [ɑp`let] / ← applet [`æplət] (англ.); 
format [fᴐr`ma] (фр.) / формат [fɑr`mɑt] (русск.) / ←format [`fᴐ: mat] (англ.); licence 
[li`sã:s] (фр.) / ← licence [`lʌısəns] (англ.); menu [mə`ny] (фр.) / меню [me`nju]/ ← menu [ 
`menju:] (англ.). 

Следовательно, при транслитерации терминов можно говорить о полной эквивалент-
ности в содержательном плане, в плане графической формы и частичной эквивалентно-
сти звуковой формы.

Межъязыковые фонетические эквиваленты-транскрибирования. Здесь речь идёт 
о заимствовании терминов с сохранением их звуковой оболочки: accessoire [aksɛ`swɑ:r] 
(фр.) / аксессуар [ɑksεsu`ar]; hypertexte [ıpεr`tεkst] (фр.) / гипертекст [giper`tekst]; ин-
терфейс [inter`fejs] / ← interface [`ıntəfeıs](англ.);]; ressource [rə`surs] (фр.) / ресурс 
[resurs] и т.д.. Как видно из приведённых транскрипций, произносительные нормы каж-
дого из языков проявляют себя даже при транскрибировании терминов, что позволяет 
говорить и в данном случае всего лишь о частичной эквивалентности.

Межъязыковые эквиваленты, возникающие в связи с адаптацией морфологиче-
ской формы заимствованных терминов. При заимствованиях путём транскрибирова-
ний языки-рецепторы стараются, по мере возможности, адаптировать новые термины 
к соответствующим морфологическим формам, принятым в своих языках: analogique 
[analo`ʒik] / аналоговый [an`aləɡəvıj] / ← analog (от analogical) [`ænəloɡ](англ.); 
animation [anima`sjõ] (фр, ) / анимация [ani`matsijə] / ← animation [anı`meıʃən] (англ.); 
actif [ak`tif] (фр.) / активный [ak`tivnıj], текущий / ← active [`æktıv] (англ.); adressage 
[adrɛ`sɑ:ʒ] (фр.) / адресация [ɑdre`satsijə] / ← addressing [ə`dresıɧ] (англ.) и т.д.
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Приведённые примеры показывают, что во французском и русском языках имеется 
довольно много ТИ-межъязыковых фонетических эквивалентов, имеющих одинаковые 
корни, однако различающихся по форме суффиксов и окончаний, что, естественно, от-
ражается на расхождениях их произношений.

3. Межъязыковая эквивалентность ТИ по морфологической форме. При анализе 
межъязыковых эквивалентов по морфологической форме во французском и русском язы-
ках за отправную точку принимается адаптация ТИ, заимствованных путём транскриби-
рования, по категории частей речи. Проанализируем этот вид эквивалентности на примере 
вышеприведённых прилагательных и существительных: 1) actif (фр.) / активный, теку-
щий; 2) adressage (фр.) / адресация; 3) analogique (фр.) / аналоговый; 4) animation (фр) 
/ анимация. Действительно, в первом и третьем случае речь идёт о заимствованиях из 
английского языка прилагательных и использовании для их передачи в языках-рецепто-
рах, соответственно, следующих суффиксов и окончаний: -f / -ный(1); -ique / -овый (3). 
Во втором и четвёртом случаях заимствованные термины являются существительными, 
в языках-рецепторах они формируются на основе соответствующих способов словообра-
зования. Термин adressage (фр.) / адресация (2) в обоих языках состоит из двух морфоло-
гических элементов: общего корня [adres] и суффикса со значением процесса: -age / -(а)
ция. В примере с существительным animation французский язык заимствует из англий-
ского языка всю словоформу целиком, в русском же языке, происходит приспособление к 
грамматической форме существительного этого языка (форма женского рода единственно-
го числа передаётся в соответствии с правилами словообразования русского языка – путём 
прибавления к корню суффикса -ц- и окончания –ия), с произношением, близким, ско-
рее всего, к французскому. Фактически, в случаях адаптации ТИ, заимствованных путём 
транскрибирования, к грамматическим формам языков-рецепторов имеет место кальки-
рование морфем, чем и обеспечивается, в данном случае, межъязыковая эквивалентность.

Как видно, в центре рассмотренных видов и разновидностей межъязыковой эквива-
лентности ТИ французского и русского языков, относящихся к уровню материального 
экспонента, находится заимствование путём транскрибирования: случаи полного совпа-
дения графической формы при траслитерации, частичная эквивалентность по фонетиче-
ской форме и эквивалентность по морфологической форме, приобретаемая за счёт каль-
кирования морфемных элементов из языка-источника языками-рецепторами, являются 
его производными.

На основе проведённого исследования можно сделать заключение о том, что посколь-
ку французский и русский языки по своему статусу сами являются векторами знаний в 
современном мире, возможно перенесение рассмотренных в статье случаев эквивалент-
ности ТИ их посредством в другие национальные языки. Следовательно, результаты ана-
лиза могут быть использованы при проведении дальнейших исследований в области ТИ, 
в том числе при изучении вопросов, связанных с ролью французского и русского языков 
в развитии терминологии информатики национальных языков.
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ДОСЛІДЖЕННЯ МІЖМОВНОЇ ЕКВІВАЛЕНТНОСТІ ТЕРМІНІВ 
ІНФОРМАТИКИ ФРАНЦУЗЬКОЇ І РОСІЙСЬКОЇ МОВ НА РІВНІ 

МАТЕРІАЛЬНОГО ЕКСПОНЕНТА 
Стаття присвячена проблемі міжмовних еквівалентів у сфері термінів 

інформатики. Виявлення еквівалентності розглядаються за такими параметра-
ми, як звукова і графічна форма, що є складовими матеріального експонента лек-
сичних одиниць. Аналізуються словотвірні процеси, що лежать в основі міжмовної 
еквівалентності термінів інформатики французької і російської мов на даному рівні: за-
позичення з єдиного мовного джерела шляхом транскрибування і транслітерації, каль-
кування окремих морфемних елементів.

Ключові слова: терміни інформатики, матеріальний експонент, запозичення, 
міжмовна еквівалентність, спільність семантики, лексичний склад термінів, транс-
крибування, калькування морфем.
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This article is dedicated to the problem of interlingual equivalents in the sphere of terms 
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ЛІНГВОКУЛЬТУРЕМА ЯК СЕМА МОВИ І КУЛЬТУРИ: 
ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ РИТОРИКИ

У статті досліджується лінгвокультурема як знак мови і культури, що зберігає, пе-
редає та відтворює культурну інформацію у формах національної мови та національної 
культури. Розглядається питання взаємодії мови і культури через лінгвокультурологіч-
ний аспект риторики, зокрема риторичну культурну спадщину та лінгвокультурологіч-
ний аналіз тексту.

Ключові слова: мова, культура, лінгвокультурологія, лінгвокультурема як знак мови 
і культури, лінгвокультурологічний аспект риторики.

ХХІ століття, яке характеризується динамічними глобалізаційними процесами, здій-
снення євроінтеграції в системі освіти, змушує змінити парадигми гуманітарних наук, 
а саме: «формування почуття дотичності до світової та європейської спільнот», проте 
освіта при цьому «покликана зберігати й культивувати наявні традиції, наслідувати й 
примножувати їх», тобто знаходити баланс «між формуванням національної свідомості 
й космополітичним мисленням і полікультурністю» [1: 40].

Реалізація поставленого завдання спонукає до застосування синергетичного підходу 
при вивченні своєї культури через призму світового культурного надбання, виникають 
міждисциплінарні дослідження. Питання взаємодії культури і мови активізувалося на 
рубежі століть у працях науковців: В. Телія, Ю. Степанова, А. Вежбицької, Н. Арутю-
нової, В. Маслової, В. Воробйова, А. Бєлозєрова, В. Карасика, М. Алефіренка та ін. і 
започаткувало науку лінгвокультурологію, що утворилась на стику мови і культури. В 
розрізі антропоцентричної парадигми лінгвокультурологія має бути «зорієнтована на 
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культурний фактор у мові і мовний фактор у людині», – зауважує В. Телія. На думку 
В. Маслової, лінгвокультурологія покликана вивчати «мову як феномен культури. Це 
певне бачення світу крізь призму національної мови, коли мова виступає як виразник 
національної ментальності. Все мовознавство пронизане культурно-історичним змістом, 
бо своїм предметом має мову, яка є умовою, основою і продуктом культури...» [2].

Актуальність нашого дослідження полягає в тому, що риторика, вивчаючи прийоми 
ефективної комунікативної взаємодії у процесі спілкування, базується на традиціях кла-
сичної риторики, розглядає взаємодію мови і культури через вивчення творчої спадщини 
промовців минулого та сучасності, навчає створювати, виголошувати та аналізувати тек-
сти, синтезуючи лінгвістичний та культурологічний підходи.

Метою статті є дослідження лінгвокультуреми як знаку мови і культури через лінг-
вокультурологічний аспект риторики при вивченні риторичної культурної спадщини та 
лінгвокультурологічного аналізу тексту.

Мова віддзеркалює життя (культуру) і життя віддзеркалюється в мові. Номінативна 
функція мови пов’язана з процесом лінгвілізації – «омовлення» світу, мова «вербалізує» 
буття, зберігає ментальну пам’ять народу, мова є дзеркалом культури поколінь, цивілі-
зацій. Значна увага приділена висвітленню питань взаємозв’язку мови і культури у до-
слідженнях вітчизняних учених: В. Русанівського, Л. Мацько, В. Кононенка, С. Єрмолен-
ко, В. Жайворонка, Г. Заньковської, Н. Медвідь, Ф. Бацевича, О. Галинської, К. Мізіна, 
С. Гурбанської, О. Доронюк, Н. Венжинович, Р. Каракевич, Л. Ушакової М. Шутової та 
ін., зокрема розглядається лінгвокультурологія у системі наук, напрямки, методи, пред-
мет дослідження, формування понятійно-термінологічного апарату; лінгвокультуроло-
гічні аспекти вивчення іноземної мови, фразеологізмів та лінгвокультурні чинники фор-
мування національної свідомості українців.

Лінгвокультурологія, досліджуючи історичні та сучасні мовні явища, як зазначає 
Н. Венжинович, зорієнтована «на створення цілісної картини культурного впливу на мову 
й мовлення з огляду на глибинні семантичні рівні культурної репрезентації, а також на 
системне представлення одиниць мови й культури в їхній кореляції та взаємодії» [3: 4].

Оскільки термінологічний апарат не кодифіковано, відсутні однозначні дефіні-
ції, то в науковій літературі структурні одиниці називаються по-різному: «етнокуль-
турознавча лексика» (Т. Левченко), «знаки етнокультури», «етнокультурні концепти» 
(В. Жайворонок), «концепти» (Н. Арутюнова, Ю. Степанов), «лінгвокультурні концепти» 
(С. Вокарчев, В. Маслова), «культурно марковані одиниці», «слова з національно-куль-
турним компонентом семантики», «логоепістема» (Є. Верещагін, В. Костомаров), «мовні 
знаки національної культури» (Н. Зайченко), «мовно-естетичні знаки національної куль-
тури» (С. Єрмоленко), «національно-культурні одиниці», «культуреми» (С. Прохорова), 
«лінгвокультуреми» (В. Воробйов, М. Шевченко) [4]. За дослідженнями В. Маслової, 
культурна інформація може бути представлена в номінативних одиницях мови чотирма 
способами: за допомогою культурних сем, культурного фону, культурних концептів та 
культурних конотацій [2].

Оскільки відбувається процес становлення та формування базового поняття, то в 
контексті нашої статті користуємося терміном «лінгвокультурема» як сема мови і культу-
ри, поділяючи думку Л. Мацько, що «мовні одиниці несуть культурологічну інформацію, 
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культурні цінності у формах національної культури та національної мови, мова як форма 
культури і словесне мистецтво як культура» [5: 61].

Культурно значуща інформація, за дослідженнями Р. Каракевич, «може міститися як у 
лінгвокультуремі в цілому, так і в одному з її значень – денотативному, сигніфікативному 
або конотативному» [6: 41].

Одиниця лінгвокультурології – лінгвокультурема виконує такі функції: поєднуваль-
ну (поєднує мову та культуру), кумулятивну (засіб вираження культурної інформації у 
мові), моделювально-гносеологічну (відображає і визначає сценарій поведінки людини в 
культурному просторі) [6: 40-41]. Проте, проаналізувавши лінгвокультурему як знак, що 
поєднує в собі сему культури і сему мови, то слід розширити функції лінгвокультурем, 
оскільки вони несуть і номінативну, інформаційну, культороносну, естетичну, експресив-
ну, аксіологічну, онтологічну та інші функції мови і культури.

У курсі «Риторика» вивчаємо та аналізуємо виступи, промови, твори визначних осо-
бистостей різних історичних періодів у двох аспектах: культурному та лінгвістичному, 
отже досліджуємо історичні та сучасні ціннісні культурні і мовні явища, що збережені в 
мові як культурні елементи і передані через тексти у мовну суспільну практику. 

Лінгвокультурологічний аспект риторики розкривається через вивчення творчої 
спадщини промовців, вчителів, філософів Стародавньої Греції: Корака, Лисія, Горгія, Іс-
ократа, Сократа, Платона, Аристотеля, Перікла, Демосфена, Солона. Філософські теорії, 
наукові відкриття, започатковані жанри мистецтва, «культ живого слова» у Стародавній 
Греції заклали основи культурного фундаменту для подальших поколінь. Ісократ у «Па-
негірику» писав: «У розумі і красномовстві Афіни своїх суперників випередили настіль-
ки, що стали справжньою школою всього людства» [7: 66].

Проникнення в культуру античного світу відбувається через дослідження мовних 
явищ і культурних концептів, тобто, коли мова у лексичних одиницях «втілює, зберігає 
і транслює культуру» [2]. Лінгвокультурема, як визначає С. Лавриненко, «становить 
вербально-семіотичний феномен, що є продуктом різноманітних видів людської діяль-
ності», а тому «вивчення лінгвокультурних цінностей, адаптованих свідомістю носіїв 
мови, має здійснюватися на засадах інтеграції когнітивного та лінгвокультурологічного 
підходів» [8].

Лінгвокультурема відображає знання про культурний феномен, зберігаючи інформа-
цію в мові, вербалізуючи фрагменти концептуальних знань, образи культурних реалій. 
Свідченням цього є деякі із запозичених лексем, що адаптувалися до мовних законів 
української мови і стали загальновживаними, як: «школа» походить з грец. – «дозвілля», 
«розвага»; «calculi» – камінчики для рахунку, сучасне – «калькулятор»; «академія» – на-
зва школи Платона, його учні – «академіки», «лікей, ліцей» – школа Аристотеля [9: 39-40]; 
стилос (грец. stуlоs) – паличка для письма, а в сучасній мові слово «стиль» нараховує 
близько 100 дефініцій [10: 109]; «техніка» (від грец. techne або technike – «мистецтво», 
«майстерність»), зокрема Аристотель у «Риториці» звертав особливу увагу на «техне», 
як способи переконання, які поділяються на «нетехнічні» і «технічні» [11: 129-130]. Роз-
глядаючи культурний феномен Греції, І. Тюрменко зазначає, що в цей період «склалися 
й утвердились такі фундаментальні соціально-політичні поняття, як: громадянська сво-
бода і громадянський обов’язок, людяність, гармонійність розвитку особистості, усві-
домлення співвідношення особистого і суспільного. …грецька культура створила таку 
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силу-силенну понять і термінів (у політиці, науці, мистецтві), що дослідник Якоб Бурк-
хардт мав підстави сказати: «Ми бачимо очима греків і розмовляємо їхніми зворотами 
мови» [12].

У курсі «Риторика» увага акцентується на етимології слів, що становлять терміно-
логічну основу не лише даного курсу, а й інших термінологічних систем, зокрема на 
лінгвокультуреми «загального характеру (їх ще називають денотативними) – це ті, що 
несуть культурну інформацію своїм денотативним змістом і вона в багатьох мовах одна-
кова чи дуже близька (оркестр, театр, актор, скульптура, живопис)» [5: 66], а також за-
позичення з грецької мови: автобіографія, автономія, автор, архів, бібліотека, біологія, 
галактика, гіпотенуза, граматика, драма, дифтонг, економіка, епітафія, етика, ідея, 
історія, клімат, лексика, логіка, математика, міф, монографія, монополія, морфема, 
морфологія, олімпіада, орфографія, панахида, паралель, піраміда, полюс, призма, психі-
ка, синтаксис, схема, театр, теорема, фантазія, феномен, філософія, фон, фонема, хор 
та ін., які стали функціонувати в українській мові у певні історичні періоди.

У теоретичній частині риторики оперуємо денотативними лінгвокультуремами: по-
няття класичної риторики: логос (раціональний, логічний виклад теми), етос (дотри-
мання промовцем морально-етичного аспекту як в зовнішньому вираженні, так і в мов-
ленні), пафос (виклад матеріалу з емоціями, почуттями, щиро); топос (загальні місця в 
промові); розділи: інвенція, диспозиція, елокуція, меморія, акція; методи: аналогійний, 
індуктивний, дедуктивний, концентричний, стадійний; назви троп, фігур та інші термі-
ни: аргумент, аргументація, демонстрація, елоквенція, мнемотехніка, паралогіка, ре-
лаксація, силогізм, теза тощо.

Пізнання «мовного коріння», етимологія лексем, поглиблює знання про культуру 
носія мови на сучасному етапі, а також культуру народу-творця. Лінгвокультурема ви-
ступає мовною одиницею, у якій закодована інформація про культурну реалію, отже, 
слово зберігає і водночас відображає культурне явище, подію, факт у свідомості сво-
го носія – народу. У мовному знаку на семантичному та культурному рівні закладена 
глибинна історія, глибинний зміст, функціонування у соціальному середовищі, мовне 
відчуття часу, культури народу. Досліджуючи мову як культурний феномен, І. Голубо-
вська звертає увагу на лінгвокультуреми, як на «культурнонапружені» мовні одиниці, які 
втілюють результати взаємодії мови і культури. «Причому культурна інформація «роз-
кидана» по всьому формально-семантичному мовному континууму, не утворюючи онто-
логічно реальної системи» [13]. 

Римський період античної риторики розкриває взаємозв’язок мови і культури також 
через два аспекти: перший – це творча спадщина промовців, політичних діячів, прави-
телів: Цицерона, Цезаря, Квінтіліана, Сенеки, Таціта, Апулея, Плутарха, Лібанія та ін. 
Культура ж імператорського Риму досягла значного розвитку у багатьох сферах, зокрема 
в юриспруденції, проте І. Кант відзначав, що у філософії «римляни завжди залишались 
лише учнями» у греків [11: 305].

Другий лінгвокультурологічний аспект: вплив античної культури Риму простежуєть-
ся через проникнення латинської мови у всі сфери життя та стилі сучасної української 
літературної мови на семантичному, синтаксичному та прагматичному рівнях. За будо-
вою лінгвокультурема може бути виражена словом, словосполученням, реченням, тек-
стом. Наприклад, розглядаючи в курсі риторики судове красномовство, звертаємо увагу 
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на запозичені терміни – лінгвокультуреми на семантичному рівні: адвокат, акцент, 
актив, акція, алібі, вето, дебет, декларація, дефіцит, дивіденд, дотація, інфляція, кво-
та, кворум, комерція, компенсація, компетентний, конвенція, конвергенція, конкуренція, 
контакт, контекст, концепт, кооперація, культура, ліцензія, новація, норма, нотаріус, 
оренда, оригінал, прокурор, пролонгація, ревізія, резолюція, реклама, санація, санкція, 
соціум, статус, субординація, субсидія, юридичний юрисдикція, юриспруденція, юрист 
та ін. Зокрема, досліджуючи інтернаціоналізми в сучасній економічно-правовій термі-
нології, Г. Пастернак зазначає, що найчисленнішою групою є терміни (30%-40%), що 
запозичені з класичних мов. «Словник іншомовних слів» фіксує значно більше лексем 
латинського походження [14]. Як слушно зауважує Л. Мацько: «Лінгвокультуреми є ор-
ганічною і значною за обсягом частиною українського словника, що несе в собі цивіліза-
ційні здобутки за всю мовну історію українців разом з їхніми мовними попередниками – 
предками, їхніми культурами та запозиченнями в процесі вільних і невільних контактів 
нашого народу з сусідами» [5: 66].

На синтаксичному рівні в українській мові функціонують лінгвокультуреми як сталі 
мовні звороти, мовні штампи: ab absurdo, ab ovo, alma mater, alter ego, a posteriori, a 
priori, de jure, de facto, homo sapiens, in medias res, nota bene, persona non grata, post fac-
tum, post scriptum, status quo, tabula rasa, terra incognita та ін. 

В українській мові набули поширення латинські афоризми як семи мови і культури, 
у яких сконденсована філософія життя і мудрість поколінь: ars longa, vita brevis (мисте-
цтво довговічне – життя коротке. Гіпократ); dura lex, sed lex (суворий закон, та все ж 
закон); historia est magistra vitae (історія є вчителька життя); magister dixit (так сказав 
учитель. Посилання схоластів на Аристотеля); o tempora, o mores (о часи, о звичаї! Цице-
рон); per aspera ad astra (через терни – до зірок); ubi сoncordia, ibi victoria (де згода, там 
перемога); veni, vidi, vici (прийшов, побачив, переміг. Цезар); viva vox docet (живе (усне) 
слово вчить) та ін. Мовно-культурний пласт праматері європейських мов (латинської) є 
надзвичайно продуктивним і тому є темою окремого дослідження. 

Класичні мови стали «лексичним резервом для побудови універсальних із погляду 
функції та нових в системах національних мов термінів. Можна вважати, що саме термі-
ноелементи греко-латинського походження є справжніми інтернаціоналізмами, оскільки 
вони не належать до жодної з живих мов, і тому є однаково чужими та одночасно рідни-
ми будь-якій мові» [15: 230].

Отже, інтернаціоналізми є мовними і культурними знаками –лінгвокультуремами, 
що відображають культурні реалії, які властиві не тільки мові-носію, а є фундаменталь-
ними поняттями, «що підлягають лексикалізації у всіх мовах світу... Мовні і культурні 
системи у величезній мірі відрізняються одна від одної, але існують семантичні і лексич-
ні універсалії, що вказують на загальний понятійний базис, на якому грунтується люд-
ська мова, мислення і культура... Таким чином, загальний базис виступає центральною 
частиною національно-мовної картини світу, представляючи собою набір мовних універ-
салій, що відображають єдність різних мов і культур» [13].

Оскільки як мова, так і культура становить собою відкриту, динамічну систему, то 
зміни, які об’єктивно протікають у кожній із систем, сприяють її оновленню, транс-
формації і взаємодії. Розвиток комп’ютерних технологій та розширення всесвітньої 
мережі Інтернет, які є реаліями сучасної культури, спричинили зміни, перш за все, на 
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лексико-семантичному рівні. У мові активізувалися номінативні процеси, у результаті 
яких утворилася значна кількість мовних знаків, лексичних одиниць, термінологічно-
го характеру, а тому більшість лінгвістів відзначає, що мовна сфера все більше інтер-
націоналізовується. Л. Мацько, аналізуючи сучасний стан української мови, вказала на 
об’єктивність змін і доречність лексичних запозичень: «Входження України в європей-
ський економічний простір розімкнуло внутрішні мовленнєві межі хвилею іншомовних 
запозичень, доцільних і недоцільних. Необхідним є запозичення окремих загальноосвіт-
ніх інтегративних понятійних позначень, зумовлених глобалізаційними соціокультурни-
ми процесами, через які національна культура змушена занурюватися у простір глобаль-
ної комунікації й вести діалоги з іншими культурами» [16].

Лінгвокультурний аспект риторики слов’янського світу відображений у мовному ба-
гатстві народної творчості з її багатогранністю, традиціями, звичаями, історією, у жан-
ровому розмаїтті фольклору, зокрема у пісенному: «Ні в якій іншій землі дерево народної 
поезії не дало таких величних плодів, ніде дух народу не відбився так живо й світло 
в піснях, як в українців» [17: 173]. Наприклад, аналізуючи календарно-обрядові пісні 
(веснянки, русальні, петрівчані, купальські, жниварські, обжинкові, колядки, щедрівки), 
вказуємо на потужний мовнокультурологічний, мовнотворчий потенціал (образи-симво-
ли, епітети, метафори, тавтологію та ін.), що розкривається через культурний фон тексту, 
культурночасовий простір і зберігає національну культуру, духовні скарби українського 
народу. В. Кононенко зауважує, що вивчаючи мову в етнокультурному вимірі, «в осно-
ву опрацювання вихідних позицій лінгвокультурології покладено тлумачення текстів як 
культурно-естетичного, національно-культурного явища. Кожне мовне утворення в тек-
стовому оточенні може набувати ознаки мовно-естетичних знаків», лінгвокультурем, які 
є «мовними носіями естетичного світосприймання» [18: 4].

Л. Мацько відзначає, що при лінгвокультурологічному аналізі художнього тесту 
лінгвокультурема має такі «способи представлення в мові:

- культурологічні семи як елементи значень номінативних одиниць, що позначають 
культурні реалії (скрипка, бандура, пісня, оркестр);

- культурологічний концепт – стійке уявлення, сформоване в культурі на основі цін-
нісних орієнтацій й соціально-історичного досвіду носіїв національної культури (Украї-
на, мати ,степ, доля, воля, тополя, калина та ін.);

- оцінні, естетичні, емотивні, культурні конотації стилістичних значень мовних оди-
ниць і конструкцій (Ренесанс, Відродження, Просвітництво, Софія Київська, Володи-
мирська гірка);

- символи, метафори, фразеологізми;
- культурний фон тексту (наприклад, весільного), що створюється кількома словофор-

мами, культурологічний часопростір (Княжа Україна, гетьманщина, козацтво)» [5: 62].
Аналізуючи у курсі «Риторика» одну з найдавніших і найзагадковіших пам’яток – 

«Велесову книгу», відзначаємо, що вона є філософсько-мистецьким твором, у якому ві-
дображені взаємозв’язки мови і культури. Культурологічний часопростір досліджуємо 
через лінгвокультуреми, які відображають бачення світу нашими пращурами, філософ-
ське розуміння сутності життя: метафори («зоря красна іде до нас..., додаючи сили і крі-
пості двожильної. Та зоря сонце провіщає», «вісники на конях скачуть до заходу сонця, 
щоб управити його човен золотий до ночі», «жаль плаче за нами»), порівняння («як 
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жона блага», «Мати-Слава сяє, як сонце»), пестливі слова-порівняння (голубки-дівонь-
ки), епітети (муж благий і доблесний, зоря красна, земля розквітна, віра істинна, труди 
ратні, степ синій), персоніфікація (ляже сонце спати на ніч), символи (Мати-Птиця, 
Мати-Слава, зоря) [17: 132]. Розгляд таких явищ лінгвокультурології формує мовну 
особистість, зокрема емоційно-естетичне сприйняття мови, розуміння глибинного, ду-
ховного коріння рідного народу, приналежності до загальнонаціональної культури. За 
словами І. Голубовської, «мова виступає в подвійній функції форми збереження і форми 
відтворення культури, тобто духовним інструментом формування специфіки світобачен-
ня свого носія – народу» [13].

Досліджуючи проблемні питання лінгвокультурології, С. Лавриненко зазначає, що 
необхідно створити алгоритм «вивчення лінгвокультурної інформації, що у вигляді вер-
бальних і невербальних конструктів зберігається довготривалою пам’яттю носіїв мови і 
забезпечує передачу від покоління до покоління енциклопедичних знань, співвідносних 
із елементами національної концептосфери» [8].

Отже, лінгвокультурема, поєднуючи сему мови і культури, вербалізуючи фрагменти 
концептуальних знань, зберігає, передає та відтворює культурну інформацію у формах 
національної мови та національної культури. Синтезуючи лінгвістичний та культуроло-
гічний аспекти, риторика вивчає взаємодію мови і культури через слово, класичні зразки 
промов ораторів античності, мовотворчість українських письменників, публіцистів, ора-
торську майстерність митців слова. При лінгвокультурологічному аналізі тексту мова 
розглядається як форма культури і словесне мистецтво як культура, при цьому відстежу-
ються національні концепти української культури, національні традиції, звичаї, обряди, 
фольклор, міфологія, що сприяє формуванню духовності особистості, відчуття її прина-
лежності до певної культури і водночас людиною всесвіту.
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ЛИНГВОКУЛЬТУРЕМА КАК СЕМА ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ: 
ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ РИТОРИКИ

В статье исследуется лингвокультурема как знак языка и культуры, который со-
храняет, передает и воспроизводит культурную информацию в формах национально-
го языка и национальной культуры. Рассматривается вопрос взаимодействия языка и 
культуры через лингвокультурологический аспект риторики, в частности риторическое 
культурное наследие и лингвокультурологический анализ текста.

Ключевые слова: язык, культура, лингвокультурология, лингвокультурема как знак 
языка и культуры, лингвокультурологический аспект риторики.
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LINGUOCULTURE AS A SIGN OF LANGUAGE AND CULTURE: 
LINGUOCULTURE ASPECT OF RHETORIC

Linguoculture is investigated in the article as sign language and culture. It stores, 
transmits, reproduces those cultural information in a national language and national culture. 
The issue of the interaction of language and culture through the linguistic and cultural aspect 
of rhetoric, in particular, the rhetorical cultural heritage and linguocultural analysis of the 
text, is considered.
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СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЯЗЫКОВЫХ 
ЕДИНИЦ СО ЗНАЧЕНИЕМ ВИЗУАЛЬНОГО КОНТАКТА В БЕЛОРУССКОЙ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОЗЕ 

В статье рассматриваются особенности языковой реализации невербальной ви-
зуальной коммуникации в художественном тексте. Анализируются структурные и 
семантические характеристики языковых единиц со значением визуального контакта. 
Определяются основные смыслы, которые выражают глаза в коммуникативном акте. 
Описываются способы вербализации визуального контакта в авторском тексте через 
слово, словосочетание и предложение.

Ключевые слова: невербальный компонент, визуальный контакт, движение взгляда, 
типовые модели визуального поведения.

Невербальная коммуникация давно интересует ученых многих отраслей науки. В 
разные периоды описанием невербальных средств общения занимались такие ученые, 
как Ч. Дарвин, Р. Бердвистел, П. Экман, Г. В. Колшанский, И.Н. Горелов, З.З. Чанышева, 
В.И. Аданакова, В.Г. Костомаров, Е.М. Верещагин, А.А. Акишина, Г.Е. Крейдлин и др. 
Несмотря на разнообразие подходов и проблем, во всех исследованиях подчеркивается 
значимость невербальных компонентов при выражении дополнительных значений во 
время коммуникации и важность их роли в процессе общения. 

Значимыми коммуникативными способностями обладают человеческие глаза, как 
одно из средств невербального взаимодействия. Визуальный контакт – это изменение 
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размера зрачков, степени открытости глаз, направленности и движения взгляда в процес-
се общения [1: 168]. Невербальный контакт глазами является наиболее тонким показате-
лем взаимоотношений, которые складываются между людьми. Все это обусловлено пре-
жде всего тем, что глаза выражают самые глубинные чувства и эмоции человека. Ученые 
отмечают, что “глазами можно не только передавать разнообразные смыслы, глазами эти 
смыслы можно подчеркивать” [2: 61].

Если рассматривать художественное произведение с точки зрения содержательного 
компонента, то не нужно забывать о том, что создание художественных персонажей в 
процессе общения невозможно без невербальных компонентов. Чтобы досконально рас-
крыть образ героя в произведении, необходимо изобразить не только запоминающийся 
внешний вид, и характер, который будет отличать его от остальных, но и создать языко-
вой образ, который вместе с вербальной и невербальной сторонами взаимодействия ге-
роя с другими персонажами должен отражать его внутренний мир, эмоции, чувства. Ав-
торы создают не только интересные сюжеты, но и яркие содержательные образы. Имен-
но благодаря лексемам, которые называют невербальные поведение, художественные 
произведения становятся более эмоциональными, яркими и лексически насыщенными. 

Основная цель нашей работы – определить роль языковых единиц со значением ви-
зуального контакта при создании характеристики художественных образов и проанали-
зировать их структурно-семантические особенности в произведениях белорусских пи-
сателей. 

Объектом нашего исследования явились вербализованные визуальные единицы в 
произведениях И. Мележа, В. Короткевича и В. Быкова. 

Глаза представляют собой настолько важный во многих отношениях орган, что 
каждая культура и каждый народ вырабатывают типовые модели визуального поведе-
ния, которые имеют постоянные значения. Исследуя функции визуального контакта, 
Г.Е. Крейдлин описывает те смыслы, которые передают глаза в процессе коммуника-
ции: 1) “готовность к коммуникации”; 2) “контроль над процессом коммуникации и 
поведением партнера”; 3) “желание установления контакта и получения информации”; 
4) “выражение чувств и эмоций” [3: 387-390]. Более распространенными в произведени-
ях белорусских писателей являются два последние значения.

Как правило, взаимодействие собеседников начинается с того, что между ними уста-
навливается визуальный контакт, который и сигнализирует о готовности начать разговор. 
В таких случаях встреча взглядов может иметь фатический характер. Поэтому в работе 
выделен такой смысл глазного поведения, как “готовность к коммуникации”. Вербально 
в тексте он может передаваться абсолютно различным набором лексем. Так, в произведе-
ниях белорусских писателей мы находим следующие примеры контакта глазами: Васіль 
маўчыць, не зважаючы на тое, што Ганна пачынае неспакойна варушыцца, паглядвае на 
яго з нецярплівасцю. – “Гляджу я на цябе і думаю...” – кажа Ганна і знарок змаўкае. [4: 
37]; Ён аглядаў гэты дзесятак салдат з матацыкламі, спрабуючы згадаць дабрэйшага 
або ўгледзець афіцэра, і яго позірк сустрэўся са змрочным паглядам немца ў фуражцы і 
шынялі з чорным аксамітным каўняром. [5: 78]; Я зноў пераглядваюся з Паповым – на-
водчык пільна глядзіць на нашага нечаканага госця і, пэўна, таксама нічога зразумець 
не можа. [5: 182].
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Из примеров видно, что главным признаком, который показывает готовность персо-
нажей к коммуникации, является взгляд в глаза или в сторону коммуниканта. Он может 
вербально выражаться и деепричастием ‘пераглядваючыся’, и словосочетанием ‘пагля-
даць з нецярплівасцю’, и предложением ‘позірк сустрэўся з поглядам’, но в каждом кон-
тексте мы прочитываем желание коммуникантов вступать в контакт.

Часто в процессе общения собеседники негласно распределяют между собой ком-
муникативные роли: кто-то из них доминирует, а кто-то подчиняется. Именно поэтому 
и выделяется такой смысл поведения глаз, как “контроль над процессом коммуникации 
и поведением партнера”. В анализируемых нами текстах такой смысл употребления не-
вербальных единиц демонстрируют следующие примеры: Каса знянацку з усяго маху 
ўрэзалася ў нешта цвёрдае. Купіна, каб яна правалілася! Васіль хутчэй выцягнуў касу і 
коса зірнуў на Чарнушкаў – ці не заўважылі. [4: 18]; Клейна ўтаропіла ў хлопцаў пільны 
позірк. [6: 92]; Другі, маладзейшы, стаяў зводдаль і, наставіўшы на яго зброю, цікаўна 
аглядаў перабежчыка сваімі лянівымі вачыма. [5: 77].

Из контекста мы понимаем, что писатели используют для выражения такого смысла 
словосочетание ‘коса зірнуць’, ‘утаропіць позірк’ с уточняющим наречием ‘пільна’ с це-
лью акцентировать внимание непосредственно на этом доминирующем взгляде, и глагол 
‘аглядаць’ с описанием глаз в момент контакта ‘лянівыя вочы’.

Следующий смысл, который выражают глаза в коммуникативном акте, – “желание 
установления контакта и получения информации”. В текстах писателей установление 
контакта между героями выражается разнообразными действиями глаз: Цэлымі днямі, 
што б ні рабіў, Васіль зачаравана ўспамінаў Ганну, думаў пра Ганну, шукаў вачыма Ган-
ну, чакаў ночы спаткання з Ганнай. [4: 33]. И наоборот, персонаж, который пытается 
избежать общения, автоматически отводит глаза с целью не встречаться взглядами с со-
беседником, который ему неприятен: Цяжка мне было, паверыце, бачыць яе там. За 
сябе не так крыўдна, як за яе. А яна ў вочы мне не глядзіць, не размаўляе. Няўжо, думаю, 
мяне даносчыкам лічыць? [5: 50].

Процесс получения информации может представляться в художественных текстах 
следующим образом: “Стаміўся?” – спытаў бацька, з паблажлівай ласкавасцю загля-
даючы ў вочы сыну. [6: 74]; “А чаму пра Злотнікаву маўчыш? Якую Злотнікаву? Пра 
Лёльку”, адказвае і гэтак углядаецца, бы праз вочы ў нутро хоча зазірнуць. Аказваецца, 
гэты гад Фралоў ужо выдаў яе. [5: 50].

Последний смысл, который передают глаза в процессе коммуникации, – “выражение 
чувств и эмоций”. Визуальный контакт возлагает на себя особую роль в невербальном 
отражении внутренних человеческих реакций. 

В проанализированных текстах отображаются различные виды взглядов, которые 
представляют чувства и эмоции. Так, например, белорусские писатели для вербализа-
ции чувства тревоги могут использовать следующее описание глаз: Да яго слыху дзіўна 
дайшло, як густа, цягуча шумяць грушы, ён з трывогай зірнуў на Ганну. Яна, здаецца, 
спакойна чакала, што будзе далей. [4: 50]; чувство ужаса передается через описание 
эмоционального состояния в глазах героя: Убачыў пустыя ад жаху вочы... А яны ж 
былі зусім, як я. І я зразумеў: яны спыніліся ў нянавісці. Што мне было рабіць? [6: 143]; 
яркая негативная эмоция гнева, ярости выражается через характеристику глаз персо-
нажей в процессе коммуникации: Вочы Кроера былі каламутныя ад гневу… [6: 257]; 
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чувство страха вербально выражается следующим образом: У той час як Іван зайшоў 
на панадворак, якраз наступіла паўза, кабета з просьбай і страхам глядзела на бацьку, 
прыкрыўшы ражком хусткі рот… [5: 33].

Таким образом, мы определили, что языковые единицы со значением визуального 
контакта в произведениях белорусских писателей в зависимости от структурного со-
става представлены отдельными словами, чаще глаголами, словосочетаниями и пред-
ложениями. Как видно из примеров, самым распространенным способом представления 
визуального контакта в тексте является словосочетание как свободное, так и устойчи-
вое (Постаць старой жанчыны, такая незвычайная, што Алесь вылупіў вочы [6: 88]). 
Чаще всего такие словосочетания расширяются благодаря разнообразным определе-
ниям, которые использует автор для образной экспрессивизации какой-либо детали в 
тексте. Нужно отметить, что описанные в работе смыслы, которые выражают глаза в 
коммуникативном акте, показывают, что визуальный контакт способствует повышению 
эффективности общения, позволяет более точно и безошибочно понять собеседника и 
контролировать процесс общения.
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СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА МОВНИХ ОДИНИЦЬ ЗІ 
ЗНАЧЕННЯМ ВІЗУАЛЬНОГО КОНТАКТУ В БІЛОРУСЬКІЙ ХУДОЖНІЙ ПРОЗІ 

У статті розглядаються особливості мовної реалізації невербальної візуальної ко-
мунікації в художньому тексті. Відображено структурні та семантичні характерис-
тики мовних одиниць зі значенням візуального контакту. Визначаються основні смисли, 
які виражають очі в комунікативному акті. Описуються способи вербалізації візуально-
го контакту в авторському тексті через слово, словосполучення і пропозиції.

Ключові слова: невербальний компонент, візуальний контакт, рух погляду, типові 
моделі візуального поведінки.
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STRUCTURAL-SEMANTIC CHARACTERISTICS OF LANGUAGE UNITS 
WITH A VALUE OF VISUAL CONTACT IN THE BELARUSIAN PROSE

The article considers the peculiarities of the language implementation of non-verbal visual 
communication in the art text. The structural and semantic characteristics of language units 
with the value of visual contact are refl ected. The basic meanings that express the eyes in a 
communicative act are defi ned. Ways of verbalization of visual contact in the author’s text 
through the word, phrase and sentence are described.
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ПОЭТИЧНОСТЬ РЕЧЕЙ ГЕЙДАРА АЛИЕВА

В статье анализируются средства художественной выразительности речей Гей-
дара Алиева. Поэтичность изучается с научно-теоретической точки зрения. В исследо-
вании особо были проанализированы фразеологические сочетания, используемые в речах 
национального лидера.

Ключевые слова: Гейдар Алиев, ораторское искусство, художественное отобра-
жение, семантико-структурное, фразеологическое выражение, совершенная речь.

Исследовать устную речь как поэтичную систему очень сложно. Она считается од-
ной из серьезных проблем в сфере ораторского искусства, потому что в устах говорящего 
устная речь более поэтична и многогранна. Какой бы яркой не была устная речь, при 
её адаптации в литературно-художественный текст, она может существенно проиграть. 
В очень редких случаях устная речь может сохранить свои особенности. Подобное на-
блюдаем в речах Гейдара Алиева. К счастью, все речи общенационального лидера были 
бережно и тщательно документированы, и нам, его современникам, довелось вживую, 
посредством радио и телевидения, услышать его своеобразную, неповторимую речь, 
произносимую с особой, присущей лишь ему, интонацией. Все это дает реальные науч-
но-теоретические возможности для анализа средств художественного выражения в речах 
Гейдара Алиева, помогает раскрыть ее поэтичность. 

Речь является непосредственным обращением человека к окружающим, в частно-
сти, вождя и лидера к обществу, посредством общения его с человечеством. Функция 
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каждого слова в речи зависит от тембра, гармонии и красоты звука, адресованной ауди-
тории. В действительности, поэтика речи является системно-структурным анализом рас-
крытия речевой гармонии. Известный фундатор теории аруз Халил ибн Ахмед (VIII век) 
определял поэтику таким образом: «Поэтика – наука, изучающая поэзию как вид искус-
ства». Однако, после «Поэтики», написанной Аристотелем 2400 лет тому назад, а также 
учений Халила ибн Ахмеда, понятие поэтики стало ассоциироваться со всеми видами 
искусства: поэтикой прозы, поэтикой драмы, поэтикой театра и т.д. Мы, в свою очередь, 
сочли уместным использовать понятие «поэтика речи». На востоке также существовала 
теоретическая сфера науки «Təvandi-ədəbiyyə» («Правила литературы»).

Как и другим образцам поэтической речи лидеров, речам Г. Алиева было свойствен-
но включение идейно-поэтических единиц. Общественно-политическая гибкость, глубо-
кое философское содержание, нерушимая логика и, конечно же, художественная форма, 
сопровождающаяся ярким голосом! 

В действительности, речь отражает единство слова со звуковой гармонией. Данный 
звук отражает необычную силу, оригинальность личности. Для того, чтобы описать по-
этику речей Г. Алиева, нужно обратить на них внимание преимущественно в простран-
ственном и временном ракурсе. Известный реалист-прозаик, автор романа «Мадам Бо-
вари» Гюстав Флобер говорил: «Я сначала пишу предложение, потом его разглядываю в 
пространстве, если оно красиво, то я включаю его в произведение». Безусловно, у ора-
тора нет возможности с такой позиции рассматривать текст своей речи. Если даже речь 
подготовлена заранее, она произносится все равно спонтанно. Поэтому ораторство – это 
божий дар, необычайное мастерство. Г. Алиев, как государственный деятель, всемирно 
известный политик, общенациональный лидер, был и остается мыслителем-философом, 
а также величайшим оратором, способным мастерски управлять массой. 

В «Предисловии» ко второму тому книги доцента Нагбали Заманова «Гейдар Али-
ев и культура речи азербайджанского языка» (Баку, «Наука и образование 2014), член 
корреспондент НАНА, выдающийся лингвист и критик Н. Джафаров писал: «Культура 
речи является одним из самых важных, самых существенных составляющих культуры 
народа, сформированных веками и дошедших до наших дней. С этой точки зрения, роль 
общенационального лидера Гейдара Алиева в политическом ораторстве и в азербайд-
жанской культуре речи однозначно велика. Деятельность Гейдара Алиева в развитии 
азербайджанской культуры речи изучается с 90-х годов прошлого столетия. В данной 
сфере академик Бакир Набиев, академик Агамуса Ахундов, профессор Ализами Худи-
ев, профессор Масуд Махмудов, профессор Мусеиб Мамедов, профессор Низамаддин 
Шамсизаде, профессор Магеррам Гасымла и другие известные лнаучные деятели стали 
основоположниками комплексного изучения речей Гейдара Алиева» (с.3). 

Гейдар Алиев наравне с тем, что красиво излагал свою мысль, также заботился о 
развитии ораторского искусства, видел данное искусство в единстве с устной культурой 
речи родного языка. Поэтика речи формируется на основе нескольких факторов: четкий 
тембр голоса, логическое рассуждение: а) знакомство со словарным фондом; б) умение 
гибко пользоваться семантико-структурным строением; в) знакомство с лексическими 
возможностями языка; г) мастерство артистизма-актерства. Все эти качества комплексно 
задействованы в речах общенационального лидера и придавали им прекрасную поэти-
ческую форму. Гейдар Алиев к сложной речи переходит от простого повествования. Он 
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обладает тонким поэтическим чутьем: «В настоящее время у нас обучение в основном 
проводится на азербайджанском языке. Однако, одно дело учиться на азербайджанском 
языке, а другое знать его тонкости, уметь красиво выражать свои мысли, составлять 
речи. Этого, к сожалению пока у нас нет (с.8). 

Одним из характерных черт поэтичности речей Гейдара Алиева является фор-
мат агитации собеседника, с целью разделить свои убеждения. Такие обращения как, 
«Давайте», «Знаете ли», «Считаю, что», «Помню», «Если помните», «К сожалению» и 
т. д., выступали модальными словами в речах Гейдара Алиева. Может быть, эти выра-
жения в повседневной речи звучат обычно и просто, однако в речах Гейдара Алиева они 
приобретают особый поэтический смысл. Например, посредством выражения «Давай-
те решим…», выдающийся политик подсознательно внушал следующую ниже мысль 
слушателям, подчеркивая её особую значимость. Исследователь речей Гейдара Алиева 
писал: «Модальное выражение «По моему предположению» в речах Гейдара Алиева от-
ражается в моментах, связанных с разъяснением аудитории своих мыслей, направленных 
в будущее».

С помощью модального выражения «Если вы помните», Гейдар Алиев увлекает ау-
диторию вместе с собой в прошлое, оживляет повествование, не дает аудитории рас-
сеять внимание. Модальное слово «знаете» чаще всего используется в философически 
ориентированных речах Гейдара Алиева» (Заманов Н. «Гейдар Алиев и культура речи 
азербайджанского языка» II книга. «Наука и образование» 2014, с. 225-226). 

Красота, привлекательность и убедительность любой речи связана с полнотой объ-
ективной истины и правильным выбором фразеологических выражений, обращенных 
к слушателю. Стиль четкого и образного выражения мыслей в речах Гейдара Алиева 
обеспечивает их привлекательность и убедительность. Исследователь стилистических 
проблем культуры речи, ученый лингвист С.Гасанова в своей работе «Культура речи и 
стилистика» пришла к заключению, что в сближении литературного и общенародного 
языка, в превращении речи в выражение внутренних чувств и ощущений, переживаний, 
фразеологический стиль играет большую роль, чем другие стили. Со стилистической 
точки зрения замена слов с реальными значениями на слова с переносными значениями, 
создает экспрессивный оттенок. Фразеологические выражения, являющиеся результатом 
выражений косвенным путем какого либо понятия или происшествия, являются самыми 
живыми, богатыми и активными единицами языка» (с.192). Придающие поэтическую 
красоту речам Гейдара Алиева, они подчеркивают многозначительность фразеологиче-
ских выражений. 

Точно также, как метафоры, риторика составляют поэтическую красоту художе-
ственного произведения, фразеологические выражения могут быть основой поэтично-
сти устной речи. Безусловно, что основная цель в речи – четкая и точная передача мысли, 
убеждение слушателя в сказанном. 

Общенациональный лидер в начале своих речей использовал фразеологическое вы-
ражение «Я от души приветствую вас». «Уважаемые дамы и господа». «Уважаемые дамы 
и господа! Я от души приветствую вас и чрезмерно рад этой приятной, очень нужной для 
Азербайджанской Республики встрече» (VII, с.37). Подобные выражения обычно носи-
ли характер обращения, служили для привлечения к себе внимания. Г.Алиев во многих 
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случаях с целью повышения экспрессии повествования неоднократно употреблял фра-
зеологизмы. 

Гейдар Алиев в своих речах плодотворно использовал фразеологические выражения. 
Например, «Вы знаете, что в свое время я состоял в руководстве Советского Союза?» 
(IX т.с.403). 

В данном предложении Г. Алиев использует два усиливающих повествование выра-
жения: глагол «знаете» и фразеосемантическое выражение «во главе». 

Такой стиль разговора в речах Гейдара Алиева обретает статус поэтически-стили-
стических элементов. Такие выражения, как «кланяться», «протягивать руку», «рукопле-
скать», «перед глазами» – такого же свойства. 

Чтобы обеспечить богатство речи, усилить влияние на массы, Гейдар Алиев умело 
использовал пословицы и поговорки. Например, «избежать кризиса», «пожелать удачи», 
«не упустить шанс» и т.д. Одним из интересных выражений является также идиома, 
подтверждающая логику «Возвращаясь к сказанному»: «именно поэтому возвраща-
юсь к сказанному, – вы правильно подметили, что нельзя забывать Карабахскую тему» 
(IX т.с.40). Поэтика речи также связана с содержанием высказывания. Во время приня-
тия окончательного жесткого решения в связи с каким-либо вопросом нельзя использо-
вать двусмысленные фразеологические выражения. Поэтичность языка – это не только 
красота речи, но и сила её психологического влияния. 

Гейдар Алиев был настоящим политическим лидером, высказывающим свое мнение 
в любой сфере и доказывающий свои слова действиями. Поэтому в его речах фразео-
логические выражения, выражающие решительность, занимали особое место: «Личные 
интересы отдельных людей в данном процессе наносят огромный ущерб и экономике 
страны, и национальному могуществу, а также государственности. Этого нельзя допу-
стить, и уверяю вас: я всегда придерживался этой позиции и никогда не допущу измене-
ния ситуации» (I т., с.86). Решительность в любом вопросе обеспечивает убедительность 
речи при одном условии: чтобы за словами стояла личность. Сила речей Гейдара Алиева, 
наряду с лингвистическо-поэтической красотой, скорее всего, было связано с личностью 
лидера. Он был такой яркой личностью, что каждое сказанное им слово воспринималось 
как закон. Суть и содержание его речей отражали огромную политическую волю и чет-
кое мировоззрение. Он очень умело использовал народные выражения. Например: «На 
меня два раза покушались, два раза хотели меня убить. Однако их мечты лопнули, как 
мыльные пузыри» (I т.с.59). Две идиоматически-фразеологические выражения в одном 
предложении служат усилению его содержания. Г.Алиев с многозначными идиоматиче-
скими предложениямиумел прояснить свою мысль в самых сложных ситуациях. «Еще 
раз повторяю, историю зачеркнуть нельзя» (VII т.с.23), «давайте обратим внимание на 
историю…» (I т.с.73). Такие выражения не только предполагают обращение к истории, 
но и предлагают опираться, ссылаться на нее… Для личности история – огромная опора. 
Если личность умеет держаться на волне истории, то она превращается в лидера. Тот, 
кто опирается на историю, всегда одерживает победу. Гейдар Алиев умело опирался на 
историю, в своих речах неоднократно ссылался н исторические события. 

 И в политических, и экономических речах, и в речах на тему культуры и просве-
щения, Г.Алиев выражал свои политически-государственные взгляды. В частности, он, 
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говоря о проблемах государства и нации, был более жестким и неуклонным. В таких 
случаях он выдвигал философские рассуждения. 

Некоторые речи Гейдара Алиева носили спонтанный характер. Он, разговаривая, 
выстраивал логическую цепочку, анализировал или неожиданным образом решительно 
оценивал описываемый случай. В таких речах он использовал все возможности азер-
байджанского языка, в том числе и модальные слова. Исследователь Н. Заманов, анали-
зируя цели и намерения использования Г.Алиевым модальных слов, пришел к такому 
заключению: такие, как «несомненно», «конечно же» выражают утверждение, в же ре-
альности не оставляют место сомнению, модальное слово «к сожалению» направлено 
на негативные явления, происходящие в прошлом; «по нашему мнению» направлено в 
будущее; модальное выражение «Если вы помните» уносит аудиторию с собой в про-
шлое; «знаете» используется для выражения философического значения и политическо-
го плюрализма (Заманов Н. «Гейдар Алиев и культура речи азербайджанского языка» 
II книга. «Наука и образование» 2014, с. 224-225). 

Признаем, что аудитория Гейдара Алиева всегда была большой и широкой; и во вре-
мя съезда писателей, и в многоязыковых литературных и культурных мероприятиях, и в 
регионах элита азербайджанского населения, мыслящие люди и специалисты из различ-
ных отраслей с восторгом слушали его речи. 

Умение выбирать стиль речи, соответствующий определенной сути мысли, являлось 
одним из основных черт, придающих речам Г. Алиева красочность, делающих их убе-
дительными, внушительными для слушателей. Например, во время его выступления на 
мероприятии, посвященного 90-летию поэта С. Вургуна, он широко использовал фразео-
логические выражения, смог построить поэтическую речь. Приведем в качестве примера 
два рассуждения: «Величие, красота поэзии Самеда Вургуна состоят в том, что каждое 
его слово, каждая строчка доходят до сердца каждого азербайджанца, покоряют его ум, 
влияют на него. 

Однако Самед Вургун широко ознакомил народ с Вагифом, приблизил его к народу, 
раскрыл его личность, образ» (Алиев Г. Высокий долг и идеи литературы. Баку, Озан, 
1999, с.361-363). В этих двух кратких рассуждениях используется несколько фразеоло-
гических соединений: доходят до сердца, покоряют его ум, которые способствуют его 
сближению с народом, раскрывают его личность, образ. Такие фразеологические соеди-
нения, выражающие обстоятельство и движение, повышают динамику, обеспечивают 
экспрессивность речей Гейдара Алиева. И именно такая экспрессивность делает его речи 
убедительными. 

 Гейдар Алиев не только любил и сохранял родной язык, ценил его историческую 
роль, усовершенствовал применение, но и одновременно был очень чутким к его пробле-
мам. В его указе «Об усовершенствовании применения государственного языка» от 18 
июня 2001 года говорится: Народ, обладающий совершенной и богатой языковой культу-
рой, несгибаем, бессмертен, достоин счастливой доли. Язык как бесценное националь-
ное достояние, унаследованное нашим народом от его прадедов, каждый азербайджанец 
должен беречь как зеницу ока, окружать постоянной заботой. В этом заключен его свя-
щенный гражданский долг». (Гейдар Алиев и идеология Азербайджана., Б., типография 
Азербайджанского университета, 2002, с.167). Речи Г. Алиева расцениваются как яркие 
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образцы устной речи. Он был уверен, что «Язык является богатством народа. Без про-
гресса литературного языка, прогресс духовной культуры невозможен» (с.146). 

 В истории литературно-общественной мысли Азербайджана Гейдар Алиев впервые 
доказал, что точно также как невозможно быть писателем, поэтом без языкового чутья, 
трудно быть политическим лидером, любящим свой народ. Народом можно управлять 
не силой и властью, а посредством языка. И данная цель составляет специфику художе-
ственных текстов речей Г. Алиева. Г. Алиев, используя красоту языка, вошел в духовную 
жизнь народа, покорил его своей любовью. 

 Он, чтобы усилить свою речь использовал синонимы как поэтические средства. 
Например: «Люди спаслись от тех тяжких, мучительных дней, внутренних распрей, 
перестрелок, враждебности и противоречий» (IX т.с.39). В предложении 7 слов из 17 – 
синонимы. Конечно, такая структура предложения максимум усиливает устную речь. 
Синонимы в речах Г. Алиева отражают лексическое содержание азербайджанского язы-
ка. Использование исторической личностью, лидером мирового значения в своих речах 
такого количества синонимов, не только уникальное лингвистическое явление, но и фе-
номенальный фактор самовыражения. Использование внутри предложений дополнений-
предложений – характерная особенность речей Г. Алиева. Например: «Я, несомненно, 
говорил, что когда избирался президентом Азербайджана, то был избран не в результате 
выбора Партии Новый Азербайджан. Вы этого не знали. В то время весь народ: и члены 
Партии Новый Азербайджан, и не его члены, все требовали возвращения Гейдара Алие-
ва в Азербайджан, в Баку и в октябре проголосовали за президентство Гейдара Алиева» 
(XIII т. с.73).

Речи Гейдара Алиева – художественно-поэтическое проявление политико-филосо-
фического самовыражения великой личности. Основу поэтических речей определяло 
философическое самовыражение, максимальное использование различных лексико-
семантических возможностей нашего языка, непоколебимая вера, уверенность в себе, 
любовь аудитории. Речи Гейдара Алиева ярко отражают культуру нашего языка, устную 
культуру родной речи. 
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ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТЬ АВТОБИОГРАФИЧЕСКИХ КНИГ 
Л. МА РТЫНОВА

В статье рассматриваются интертекстуальные элементы, устанавливающие 
межтекстовые переклички в автобиографических произведениях Л.Мартынова, опре-
деляется их роль и функции. Внимание акцентируется на многофункциональности эле-
ментов «чужих» текстов в интертекстуальном пространстве и художественной вза-
имосвязи книг Л. Мартынова с другими произведениями.

Ключевые слова: интертекстуальность, интертекст, автобиографическая проза, 
«точечные» цитаты, реминисценции. 

К интертексту в широком смысле принято относить любые формы «чужого» сло-
ва в тексте. Наиболее распространенной его формой является цитата. Проблема цита-
ты в отечественном литературоведении начала разрабатываться во второй половине ХХ 
века. Сначала на примерах творчества поэтов «серебряного века», а затем целого ряда 
других художников было показано, что цитата, аллюзия, любая форма литературной 
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переклички – это не частный, второстепенный элемент текста, а указание на существен-
ную грань авторского замысла. Цитирование стало рассматриваться как принципиально 
важный прием художественного смыслообразования и одновременно как апелляция к 
авторитетной, актуальной в глазах автора литературной традиции. Для построения лите-
ратурной теории важными явились труды М.М. Бахтина, Ю.М. Лотмана и других ученых 
тартуско-московской семиотической школы, многих других ученых, которые выработа-
ли разнообразные концепции. По справедливому наблюдению Е. Козицкой, «…ни в от-
ечественной, ни в западной науке пока не определены границы понятия “цитата”; нет 
единых критериев классификации цитат и их функций» [1:181]. 

Ю. Кристева, разрабатывая теорию интертекстуальности, утверждала, что интер-
текст – это не совокупность «точечных» (то есть обладающих устойчивым смыслом) 
цитат, а пространство схождения всевозможных цитаций. По наблюдению исследова-
тельницы, «всякое слово (текст) есть такое пересечение других слов (текстов), где можно 
прочесть по меньшей мере еще одно слово (текст)» [2:98]. Н. Кузьмина определяет по-
нятие «интертекст» как приближенный к текстовой/языковой реальности: «…интертек-
стом называется объективная информационная (текстовая) реальность, являющаяся про-
дуктом творческой деятельности человека, способная бесконечно самогенерировать по 
стреле времени» [3:20]. По наблюдению Н. Кузьминой, собственно цитата понимается в 
широком смысле «как интертекстуальный знак с высоким энергетическим потенциалом, 
позволяющим ему продвигаться во времени и пространстве интертекста, накапливая 
культурные смыслы и тем увеличивая имплицитную энергию».[3: 99]

Элементы интертекста широко используются в автобиографической прозе Л. Мар-
тынова и связаны с ее установкой на достоверность. Например, включение в текст чужих 
рассказов важно для жизнеописания, а фрагменты писем, документов, усиливают объ-
ективность и достоверность повествования о прошлом. По замечанию Н. Николиной, 
«…”чужие” тексты способствуют созданию как образа эпохи, которая служит предметом 
воспоминаний, так и образа повествователя (например, отражают его литературные вку-
сы и пр.)» [6: 353].

Эволюцию формирования Л. Мартынова как поэта можно проследить на примерах 
цитирования им как собственных текстов, так и текстов тех авторов, под влиянием ко-
торых и возникала собственно творческая самобытность Мартынова-поэта. Наиболее 
распространенной формой цитирования у Л. Мартынова является точная цитата – до-
словное произведение слов источника и автора. Реже встречаются неточные цитаты, ци-
таты-высказывания, цитаты-знаки (номинации, имена персонажей как знаки конкретных 
произведений и др.). В главах автобиографических книг Л. Мартынова это и слова, и сло-
восочетания, разбросанные в тексте, которые в сознании читателя ассоциируются с «об-
разом» определенного текста. По справедливому наблюдению Т. Смирновой, «…любой 
текст в сознании хранится как некий “концепт” или “образ”, только очень сжатый, – это 
максимально уплотненное представление об этом тексте, оно индивидуально для каж-
дого воспринимающего субъекта, но включает сюжет, основные коллизии, персонажей, 
некие детали и пр.» [11: 5]. Отсюда цитата-знак у Мартынова может ассоциироваться 
с «образом» произведения, целого творчества какого-либо писателя, всей цитируемой 
культуры, а также установки на цитатное творчество.
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К личности В. Маяковского и к его произведениям Л. Мартынов неоднократно об-
ращается на страницах книг. Цитаты из В. Маяковского пронизывают многие их главы, 
будь это «вихревая революционная действительность» 1917 г., или, позже, уже в 20-х 
гг. в Москве, когда при взгляде на Сухаревскую башню у поэта снова возникает образ 
«грандиозного, бессмертного» В. Маяковского и в памяти снова возникают его стихи. 
Принимая их с восторгом, Л. Мартынов ищет в книгах и журналах подобные произве-
дения, которые затем и определят его становление на ранних этапах творчества, из них 
впоследствии сложился своеобразный «футуристический мир» поэта. Цитаты, приве-
денные Л. Мартыновым из стихотворений В. Маяковского, наряду с реализацией идей-
но-тематического содержания главы и индивидуально-авторского видения проблемы 
революции, выполняют также и оценочную функцию.

 Автор упоминает немало фамилий поэтов. Одними из первых поэтических произве-
дений, подобных стихам В. Маяковского, явились для него стихи И. Эренбурга. В одной 
из немногочисленных литературно-критических статей Л. Мартынов пишет о первом 
впечатлении, которое произвели на него, совсем юного, двенадцатилетнего, стихотво-
рения И. Эренбурга: «…эти печальные, необычные, без знаков препинания стихи впол-
не соответствовали окружающей обстановке. Шла война<…> Я уяснил одно: тот, кто 
был не в силах сдержать своих слез <…> успокоился при виде запорожских казаков, 
пишущих ответ турецкому султану» [4(3: 81)]. Лишь позже юный поэт узнал, что это 
были стихи Гийома Аполлинера в переводе И. Эренбурга, вышедшие в 1912 г. в сборнике 
«Чтец-декламатор». Здесь оценочная функция цитаты, как одна из форм авторского при-
сутствия в тексте, является также элементом выстраивания литературной традиции, в 
которую к тому времени включился и юный поэт Л. Мартынов. Наряду с этой функцией 
проявляется и функция предсказания, когда интертекстуальная ссылка на стихотворение 
И. Эренбурга содержит намек на последующие ассоциации – знакомства с творчеством 
других писателей, таких как А. Рембо, П. Верлен, Бодлер и др. 

В. Хлебников, как и В. Маяковский, наложил отпечаток на «почерк» Л. Мартынова. 
От него в большей мере, чем от кого-либо другого, берет начало стремление поэта взгля-
нуть внутрь слова, «расщепить» его, как атом, разложить его на разные смыслы, к тому 
же основной особенностью языка футуристов являлась иносказательность, спрятанная 
в словах, буквах форме и звуке. Многим русским поэтам «серебряного» века было свой-
ственно употребление в произведениях окказионального слова, особенно это присуще 
В. Хлебникову (классический пример – его стихотворение «Бобэоби», дающее звуковой 
портрет женщины). Влияние В. Хлебникова на раннее творчество Л. Мартынова просле-
живается в употреблении поэтом некоторых лексических, структурных, фонетических 
окказионализмов, а также окказиональных сочетаний слов. Например, в стихотворении 
«Эолова арфа» это «элёны» и «еропы», а в стихотворении «Иззвездь» окказионализмом 
выступает само заглавие. По справедливому наблюдению Р. Тюриной, в лирике Л. Мар-
тынова лексические окказионализмы не только являются компонентами концептуальных 
регулятивных структур, но и сами «...индивидуально-авторские слова способны высту-
пать в качестве лексических и словообразовательных речевых средств, организующих 
его познавательную деятельность» [8: 67 ].

О влиянии творчества В. Хлебникова Л. Мартынов говорит и на страницах автобио-
графических книг. В главе «Сибирские Афины» «Воздушных фрегатов» автор объясняет 
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свою поездку в Томск в 20-х гг. так: «...и если сказать по правде, то посещение Сибирских 
Афин, как это ни странно, было больше всего связано с одним из произведений Велимира 
Хлебникова <...> Тут я предвижу обычные сомнения читателей, эти вечные “Выдумыва-
ешь, накручиваешь, беллетризируешь!” Но что поделать, если жизнь так сложна и столь 
полна взаимосвязей, иногда самых неожиданных и противоречивых» [4(3:278)]. После 
прочтения «Шамана и Венеры» В. Хлебникова писатель хотел воочию убедиться, как вы-
глядит «хлебниковская Сибирь», откуда в его голове рождались «футуристические грезы» 
поэтической юности. Цитаты из «Шамана и Венеры», использованные в главе, отражают 
потребность поэта как-то иначе, необычно взглянуть на современность, ведь способность 
передать сложность, противоречивость жизни в лирике рождалась из этой новизны и глу-
бины переживания, из предощущений будущего, счастливого завтрашнего дня.

Функцией цитат является поддержание непрерывности литературного процес-
са, историко-литературных связей. Цитаты выступают знаками присоединения к уже 
существующей традиции и художественному языку В. Хлебникова. В главе «Пучина 
забвенья» Л. Мартынов обращается к фигуре известного ученого, активного участни-
ка литературной жизни Сибири 20-30-х гг. Н. Трунева. Знакомство с видным педагогом 
состоялось вскоре после революции, когда Н. Трунев открыл свою библиотеку для широ-
кого пользования. Эти книги брал и молодой поэт Л. Мартынов, который уже приобрел 
некоторую известность в литературных кругах Сибири, но был как будто бы «забыт» 
педагогом. И этот факт Л. Мартынов принял как урок, поняв для себя, что он был «за-
быт» ученым для того, чтобы впоследствии «с величайшей осторожностью, величайшим 
тактом говорить о всех поэтах, ктостал настолько далек, чтоникто не вспомнит, о чемони 
писали» [5: 49], либо о тех, с поэзией которых совсем не знаком. Возможно, благодаря 
этому уроку Л. Мартынов не только дал главе название «Пучина забвения», взяв для 
заглавия часть цитаты из стихотворения Шелли «Минувшие дни», но и вывел многих 
авторов из этой «пучины», дав им и их трудам при этом весьма полную характеристику. 
Среди них – А. Вощакин, В. Пруссак, С. Третьяков, и многие другие.

 Фактическую основу многих своих произведений Л. Мартынов раскрывает в ав-
тобиографической прозе. Возникновение стихотворения «И лес лилов, и снег был ро-
зов,..», напечатанного в сборнике «Футуристы» и журнале «Искусство», поэт соотносит 
с периодом перехода к будетлянству и футуризму. Толчком к его написанию стало сти-
хотворение поэта эпохи гражданской войны Александра Вощакина: «Медленно, медлен-
но тянутся обозы, за возом воз, на гулкий вокзал, где кричат паровозы» [5: 73]. Эта же 
тема продолжена в строках поэта Николая Калмыкова: «А обозы все тянутся, тянутся! 
Может быть, и тот час недалек, когда в улицах узких останутся лишь следы от колес и 
от ног» [5: 74] Таким образом, Л. Мартынов совершил «переход из Прошлого в Гряду-
щее», найдя свое место в новом, революционном мире. Здесь поэт показывает, насколько 
важно то, как один стихотворный образ порождает «…весьма многие и совершенно не-
похожие друг на дружку житейские ситуации: авторы создают стихи, а стихи – судьбу 
авторов!» [5: 76]. Цитаты выполняют функцию смыслопорождения и играют при этом 
двоякую роль: с одной стороны, функционально зависят от элементов произведения, 
подчиняясь авторскому замыслу, с другой стороны, пробуждают энергию стихотворений 
других авторов, актуализируя «чужие» смыслы. На пересечении нескольких смыслов и 
рождается новый.
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Среди поэтов, покоривших юного Л. Мартынова, он называет и В. Пруссака. О книге 
стихов с названием «Деревянный крест» Л. Мартынов отзывается как о произведении с 
«простым, трагическим, глубоко соответствовавшим содержанию духом и смыслом» [5: 
77]. В. Пруссак гимназистом был сослан в Сибирь, за двадцать лет своей жизни (1898 – 
1918) он смог сделать многое: стал одним из организаторов литературной жизни Ир-
кутска, редактором альманаха «Иркутские вечера», где уже в предисловии чувствуется 
голос этого юноши, его страстное желание быть причастным к созданию нового, рево-
люционного искусства. Несомненно, одной из ступеней в творческом становлении Л. 
Мартынова в те годы можно считать этот манифест-предисловие: «…В стране непро-
бужденных просторов и злых морозных туманов, где искусство живет вчерашним днем, 
мы, немногие, случайно спаянные вместе временем и местом, дерзаем вступать на путь 
действенного и гласного творчества» [5: 77]. Функцией цитат является реализация идей-
но-тематического содержания главы автобиографической книги. Как частная функция 
смыслопорождения ее роль может рассматриваться в выражении индивидуально-автор-
ского видения проблемы создания нового революционного искусства.

Большое значение Л. Мартынов придавал чтению книг, о чем не раз размышлял на 
страницах своих автобиографических книг, многие главы которых насыщены явными 
и скрытыми цитатами из прочитанной ним литературы. Отсюда одним из проявлений 
интертекстуальности книг Л. Мартынова можно считать использование «точечных» ци-
тат из других произведений – имен собственных литературных героев, приобретающих 
обобщающий смысл. 

«Точечные цитаты» – ономастические образования разного рода (реминисцентные и 
аллюзивные имена собственные, топонимы и др.), появляющиеся в текстах автобиогра-
фических книг Л. Мартынова, активно участвуют в создании их уникальной образной 
структуры. При этом «точечные» цитаты становятся знаком-интерпретантой, репрезен-
тирующим концептуальный смысл всего произведения. Среди структурно-семантиче-
ских групп интертекстем в произведениях писателя следует отметить имена собствен-
ные литературных персонажей. Многочисленные ситуации, описанные в главах автоби-
ографических книг, проецируются на ситуации литературных произведений. Описывая 
и характеризуя многих людей, встретившихся автору на жизненном пути, он опирается 
на представления о литературных героях.

Отличительной чертой стиля писателя является создание особого типа новообра-
зований, которые можно назвать интертекстуальными. Эти новообразования, которые 
мотивированы различными топонимами, а также именами исторических личностей, би-
блейских героев, обычно носят тропеический характер, так как могут выражать срав-
нительно-уподобительное значение. Например, в книге «Воздушные фрегаты», в главе 
«Семейные предания» автор так описывает переезд бабушки из Петербурга в Казахстан: 
«Бабушка моя попала из питерского мира бедных людей Достоевского через аральский 
мир шевченковского изгнания в салтыково-щедринский мир господ ташкентцев, оби-
тавших в городе Верном, как тогда именовалась будущая Алма-Ата» [4(3: 19)]. Здесь 
элементы интертекста выполняют функцию образной характеристики отдельных опи-
сываемых событий поездки, трудностей, возникших при переезде и условий тогдашнего 
уклада жизни, быта и нравов, а также прослеживается и семантическая трансформация, 
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связанная с появлением новых, неожиданных значений у слов с топонимическими наи-
менованиями.

Другой отличительной чертой его стиля является употребление в составе тропов 
имен литературных персонажей, восходящих к текстам-источникам, которые использу-
ются как сравнения, метафоры и пр. Особенно часто встречаются именно сравнения, 
устанавливающие межтекстовые связи с произведениями русской и зарубежной литера-
туры. Так, повествуя в главе «Дуэльный кодекс» о встрече с сыном лавочника – Костей, 
автор называет его «павлодарским Митрофанушкой», подчеркивая тем самым черты 
характера, присущие ему, – грубость, безделие, инфантильность. При характеристике 
образа Андреса Вальса – хозяина дома, где семья Мартыновых жила в годы юности пи-
сателя, автор говорит: «…он похож не на джек-лондоновского Волка Ларсена или на 
какого-нибудь другого капитана среди дико бушующей, бунтующей команды. Нет! Но 
он ни дать ни взять Гулливер среди лилипутов, или гигантский лилипут среди нас, ма-
леньких гулливеров!» [4(3:43)], упоминая при этом как образ Вулфа Ларсена из кни-
ги Дж. Лондона «Морской волк», так и Образ Гулливера из сатирической книги Дж. 
Свифта «Гулливер в стране лилипутов». Здесь экспрессивная функция позволяет рас-
крыть характерологические особенности образа Вальса, указав на черты внешности, 
определяющие его образ. Петр Драверт, профессор минералогии и поэт, представлен у 
Л. Мартынова как «имевший обличье и повадки Доктора Фауста». Очевидно, что не 
только черты внешности, но и жажда знаний, поиски смысла и цели в жизни дали осно-
вания для сравнения такого рода. По мнению автора книги, именно эта активность и тя-
готение к познанию тайн природы отражали в целом и умственное движение духовного 
развития общества начала ХХ века.

В пародийной функции выступает фразеологический оборот «игра в Эраста Чайни-
кова», являющийся своеобразной модификацией литературной маски Козьмы Пруткова, 
где группа омских поэтов-футуристов при помощи сатирических стихов и афоризмов 
высмеивали умственный застой, пародируя литературное эпигонство.

Многочисленны «точечные» цитаты – исторические реминисценции. В главе «Ека-
терининский завод» образ Е. Пугачева представляется автору так: «…и, к известным 
мне картинкам из томика Пушкина прибавился лохматый лесной мужик-пугач, вдруг 
вытеснивший из моего воображения всех известных мне героев Жюля Верна, Эдгара По, 
Конан Дойля, не говоря уже о пятикопеечных шерлокаххолмсах, натанахпинкертонах и 
никах картерах» [4(3:59)]. Здесь функция имен собственных литературных героев обоб-
щает историческое прошлое и выделяет среди известных автору литературных героев 
образ Пугачева. Позже, цитируя в этой главе стихотворение, так и не напечатанное при 
жизни автора, Л. Мартынов придает абстрактное понятие «духу пугачевщины», ассоци-
ируя его с «духом революции», впечатлившей юного тогда поэта на написание стихов. 
Этот «дух пугачевщины» со временем становится образным понятием и в поэзии, и в 
прозе Л. Мартынова, выражая тем самым дух бунта, сопротивления уходящему строю 
жизни, и дающему новые веяния приходящей эре равноправия и справедливости. На-
ряду с характерологической, многие исторические реминисценции выполняют и оце-
ночную функцию. При характеристике образа Трунева, учителя словесности, автор ис-
пользует эпитет «сократообразен», придавая ироническую экспрессию и создавая новый 
смысл их портретному сходству.
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Семантика имени собственного Арина Родионовна преобразуется и расширяется, при 
этом метафора, основанная на «точечной» цитате, включает элементы культурного кода 
пушкинской эпохи и служит в тексте для актуализации иных смыслов: «…как же поэтам 
без нянь, Без Арин Родионовен, разве это можно!» [5: 47]. Цитата выполняет комуника-
тивно-активизирующую функцию, раскрывая и дополняя смысл образной характеристики 
няни как символа российской провинции в революционное время начала ХХ века.

Детский сад фрау Бракш, который юный Мартынов покинул раньше положенного 
срока, поэт называет «Фребелевский Эдем», где семантика названий «фребелевский» (в 
дореволюционной России – объединения деятелей дошкольного воспитания) и «Эдем» 
преобразуются и расширяются, обобщая историко-культурные и библейские ситуации. 
Преобразованная цитата связана с усилением обобщенности передаваемого смысла, из-
менением характера оценок и выступает в пародийной функции, через этот неологизм 
получая иронически сниженную оценку.

Цитаты и реминисценции выполняют важную для прозы Л. Мартынова функцию 
типизации, усиливают типичность образов или описанных явлений. Так, в главе «Всево-
лод Иванов» автор рассказывает о приезде поэта в Омск, где был устроен диспут на тему 
футуризма, в котором участвовал Давид Бурлюк. Авторская оценка события выражается 
при помощи образных параллелей и представлений, при этом используются библейские 
образы: «…и тогда, еще совсем мальчишкой, я был восхищен этой схваткой, где Давид с 
Голиафом поменялись ролями [5: 108]. Употребление автором в тексте «точечных» цитат и 
реминисценций, дающих оценку творческим и историческим личностям, позволяют сде-
лать вывод о том, что оценки прошлого и настоящего историко-культурного процесса от-
ражают поиски поэта в ходе переосмысления фактов истории, литературы, жизни народа.

Главы автобиографических книг Л. Мартынова пронизаны цитатами из других тек-
стов, реминисценциями и аллюзиями, «точечными» цитатами, устанавливающими меж-
текстовые переклички в его произведениях, которые заметно выделяются в автобиогра-
фической прозе ХХ века по количеству и степени плотности в тексте цитат. 
Разнообразны и источники «чужих» текстов, к которым обращается Мартынов. Это и 
фольклор, и мифология, и произведения русской и мировой литературы ХIХ-ХХ вв.

Элементы «чужих» текстов у писателя многофункциональны. Точные цитаты чаще 
всего выражают авторские оценки, выполняя эмоционально-оценочную и экспрессив-
ную функцию.

Образы, связанные с «чужими» текстами, порождают в произведениях Л. Марты-
нова новые смыслы, выражая одновременно лирическую или ироническую экспрессию 
разных типов в их взаимодействии. Совмещение разных интертекстуальных элементов 
делает повествование в автобиографических книгах Л. Мартынова более объемным, 
«стереоскопичным».
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ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ В АВТОБІОГРАФІЧНИХ ТВОРАХ 
Л. МАРТИНОВА

У статті розглядаються інтертекстуальні елементи, що встановлюють міжтек-
стові перегуки в автобіографічних творах Л. Мартинова, визначається їхня роль і функ-
ції. Увага акцентується на багатофункціональності елементів «чужих» текстів в ін-
тертекстуальному просторі і художні взаємозв’язки між текстами книг Л.Мартинова 
та іншими творами.

Ключові слова: інтертекстуальність, інтертекст, автобіографічна проза, «точ-
кові» цитати, ремінісценції.
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INTERTEXTUAL ELEMENTS THAT ESTABLISH INTERTEXTUAL ROLL-CALLS 
IN L.MARTYNOV’S AUTOBIOGRAPHICAL WORKS

The article deals with intertextual elements that establish intertextual roll-calls in 
L.Martynov’s autobiographical works. Their role and functions are determined. Attention is 
focused on the multifunctionality of elements of “foreign” texts in the intertextual space and 
the artistic interconnection of L.Martynov’s books with other works.

Key words: intertextuality, intertext, autobiographical prose, «point» quotations, 
reminiscences.
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УСТНЫЙ ТЕКСТ КАК СИСТЕМНО-СТРУКТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В статье дан анализ научной литературы по вопросу членения устного и письмен-
ного текста, рассмотрены основные научные предпосылки и теоретические положе-
ния, дающие возможность сделать предварительную оценку информативных и струк-
турных характеристик текста, a также различных аспектов его рассмотрения. На 
основе проведенного анализа научных работ дана характеристика устного текста и 
показано отличие сверхфразового единства от текста.

Ключевые слова: уровни языковой системы, единицы языка, письменный текст, 
устный текст, просодические характеристики текста, сверхфразовое единство.

Постановка проблемы. Текст невозможно исключить из числа объектов исследова-
ния лингвистов, ибо только в тексте наиболее отчетливо проявляется истинная сущность 
как системы языка в целом, так и всех входящих в него структур. Только в тексте стано-
вятся понятными функции единиц различных уровней языка.

Актуальность исследования. Последние десятилетия в языкознании в большой 
степени характеризуются возрастанием интереса к изучению структурной организации 
текста и определению его лингвистического статуса.

Цель статьи заключается в том, чтобы выполнить анализ научной литературы, по-
священной тексту как предмету лингвистических исследований, рассмотреть основные 
научные предпосылки и теоретические положения, которые дают возможность провести 
предварительную оценку информативных и структурных характеристик текста, а также 
разных аспектов его рассмотрения. На основе проведенного анализа научных работ дать 
характеристику устного текста и показать отличие сверхфразового единства от текста.

Изложение основного материала исследования. Мысль о языке как системном 
образовании, высказывалась и проводилась исподволь в трудах языковедов различных 
эпох. Уже в работах В. Гумбольдта можно найти ясное понимание им языка как структу-
ры и как целостности [1].

Первая попытка теоретического обоснования языка как структуры и системы при-
надлежит швейцарцу Ф. де Соссюру в его известном «Курсе общей лингвистики» [2]. 
Мысли В. Гумбольдта и Ф. де Соссюра нашли и находят свое научное подтверждение в 
работах многих видных отечественных и зарубежных ученых [3; 4; 5]. Системный под-
ход к языку и к тексту, в частности, становится принципом его изучения.

В настоящее время большинство ученых сходятся на том, что обмен мыслями осу-
ществляется по обыкновению не в виде отдельных слов или отдельных предложений, а 
в виде единиц, выходящих за пределы отдельного предложения, которыми и призвана 
заниматься лингвистика текста.



193

Считается, что исследования по лингвистике текста позволяют представить в новом 
свете теорию уровневого строения языка и получить более полное представление о ха-
рактере его внутренней структуры, о функционировании языковых явлений, о составе 
текста.

По свидетельству Т. М. Николаевой «можно говорить об атмосфере некоторого 
«бума» вокруг этой области, которую считают уже не областью, а фундаментом, базой 
лингвистики в целом» [6: 34].

Однако наблюдается еще известный разнобой в определении самого понятия «текст» 
и существует большое разнообразие подходов к изучению текста. Можно различать в 
изучении единиц, превышающих по своей протяженности фразу или предложение, сле-
дующие подходы:

Прежде всего – это подход, характеризующийся утверждением существования 
текста только в письменной форме. Наиболее полным определением текста, отражаю-
щим подобную точку зрения на него, является, как нам представляется, определение 
И. Р. Гальперина: «Текст – это сообщение, объективированное в виде письменного доку-
мента, состоящего из ряда высказываний, объединенных разными типами лексической, 
грамматической и логической связи, имеющей определенный модальный характер, праг-
матическую установку и соответственно литературно обработанный» [7: 67]. Подобного 
же взгляда на текст как письменный документ придерживается и ряд других ученых.

Устными формами речи ученые стали заниматься по существу только в 20 веке, и 
еще долгое время они считались как бы чем-то второстепенным. Однако в настоящее 
время многие ученые полагают, что текст может существовать не только в письменной 
форме, но и облеченным в звуковую форму, то есть имеется в виду устный текст, зафик-
сированный на том или ином материальном носителе. Разумеется, устный текст может 
и не быть зафиксированным в какой бы то ни было записи, но тогда он не может стать 
объектом лингвистического исследования, в силу того, что он (текст) фактически пре-
кращает свое существование с момента произнесения последнего звука этого текста. 
Нам представляется справедливой точка зрения тех ученых, которые склонны призна-
вать существование текста, как в устной, так и в письменной форме в той мере, в какой 
общепризнанным считается существование устной и письменной форм речи. Эта точка 
зрения соотносится с представлением о тексте в самом широком смысле этого слова, то 
есть о тексте как речи вообще. С этих позиций текст не испытывает ограничений ни в 
отношении формы, ни в объеме.

Количественная характеристика не представляется существенной и потому, что не-
зависимо от размера текст является манифестацией языковой системы. Лингвист может 
не подходить к тексту со столь широкими рамками. Размеры и характеристики текста 
должны устанавливаться сообразно с целями и задачами лингвистики текста вообще и 
конкретного исследования в частности.

Разграничить фразу и текст чаще всего не представляется затруднительным. Гораздо 
более сложно, оказывается, провести границу между сверхфразовым единством и тек-
стом и именно потому, что по объему эти единицы нередко совпадают.

Четкого разграничения между сверхфразовым единством и текстом не проводилось 
и прежде. Все ученые, начиная с Пешковского и Щербы, говорили и писали о едини-
цах, превышающих предложение, но не уточняли, каков объем и свойства простого 
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сверхфразового единства и что отличает его от текста. Не объем характеризует соб-
ственно текст, а целостность, связность, завершенность. В этих характеристиках, на наш 
взгляд, и состоит основное различие между сверхфразовым единством и текстом.

Возвращаясь к вопросу об устных и письменных текстах, следует отметить, что в 
настоящее время, когда многие ученые признают изучение устного текста правомерным 
и важным делом лингвистов, все-таки объектом исследования чаще всего становятся 
именно письменные тексты. 

Что касается просодических характеристик текста, то их целесообразно изучать на 
устном тексте. При этом устный текст мы определяем как неограниченное объемом, 
определенным образом структурированное сообщение, характеризующееся единством 
коммуникативного задания и эксплицитностью средств всех уровней его языковой ор-
ганизации.

На современном этапе, при настоящем состоянии науки о языке, уже никто не от-
рицает важную роль просодических характеристик в организации текста. Нельзя не при-
знать справедливым замечание И. Г. Торсуевой о том, что в «формировании высказыва-
ний участвуют все единицы языка, все возможные средства, начиная с синтагматической 
организации и кончая интонацией» [8: 59].

Роль интонации признается значимой даже в организации письменного текста. По 
мнению В. Дресслера, «в отношении письменных текстов можно опереться на внутрен-
нее проговаривание или чтение пишущего или читающего, тем более, что существова-
ние интонации, указывающей на продолжение текста, можно считать универсальной» 
[9: 121]. Но при этом В. Дресслер отмечает, что «исходным пунктом в языковых иссле-
дованиях должна быть все-таки, где только возможно, устная речь» [9: 116]. А. Мартине 
заключает: «Письмо лишь дублирует речь, но не наоборот» [10: 370].

В последнее время отмечается тенденция обращения к исследованиям просодиче-
ских структур тех или иных отрезков устного текста. Есть уже целый ряд диссертацион-
ных работ, освещающих некоторые аспекты этой проблемы. Исследования, проводимые 
в направлении изучения сложных речевых единств представляют интересные данные, 
постепенно подводящие к пониманию фонетической природы звучащего текста.

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Анализ изученной литерату-
ры показывает, что большинство исследований по данной проблематике обычно характе-
ризуется квантитативным подходом к изучению текста. Внутренняя же организация тек-
ста до сих пор остается не исследованной, тогда как данные именно эти характеристики 
являются решающими для выявления особенностей функционирования и языкового вы-
ражения различных типов и видов устных текстов.

Основное внимание, на наш взгляд, необходимо уделить нахождению константных 
характеристик, присущих определенным типам и видам текстов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Гумбольдт В. О сравнительном изучении языков применительно к различным эпо-

хам их развития. / В. Гумбольдт // Звегинцев В.А. История языкознания ХIX-XX 
веков в очерках и извлечениях. – Ч.I. – М.: Просвещение, 1964. – 466 с.

2. Соссюр Ф.де. Курс общей лингвистики / Ф. де Соссюр // Звегинцев В.А. «История 
языкознания XIX и XX веков в очерках и извлечениях». –Ч. 1. – М., 1960. – 466 с.



195

3. Шмидт З. Й. «Текст» и «история» как базовые категории / З. Й. Шмидт // Новое в 
зарубежной лингвистике. – Вып. 8: Лингвистика текста. – М., 1978. – С. 89-108.

4. Кубрякова Е. С. О тексте и критериях его определения / Е. С. Кубрякова // Структура 
и семантика. – М. : Наука, 2001. – Т. 1. – С. 72-81.

5. Перебийніс В. І. Частота мовних одиниць як відображення їхніх системних харак-
теристик / В. І. Перебийніс, Т. В. Бобкова // Проблеми загального, германського та 
слов’янського мовознавства. – Чернівці: Книги-XXI, 2008. – С. 446-453.

6. Николаева Т. М. Лингвистика начала 21 века: попытка прогнозирования / Т. М. Ни-
колаева // Лингвистика на исходе 20 века: итоги и перспективы. – М. : Изд-во МГУ, 
1995. – Т. 2. – С. 34.

7. Гальперин И. Р. О понятии «текст» / И. Р. Гальперин // Лингвистика текста: Матери-
алы конференции. – М. : МГПИИЯ, 1974. – Ч. 1. – С. 67.

8. Торсуева И. Г. Теория высказывания и интонация / И. Г. Торсуева. – М. : Наука, 
1976. – С. 59.

9. Дресслер В. Синтаксис текста / В. Дресслер // Новое в зарубежной лингвистике. – 
М. :1978. – Вып.8 : Лингвистика текста. – С. 121, 116.

10. Мартине А. Основы общей лингвистики / А. Мартине // Новое в зарубежной линг-
вистике. – М. :1963. – Вып. 3. – С. 370.

Дмитрієва Т.А., канд. філол. наук, доцент
Єльцова С.С., старший викладач
Приазовський державний технічний університет, Маріуполь

УСНИЙ ТЕКСТ ЯК СИСТЕМНО-СТРУКТУРНЕ УТВОРЕННЯ
У статті надано аналіз наукової літератури з питання членування усного та пи-

семного тексту, розглянуто основні наукові передумови і теоретичні положення, що 
дають можливість зробити попередню оцінку інформативних і структурних характе-
ристик тексту, і різних аспектів його розгляду. На основі проведеного аналізу наукових 
робіт надано характеристику усного тексту та показано різницю між сверхфразовою 
єдністю та текстом.

Ключові слова: рівні мовної системи, письмовий текст, усний текст, мовні одиниці, 
просодичні характеристики тексту, сверхфразова єдність.

Dmitriyeva T., Ph. D (Linguistics)
Yeltsova S., senior lecturer
Priazover state technical university, Mariupol

ORAL TEXT AS A SYSTEM-STRUCTURAL FORMATION
The article represents the analysis of scientifi c literature on the problem of partitioning 

of the oral and written text. The main scientifi c prerequisites and theoretical issues, making it 
possible to perform a preliminary evaluation of informative and structural characteristics of a 
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ВІДТВОРЕННЯ КОНЦЕПТУ «ПРИСТРАСТЬ» В УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ 

РОМАНІВ «ГРОЗОВИЙ ПЕРЕВАЛ» ЕМІЛІ БРОНТЕ ТА «ДЖЕЙН ЕЙР» 
ШАРЛОТТИ БРОНТЕ

У статті досліджується поняття концепту та різні підходи до його вивчення. Роз-
глядаються методи виокремлення концепту в художньому творі та домінування кон-
цепту ПРИСТРАСТЬ на матеріалі романів «Грозовий перевал» Емілі Бронте та «Джейн 
Ейр» Шарлотти Бронте, а також аналізуються способи їх відтворення в українських 
перекладах.

Ключові слова: концепт, свідомість, пристрасть, готичний елемент, метафора.

Вивчення поняття концепту є доволі цікавим та об’ємним завданням, адже саме через 
концепт автор може більш глибоко передати певну палітру почуттів за допомого різно-
манітних лінгвістичних прийомів. Концепт являє собою когнітивне явище, зміст якого по-
лягає у наступному. Концептуалізація - це когнітивно-семантичний процес перетворення 
зовнішніх одиниць у внутрішні за допомогою правил ментальної трансформації. Це про-
цес структуризації знань та досвіду, який приводить до створення концептів [5: 20-21].

Для дослідника, який дає найменування текстовому концепту, необхідно вкласти 
у назву наступні характеристики: а) стислість (одне слово або дуже коротка фраза); б) 
змістовність (максимально можлива передача змісту тексту; таким чином, найменування 
концепту має ознаки резюме); в) модальну оцінку змісту тексту (таким чином, наймену-
вання концепту має ознаки відзиву про зміст тексту) [4: 19] .

 На думку О. Селіванової концепт розглядають як інформаційну структуру свідомос-
ті, різносубстратну, певним чином організовану одиницю пам’яті, яка містить сукупність 
знань про об’єкт пізнання, вербальних і невербальних, набутих шляхом взаємодії п’яти 
психічних функцій свідомості й позасвідомого [6: 256]. 

 Досліджуючи романи сестер Бронте, а саме «Грозовий перевал» Емілі Бронте, та 
«Джейн Ейр» Шарлотти Бронте можна доволі часто спостерігати відчуття напруження, 
тривоги та фатальних почуттів. Відтак, виокремлення концепту ПРИСТРАСТЬ у зазна-
чених творах є закономірним. В українських перекладах зберігається дана тенденція за 
допомогою перекладу «Джейн Ейр» У. Григораш та «Грозовий перевал» О. Андріяш. 
Фатальні пристрасті часто можна прослідкувати в мовних елементах, використаними 
жіночими персонажами твору. Саме через пристрасть, що може граничити з безумством, 
читач сповна відчуває переживання героїв та їх настрій, що, в свою чергу несе певний 
готичний елемент у творі. 

Характерним готичним елементом на позначення фатальних пристрастей є викори-
стання метафор, наприклад:

 “I had not intended to love him; the reader knows I had wrought hard to extirpate from 
my soul the germs of love there detected; and now, at the fi rst renewed view of him, they 
spontaneously revived, great and strong! He made me love him without looking at me” [7: 17]. 
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“Я не збиралася закохуватися в нього, читач знає, як ревно я викорінювала зі своєї душі 
зерна цієї любові. Та варто мені було побачити його знову, як вони зненацька ожили, за-
зеленіли і зміцніли! Він закохав мене в себе, навіть краєм ока не глянувши в мій бік” [2: 22].

У наведеному прикладі бачимо, що складна метафора wrought hard to extirpate from 
my soul the germs of love в тексті оригіналу відтворюється в перекладі ревно я викоріню-
вала зі своєї душі зерна цієї любові. Під час перекладу метафори один лексичний елемент 
був випущений, що може пояснюватися частковою заміною образу та архаїчністю еле-
мента wrought. 

Часто готичний елемент може підсилюватися за допомогою наростання пристрастей 
та градації почуттів, що є притаманною рисою при передачі відчуття фатальних при-
страстей як жанрової домінанти роману. Особливо це можна простежити при досліджен-
ні відображення метафор в тексті перекладу, наприклад: 

“What a consternation of soul was mine that dreary afternoon! How all my brain was in 
tumult, and all my heart in insurrection!” [7:12].

“Того жахливого вечора моя душа заціпеніла від страху! Мозок бунтував, а серце 
повстало” [2:14].

У даному прикладі можна спостерігати метафору a consternation of soul, що в тексті 
перекладу відображена метафорою душа заціпеніла від страху. Таке вираження метафо-
ри в перекладі є показчиком того, що перекладач звертається до прийому реметафориза-
ціїї задля адекватної та влучної передачі почуттів персонажів. 

У романі Емілі Бронте «Грозовий перевал» головними дійовими особами є Кетрін 
і Гіткліф, чия історія кохання зачаровує та хвилює читачів своїми емоціями та бурею 
почуттів. В тексті твору можна спостерігати багато проявів шалених пристрастей, що 
проявляються в мовному плані шляхом використання метафор на позначення болю, ран 
та сильних душевних переживань, наприклад: 

“I gave him my heart, and he took and pinched it to death; and fl ung it back to me. People 
feel with their hearts, Ellen, and since he has destroyed mine, I have not power to feel for him” 
[8:202].

“Я віддала йому серце, а він узяв його, зранив до смерті й віджбурнув геть. Люди 
відчувають серцем, Неллі; і відтоді як він убив моє серце, я не можу відчувати жаль до 
нього…” [1:215].

Тут можна спостерігати метафору pinched it to death, що в перекладі відображена 
метафорою зранив до смерті, отже можна прийти до висновку, що перекладач викорис-
товує прийом реметафоризації аби підсилити сильні почуття персонажів роману.

 Притаманним для перекладу є вживання свіжих метафор при відтворенні концепту 
ПРИСТРАСТЬ. В романі Емілі Бронте «Грозовий перевал» Гіткліф є уособленням як 
людини сильних почуттів, так і грізного господаря.

 На перший погляд він здається зовсім бездушним, але знайомлячись з ним ближче, 
ми можемо тільки захоплюватися глибиною його почуттів до Кетрін, які залишаються 
такими ж навіть після її смерті. В даному реченні можна спостерігати метафору на по-
значення сильних почуттів:

“He [Heathcliff] dashed his head against the knotted trunk; and, lifting up his
eyes, howled, not like a man, but like a savage beast being goaded to death with knives 

and spears” [8:213].
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 “Він бився головою об стовбур дерева і, звівши очі до неба, вив не як людина, а як 
дикий звір, якого замордували до смерті”[1:209].

У цьому реченні використана метафора goaded to death, що в тексті перекладу від-
творена шляхом реметафоризації, а саме, замордували до смерті. Дієслово goaded має 
значення підганяти, спонукати, стимулювати, підбурювати, а також дратувати. Від-
так, в перекладі спостерігаємо підсилення значення дієслова замордували, що посилює 
готичний елемент твору та є адекватним рішенням у даному контексті.

Характерним для тексту перекладу є відображення метафор із посиленням готичного 
елементу, а саме метафор, пов’язаних з сильними емоційними переживаннями, напри-
клад:

 “The gaping wound of my wrongs, too, was now quite healed; and the fl ame of resentment 
extinguished” [8:289].

 “Болючі рани моїх образ уже остаточно загоїлися, а полум’я обурення і гніву згас-
ло” [1:300].

 У вищезазначеному прикладі можна побачити, що метафора gaping wound of my 
wrongs, яка в тексті перекладу відображена шляхом реметафоризації болючі рани моїх 
образ, влучно відтворює образність та емотивність в даному реченні.

Інколи для відтворення фатальних пристрастей в перекладі перекладач використовує 
еквівалентний переклад на позначення душевних переживань героїв твору та доповнює 
його анафорою, наприклад:

 “But I tell you - and mark my words--you will come some day to a craggy pass in the 
channel, where the whole of life’s stream will be broken up into whirl and tumult, foam and 
noise: either you will be dashed to atoms on crag points, or lifted up and borne on by some 
master-wave into a calmer current...” [7:168]. 

 “Але я кажу вам – запам’ятайте мої слова, - одного дня ви опинитеся перед вузь-
кою ущелиною, де ваш життєвий потік закрутить і завирує, зареве і зашумить. І тоді 
одне з двох: або вас розіб’є вщент об скелі, або ж підніме на високій хвилі й перенесе в 
тихішу течію, як перенесло мене” [2:184].

З даного прикладу можна побачити, що дієслова whirl and tumult, foam and noise 
відтворені в перекладі шляхом еквівалентного перекладу, що використовується задля 
відображення душевних колізій, що відбуваються з персонажами романів. Перекладач 
використовує анафору закрутить і завирує, зареве і зашумить, що підсилює образність 
в творі.

Частотним в тексті перекладу є прояви готичного елементу на позначення фатальних 
пристрастей, що відображені в тексті оригіналу поетичним порівнянням, де головна ге-
роїня порівнює своє кохання до двох чоловіків, наприклад:

 “My love for Linton is like the foliage in the woods: time will change it, I’m well aware, 
as winter changes the trees”[8:98].

 “Моє кохання до Едгара Лінтона схоже на вбрання дерев у лісі: час змінить його, 
як зима змінює дерева” [1: 103].

В данному прикладі спостерігаємо поетичне порівняння like the foliage in the woods, 
що відображено в тексті перекладу схоже на вбрання дерев у лісі. Примітно, що імен-
ник foliage, який має словниковий відповідник листва дерев, листя відтворюється за 
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допомогою образу вбрання, а значить перекладач звертається до створення метафори для 
відтворення почуттів в творі.

Цікавим є приклад готичного елементу, що несе собою певну алегоричність:
“It was not the thorn bending to the honeysuckles, but the honeysuckles embracing the 

thorn” [8:102].
 “Не тернина схилилася до берізки, а берізка оповилася навколо тернини” [1:114].
У цьому прикладі емоційне напруження відтворюється проявом алегорії в тексті 

оригіналу. Цікаво, що honeysuckles, яке означає жимолость чи в іншому варіанті дерев-
ник перекладено як берізки. Деякі етнологи вважають березу російським символом та 
наділяють її певними рисами, що є характерними для російського світобачення. З іншого 
боку, вчені також стверджують, що береза є одним із символів України, що можна по-
бачити в численних народних казках, історії, повір’ях, обрядах та приказках. На думку 
Миколи Дмитренка береза символізує відродження, чистоту, святість, родючість, кра-
су, тендітність, скромність. Загалом береза ототожнює собою жінку, дівчину [3;2]. Цим 
можна пояснити вибір перекладача при відтворенні honeysuckles, адже в оригіналі ця 
рослина є алегорією на жіночне начало - Кетрін, а чоловіче – Гіткліф постає в образі 
тернини, героя, що має «тернистий», складний та колючий характер. Можна стверджу-
вати, що перекладач одомашнює образ шляхом транспозиції на конотативному рівні і 
використовує символічні для українців рослини, адже для читача рослина жимолость не 
викликає таких асоціацій як береза.

 При відтворенні мовних відповідників на позначення фатальних пристрастей в тек-
сті перекладу інколи спостерігаємо вилучення, наприклад: 

“Yet in what darkness, what dense ignorance, was the mental battle fought!” [7:121]. 
“Але в якій глибокій темряві й байдужості точилася ця боротьба!” [2:134]. 
Можна побачити, що фраза dense ignorance відтворена в перекладі іменником бай-

дужість, що не є адекватним, адже спостерігаємо вилучення епітета dense, що означає 
густий, щільний, компактний, а замість того використане слово байдужість. Крім того, 
іменник ignorance має значення неуцтво, неосвіченість. Таким чином, семантика вихід-
ного повідомлення відтворена невірно. 

Отже можна спостерігати, що концепт ПРИСТРАСТЬ займає чільне місце в романах 
«Грозовий перевал» Емілі Бронте та «Джейн Ейр» Шарлотти Бронте, що може свідчи-
ти про жанрову домінанту романів. Найчастотнішими способами відтворення концепту 
ПРИСТРАСТЬ, а саме позначення фатальних пристрастей в тексті перекладу є вживан-
ня прийому реметафоризації, еквівалентного перекладу, транспозиції на конотативному 
рівні та вилучення. В більшості випадків готичний елемент відтворюється адекватно або 
навіть посилюється. Але в тих ситуаціях, де мало місце вилучення, готичний елемент, як 
правило, послаблюється. 
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РОМАНОВ «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ» ЭМИЛИ БРОНТЕ И «ДЖЕЙН ЭЙР» 

ШАРЛОТТЫ БРОНТЕ
 В статье исследуется понятие концепта и разные подходы к его изучению. Рас-

сматриваются методы выбора концепта в художественном произведении и домини-
рование концепта СТРАСТЬ на материале романов «Грозовой перевал» Эмили Бронте 
и «Джейн Эйр» Шарлотты Бронте, а также анализируются способы их передачи в 
украинских переводах.
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DEPICTION OF THE CONCEPT «PASSION» IN THE UKRAINIAN 
TRANSLATIONS OF THE NOVELS “THE WUTHERING HEIGHTS” BY EMILY 

BRONTE AND “JANE EYRE” BY CHARLOTTE BRONTE
 The article investigates the term “concept” and various approaches to the study of such 

a phenomenon. Alongside with that we study the ways of handpicking the concept in a literary 
piece. We delineate the concept PASSION in the works by Charlotte Bronte “The Wuthering 
Heights” and Emily Bronte “Jane Eyre” and analyze the methods of its depicting in the Ukrai-
nian translation.

Key words: concept, conscience, passion, gothic element, metaphor.



201

©   Кастрица Е.А., Портнова-Шаховская А.В., 2017

УДК 811.161.3’373’36’42:398-053.2(476.2)
Кастрица Е.А., канд. филол. наук, доцент
Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины, Гомель
Портнова-Шаховская А.В., канд. филол. наук
Гомельский государственный медицинский университет, Гомель 

ДЕТСКИЙ ФОЛЬКЛОР ГОМЕЛЬЩИНЫ: ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЙ 
КОММЕНТАРИЙ К ТЕКСТАМ 

В данной работе мы рассмотрели закономерности грамматического функциониро-
вания лексики (в том числе изобразительной) в фольклорных текстах, зафиксированных 
во время фольклорных экспедиций на территории Гомельской области. Это исследова-
ние находится на стыке фольклористики (тексты определённых жанров), лингвистики 
(лексический и грамматический строй этих текстов) и литературоведения (средства 
создания художественного образа в фольклорном тексте). 

Ключевые слова: детский фольклор, заклички, приговорки, прибаутки, считалки, 
дразнилки, игры, лексико-грамматический комментарий.

Фольклор – самое выразительное проявление живой народной речи. Особой экс-
прессивностью отличается язык текстов детского фольклора (термин появился в отече-
ственной науке в середине ХІХ в., а его основное содержание установилось в 20-е гг. 
XX века), поскольку речь детей мало регламентирована психологическими и социаль-
ными табу: мышление и суждения ребёнка носят практически-чувственный характер [8: 
164-167]. К категории детского фольклора относят произведения, которые создают сами 
дети, играя или подражая взрослым (например, дразнилки, заклички, считалки); произ-
ведения традиционного фольклора взрослых, перешедшие в детский репертуар; произ-
ведения, созданные взрослыми специально для детей и усвоенные традицией (например, 
колыбельные). 

Изобразительная лексика в рассматриваемых нами текстах представлена словами 
с уменьшительно-ласкательными суффиксами, звукоподражаниями и междометиями. 
Слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами обычно имеют в своём значении 
эмоциональный, субъективно-оценочный компонент, который является выразителем мо-
дальности и позволяет более точно и ярко создать и передать художественный образ, 
тем самым усиливая эффект воздействия на слушателя. Звукоподражания и междометия 
способны непосредственно передавать чувства и эмоции авторов-исполнителей фоль-
клорных произведений. 

Родовые корни многих форм детского фольклора уходят глубоко в историю. Среди 
них небольшие песенки, предназначенные для распевания группой детей, – заклички < 
закликать «звать, приглашать, обращаться» (обращения к временам года, солнцу, дождю 
и другим явлениям природы) и приговорки < приговаривать (обращения к животным), 
пожалуй, самые древние. Заклички рождены языческой верой человека во всемогущие 
силы природы и призваны употребить магию слова для того, чтобы вызвать благотворное 
влияние природных стихий или предупредить их губительную силу (Сонейка, сонца, 
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выгляні ў аконца, / Пасвяці нам трошку, дам табе гарошку (запісана ў в. Насовічы 
Добрушскага р-на ад Серпікава Віктара Пятровіча, 1956 г.н.). Они в течение многих веков 
приобщали ребёнка к закономерностям земледельческого быта: когда малыш выполняет 
ту или иную работу, ему легче усвоить слова, связанные с ней. 

Явления природы в текстах закличек одушевляются (к ним обращаются с просьбами 
и пожеланиями), что психологически объясняет обилие обращений с уменьшительно-
ласкательными суффиксами. Тем самым выражаются детские эмоции радости, 
доверия, убеждённости в положительной основе жизни. Если для закличек характерно 
употребление подражаний звукам окружающего мира, то в текстах приговорок широко 
используются подражания звукам животных (сравн. русск. Кис, киска, кис, киска, 
/ Брысь на печку, брысь!). Заклички обычно сопровождаются жестами и действиями, 
которые должны усилить магический эффект. Основу морфологической структуры 
закличек составляют формы императива, а приговорок – личные формы или формы 
прошедшего времени глагола (Дожджык-дожджык, лупані, / Бабу з поля прагані. / А 
ты, баба, не зявай, / Бяры граблі і ўцякай (запісана ў в. Стоўпня Рагачоўскага р-на ад 
Атрохавай Т.В., 1982 г.н.); Бусел, бусел-клекатун, / Цягні бабу за нагу, / А дзеда за косы, 
/ Каб не бегаў босы [11: 217]; Дожджык, дожджык, перастань, / Я паеду на Кубань 
[11: 217]; Дожджык-дожджык секані, / Бабу з поля прагані. / Баба не баіцца – / За 
траву дзяржыцца (запісана ў г.п. Капаткевічы Петрыкаўскага р-на ад Батан Вольгі 
Мікалаеўны, 1934 г.н.); Буська, буська-клекатун, / Узяў бабау за каўтун, / Па балоце 
валачыў, / А ў карыце намачыў (запісана ў в. Кольна Жыткавіцкага р-на ад Гаўрыловіч 
Сцепаніды Цімафееўны, 1919 г.н.).

Синтаксически тексты закличек – это определённо-личные конструкции с 
обращением, а приговорок – диалог либо риторический вопрос. Сюжеты отдельных 
текстов закличек и приговорок включают сказочные мотивы (сказка «Лиса и пету-
шок»): закличка Сонейка-сонца, / Выгляні ў аконца, / Пасвяці патрошку, / Дам табе 
гарошку; приговорка Пеця-Пеця-Петушок, / Залаты грабяшок, / Што ты рана ўстаеш, 
/ Галасіста пяеш, / Дзеткам спаць не даеш? (запісана ў в. Стоўпня Рагачоўскага р-на ад 
Баран Е.А., 1940 г.н.). Сюжет некоторых приговорок социально обусловлен: Чыжык-
пыжык, дзе ты быў? / На базары водку піў. / Выпіў румку, выпіў дзве, / Закружыла ў 
галаве (запісана ў в. Стоўпня Рагачоўскага р-на ад Баран Е.А., 1940 г.н.). 

«Общий родовой признак детского фольклора – соотнесение художественного тек-
ста с игрой» [2: 188]. Следовательно, игра – ведущий жанр детского фольклора, кото-
рый, вовлекая ребёнка в словесную игру с быстрой сменой событий, развивает у него 
творческое воображение, формирует образное мышление и прививает навыки социали-
зации: «Гульней шмат, і ўсе па-разнаму цікавыя, забаўляльныя і нават пазнавальныя» 
(запісана ў в. Хімы Рагачоўскага р-на ад Батраковай П.І., 1925 г.н.). 

Лексика текстов игр общеупотребительная, обозначающая основные понятия быто-
вой и интеллектуальной деятельности человека, а композиция разнообразная. Во-первых, 
составной частью детских игр зачастую являются приговорки и заклички. В приговорках 
обычно закреплены правила игры: Палачка-шукалачка, / Я іду шукаць. / Каго першага 
знайду, / Таго за палачкай пашлю. [4: 141]. Заклички чаще являются зачином сюжетно-
ролевой игры: Пакойнік, пакойнік, / Умер ва вторнік, / У срэду ўставай, / За намі 
пабегай! (игра «У мерцвяца» запісана ў в. Мадора Рагачоўскага р-на ад Наумовіч З.П., 
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1934 г.н.); Кулю – кулю, баба! / Не выкалі глаза! / Глаз на паліцы! / Другі ў саланіцы (игра 
«Праткі (Хованкі)» запісана ў в. Мадора Рагачоўскага р-на ад Наумовіч З.П., 1934 г.н.). 
Присутствие подобных текстов среди детских фольклорных произведений подчёркивает 
целостность и цикличность жизненных процессов в сознании как детей, так и взрослых. 
Во-вторых, текст игры может строиться на прибаутке < баять «говорить» – небольшом 
диалогическом стихотворном высказывании иронического содержания. Прибаутки изо-
билуют повторами и аллитерациями, обращая внимание ребёнка на красоту звучания 
родной разговорной речи: Дзе стаіш? – У варот. / Што прадаеш? – Квас. / Шукай тры 
гады нас або Дзе жывеш? – У горадзе. / Што п’еш? – Мёд. / Што бярэш: камяшак ці 
грошай мяшок? – Грошай мяшок. / На грошах-та давіцца, / А на камешкі-та / Цар каціцца 
(игра «Жмурки» запісана ў в. Мадора Рагачоўскага р-на ад Наумовіч З.П., 1934 г.н.); 
Кацілася торба / З вялікага горба. / А ў той торбе / Хлеб, пшаніца, / З кім хочаш / 
Пажаніцца? [7: 342]. В-третьих, композиционный синтаксис текста может носить 
ассоциативный характер: Цэпі! – Кованыя! / Разарвіце нас! – Грышкам! (імя называюць) 
(игра «Цэпі кованыя (кандалы)» запісана ў в. Мадора Рагачоўскага р-на ад Наумовіч 
З.П., 1934 г.н.). В-четвёртых, текст ряда игр представляет собой словесную инструкцию: 
игра «Глухі тэлефон» («Пяць-шэсць чалавек становяцца ці садзяцца ў кружок ці радок. 
Вядучы гавора слова на вуха аднаму, а той, хто пачуў, перадае другому, і так да апошняга, 
а ён (апошні) гаворыць услых. Атрымліваецца вельмі весела» [10: 203]), игры «У шапкі» 
и «У песні» («Праводзілі дзве лініі. У сярэдзіну паміж лініямі станавіўся вядучы. Называе 
літару. Дзеці павінны былі перайсці на другую старану за лінію і пры гэтым спяваць 
песню на такую літару. Калі хто не ведаў песні, то павінен быў перабегчы, каб вядучы 
не паймаў, бо ён сам стане вядучым тады» [10: 203]). В-пятых, сюжет некоторых игр 
основан на сказке с повествовательно-диалогической структурой текста и эмоционально 
окрашенными обращениями (напр., воўкушка, каровушка): игра «Гусі-лебядзі» (запісана 
ў в. Мадора Рагачоўскага р-на ад Наумовіч З.П., 1934 г.н.). 

Для определения ведущего или распределения ролей в игре детьми используются 
считалки<считать (сравн. русск. диал. счетушки, счёт, читки, пересчёт, говорушки), 
которые, по словам Г.А. Барташевич, отличаются или законченным сюжетом, или 
намёком на происшествие, а многи из них “создают впечатление случайного сочетания 
слов, они не имеют понятного для нас смысла” [1: 27]: Эні-бэні, /Ракі-такі, / Турба-ор-
ба, / Сінці-брякі, / Дэо-дэо, / Краснадэо, / Бао. Энікі-бэнікі / Елі варэнікі. /Энікі-бэнікі-
раба, / Вінтэр-бінтэр-жаба (запісана ў в. Стараселле Добрушскага р-на ад Міхайлавай 
Анастасіі, 10 г.). 

В текстах ряда считалок появляются существительные, обозначающие исторические 
события, особенности социальных процессов: На залатом крыльцэ сядзелі / Мішка Гамі, 
Том і Джэры, / Дзядзя Скрудж і тры ўцёнка. / Выхадзі, ты будзеш Понка (запісана ў в. 
Пярэдзелка Лоеўскага р-на ад Івахненака Тані, 9 год); Сядзіць немец на паліцы, Лічаць 
дзеці на вуліцы: Айн, цвай, драй – Міша, вылятай! (запісана ў в. Стоўпня Рагачоўскага 
р-на ад Атрохавай Т. В., 1982 г.н.) Большое количество текстов, как показывает 
проанализированный нами фактический материал, основано на счёте: Раз, два, тры, 
чатыры,/ Пяць, шэсць, сем, восем, / Выйшла баба з доўгім носам. / А за бабай – сівы дзед, 
/ Выпытваць, колькі табе лет (запісана ў в. Прудаўка Добрушскага р-на ад Тумавай Ніны 
Клімаўны, 1924 г.н.). Синтаксической характеристикой считалок является параллелизм 
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в структуре предложений. Вероятно, такая форма произведения отражает психологиче-
ские особенности ребёнка, соответствует его восприятию действительности. Это одна 
из самых подвижных фольклорных форм, допускающая импровизацию и отражающая 
стремление ребёнка к словотворчеству. 

Двучастная смысловая структура и синтаксический параллелизм составляют 
лексико-грамматические характеристику такого педагогически обусловленного малого 
жанра детского фольклора, как дразнилки. Им свойственна обобщённость содержания: 
«На хлопчыкаў звычайна дражняцца так, нават калі яны і не Сяргей» (запісана ў в. 
Стоўпня Рагачоўскага р-на ад Атрохавай Т.В., 1982 г.н.). Некоторые человеческие имена 
являются основой для лексико-синтаксических (Сяргей-верабей, Андрэй-варабей, 
Лена-пена, Наташа-каша) и морфемных экспериментов (Віцяля): соответственно, 
эмоционально окрашенное приложение и процесс взаимопроникновения морфем (Лена-
пена, калбаса, / З’ела мышку без хваста; Дзядзя Федзя / З’еў мядзведзя, / А на Пасху з’еў 
калбаску... (запісана ў в. Пярэдзелка Лоеўскага р-на ад Івахненака Тані, 9 год)). Заметим, 
что высмеивание негативных черт характера человека осуществляется через параллель 
с образом животного, иногда и ассоциативно положительного: Сяргей-верабей / На кані 
катаўся. / Рукі-ногі паламаў, / Без трусоў астаўся (запісана ў в. Пярэдзелка Лоеўскага 
р-на ад Івахненака Тані, 9 год); Андрэй-варабей, / На кані катаўся, Рукі-ногі паламаў, / Без 
штаноў астаўся (запісана ў в. Сямёнаўка ад Кавалёвай Вольгі Кузьмінічны, 1925 г.н.); 
Віця, Віця, Віцяля, / З’еў карову і цяля, / І дванаццаць парасят, / Толькі хвосцікі вісяць [4: 
138].

Детский фольклор – это средство языковой характеристики народа в целом. Эти тек-
сты рассчитаны на зрительное восприятие и быстрое запоминание небольшими частя-
ми. Отсюда такие особенности произведений, как несложный, часто повторяющийся в 
текстах разных жанров и динамично развивающийся сюжет; чёткий внутренний ритм; 
звукопись как средство создания ярких художественных образов; простота синтаксиче-
ских конструкций; звукоподражания (один из доминирующих лексико-грамматических 
разрядов слов), используемые в том числе и для создания рифмы. Поэтика малых жанров 
фольклора предполагает широкое использование образных и эмоционально-оценочных 
средств, что и определяет простор для употребления изобразительной лексики в её ос-
новной, экспрессивной, функции. Изобразительные слова выполняют также ряд спец-
ифических функций, определяемых особенностями каждого конкретного жанра (его со-
держанием, формой, назначением). В нашей работе представлены результаты изучения 
закономерностей функционирования лексики в текстах следующих жанров детского 
фольклора: дразнилки, заклички, игры, прибаутки, приговорки, считалки. Рассмотре-
на роль слов определённых лексико-грамматических групп в звуковой и ритмической 
организации фольклорного текста. Использованы возможности сравнительно-сопоста-
вительного метода изучения лексики и грамматики: были привлечены отдельные тек-
сты русского фольклора; выяснено, что в текстах аналогичных жанров употребляются 
сходные изобразительные слова. Поскольку первое знакомство ребёнка с искусством 
слова начинается с фольклорных произведений, которые влияют на формирование норм 
его поведения, способствуют развитию речи через образцы литературного языка, обо-
гащают словарный запас образными выражениями, то закономерно и перспективно рас-
смотрение текстов детского фольклора как объекта изучения специалистами в области 
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различных научных направлений: истории, логопедии, педагогики, психологии, фило-
логии, фольклористики, этнографии. 
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ДИТЯЧИЙ ФОЛЬКЛОР ГОМЕЛЬЩИНИ: 
ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНИЙ КОМЕНТАР ДО ТЕКСТІВ

У даній роботі ми розглянули закономірності граматичного функціонування лексики 
(в тому числі образотворчої) у фольклорних текстах, зафіксованих під час фольклорних 
експедицій на території Гомельської області. Це дослідження знаходиться на стику 
фольклористики (тексти певних жанрів), лінгвістики (лексичний і граматичний лад цих 
текстів) та літературознавства (засоби створення художнього образу у фольклорному 
тексті). 

Ключові слова: дитячий фольклор, заклички, примовки, приказки, лічилки, 
дражнилки, ігри, лексико-граматичний коментар.
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CHILDREN’S FOLKLORE OF THE GOMEL REGION: 
GRAMMAR REVIEW OF TEXTS

In this work we have considered the regularities of the grammatical functioning of lan-
guage (including fi ne) in the folklore texts, recorded during folklore expeditions on the territory 
of Gomel region. This study is at the crossroads of folklore (texts of certain genres), linguistics 
(lexical and grammatical structure of these texts) and literary studies (the means of creating an 
artistic image in folklore text). 

Key words: children’s folklore, zaklichki, pregovori, jokes, rhymes, teasers, games and 
grammar review.
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ЯЗЫКОВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ В ПРОЦЕССЕ КОММУНИКАЦИИ

 В статье поднимаются вопросы, связанные с языковым воздействием в процес-
се коммуникации. Речь рассматривается как целенаправленное социальное действие, 
дискурс. Утверждается, что стратегия речевого поведения охватывает всю сферу 
процесса коммуникации, когда целью является достижение результатов. Отмечается 
прагматический потенциал языковых ресурсов различных уровней.

Ключевые слова: cубъект и объект речевого воздействия, поле субъективной мо-
дальности, стилистическая транспозиция, коннотация, метафора, интонационные 
конструкции, синтаксическая образность, сегментация, парцелляция.

Лингвистика рассматривает язык как систему, имеющую определенную струк-
туру, состоящюю из единиц и правил их функционирования. Этот подход прекрасно 
действует на любом языковом уровне. Попытки представить, что происходит с язы-
ком, если он «становится» речью, и определить правила функционирования языко-
вых единиц в потоке речи предпринимает дискурс-анализ. Э. Бенвенист [2] утверж-
дает, что с предложением мы оставляем язык как систему знаков и вступаем в другой 
мир, в мир языка как средства общения, выражением которого является дискурс. 
Н.Д. Арутюнова [3: 136 – 137] определяет дискурс как связный текст, обусловлен-
ный прагматическими, социокультурными, психологическими и другими факторами; 
текст, взятый в событийном аспекте; говорение, рассматриваемое как целенаправ-
ленное социальное действие. Дискурс – это речь, «погруженная в жизнь». Основная 
функция языка как коммуникативной системы – организация человеческих действий 
с помощью слов (символов).

 Субъект речи эксплицитно или имплицитно «присутствует» в тексте. Реципиент, бу-
дучи объектом речевого воздействия, декодирует сообщение, полученную информацию 
сопоставляет с собственной картиной мира и интерпретацией намерений субъекта речи. 
При этом всегда есть разница между кодированной и декодированный информацией. 

Человек, являясь субъектом и объектом речевого воздействия, пытается регулиро-
вать деятельность своего собеседника при помощи речи. Под этим мы понимаем не толь-
ко призыв к действию, но и влияние на принятие решений, на представления о мире, на 
систему ценностей и убеждений. Субъект речи кодирует информацию, т.е. то, что нахо-
дится в его сознании, представляет в виде когнитивных структур (фреймов, сценариев). 
Субъект речи сосуществует с потребителем информации, реципиентом. Координата «я» 
определяет важное для коммуникативных актов понятие интерсубъективности. Один из 
важнейших моментов интерпретации высказываний – многозначность «я». Для авторов 
конкретных речевых актов характерно стремление объяснить объективную ситуацию 
неким субъективным образом в зависимости от коммуникативных целей. Объективный 
мир путем трансформации в воображении субъекта оценивается, т.е. соотносится со 
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многими операторами, что создает в результате психологическую окраску речи – субъ-
ективную модальность.

Традиционный интерес вызывает анализ прагматического потенциала сообщения 
(текста), который связан с использованием языковых ресурсов различных уровней (лек-
сики, грамматики, фонетики). Тексты анализируются с позиций их собственной струк-
турной организации на разных уровнях описания. Категории морфологического уровня 
используются для создания поля субъективной модальности при условии их контексту-
альной образности. При использовании единиц лексического уровня в качестве прагма-
тических средств предпочтение отдается лексемы, которые являются актуализированны-
ми или имеют образную внутреннюю форму.

Актуализация лексических единиц в стилистическом контексте часто является ре-
зультатом неоднородности стилистической принадлежности лексем. Стилистическая 
транспозиция – прием сенсибилизации прагматической силы прагмем. Прагматическая 
сила прагмем тем больше, чем меньше частотность их употребления и чем меньше они 
ожидаемы в данной ситуации.

 Гэты краў, / А гэны краўся спраўненька / У правадыры, ў павадыры. / Астудзіў усіх 
/ Пясок сыры. / У народа памяць, як у страўніка. [1: 183]

 Пад стогам вочы звёў, ды цесляра / Спаконнаклопатны ўстурыў занятак –/ 
Стругаць нязломістых крывічанятак / Не толькі для свайго двара… [1: 192]

 Эффект экспрессивности часто достигается эксплуатацией внутренней формы сло-
ва. Коннотация «накладывается» на высказывание, что делает его двухплановым, позво-
ляет выделить объективно-модальные и субъективно-модальные значения лексемы. Вы-
бор коннатативной модальности – свидетельство того, что автор речи заинтересован не 
столько в квалификации того, что принадлежит миру, сколько в интерпретации оценки.

 На кладах дазволіць журбе / Прарасці маладою травою / І замену знойдзе табе / 
Несуцешнай удавою. [1: 112]

 Бог чалавеку дае радзіму, / Як ласку нябесную / І пакаранне… [1: 158]
 Активно внутренняя форма эксплуатируется в процессе употребления метафоры. 

Метафора возникает как результат авторского переосмысления значений слов. Причины 
использования метафоры вытекают из стремления, с одной стороны, к точности, с дру-
гой, к эмоциональному выражению мысли с максимальной эффективностью.

 У гмахах далягляду на страсе / Галосіць мройна певень прадчування. / Тым часам 
самаўпэўненая пані / Сябе й зняверанасць сваю нясе. / Садзіцца самаўладна на куце – / 
Хай рассыхаецца ў двары карэта. / І старасцю завецца пані гэта, / Прывабная ў апошняй 
пекнаце. [1: 254]

 Наиболее выразительными средствами создания поля субъективной модальности 
являются единицы синтаксического уровня языка. В процессе образования поля субъек-
тивной модальности важную роль играют интонационные конструкции, так как природу 
восклицательных предложений и риторических вопросов определяет эмоционально-
оценочное содержание (модус). Интонационные конструкции широко используются как 
способ сосредоточить внимание читателя, они не столько информация, сколько отраже-
ние эмоционально-волевой сферы психики субъекта речи.

 Ці мы жывем, / Ці толькі страх лагодзім, / Свой страх, / Што непазбежнаму 
слугуе? / Ці паміраем мы, / Ці адыходзім / З адной краіны ценяў / У другую? [1: 129 
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 Усилению выразительности и преодолению стандарта способствует использование 
экспрессивных синтаксических конструкций с элементами перестановки и перечисле-
ния. Предложения с обратным порядком слов, перечислительные конструкции, такие 
разновидности повтора, как анафора, эпифора, симплоика, композиционный стык и др. 
рассчитаны на эмоциональное воздействие. Структуру образует стилистический кон-
траст между «обычной» речью и отклонением от нее. План содержания усиливается пу-
тем обновления плана выражения. Актуализация определенных синтаксических моде-
лей представляет собой так называемую «синтаксическую образность», влияние которой 
на реципиента значительное. За своеобразной синтаксической конструкцией не только 
индивидуальная форма выражения, но и средство выражения мыслей с максимальной 
эффективностью. 

 Прагнем жывой вады / Набраць аднойчы ў запас. / Молім злітавацца гады, / А яны 
ўжо не чуюць нас… [1: 252] 

 Экспрессивностью характеризуются и конструкции с парцелляцией и сегментацией, 
связанные по происхождению с устной речью. Часто они представляют собой стили-
стический прием, использование которого продумано и мотивировано коммуникативной 
задачей.

 Зноў хатнік дыхае нада мною. / Зноў тупае дваравік у двары. / Кон адварочваецца 
спіною. / Да пары. [1: 30]

Стратегия речевого поведения охватывает всю сферу процесса коммуникации, когда 
целью является достижение определенных долговременных результатов. Речь является 
целенаправленнм социальным действием, дискурсом. Прагматический потенциал лекси-
ческих и синтаксических средств языка очень высок.
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МОВНІ ВПЛИВИ У ПРОЦЕСІ КОМУНІКАЦІЇ
Стаття порушує питання, пов’язані з впливом мови в процесі спілкування. Мова 

розглядається як цілеспрямована соціальна дія, дискурс. З’ясовується, що стратегія 
мовної поведінки охоплює весь спектр комунікаційного процесу, де мета полягає в тому, 
щоб досягти результатів. Прагматичний потенціал мовних засобів різних рівнів відзна-
чається.
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стилістична транспозиція, конотація, метафора, інтонаційні конструкції, синтаксич-
на образність, сегментація, парцеляція.



210

©   Севиндж Шакир кызы Шукюрлю,  2017

Ermakova E., PhD, docent
F. Skorina state university , Gomel

LINGUISTIC INFLUENCE IN THE COMMUNICATION PROCESS
The article raises questions related to the language impact in the communication process. 

Speech is seen as a purposeful social action, discourse. It is argued that the speech behavior 
strategy covers the entire scope of the communication process, where the goal is to achieve 
results. A pragmatic potential of linguistic resources of various levels is noted.
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СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ КОНЦЕПТА «ПЛОХО» В АНГЛИЙСКОМ И 
АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ ЯЗЫКАХ

Люди испокон веков разделяли виденное на две части: на хорошее и плохое. Свет, 
дождь, солнце, земля и ряд других вещей людьми воспринимались как добро и благо, а 
противоположные явления – как темнота, засуха, наводнение, землетрясение, болезнь, 
хищник и ядовитые животные воспринимали как объекты и явления, имеющие негатив-
ную коннотацию. Можно сказать, что концепты плохо-хорошо практически не изучались 
на основе материалов английского и азербайджанского языков. Однако в философии, 
в литературе и фольклоре они достаточно изучены. Именно поэтому мы, прежде чем 
рассмотреть проявление концепта «плохо» в английском и азербайджанском языках, рас-
смотрим как отражается концепт «Pislik (злодейство)» и «Şər (зло)» в философии и лите-
ратуре. Проблема зла испокон веков волновала умы людей, во главе с теологами и фило-
софами, и в связи с этим появилось на свет множество художественных произведений. В 
целом зло в религиозной философии использовано в двух различных формах: 

Этическое и природное зло. Зло, проявляющееся как обман, клевета, гнёт, убийство 
и т.д., принимаются как этическое зло; зло, исходящее от природы, такие как землетря-
сение, засуха, наводнение, цунами и т.д. воспринимаются как природное зло (1, с.25).

В различных религиях мира к концепту «зло» имеются различные подходы. Еще до 
нашей эры борьба добра и зла в дуализме нашло свое отражение в зороастризме. По дуа-
лизму две силы, управляющие вселенной, бог добра Гермес и бог зла Ахриман постоян-
но пребывают в противостоянии. В зороастризм мир – это сцена постоянной борьбы до-
бра и зла. Основная идея дуализма – борьба добра и зла на земле. В зороастризме белый 
цвет олицетворял силы добра, а черный – силы зла. Поэтому Гермес считается символом 
дня, а черный Ахриман – символом ночи. В священных книгах также много написано о 
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концепте зла. В религиях бедствия и несчастья отражены как «послание» людям для их 
приглашения к дисциплине или же как скрытые средства приближения к божественному. 
В христианстве самое скверное зло связано с грехом Адама. По христианским учениям, 
Иисус, чтобы спасти человечество, был распят. В исламской религии определение значе-
ния и места добра и зла – логическая необходимость. Согласно мусульманским мысли-
телям, «Данная проблема в мыслительной истории ислама исследована во всех направ-
лениях. Даже, по мнению некоторых мыслителей, мусульмане не просто интересовались 
данной проблемой, но и в отличие от Запада, нашли ее решение» (2, с. 496). 

Трудно сказать, что понятие зла в исламе такое же систематическое, или парадиг-
матическое как и на Западе. Пояснение зла исламскими мыслителями основывается на 
Коране. В связи с причинами зла, в Коране описывается два фактора. Один из них – на-
казание, а другой – испытание. В Коране описывается испытание человека не одними 
вещами, а разными. В священной исламской книге Коране достаточно слов, аятов, поня-
тий, связанных с добром и злом. 1. В Коране к сфере добра относятся такие понятия, как 
блаженство, здоровье, радость и другие мирские блага, к которым стремятся люди. 2. Ко 
злу относятся такие вещи, как нищета, муки и другие трудности с которыми встречаются 
люди (3, с.45). Некоторые слова в Коране, связанные со злом, скверной использованы в 
связи с испытаниями на том свете. 

1. Беда. Беда на нашем языке ассоциируется с такими понятиями, как горе, грусть, 
печаль, скорбь, тоска, кручина, горесть, прискорбие, огорчение, наказание, трудность.. 
Первое значение слова «горе» было «искажать». В дальнейшем слово «горе» стало ис-
пользоваться в значении зла, потому что испытание, наряду с добром, может быть свя-
зано и со злом. Бог, наряду с добром, может испытывать свое создание и злом. Слово 
«горе» в Коране использовано в смысле «грусть, трагедия, нужда и трудность». Страш-
ные муки, которым дети Израиля были подвержены фараоном, называются «Великая 
трагедия» и «открытая трагедия». 

 Среди понятий Корана, связанных со злом, имеется также слово «Фитне» (интри-
га). Истинное значение этого слова на арабском языке означает «отсеивание плохого от 
хорошего путем расплавления на огне серебра, золота и т.д.). последующие значения 
слова «фитне» также произошли от этого первого значения. Если присмотреться к клас-
сическим словарям, то слово «фитне» означает «испытание, материальные и духовные 
нужды, горе, грусть, испытание трагедией, грех, сбиться с пути, богохульство, мучение, 
распутство, сумасбродство, тяготы, имущество, дети и различия людских мыслей. Одна-
ко, это слово в основном использовалось в значении «зла» (4, с.56).

В Коране в 34 аятах использовано слово «фитне», а в 26 аятах указаны те, кто прои-
зошли от него. Понятия добра и зла больше всего используются в Коране. В 176-и местах 
говорится о добре. В 25 аятах использовано слово зло. В Коране имеет место 25 аятов, 
связанных со злом (3,с.38).

Такие мыслители, как Augustine, Авиценна, Газели и Thomas, расценивали само по 
себе зло не как сущность, а как отсутствие добра. На тему пояснения зла у мусульман-
ских мыслителей имеются различные подходы. Часть мыслителей расценивали зло как 
отсутствие добра. Часть мыслителей утверждали, что создателем зла, так и создателем 
добра является Всевышний. Хотя философ Лейбниц и утверждал, что данный мир яв-
ляется самым лучшим миром (5, с.79), однако другой философ, Юм утверждает: в мире 
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зла больше чем нужно, и глупо говорить о совершенстве этого мира, когда в нем столько 
зла (6, с.203). Великий восточный мыслитель Фараби вопрос зла толкует таким образом: 
«Из-за маленького зла нельзя покидать большую доброту. Например, дождь сам по себе 
является концептом добра, однако из-за дождей бывают наводнения, рушатся дома, что 
приводит к бедствиям» (7, с.41-42).

Огонь, пламя – это хорошо. Из-за его полезных качеств, мы порой иногда можем за-
крывать глаза на его негативгые стороны. Изобретение атома само по себе не зло, однако 
его использование не в энергетической сфере, а как оружие – уже зло. Исходя из этого, 
можно сделать вывод о том, что для нас кажется злом, в действительности может и не 
быть злом. Есть такая азербайджанская пословица “Hər şərin içində bir xeyir vardır” (в 
каждой беде есть частица пользы). Интересно, что философы утверждают о трех по-
лезных свойствах зла: 

1. Зло и трудности необходимы для проявления всей красоты вселенной; 2. Красота 
по сравнению с безобразием всегда бросается в глаза, если бы не было безобразия, то 
красота и доброта не имели бы никакого смысла; 3. Третья польза зла и несчастья в 
том, что иногда безобразие – начало сущности красоты. Внутри трудностей и трагедий 
сокрыто счастье. Точно также, как и в счастье иногда спрятано несчастье. Это формула 
вселенной. В связи с данной темой в Коране имеется такой аят: «Он обвивает ночью день 
и обвивает днем ночь» (1,с.25).

Хотя самые весомые произведения о проблемах зла и добра написаны исламскими 
мыслителями, однако роль западных мыслителей в описании некоторых категорий «Про-
блемы зла» огромна. По мнению Авиценны, Бог не является причиной зла. Доброта и зло 
не полностью отличаются друг от друга. Они как бы внутри друг друга, они граничат» (8, 
с.89). А Гераклит описывает злые деяния, как последние условия, реализующие добро 
(9, с.90). Сократ, характеризуя зло как противник добра, разделил сущности вселенной 
на хорошие и плохие. Наука, образование, медицина – это хорошо, противоположные к 
ним – плохо (10, с.37).

Первым ученым мыслителем в западном христианстве, занимающийся проблемой 
зла является Августин. По мнению Августина, Зло ни что иное как отсутствие добра. 
Например, болезнь и раны в здоровом теле – это отсутствие здоровья. Концепт «худа» и 
«зла», оставивший глубокий след в нашем сознании, находит свое отражение в широком 
виде в литературе, в фольклоре. Двустороннее противостояние в литературе происходит 
не только вокруг идеи борьбы добра и зла, поскольку двустороннее противостояние про-
является не только как один из основных источников направлений идей, но и систем об-
разов» (11, с. 58). В литературе и фольклоре полюса добра и зла соединяются, охватыва-
ют в себе и положительные, и отрицательные свойства. В фольклоре противоположность 
добра и зла, хорошего и плохого изучены ученым Мухтаром Казымоглы. По его мнению, 
независимо от представления добра и зла, от положительности или отрицательности, 
мы часто становимся свидетелями воссоздания параллельности образов в фольклоре. 
Силы, представляющие зло, функционируют параллельно. В дополняющих друг друга 
положительных образах, и в дополняющих друг друга отрицательных образах возможно 
некое раздвоение (11,с.44).

В «Китаби Деде Коркуте» выражение “ağı –qaralı seçilən çağ” (время отличия бело-
го от темного») использовано в значении «время зари, полутьма рассвета»: Постепенно 
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выражение ağı qaradan seçmək” (отличать темное от белого) стало использоваться для 
обозначения наступления вечера. Выражения, связанные с черным и белым в англий-
ском и азербайджанском языках, отражают в себе концепты добра и зла. Азерб. qara gün 
qaraldar, ağ gün gün ağardar (темные дни наводят грусть, а светлые – радость); qara 
günün ömrü az olar (черная полоса в жизни бывает короткой); qəlbinə qara daş basmaq 
(наводить черные мысли); ağ gün ağlamaq (думать о светлых днях); ağ günə çıxarmaq 
(вывести к светлому будущему); ağa ağ, qaraya qara demək (нужно называть своими 
именами, черное – черным, а белое – белым); Англ.: black ship – черное лицо; black and 
white – в открытую, сказать прямо в лицо; white lie-белая ложь. Концепты «добро» 
и «зло», будучи объектами достаточного изучения в философии и литературе, в вер-
бальных выражениях английского и азербайджанского языков находят свое отражение 
в стабильных словосочетаниях, в пословицах, известных фразах. Прежде чем изучить 
средства выражения концепта «зло», хотим рассмотреть смысловые оттенки объекта на-
ших исследований – слова «худо», «зло» на английском и азербайджанском языках. В 
первую очередь, что означает на азербайджанском языке слово «плохой» и в каких значе-
ниях оно используется. Рассмотрим его. Pis (плохой). Прилаг. 1 Лишенный положитель-
ных качеств, неудовлетворительный, не удовлетворяющий каким-нибудь требованиям, 
оказывающий отрицательное влияние; худшее, плачевное (нехватка хорошего). Плохая 
еда, плохой почерк, плохая погода.// Не хорошо знающий свою работу, неопытный; 
2. Дурной, подлый, мерзкий, подлый, предатель. Плохой человек; изнурительный, уг-
нетающий, давящий, тяжелый, гнусный, неприятный (12, с.210); Pislik (злодейство): 
1. Обстоятельство и качество плохого (противоположность хорошего). 2. Плохое дело, 
подлость, ничтожество, плохой поступок, плохое деяние; şər (зло) - 1. Злодейство, ни-
чтожество, плохой поступок, плохое деяние. Добро и зло – нет худа без добра (посло-
вица); 2. Клевета, выдумка, каверз, интрига, беда, бедствие. Üstünə şər atmaq- üstünə 
böhtan atmaq (оклеветать, наговорить на кого то); Şərə düşmək- dayanıb durduğu yerdə, 
nahaqdan böhtana, iftiraya məruz qalmaq, böhtana düşmək (ни с того, ни с сего быть окле-
ветанным) Şərə salmaq- iftira edərək, böhtana salaraq dolaşdırmaq (наговорить на кого-то, 
оклеветать, заманить в ловушку). Bir təhər elə onu şərə sal öldürək(Qurbani) (как-нибудь 
замани его, чтоб убить); şər qarşışmaq (qovuşmaq)- qaranlıqlaşmaq, qaranlıq düşmək, qaş 
qaraımaq (наступление темноты, ассоциируется с торжеством темных сил). Как видно, 
компонент «зло» - синоним компонента «темнота». В самом слове «темнотаесть значение 
зла, плохого; Şəri başdan uzaqlaşdırmaq – xata-balanı özündən üzaqlaşdırmaq, gözlənilən 
böhtanın, iftiranın qarşısını almaq, özünü xətərsizləşdirmək (уберечься от зла, быть подаль-
ше от беды). Напр. Bir gədənin birinə əlli manat verə bilməzsiniz ki, bir gecənin içində şərini 
başınızdan uzaqlaşdırsın (M.С.Ордубади) (не можете заплатить этому подонку, чтоб на 
одну ночь оставил вас в покое). 

Как видите, в азербайджанском языке смысловые оттенки слов “pis”, “şər” (худо, 
зло) слишком богатые и разнообразные. 

В английском языке у слова “bad” имеются приведенныне ниже значения. Сначала 
рассмотрим смысловые оттенки слова “bad” по Оксфордскому словарю. Bad(worse, 
Worst)-1.of a low standard; 2.wicked, immoral; 3.unpleasant; 4.(of things that are undesir-
able)serious; severe; 5. (of food) rotting or rotten; 6.unhealthy or diseased; 7. Harmful; 8. Be 
in sb”bad books; be bad luck be unfortunate; bad blood hate or anger; go from bad to worse 
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become even worse; have a bad night. (13,с.26); Evil- (adj)wicked, harmful; evil(n)wicked-
ness, Very bad thing, evilly(adv) (13,с.143). 

В двуязычном англо-азербайджанском словаре также дано широкое объяснение слово 
«bad и evil». Bad.1. плохой, скверный, дурной, тяжелый; 2. Некультурный, беспорядоч-
ный, невежа; 3. Гнилой, сгнивший, протухший; 4. Неискренний, бесчестный, бессовест-
ный; 5. Мерзкий, омерзительный; 6. Неудобный, ненужный, неподходящий, вредный; 
7. Поддельный, искусственный, выдуманный; 8. Неудачный, невозможный; 9. Ошибка, 
обман, неточный; 10. Bad (at) – неопытный, слабый, неспособный. Bad at fi gures- слабый 
в арифметике. to be bad at tennis; 11. Твердый, острый, тяжелый; 12. Злопамятный, злой, 
нервный, раздраженный; to give smb.a-look- разгневанно/ злобно/озлобленно на кого-то 
смотреть; 13. to make ~blood between persons – посеять между людьми вражду, панику; 
14. to keep~hours – вести ненормальный образ жизни, поздно ложиться и поздно вставать; 
to be in a~way – дурная весть; 16. from~to worse – ухудшаться; 17. to exchange the~for bet-
ter – навести порядок в делах; bad is the best- ничего хорошего не предвидется. 

Evil.1. злодейство, злодеяние, плохое дело, зло. Evil comes from evil- зло порожда-
ет зло; to return good for~ платить добром на зло; 2. недостаток, изъян, дефект, порок, 
распутство. To lead a life of~ вести распутный образ жизни; to correct the ~s of the sys-
tem – устранять недостатки системы; 3. Трагедия, беда, бедствие, неудача; 4. Грех, порок, 
вина, гнусность, порочное дело. To shun~ = быть далеким от порочного/стыдного дела 
(14,с.210).

По мнению Роберта М. Адамса, слово “evil” в английском языке, наряду с использо-
ванием в значении о ненужных, бесполезных вещах, столетиями философами и теолога-
ми использовалось как слово, обозначающее злые деяния, злодейства. По этой причине 
у этой лексической единицы много значений (15, с.1).

Другой английский ученый Richard Swinburne isə, говоря о понятии «злодейства», 
отмечал его использование при описании поведения и характера, и при описании обсто-
ятельств и положений. Ученый далее отмечает, что в английском языке противополож-
ностью слова “good” используется вместо “evil” слово “bad” (16, с.24). О возможностях 
языкового выражения концепта «плохо» на английском языке различные английские 
ученые выдвигали свои мнения, которые будут анализированы в наших следующих ис-
следованиях (17;18;19;20;21). Рассматривая понятия, связанные с «Pis və pislik» (плохо 
и злодейство) мы видим, что в тюркских языках понятие злодейства больше всего ха-
рактерно для понятий морального и этического злодейства. Западные люди болезни и 
природные катастрофы преподносят как физические и природные злодейства. Однако в 
понятиях всех тюркских народов они воспринимаются не как злодейство, а как бедствие 
и трагедия (1, с.10). 

 Современный английский и азербайджанский языки богаты выражениями концепта 
«худа» и «зла». Если присмотреться к лексическому фонду обоих языков, то становим-
ся свидетелями того, что в этих языках выражения, отражающие этические злодейства, 
составляют преимущество. Азерб. язык: ağzını bədə açmaq, nəhs gətirmək, bəd gətirmək 
(накликать беду, накаркать) (14,с.18); Xeyir gələn yerə papaq(barmaq) tıxamaq//İşıq gələn 
yerə barmaq tıxamaq-özünə ziyan vurmaq, öz xeyrini bilməmək (не пилить сук, на кото-
ром сидишь, не злорадствовать, не знать свою выгоду); Xeyir-bərəkəti çəkilmək-ruzisi az 
almaq, evə alınan ruzinin bərəkəti olmamaq-süfrəsinə haram əl dəymək (потерять благодать, 
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лишиться достатка) (14,с.150); Pis günə düşmək(qalmaq)- vəziyyəti pisləşmək, sıxıntı 
çəkməkdən arıqlamaq-yaman günə düşmək(qalmaq) (наступление худших дней, переживать 
плохие дни, исхудать) (14,с.226); Şər atmaq kimisə haqsız yerə, qəsdən günahlandırmaq, 
ləkələmək, yalan danışmaq-qara yaxmaq, böhtan atmaq (наговорить на кого-то, окле-
ветать, очернить, говорить неправду) (14,с.246); Şər qarışmaq-hava tədricən qaralmaq, 
toranlıq düşmək, qaranlıq düşmək (постепенное наступление темноты) (14,с.246); Şərə 
düşmək- səhvən haqsız yerə günahlandırmaq, nahaq yerə qan düşmək (быть без вины окле-
ветанным) (14,с.246); Pis günə qoymaq(salmaq) -Ağır və çətin vəziyyətə salmaq, korlamaq, 
xarab etmək-yaman günə qoymaq(salmaq) (наступление плохих дней, худших дней, до-
вести до плохого состояния) (14, с. 226)-; Pis nəfəsə gəlmək (14,с.226)-baxışından ziyan 
çəkmək, nəzərə gəlmək, işi avand olmaq; uğursuzluq baş vermək; tərs gətirmək, bəd gətirmək 
(быть сглаженным, неудачные дела, сглаз, порча, плохая энергетика); Pis üz göstərmək 
(14,с.226)-üz göstərməmək (показать не доброе лицо, показать обратную сторону лица); 
Şərə salmaq-günahsız yerə kimisə dolaşıq, mübahisəli bir işə qatmaq, ilişdirmək-başına bəla 
açmaq(gətirmək), işə salmaq, qanını üstünə salmaq (на кого-то наговорить, заклеймить, 
очернить, оклеветать, впутать в историю) (14,с.246); Şər-şəbədə qoşmaq (14,с.246)- 
Kiminsə haqqında haqsız yerə söz-söhbət, mənfi  rəy yaratmaq, iftira söyləmək-şər atmaq; 
Yaxşılığı itirmək-nankor olmaq, naxəlifl ik etmə, çörəyi itirmək, çörəyi dizinin üstündə olmaq, 
naxələf çıxmaq (говорить о ком-то неуместные вещи, создавать о ком-то отрицательное 
мнение, оклеветать, наговорить, утратить добро, быть неблагодарным ребенком, терять 
хлеб насущный) (14,с.271). Англ. black as one is painted- быть плохим, как и думают о 
тебе. Young people are rarely black as they are painted in the media; As bad as all that-. быть 
плохим, таким как выглядишь; Stop cryng İt can`t be as bad as all that; (as)black as pitch- 
мрак, темнота. The night was as pitch.; (as) bilind as a bat – быть слепым, как летучая 
мышь. I`m getting blind as a bat. I can hardly read this page; (as)bold as brass – бесстыжий, 
беспечный, легкомысленный. She went up to her lover`s wife bold as brass; Ask for it- .разг. 
впутать себя в дурное дело, чешутся рожки, пренебрежительно, играть с огнем, лезть на 
рожон; As wise as before – вернуться с пустыми руками, крах надежд; Be at each other’s 
throats- схватить друг друга за горло, вести жестокую борьбу; Beat smb. black and blue – 
избить кого-то жестоко, избить кого-то до полусмерти, искалечить кого-то, изувечить, не 
оставить на нем живого места, переломать все кости и т.д. 

В английском и азербайджанском языках концепт «плохо», наряду со стабиль-
ными словосочетаниями также очень часто используется в пословицах и поговорках. 
Азербайджанские пословицы: Pis söz qəlp puldur, yiyəsinə qayıdar; (Плохое слово, 
как монета, вернется к хозяину); İlanın ağına da lənət, qarasına da; (хороших змей не 
бывает); Qaradan tünd rəng yoxdur (темнее черного цвета нет); Pis olmasa yaxşının 
qədri bilinməz (если бы не было плохих людей, хорошие бы не выделялись); Pisi istəmir, 
yaxşıya da əli çatmır (плохое не хочет, а до хорошего рука не достает); Pis günümdə 
məni istə, yaxşı gündə istəyənim çox olar (люби меня в мои плохие дни, в хорошие их и 
так будет предостаточно); Ağ gün ağardar, qara gün qaraldar (темные дни наводят 
грусть, а светлые – радость); Zülm yerdə qalmaz (зло не останется безнаказанным); 
Zülm ilə abad olan ədl ilə bərbad olar (дом, построенный посредством угнетения,, право-
судием будет разрушен); Yaman günün ömrü az olar (у плохого дня жизнь короткая). 
Английские пословицы: An unfortunate man would be drowned in a teacup – на бедного 
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Макара все шишки валятся (22,с.56); A bad work man always blames his tools – у плохо-
го пильщика пила виновата (22,с.67); There is a black sheep in every fl ock – в семье не 
без урода; Leopard will never change his spots – горбатого могила исправит (23,с. 34); 
Don’t make a mountain out off molehill – не делай из мухи слона; Cheapest is the dearest.
Дешёвое дороже всего обходится.

 К концу исследования мы пришли к заключению, что концепт «худа», «зла» и вос-
точной, и в западной философии достаточно изучен, ученые об этом высказали различ-
ные мнения. В священных книгах – Коране и Библии, мы становимся свидетелями вы-
ражения «плохо» языковыми единицами. Даже в Библии встречались также стабильные 
выражения, отражающие концепт «плохо». Например, Ask for bread and be given a stone. 
Он просил хлеба, а вы дали ему камень; во время исследования мы видим, что концепт 
«плохо» проявляется широко как в философии, литературе и фольклоре, так и в языке. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Yaran Cafer Sadık. Kötülük ve Theodise, Ankara: Vadi Yayınları, 1997.
2. Tümer G. Asli Günah, D.Ġ.A, c. III. – с. 496.
3. Kiliç Huriye Kur’an’da insanin hayir ve şerle imtihani, Ankara, 2009.
4. Ardoğan R. Kelam Açısından Doğal Kötülüklerin İlahî Adalet ile Bağdaşırlığına İlişkin 

İzahlar, Birey ve Toplum, 2014. – cilt 4,sayı 8
5. Leizbniz. Monadoloji, (çev. Suut Kemal Yetkin), M.E.B, İst. 1997.
6. Hume David, Doğal Din Üstüne Söyleşiler, (Çev.: Mete Tuncay), İmge Yay., Ank. 1995. 
7. Nelson Pike, “Hume on Evil”, The Problem of Evil, (ed. Marily M. VeRobert M. Adams), 

New York:Oxford Univ. Pres, 1990.
8. İbn Sînâ, (1992). en-Necât. (Tah. Abdurrahman Umeyr). Beyrut: Dârul-Cîl.;2004, Ankara, 

Metafi zik, I, II.
9. Hick, J. Evil and the God of Love. London: Macmillan Press,1993.
10. Manafov R. John Hick`in din felsfesinde kötülük problemi ve teodiseİz Yayıncılık Lim-

ited Şirketi, 2007. 
11. Казымоглы M. Раздвоение образа в фольклоре (монография). – Баку: типография 

“Elm”, 2011. – 228 стр.
12. Пояснительный словарь азербайджанского языка в 4 томах 3. том. Восток – Запад, 

Баку, 2006. – 605 с.
13. Oxford Learner”s Pocket. Dictionary. New edition. Reprinted,Oxford University Press, 

1999. – с.26
14. Англо-азербайджанский словарь. – Баку: Восток-Запад. 2004. – 431 с.
15. Adams Robert Merriheü The problem of Evil, ed Marylin McCord Adams, Oxford: 

Oxford University Press, 1990.
16. Swinburne R. Provdence and the Problem of Evil, Oxford: Clarendon Press, 1998.
17. Radoslav A. Tsanoff. The Nature of Evil, New York, Macmillan Company, 1931.
18. McCloskey, H. J. God and Evil (Ed. Nelson Pike). New Jersey: Prentice-Hall, 1964.
19. Hick J. Evil and the God of Love. London: Macmillan Press, 1993.
20. Peterson M. God and Evil: An Introduction to the Issues. Colorado: Westview Press, 1998.
21. Davies B., The Thought of Thomas Aquinas. New York: Clarendon Press, 1993.



217

©   Науменко Л.О.,  2017

22. Исмаилзаде O. Англо-Азербайджанский словарь пословиц и поговорок, https://og-
tayismayilzada.wordpress.com/.../ingiliscə-azərbaycanca-atalar-..

23. Велиева Н. Англо-азербайджано-русский фразеологический словарь, Баку,2006

Sevindzh Shakir Shukyurlu
NASA, Baku, Аzerbaijan 

REALISATION OF CONCEPT “EVIL” IN THE ENGLISH AND AZERBAIJANI 
LANGUAGES

The article deals with the problem of realisation of concept “evil” in the English and Azer-
baijani languages. The author analyses English and Azerbaijani proverbs, sayings and other 
set expressions, their shades of meaning.
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КОНЦЕПТ «ПРИРОДА» НА МАТЕРІАЛІ МОВИ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ МАЛОЇ 
ПРОЗИ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ ПОЧАТКУ ХХ СТ. 

У статті розглядається смислова структура концепту «природа» на матеріалі 
мови художніх творів українських письменників початку ХХ ст. Основна увага 
приділяється особливостям просторового сприйняття об’єктів природи в українській 
мовній картині світу. Виділяються лексико-семантичні групи, які є вербалізаторами 
досліджуваного концепту. 

Ключові слова: концепт, етнокультурний концепт, просторовий код, лексико-се-
мантична група, лексико-семантичне поле.

Кожна епоха несе в собі переакцентацію естетичних та інтелектуальних вартостей, 
спонукає до перегляду чітких критеріїв, переоцінки мовних явищ у контексті певної на-
ціональної культури, дослідженні мови художньої літератури. Так, злам тисячоліть при-
ніс із собою нові погляди, концепції, вчення й повернув те, що довгий час замовчувалося 
або не бралося до уваги, в цей час народжуються нові підходи, нові погляди, в яких важ-
ливе місце посідають проблеми психології, підсвідомого і несвідомого. У центрі уваги 
українського модерного мислення знаходиться людина. 

У лінгвістиці нові підходи ґрунтуються на основі досліджень О.Потебні, В. Гум-
больдта і багатьох сучасних мовознавців: Ю. Апресяна, Н. Арутюнової, О. Ахманової, 
Ф. Бацевича, Р. Будагова, А. Вежбицької, В. Гака, С. Єрмоленко, С. Жаботинської, 
В. Жайворонка, В. Звегінцева, С. Кацнельсона, М. Комлєва, М. Кочергана, О. Кубрякової, 
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О. Леонтьєва, Л. Лисиченко, О. Селіванової, Ж. Соколовської, О. Ставицької, Ю. Степа-
нова, Д. Шмельова та ін.

Проблема дослідження концепту «природа» є актуальною на матеріалі мови 
художніх творів малої прози письменників початку ХХ ст. в українській мовній картині 
світу. Концептуальність є релевантною ознакою даного періоду творчості письменників. 

Мета статті – дослідити смислову структуру концепту «природа», його теоре-
тичне і практичне значення, визначити лексико-семантичні групи і лексичні складові 
концепту «природа», розкрити національно-культурну специфіку концепту, показа-
ти застосовність його на основі мови художніх творів українських письменників поч. 
ХХ ст., що ґрунтуються на комплексному та системному підходах до об’єкта вивчен-
ня малої прози, для художніх текстів якої характерними є «…фактичне / інформативне, 
практичне / непрактичне, банальне / вагоме, семантичне / несемантичне, пізнавальне / 
емоційне, комунікативне / некомунікативне і т.д. явище» [12: 83].

Наукова новизна даної розвідки полягає в тому, що в ній уперше в українській мовній 
картині проаналізовано концептуалізацію парадигми «природа» на матеріалі мови 
художніх творів малої прози українських письменників початку ХХ століття.

Наукова парадигма сучасної лінгвістики ґрунтується на різних підходах щодо вивчен-
ня мови, яка об’єднана загальним принципом антропоцентризму. Дослідження мовних 
одиниць з урахуванням антропоцентричного чинника, останнім часом набуває все більшої 
актуальності у сучасній мовознавчій науці. Актуалізації даного питання сприяє поняття 
концепт, що у самому розумінні цього слова співвідноситься з філософською концепцією 
В. Гумбольдта. За В.Гумбольдтом, «Мова – це світ, що лежить між світом зовнішніх 
уявлень і внутрішнім світом людини» [2: 68], мінімальний «квант знань» [7: 90], який 
конструює концептуальну картину світу носіїв тієї чи іншої мовної свідомості. Оскільки 
концепт співвідноситься із внутрішньою формою, то концептуальна система відображає 
світобачення людини і є результатом індивідуального пізнання навколишнього світу. У 
сучасній лінгвістиці концепт тлумачиться як «інформаційна структура свідомості, яка 
містить сукупність знань про об’єкт пізнання, вербальних і невербальних … функцій 
свідомості й позасвідомого» [9: 256]. Ю.С. Степанов розглядає концепт з аналізу його 
«внутрішньої форми» через вивчення «пасивних», або «історичних» прошарків концеп-
ту визначаються найбільш «активні» й «актуальні» [9: 96]. Різні погляди існують й щодо 
головних характеристик концепту. В.І. Карасик виділяє серед них комплексність, мен-
тальну сутність, ціннісність, умовність і розмитість, мінливість, обмеженість свідомістю 
носія, трикомпонентність (цінності, образи, поняття), багатомірність, методологічну 
відкритість [3: 10-11]. О.О. Селіванова вказує на такі ознаки концепту, як неізольованість 
(зв’язок з іншими концептами), відкритість (невичерпність їхнього змісту), наявність у 
межах структурованих концептуальних сфер, які є фоном концепту, цілісність і нежор-
стка структурованість, динамізм і креативність [8: 418].

 Концепт є основним у базовій структурі поняття, який охоплює весь зміст слова. Він 
вбирає в себе значення багатьох лексичних одиниць. У концептах акумулюється культур-
ний рівень кожної мовної особистості, а сам концепт реалізується не тільки в слові, а й у 
словосполученні, висловлюванні, дискурсі і тексті. У концепті відбито усю навколишню 
дійсність. Яке наповнення внесло в лексичну одиницю а відповідно до культури певної 
національно-культурної спільноти. Вивчення національно детермінованих культурних 
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концептів традиційно здійснюється на основі слова з його вираженим семантично-кон-
цептуальним потенціалом. Одна із стратегій опису базових концептів культурно-мовної 
свідомості полягає в їхньому описі на конкретно вибраному мовному матеріалі [4: 300]. 
Водночас, утягування слова у «соціальний і культурний контекст, а також його зв’язок 
з менталітетом носія мови, мають вторинний характер, зумовлений антропо- і етноцен-
тризмом мови, – зауважує Є. Бартмінський [1: 36]. Концепти можуть отримувати різне 
формально-матеріальне вираження в мові за допомогою слова, вислову і тексту [5: 424]

Важливість концепту «природа» у творчості українських письменників початку 
ХХ століття визначається колом його смислових реалізацій, до числа яких входять як 
загальноприйняті трактування, так і авторське бачення мовної особистості. Художня кар-
тина світу створює основну систему концептуального образу дійсності. У разі вивчення 
художнього тексту правомірним є використання терміна «мовна особистість», оскільки 
автор художнього твору проявляє себе через ідіостиль, що зумовлений індивідуальним 
баченням світу і визначеними мотиваційно-прагматичними настановами [6: 137].

Для концепту «природа» найбільш типовими є лексико-семантичні групи просторо-
вого коду: «вітер», «місяць», «сонце», «зорі», які естетизуються «неструктурованими ак-
тантами й визначають індивідуальні особливості об’єкта і мають аксіологічне значення» 
[14: 134]. Природа у творчості українських письменників малої прози початку ХХ сто-
ліття ніби співчуває людині, допомагає розкрити внутрішній стан, вона живе й діє так 
само, як живуть і діють люди. Природа у письменників модерністського мислення стає 
по суті живою істотою. Кожний письменник насичує образи природи своїм особливим 
світосприйняттям, своєю індивідуальністю. 

1. Лексема «вітер» у письменників-модерністів початку ХХ ст. – це соціально-
історична характеристика епохи, що асоціативно передає долю, життя персонажів залеж-
но від їхнього настрою, волі. То вітер «злий», «сердитий», «казиться», «гуде», «лютує», 
«гасає», то «лащиться», «грається», «втомився», «мордує», «треться». Порівняймо: 
«Вітер наче казиться – то плаче, то регіт підійме, то стиха, поволі застука по 
віконницях запертих, то знов заскиглить, завиє, заплаче» [14: 56]; «На мосту стихає, 
вітер втомився» [14: 242]; «…холодний вітер люто трусив цвітом, мордував дерева, 
ламав гілляки, гасав по садку…» [14: 743].

2. Лексема «сонце» у письменників даного періоду створює метафоричний образ і є 
одним із центральних символічних елементів, воно співмірне з життям і відчуттями лю-
дини. Сонце є головним небесним світилом – «царем неба»: «Сонце золотило вершечки 
саду» [14: 309]; «Вигін живе, а сонце радісно сміється до нього» [14: 369]; «Сонце по-
малу підбирається на косарський обід. Трудно йому, мабуть, – розчервонілося, нагрілося 
пашить теплом і блиском на всі боки» [14: 694]. Образи-символи сонця беруть поча-
ток у первісному суспільстві, що символізували давні уявлення про будову Всесвіту та 
залежність людини від небесних світил. В уявленнях слов’янської давнини воно часто 
трактується як норма людського поводження, моральний зразок святості. На нього люди-
на повинна скеровувати себе, свої вчинки і свої думки. «В українській міфології сонце – 
світлоносна і життєдайна істота, що безперервно рухається по небу і оживляє усе довко-
ла. І хлібороб молився до Сонця, як до вияву Всеєдиного Духа Світла, і підпорядковані 
йому божества українського пантеону мають сонячну етимологію» [13: 7]. Сонце вва-
жалося царем неба, королем. Так його називає і В. Винниченко, використовуючи усі 
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асоціативні образи місяця, зорі та неба. «Місяць вийшов з-за покрівлі... зірка поблікла і 
зникла. Небо одсунулось вище, зорі розступились, ще б пак: сам король неба вийшов на 
прохід» [14: 21-22]. Власне «король – одна із назв сонця. Образ сонця переплітається з 
образом весни також і в образі короля», – зауважує Л. Іваннікова. 

Характерно, що лексемі сонце в художніх творах українських письменників початку 
ХХ ст. властиві лексичні засоби, що відтворюють колір, яскравість сонця, розмір і форму. 
Напр.: «Сонце, наче засоромившись своєї добродушності, все червоне й сумне…» [14: 384]; 
«Сміливе сонце пече – ні вітру, ні хмари…»[14: 233]; «Сонце стало велике і червоне…» 
[14: 727] і под. Художньо-образними, конкретно-чуттєвими реаліями передає письменник 
образ сонця, коли воно встає і заходить: «Ранок. Сонце, підкрадаючись обережно, одним 
оком визирає з-за далекого ліска й мов огляда, чи все на місці, … випливає» [14: 368]; «Сонце 
вже було у вечірній задумі» [14: 29]. Отже, загальномовним узвичаєним словосполученням 
сходить і заходить (сідає) сонце відповідають оригінальні авторські метафори з відчуттям 
тривоги та неспокою. Отже, можна сказати, що письменники ідеалізували у своїх творах 
образ сонця: людина може уподібнюватися до сонця у своїй чесноті, бути такою, як сонце, 
здійснити у собі сонячну природу, художній образ. Так, «художній образ у контексті твору 
є базовою виражальною моделлю творчої свідомості особистості. Саме художній образ за 
допомогою чуттєвої інтерпретації формує його індивідуальне бачення, встановлює дис-
курсивний взаємозв’язок у художньому тексті» [4: 299].

4. Лексема «зоря» часто у письменників відіграє роль долі, життя, це засіб більш 
глибокого проникнення в психологію людини: світились-усміхались зорі; зорі кліпали, 
ніби їм на очах стояли сльози; зорі мовчки слідкували за ними і моргали одна одній; зорі 
засоромилися; зорі витанцьовували; зорі жовтіли; зорі сміялися; кліпали засоромлені 
очі зірок; лукаво сміялись зірки; зорі як цвяшки; зірки біжать одна за одною; зорі 
посміхались; зорі говорили і хитро моргали; зорі кліпали, моргали одна одній; зорі 
світились-усміхались; зорі слідкували; зорі тихі; зорі, як дівочі очі; несміливі зірки і под.

 Той чи інший художній засіб допомагає українським письменникам початку ХХ ст. 
створити повноцінний образ, розкрити ідею, посилити його емоційний вплив на читача. 
Художньо-образного метафоричного осмислення в оповіданнях малої прози зазнають, 
власне, найрізноманітніші явища природи і суспільства, конкретно-побутові й абстрактні 
поняття просторової семантики. 

Характерною особливістю персоніфікованих образів концепту «природа» є те, що 
світ природи взаємодіє з людиною, входить у сферу людських стосунків, надає худож-
ньому мовленню письменника глибокого ліризму й філософського звучання, природа – 
символ первісного і органічного життя, людина ж – символ людського життя як систе-
ми цінностей, моральних норм. «Найчастіше члени парадигми «природа»… в окремих 
випадках за повторюванням у тій чи іншій функції словами, закріплюють визначені 
асоціації, які є стійкими протягом усієї творчості й позначаються на мові персонажа [6: 
138]. Використання таких слів можна назвати символами» [10: 59], що стали знаковими 
і домінантними для українських письменників початку XX століття – символів протесту, 
соціального збурення, сильних пристрастей і почуттів. 

5. Метафоричним озвученням і символічним значенням в оповіданнях Винниченка 
є образ «місяця», пов’язаного із життям людини. Напр.: «Місяць … наче засоромився 
людської мерзоти і прикрився густою хмарою» [14: 393]; «Тихо було в … рівчаку, тихо і 
тоскно. Дрібно й лукаво сміялись зірки» [14: 23]; «З неба злякано дивився вниз поблідлий 
місяць і, ховаючись у хмари, тікав, і з жахом озирався назад… З неба ж широко-величного, 
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ясного радісно дивилось на їх сонце й сміялось» [14: 467-473]. Образність тут виникає 
з емоційно-образного відчуття дійсності, безглуздя сподіяного посилюється образом-
символом, що веде до трагічного (загибелі студента), осмислення людиною того, що 
відбувається насправді.

Персоніфіковані образи-символи у художніх творах українських письменників допо-
магають увиразнити природу суспільних взаємовідносин початку ХХ ст., що надто вираз-
но висвітлює характер і мотиви поведінки людини того часу, описують ті явища у природі, 
які відбуваються і співвідносні з людиною. Сама природа стає гармонійною з нею. 

Так, в оповіданні «Intermezzo» М. Коцюбинського вражає висока художня 
майстерність у змалюванні картин природи, які передаються через тонке спостережен-
ня й думки ліричного героя. Описується те, як він сідає на полі, заплющує очі і слухає 
спів жайворонків: «Як вони оте роблять, цікавий я знати? Б’ють дзьобами в золо-
то сонця? Грають на його проміннях, наче на струнах? Сіють пісню на дрібне сито 
і засівають нею поля?» [15: 393]. Письменник прекрасно передає динамічні пейзажі, 
в яких гармонійно поєднуються рухливі й зорові образи. Митець іде степом і бачить: 
як «кипить срібноволосий овес», «пливе блакитними річками льон», ячмінь «хилиться й 
тче... тче з тонких вусів зелений серпанок», «гнеться й блищить, мов шабля», «стежки 
зміяться глибоко з житі», «волошки дивляться в небо», стигла пшениця «біжить за 
вітром, немов табун лисиць» [15: 393]. 

Таким чином, розглянутий концепт являє собою складну смислову сутність. Концепт 
«природа» є одним з центральних фрагментів у художніх творах малої прози українських 
письменників початку ХХ ст., який розкриває внутрішній стан персонажа, вона живе й 
діє так само, як живуть і діють люди. Природа у письменників модерністського мислення 
стає по суті живою істотою. Кожний письменник насичує образи природи своїм особли-
вим світосприйняттям, своєю індивідуальністю. 
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КОНЦЕПТ «ПРИРОДА» НА МАТЕРИАЛЕ ЯЗЫКА ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 
ПРОИЗВЕДЕНИЙ МАЛОЙ ПРОЗЫ УКРАИНСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ 

НАЧАЛА ХХ В. 
В статье рассматривается смысловая структура концепта «природа» на мате-

риале языка художественных произведений украинских писателей в начале ХХ века. 
Основное внимание уделяется особенностям пространственного восприятия объектов 
природы в украинской языковой картине мира. Выделяются лексико-семантические 
группы, которые являются вербализаторами концепта.

Ключевые слова: концепт, этнокультурный концепт, пространственный код, лек-
сико-семантическая группа, лексико-семантическое поле.
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CONCEPT “NATURE” STRUCTURE ON THE BASIS OF THE UKRAINIAN 
WRITERS’ WORKS OF THE XX TH CENTURY

The article deals with the analysis of the concept “nature” structure on the basis of the 
Ukrainian writers’ works of the XX th century. It focuses on space characteristic of nature 
objects in Ukrainian language world picture. It also determines lexical-semantic groups, which 
realize the concept.
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ОСНОВНІ НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО ПІДҐРУНТЯ 
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРЕТЕРИТАЛЬНИХ ФОРМ ДІЄСЛОВА 

В СЕРБСЬКІЙ МОВІ

У статті проаналізовано напрями, теоретичні межі й методику вивчення синте-
тичних і аналітичних форм минулого часу дієслова в сербській мові. Особливий акцент 
зроблено на значенні вчення академіка А. Беліча про синтаксичний індикатив, релятив і 
модус, доповненого й удосконаленого згодом академіком М. Стевановичем.

Ключові слова: аорист, імперфект, перфект, плюсквамперфект, синтаксис дієс-
лівних часів. 

У зв’язку із розвитком сучасних багатовекторних підходів до вивчення мовних явищ 
сучасна лінгвістика зосереджує пильну увагу на синтаксичних параметрах дослідження 
конфігурації претеритальних часів сербського дієслова. І, попри той факт, що синтаксич-
ні вимір є далеко не єдиним релевантним критерієм, який слід брати до уваги при ви-
вченні граматичних засобів позначення минулого часу, роль згаданого підходу для аналі-
зу семантико-експресивної ваги форм минулого дієслова в різножанровому сербському 
художньому дискурсі важко переоцінити. Ця проблема традиційно тісно повʼязана із 
іншими науками – філософією, літературознавством, етнологією, соціологією та ін., що 
розглядають категорію часу. Учення про систему дієслівних часів, яке в сербській лінг-
вістиці формувалося протягом тривалого часу, представлено вельми глибокими теоре-
тичними працями, котрі й донині не втрачають своєї актуальності, концептуальної ваги 
й залишаються дороговказом у контексті дослідження згаданої проблематики. Цьому 
питанню присвятили свої дослідження знані сучасні сербські лінгвісти: П. Івич, М. Івич, 
П. Піпер, Б. Терзич, Б. Тошович, Л. Попович, М. Ковачевич, І. Антонич, Д. Войводич, 
С. Танасич, Б. Остоїч, В. Станоєвич, Д. Велькович, П. Мутавджич, С. Чиркович, Б. Ар-
сенієвич, Т. Ашич та ін. 

Метою статті є дослідження динаміки розвитку теоретичних підвалин учення про 
синтаксичний індикатив, релятив і модус у сербському мовознавстві.

Пік уваги й інтересу до синтаксичного вчення про дієслівні часи в сербській лінг-
вістиці припадає на першу половину ХХ століття. Певна річ, що пошуки тогочасних 
лінгвістів великою мірою спиралися на студії їхніх видатних сербських і хорватських 
попередників, які створили підґрунтя для подальшого плідного аналізу. Утім, у цьому 
контексті варто було чіткіше окреслити декілька виразних часових відрізків. Ми будемо 
близькими до істини, якщо зазначимо, що підвалини наукового осмислення семантики і 
функцій претеритальних часів дієслова заклав іще Вук Караджич, видатний філолог і ре-
форматор сербської мови. Як слушно підкреслював академік Н. І. Толстой, «у мовознав-
стві, в фольклористиці, в етнографії та історії він (Вук Караджич – В. Я.) був передусім 
збирачем і систематизатором достовірних фактів, матеріалу, яким він сам користувався, 
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бачив і чув своїми очима й вухами, сам пережив» [1: 11; див. також: 2: 220-225]. Так, 
зокрема, іще у «Писмениці сербскога іезика по говору простога народа», яка побачила 
світ 1814 р. у Відні, В. Караджич дає загальне визначення категорії дієслівного часу й до-
волі детальну класифікацію дієслвіних часів у тогочасній сербській мові: «Час вказує на 
те, коли саме дія, про яку щось говориться, відбувається або триває» [3: 51], виділяючи 
при цьому три загальні групи дієслівних часів: теперішній («садашнье време»); мину-
лий («прошавше време») і майбутній («долазаће време»). Проте минулі часи не є для 
автора однорідними ані в плані дії, яку вони означають, ані в плані свого формального 
граматичного вираження. Їхні межі на часовому континуумі окреслено доволі чітко. З 
огляду на те, що дієслова минулого часу можуть позначати щось нещодавно минуле або 
давноминуле, В. Караджич виділяє простий минулий час, що утворився власне від ді-
єслівної основи («време просто прошавше»), а також різновид минулого часу, який утво-
рююється за допомогою основного й допоміжного дієслів, супроводжуючи це низкою 
оригінальних прикладів, які ми наводимо нижче. Обидва ці часові різновиди (простий і 
складний) також мають двохелементну структуру, тож загалом система минулих часів, 
за класифікацією В. Караджича, складається із чотирьох елементів («време прошавше 
четвороструко»). Отже, наводячи конкретні приклади на зрізі сербської мови початку 
ХІХ ст., В. Караджич також виділяє «време полупрошавше», яке вказує на те, що одна ді-
єслівна дія іще тривала, коли відбулися інші події («їа говорах, а он додье; їа льубльах»); 
«време скоро прошавше», у межах якої дієслово не повʼязується із якоюсь іншою дією 
(«їа льубих, ми говорисмо»). Абсолютно ясно, що йдеться, фактично, про імперфект і 
аорист, – синтетичні форми минулого часу сербського дієслова, котрі нині різною мірою 
(перший різновид – більшою, другий – меншою), демонструюють виразну тенденцію до 
зникнення. Наступними претеритальними формами є аналітичні: так зване «време давно 
прошавше 1», що складається із основного й допоміжного дієслів (останнє – у формі 
теперішнього часу; «їа сам говорио, ти си писао»), а також «време давно прошавше 2», 
утворене від власне дієслівної основи й допоміжного дієслова в формі імперфекта («по-
лупрошавше време») або давноминулого часу («їа биах дошао; ти биаше дошао; їа сам 
био купио»). Експлікації щодо класифікації претеритальних часів В. Караджич супро-
воджує важливою приміткою про те, що «полупрошавше време» слугує для утворення 
дієслів недоконаного виду («за глаголе несовершителне)», а решта часових форм – для 
будь-яких інших дієслів («за глаголе ког му драго рода» [детальніше про це див.: 3: 51–
52]. Таким чином, у філологічних розвідках В. Караджича вже чітко вимальовується про-
образ сучасної конфігурації претеритальних часів. Певна річ, що згадана класифікація 
не позбавлена неточностей: адже учений явно занадто «змішує» форми перфекта (у його 
інтерпретації одного з давноминулих часів ‒ «време давно прошавше 1»), із формами 
плюсквамперфекта («давнього» й «нового») лише за формальним показником аналітич-
ності їхнього утворення, і чітко не відзначає різниці в їхній семантиці. Водночас, слушно 
відносячи обидва різновиди плюсквамперфекта до того самого пункту своєї класифіка-
ції, В. Караджич не репрезентує достатньою мірою засади розмежування згаданих форм, 
а, чітко відзначаючи той факт, що імперфект утворюється в сербській мові лише від ді-
єслів недоконаного виду, не досягає достатньої чіткості в галузі відмежування категорії 
дієслівного часу від категорії дієслівного виду [див.: 3: 46–47; 4: 314‒316; 5: 247‒256]. 
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Як бачимо В. Караджич не був до кінця послідовним у галузі відстежування особли-
востей аориста й імперфекта. Проте, завдяки своєму винятковому мовному чуттю, яке 
його практично ніколи не підводило, він правильно відштовхувався від генетичної спо-
рідненості цих синтетичних часових форм. У звʼязку із цим відомий сербський дослід-
ник претерительних часів А. Стоїчевич слушно підкреслює, що «Вук був першим, хто 
відчув і зробив виразний натяк на те, що аорист і імперфект, по суті, мають споріднене 
часове значення. Це випливає і з його тлумачення, і з тих назв, які він дав цим дієслівним 
часам. Отже, Вук, як раніше Кашич, відштовхувався від власного мовлення й мовного 
чуття, а не від текстів» [6: 9]. 

Поряд із В. Караджичем значний внесок в галузі тлумачення семантики претериталь-
них дієслівних часів сербського дієслова зробили видатні славісти: Ф. Міклошич [див., 
напр.; 7: 767‒790], Дж. Даничич [8: 9] та ін. Серед розвідок учених кінця ХІХ – початку 
початку ХХ ст.ст. вирізняєтья ґрунтовна праця академіка С. Новаковича, повʼязана із 
аналізованою проблематикою. Історик, історик літератури, дипломат і політик, – сво-
го часу він часу залишив помітний слід і в історії сербської лінгвістики, оскільки мо-
вознавчі студії також посідали чільне місце в його багатогранній діяльності. Маємо на 
увазі передусім його «Сербську граматику», що охоплює як фонетику й фонологію, так 
і морфологію й синтаксис. Згадане дослідження публікувалося по частинах, а як окреме 
видання побачило світ у 1894 р. Загалом приєднуючись до високої оцінки згаданої праці 
з наукового і методичного погляду, водночас ми вважаємо справедливою тезу академіка 
М. Стевановича про те, що поряд з багатьма напрочуд точними констатаціями фігурує, 
зокрема, й некоретне твердження щодо одного з різновидів минулого часу, який у нього 
визначено як давноминулий, «...оскільки ним часто позначаються також і дії, які відбу-
лися нещодавно. І суть полягає не у віддаленості або ж у наближеності часу, коли від-
бувалася дія, а в чомусь іншому. Незрозуміло, на якій підставі Новакович стверджує, що 
минулі дії вважаються незакінченими в момент, коли про них йдеться» [9: 96]. 

Зважаючи на те, що протягом тривалого часу сербська і хорватська мови розвивалися 
паралельно, у межах однієї (можливо, певною мірою, й штучно зближуваної) парадиг-
ми, ‒ огляд лінгвістичної літератури, яка створила вагоме підґрунтя для появи концеп-
туальних праць академіків А. Беліча та М. Стевановича щодо статусу претеритальних 
часів у ХХ ст. виглядав би збіднено й некоректно без урахування лінгвістичного доробку 
хорватських учених. 

У Хорватії біля витоків наукового опису дієслівних часів окремо стоїть постать Бар-
тола Кашича.У цьому контексті варто згадати першу хорватську граматику, видану 1604 
року, автором якої він був [див.: 10: 135‒150]. Окрім загальної класичної тріади у галузі 
поділу на минулий, теперішній і майбутній часи, у цього автора ми знаходимо досить 
детально й повно окреслені обриси повної претеритальної парадигми з її двома синте-
тичними й двома аналітичними формами. Претерити поділяються на чотири окремі дієс-
лівні форми для відтворення минулого: імперфект, аорист, перфект і плюсквамперфект. 
Дуже важливо й те, що при цьому «Кашич не лише демонструє вельми тонке чуття мови, 
але й, імовірно, високий ступінь наукової самостійності, оскільки для опису системи ді-
єслівних часів, принаймні, у тому вигляді, як він у своїй граматиці її окреслив, у відомих 
граматиках, якими він користувався як зразками при написанні власної, немає жодних 
пропозицій…» [11: 110]. Науковий авторитет Б. Кашича неодноразово визнавали його 
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відомі наступники [докладніше про це див., напр.: 12: 5-129; 13: 39–41; 14: 96-98 ; 15: 
130‒145; 16: 50‒61]. Водночас, на думку сучасних лінгвістів, Б. Кашичу не пощастило 
уникнути характерного недоліку, притаманного багатьом описам дієслівних категорій, 
який «...полягав у тому, що він не виділив категорії дієслівного виду або аспекту, такого 
характерного для слов’янських мов, і, звичайно ж, і для хорватської мови, граматичну 
структуру якої він описував» [11: 110]. Згадана праця Б. Кашича з повним правом по-
сідала місце одного з найсерйозніших досліджень у галузі семантики й уживання пре-
теритальних часів дієслова аж до другої половини ХІХ століття, тобто до появи «Гра-
матики сербсько-хорватської мови» П. Будмані (виданої 1867 р. італійською мовою у 
Відні) і досліджень представника Загребської школи А. Вебера-Ткалчевича (також ви-
даних 1859 і 1871 р.р. у Відні). Незважаючи на те, що П. Будмані створив свою грама-
тику здебільшого як підручник для гімназій Далмації, він, хоча й стисло, але загалом 
напрочуд точно визначив семантику минулих часів дієслова, зокрема, синтетичних форм 
– аориста й імперфекта, хоча й обмежився описом лише відносного вживання останніх. 
Дослідження індикативного функціонування цих форм минулого часу дієслова залиши-
лося поза межами уваги лінгвіста. Проте, віддаючи належне праці П. Будмані, сучасні 
лінгвісти підкреслюють, що в хорватській мові (і за часів П. Будмані, й нині) ці форми і 
за своєю семантикою, і за формою мають досить обмежений спектр уживання. Учений 
досліджує здебільшого відносне часове значення синтетичних претеритальних форм ді-
єслова. Натомість «…Будмані належить заслуга, яка полягає в тому, що він першим серед 
дослідників синтаксису дієслівних часів звернув увагу на специфічне значення перфек-
та, ‒ значення, за яким ця дієслівна форма відрізняється від решти дієслівних форм на 
позначення минулого. Це значення теперішнього стану після минулої дії, що відбулася. 
У понятійно й термінологічно модифікованому вигляді таке розуміння специфічного 
значення перфекта … буде прийнято всіма хорватськими граматистами пізніших епох 
аж до сьогодення…» [11: 111]. Крім того, вагомою заслугою П. Будмані справедливло 
прийнято вважати і той факт, що він був першим, хто досліджував значення аориста й 
імперфекта, спираючись не на свою рідну говірку, (що було й неможливо, бо тих форми 
в його епоху в Дубровнику вже не існувало) а на тексти [6: 10 ‒ 11].

Що ж стосується відомого опусу А. Вебера-Ткалчевича «Про часи у хорватсько-серб-
ській мові» (1868 р.), то останній дістав неоднозначну оцінку в лінгвістичній літературі. 
Мовознавці закидали авторові брак фахової підготовки, поверховість, фрагментарність 
і недостатність чуття народної мови. Проте ми вважаємо цілком слушною думку хор-
ватського лінгвіста М. Петі, – стосовної того, що А. Веберові-Ткалчевичу треба віддати 
належне, принаймні за наступне тонке спостереження: у його дослідженні вперше по-
рушувалося одне надзвичайно актуальне питання, з приводу якого дискусії остаточно 
не вщухають і дотепер. Воно стосується значення аориста, утвореного від імперфектив-
них дієслів, та його співвідношення із семантикою імперфекта: «Вебер досить добре 
визначив різницю між аористом імперфективних дієслів та імперфектом, і показав її 
на прикладах. Це варто підкреслити через те, що деякі дослідники пізнішого періоду, 
такі, як, наприклад, Маретич і Стоїчевич, уважали, що між аористом, утвореним від ім-
перфективного дієслова, та імперфектом немає жодної різниці в значенні, й що, при-
міром, значення форми pletoh є тотожним значенню форми pletijah. Таку думку в науці 
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спростовано, причому саме завдяки аргументації, якою здебільшого послуговується вже 
й сам Вебер. ...«Якщо я скажу: August carevaše mudro, то перед моїми очима постане 
увесь цей час його володарювання. Якщо ж скажу: August careva 30 godinah, то скажу 
лише, що його царювання минуло»» [11: 111]. Крім того, Вебер, власне, так само, як і 
П. Будмані, витлумачуює значення перфекта як дієслівної анатіличної форми минулого 
часу, що означає дію, яка почалася або відбулася в минулому, але результативність якої 
екстраполюється на теперішній час. Важливо й те, що А. Вебер-Ткалчевич не оминув 
увагою й деякі релевантні аспекти стилістичного характеру, наприклад, проблему спів-
відношення семантики аориста й історичного презенса перфективних дієслів, а також 
можливості взаємозаміни цих форм. 

Вагомими для подальшого осмислення семантико-експресивних характеристи пре-
теритальних часів сербського дієслова стали дослідження Л. Стојановича [17:187‒210], 
С. Новаковича, [18: 170 –220], Т. Маретича [19: 62‒635]. І, хоча Т. Маретич у теоре-
тичному плані ще й не відрізняє так званого індикативного, реального або абсолютного 
вживання дієслівних форм від відносного…, усе-таки йому вже абсолютно зрозуміло що 
дієслівні часи в темпоральному відношення слід визначати, з одного боку, по відношен-
ню до часу мовлення, і, з другого, – по відношенню до часу, про який ідеться» [11, 113]. 

Чи не найвагоміший внеском до дослідження заданої проблематики у новітній час 
можна вважати праці академіка А. Беліча про синтаксичний індикатив, релятив і модус, 
що свого часу носили принципово новаторський, концептуальний характер і засновува-
лися на ґрунті, який уже було створено. У згаданих дослідженнях учений підсумував те-
оретичні розвідки своїх попередників й загалом поклав край концептуальній плутанині 
довкола семантики дієслівних часів, що панувала протягом довгого часу. Пізніше акаде-
мік М. Стеванович у своїх працях удосконалив і розвинув теоретичні положення А. Бе-
ліча, розставивши низку принципово важливих акцентів. А. Беліч почав активно займа-
тися синтаксисом дієслівних часів наприкінці 20-х років ХХ століття. Цей період озна-
менувався трьома публікаціями ученого в заснованому ним часописі «Јужнословенски 
филолог»: «Аорист імперфективних дієслів», «Про вживання часів у сербсько-хорват-
ській мові» та «Про синтаксичний індикатив і «релятив»». Слід зазначити, що вчення 
академіка А. Беліча про дієслівні часи сербської мови засновується на його так званих 
«мовних константах», котрі лінгвіст розглядає як закономірності розвитку, притаманні 
усім мовам світу. 

В одному із досліджень, присвячених академікові А. Белічу, М. Стеванович писав, 
що «учення Беліча про мову взагалі відрізняється від учення представників школи, з якої 
він вийшов, тим, що він розглядає мову і мовні явища в ній … не лише за формою, а й за 
їхніми функціями та значенням, ‒ паралельно з тим, шо при вивченні він розглядає їх у 
триєдиній єдності, ‒ у єдності форми, функції та значення» [20: 27]. У цьому контексті 
було б некоректно оминути увагою основні методологічні засади, на яких базуються тео-
ретичні погляди А. Беліча на природу дієслова як частини мови, оскільки без цього їхня 
характеристика є поверховою. Міркуючи над тим, як дієслово, відображаючи здатність 
живих істот (а іноді й предметів) здійснювати дію або перебувати в певному стані, функ-
ціонувати в природі, А. Беліч відштовхується від того, що, коли позначувана дієсловом 
дія відбувається, то ми неодмінно маємо на увазі особу або субстанцію, котра її виконує. 
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Дієслово певним чином «вбирає» в себе інформацію про виконавця дії (особу чи пред-
мет). Отже, дія завжди припусується виконавцеві; крім того, її виконання прив’язується 
до певного часу. Водночас лінгвіст чітко розрізняє дві іпостасі вживання дієслова: «а) за 
своєю природою дієслово, означаючи постійну зміну моментів реалізації дії або стану, є 
позачасовим дієприкметником...; зовсім інша справа, коли від дієслова відштовхуються 
як від значущої частини речення. Тоді дієслово має самостійне вживання, що передбачає 
виконання ним функції іменникової. Тому ми й витлумачуємо вживання дієслова у тако-
му положенні в мовах відомих культур як віддєслівного іменника...»; б) коли ж дається 
взнаки іменникова природа, то вона випливає з його самостійного вживання в реченні, 
й, відповідно, вона є другорядною» [21: 148–149]. Загалом же, вказуючи на те, що деякі 
лінгвісти покликаються на цю подвійність у використанні слів із дієслівним значенням, 
аби обґрунтувати тезу про те, що між іменником і дієсловом, зрештою, і немає жодної 
різниці, А. Беліч такого погляду не схвалює. Натомість учений підкреслює, що дієслово 
є несамостійним словом, невіддільним від особи або предмета. Через те дієслово, що 
означає дію, «...мусить приписуватися особі або предметові (байдуже, чи воно виступає 
в особовій дієслівній формі або ж є безособовим)» [21: 151]. Згадані теоретичні наста-
нови академіка А. Беліча в концептуальному відношенні перегукуються з поглядами на 
природу дієслова О. О. Потебні. Для останнього суть справи полягала, як відомо, не 
стільки в самій природі дієслівності як такої й у визнанні цієї категорії однією з найдо-
вершеніших за її психологічною природою, «...скільки в історично досягнутій мовами 
… чіткості протиставлення членів речення, якої не було в реченні давньому… Саме з 
цього погляду Потебня надавав значення продукуванню дієслова (саме продукуванню, 
оскільки він закидав деяким лінгвістам свого часу через їхню нездатність зрозуміти, як 
може існувати мова без дієслова…» [22: 11]. Узагальнюючи свої спостереження над при-
родою індоєвропейського дієслова, А. Беліч особливо наголошував на тому, що дієслівні 
форми згаданих мов узагалі не можуть існувати без узагальненого аспекту, пов’язаного 
із часом. Останній червоною ниткою простежується як стала особливість дієслова і в 
формах verbum fi nitum, і в дієприкметниках, і в інфінітивах. Проте сербський лінгвіст не 
обмежується таким підходом. Поглиблюючи й конкретизуючи свою думку, він акцентує 
також і на тому, що «часова характеристика увійшла до речення як обов’язкова, і, коли 
речення є номінальним; тоді фоми дієслова «бити» або якогось подібного слугують ча-
совою зв’язкою… Це робить індоєвропейські мови мовами особливого типу, який від-
різняється від багатьох інших мов» [21, 153]. Крім того, А. Белічу належить заслуга, яка 
полягаєв остаточному розмежуванні категорій дієслівного часу і дієслівного виду.

Окресливши основні параметри індикативного вживання дієслівних часів, академік 
М. Стеванович особливо акцентує на часовому періоді мовлення як на точці відліку ча-
сових координат, тобто на моменті (або ж «ситуації» мовлення), по відношенню до яких 
дії, події, стани, тобто усе що висловлюється за допомогою дієслова, вимірюється й ви-
значається в часовому відношенні [див.: 23: 7–8]. Послуговуючись термінологічним апа-
ратом А. Беліча й відштовхуючись від запропонованих останнім термінів «індикатив» 
(для вживання в реальному (абсолютному) значенні, у функції часового визначення по-
значуваного дієсловом процесу по відношенню до часу мовлення), «релятив» (для опису 
часової форми по відношенню до будь-якого іншого моменту або ж часового відрізку) 
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і «модус» [докладніше про це див., напр.: 23: 8‒9], М. Стеванович удосконалює і кон-
кретизує постулати свого попередника. Згодом праці останнього також стали надійним 
теоретичним підґрунтям для подальших досліджень. Так, зокрема, семантичний, стиліс-
тичний та експресивний виміри є необхідними параметрами для розвитку перспектив-
ного напряму сучасної лінгвістики ‒ дослідження стилістичного функціонування пре-
теритальних форм сербського дієслова в різножанровому сербському літературатурному 
дискурсі.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ПРЕТЕРИТАЛЬНЫХ ФОРМ ГЛАГОЛА 

В СЕРБСКОМ ЯЗЫКЕ 
В статье анализируются направления, теоретические рамки и методика изучения 

синтетических и аналитических форм прошедшего времени глагола в сербском языке. 
Особый акцент сделан на значении учения академика А. Белича о синтаксическом инди-
кативе, релятиве и модусе, дополненном и усовершенствованном академиком М. Сте-
вановичем.

Ключевые слова: аорист, имперфект, перфект, плюсквамперфект, синтаксис гла-
гольные времён.
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MAIN TRENDS OF THEORETICAL BASIS FORMATION
FOR RESEARCH OF PRETERITE VERB FORMS IN SERBIAN

The article focuses on the trends, theoretical limits and methodology for studying of syn-
thetic and analytic past tense verb forms in the Serbian language. A special stress is made on 
the signifi cance of academician A. Belić’s doctrine of syntactic indicative, relative and mood 
phenomena, completed and improved afterwards by academician M. Stevanović. 
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МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ

УДК 821.10.01
Хо Сун Чхоль, посол Республики Корея в Украине в период 2006-2008 гг., профессор 
университета Корё

ЯЗЫК КАК СИМВОЛ НАЦИОНАЛЬНОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ

На протяжении 20 лет я читаю курсы лекций и провожу семинары в корейских 
университетах на тему регионоведения стран СНГ, а также преподаю русский и другие 
славянские языки. На своих лекциях я всегда отмечаю, насколько важно рассматривать 
страну не через призму соседних стран. За семь лет обучения в США я неоднократ-
но сталкивался с тем, что многие американские студенты считают корейскую культуру 
частью китайской и думают, что корейцы используют китайские иероглифы ханчжа в 
качестве системы письма. Это не только выражение культурного невежества, но и очень 
обидное для корейцев высказывание. На протяжении прошедших тысячелетий между 
Кореей, Китаем и Японией были очень активные и тесные культурные связи. Буддизм 
и конфуцианство послужили общей культурной базой для этих трех восточноазиатских 
стран. Тем не менее, у Кореи, Китая и Японии свои, отличные друг от друга, националь-
ные культуры. Все три страны имеют отличительные системы письма, национальные 
характеры и религию. Даже национальные кухни отличаются друг от друга. Корейский 
и китайский языки принадлежат к различным языковым семьям. 

Недавнее высказывание американского президента Трампа о том, что он услышал 
от китайского лидера Си Цзиньпина, что всю историю Корея была частью Китая, по-
служило поводом для большого скандала. Все корейцы были возмущены этим невеже-
ственным комментарием Дональда Трампа. Несмотря на то, что, по сравнению с Кита-
ем, Корея – очень маленькая страна, она всегда была и будет независимой. Вдобавок к 
политической независимости, корейский язык и корейская система письма уникальны, 
и корейцы сохранили свой национальный язык даже во время оккупации монголами, 
династией Цин и японскими империалистами.

Две недели назад в Корее вышел перевод “Витязя в тигровой шкуре” Шота Руста-
вели. Я купил саму книгу здесь и на протяжении двух лет занимался ее переводом на 
корейский. Так как я не владею грузинским языком, я использовал три русскоязычных 
перевода, два английских и одну японскую версию. В своем переводе я, в основном, 
опирался на русскоязычный перевод грузинского литературоведа Шалвы Нуцубидзе. 
В процессе перевода этого великого произведения, я не переставал восхищаться кра-
сочностью грузинского литературного слога и культурным богатством Грузии. Когда я 
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приехал в Киев в 2006 году в качестве посла, я был удивлен, что улица Шота Руставели 
сохранила свое название даже после обретения Украиной независимости. Поскольку 
по совместительству я также исполнял обязанности посла Кореи в Грузии, я побывал в 
этой стране несколько раз. Там я осознал величие работ Шота Руставели и то, насколь-
ко бесценно его имя для грузинов. В предисловии к этой книге я отметил, что если на-
ции удается сохранить свою культурную независимость и национальный язык, нужно 
уважать ценность этой культуры и этот язык, вне зависимости от размера территории 
и населения страны. 

Также важно оценивать национальную культуру посредством глубокого изучения 
языка и истории этой нации. Грузия – маленькая страна с населением менее пяти мил-
лионов человек, но грузинский язык уникален и имеет собственную систему письма. 
Ученым трудно даже отнести грузинский язык к какой-либо группе индоевропейских 
языков. Следуя той же логике, никто не станет поднимать вопрос о независимости Кореи 
до тех пор, пока корейский язык будет оставаться национальным языком Кореи. 

Таким же образом, украинская культура будет сохраняться до тех пор, пока укра-
инский язык будет оставаться национальным языком украинцев. Билингвизм функцио-
нален для практических целей и для нужд коммуникации, но украинский язык должен 
развиваться как национальный. 

В заключение, я бы хотел представить перевод на корейский “Истории Украины” 
Михаила Грушевского. В прошлом году на этой конференции я представил полный пере-
вод этой книги совместно с другим корейским ученым. Всего перевод состоит из двух 
томов и более 1300 страниц с большим количеством научных комментариев. Поэтому 
он оказался достаточно сложным для среднестатистического читателя. Я использовал 
английский перевод известного историка Георгия Вернадского. Таким образом, новый 
перевод состоит из примерно 600 страниц. В этом году я начал работу над переводом 
книги “Очерки Крыма: картины крымской жизни, истории и природы”, написанной 
Евгением Марковым в 1870-е годы. Эта книга была популярной в то время и переиз-
давалась четыре раза до большевистской Революции. Киевское издательство “Стилос” 
переиздало “Очерки Крыма” в 2006 году. В книге описывается красота природы и жизнь 
крымчан после Крымской войны. “Очерки” не переведены еще на английский язык. Я 
получил грант на перевод от Корейского исследовательского фонда, и через два года эта 
книга выйдет в свет. 

Hur, Seung Chul, рrofessor, Korea University, former Korean ambassador to Ukraine
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Бакинский государственный университет, Азербайджан 

К ВОПРОСУ О СОЗДАНИИ ОБЩЕГО ЯЗЫКА ОБЩЕНИЯ 
В ТЮРКОЯЗЫЧНОМ МИРЕ

Обсуждаются проблемы формирования общего тюрского языка как языка межна-
ционального общения и единства тюркоязычного мира. В качестве базового языка тюр-
коязычных народов предлагается турецкий язык.

Ключевые слова: тюркский мир, Турция, турецкий язык, язык межнационального 
общения, разговорный и литературный язык.

Язык – основа национального достояния, единства и культуры. Формирование та-
кого общего тюркского языка является одним из основных показателей политического 
и морального единения тюркских народов. Предполагается, что посредством общего 
тюркского языка все тюркоязычные народы смогут общаться и сотрудничать, а он смо-
жет сыграть значительную роль в развитии наших культур в сфере науки, техники, об-
разования, экономики, торговли, туризма и финансов. Во всяком случае, в современном 
мире есть все возможности и условия для создания подобной языковой модели.

К сожалению, на ряде мероприятий, проводимых по этому поводу до настоящего 
времени, кроме выступлений о необходимости создания общего тюркского языка не 
было сделано ни одного серьезного шага в этом направлении.

Все тюркоязычные специалисты единогласно отмечают важность языкового един-
ства. Однако, когда речь заходит об общем тюркском языке, каждый предлагает либо 
свой конкретный язык в качестве базового, либо выдвигают решение создать новый 
тюркский язык на базе множенственности тюркских языков. В принципе, языковые раз-
личия превалируют над общностью единого тюркского языка.

Вопрос о создании общего тюркского языка для тюркского мира широко рассматри-
вался на XI Съезде дружбы, братства и сотрудничества тюркских государств и обществ 
(1993 г.). На Съезде обсуждались различные проблемы сотрудничества, среди которых 
наиважнейшей, поставленной перед языковедами всего тюрского мира, была пробле-
ма создания общего тюркского языка, который сможет послужить делу формирования 
общего литературного языка в тюркоязычном пространстве и получения этим языком 
статуса международного, т.е. который сможет употребляться в качестве средства между-
народного общения между тюркскими народами.

Несмотря на то, что данная тема обсуждалась на ряде других съездов, конференций, 
все еще существуют разногласия в этом плане, которые сводятся к приведенным ниже.

Так, профессор Низами Джафаров придерживается мнения о том, что турецкий язык, 
являющийся государственным языком независимого государства Турции, к тому же в тече-
нии долгого времени усовершенствовавшийся, будет служить как язык общения [1, s. 551].

Выдающийся ученый-языковед Агамуса Ахундов тоже выступает сторонником 
избрания языка одного из тюркских народов в качестве международного и межнацио-
нального, а именно турецкого языка. Он считает правильным учитывать обоснование 
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данного выбора на объективных условиях, таких, как ареал употребления языка, воз-
можности распространения и изучения, число говорящих на этом языке, сложность и 
легкость фонетического и грамматического строения. Агамуса Ахундов подчеркивает: 
«Абсолютно нет необходимости в создании какого-то нового языка для тюркских на-
родов на основе различных языков. Сложно даже представить, что искусственный язык 
будет успешно функционировать. 

Во-первых, такие языки без национальной основы и традиций обычно бывают сла-
быми и нежизнеспособными, а будущее таких языков, как правило, плачевно» [2, s. 278].

Профессор Фирудин Агасы-оглы в своем выступлении на съезде выдвинул идею по-
строения международного общего турецкого языка на одном из живых тюркских языков, 
избрав конкретно турецкий язык в качестве основы для общего языка [2, s. 289].

Другая группа специалистов являются сторонниками создания какого-либо искус-
ственного языка для общего тюркского, который будет синтезом употребляемых тюрк-
скими народами языков. По мнению данных языковедов, принятие за основу одного из 
существующих тюркских языков в качестве международного языка общения означает 
превосходство этого языка над языками других тюркских государств.

Например, академик НАН Узбекистана Бахтияр Керимов считает: «Общий тюркский 
не будет похож на какой-нибудь тюркский диалект, но будет близок всем. Так как общий 
тюрский язык будет единым синтезом каждого диалекта, объединит в себе все диалект-
ные неологизмы. С другой стороны, народ вынужден передать будущему поколению 
свой язык и языковую сокровищницу. Таким образом, каждый народ считается выпол-
н ившим свою миссию. Тогда ни один народ не будет сокрушаться по поводу того, что «я 
не увековечиваю свой язык, оставил на полпути и выбрал другой» [2, s. 285].

Профессор Метин Караорс в своем выступлении на XI Съезде дружбы, братства и 
сотрудничества тюркских государств и обществ, в связи с созданием общего тюркского 
языка заявляет: «Создание общего тюркского языка может проводиться в двух направле-
ниях. Первый из них – верхний язык, а второй – нижний . Первый из них – язык общения. 
Этот язык служит языком общения между большими государствами. Для создания это-
го верхнего языка будет использоваться общий язык, образованный из турецкого языка, 
который сформирован на основе четырех составляющих: огузского, азербайджанского, 
туркменского, гагаузского языка, других диалектов и наречий. Однако при создании об-
щего верхнего языка, в нижних языках каждый в своей стране будет говорить на своем 
наречии. Это не означает исчезновение местных, локальных, других тюркских языков. 
Они тоже в свое время растворятся, исчезнут в составе верхнего языка. Однако верхний 
язык – это язык, используемый в международном формате [2, s. 286-287].

Как видно, существуют различные мнения относительно создания общего тюркско-
го языка. Однако необходимо признать, что общий тюркский никак не может препят-
ствовать употреблению других тюркских диалектов и языков. Каждый язык имеет право 
жить и развиваться. Именно поэтому, говоря об общем тюркском языке, следует подраз-
умевать международный тюркский язык.

По нашему мнению, лучше всего по достоинству оценить существующие языки, чем 
создавать какой-нибудь новый. Невозможно вдохнуть жизнь в искусственный язык, обе-
спечить международный статус этого языка.
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Разумеется, мы должны стремиться возвысить наиболее употребляемый тюркский 
язык до уровня международного языка. Например, с какой стати мы не можем размыш-
лять о турецком языке как об официальном языке международных организаций?

Турецкий язык обладает всеми преимуществами при создании литературного языка. 
Такие факторы, как доминация и более высокий уровень развития турецкого языка среди 
прочих тюркских языков, большинство говорящих на этом языке, в сравнении с другими 
тюркскими языками, позволяют сделать это.

Согласно вычислениям, в семи независимых государствах и десятках других реги-
онах мира проживает более 250 миллионов тюркоязычного населения. Турецкие тюрки 
являются самым многочисленным тюркским народом. Их численность достигает 100 
миллионов. Также хорошее понимание турецкого языка 50 миллионами азербайджанцев, 
живущих в мире, обусловливает использование данного языка в качестве общего языка 
общения. Естественно, здесь необходимо учитывать и то, что самое большое и мощное 
государство тюркского мира – Турция – является наиболее сильной с экономической точ-
ки зрения среди тюркских республик.

Но, даже если удастся договориться о создании общего тюркского языка общения и 
взять в качестве базового турецкий язык, существуют серьезные технические причины, 
препятствующие этому. Скажем, вопрос общего алфавита.

На самом деле, этот вопрос не новый. Большинство научных и методических докла-
дов, заслушанных и обсужденных на I Международном тюркологическом съезде, прове-
денном еще 1 марта 1926 года в городе Баку, были непосредственно связаны с вопроса-
ми перехода на новый алфавит. Первый международный тюркологический съезд выбрал 
предложение о переходе на новый тюркский алфавит, созданный на основе латинского 
алфавита, одобрил его и предложил принять в тюркоязычных республиках [3, в. 51].

Таким образом, тюркский алфавит, принятый на основе латинской графики, был 
принят как общий, совместный алфавит, за исключением различий, зависящих от фоне-
тических особенностей языка отдельных народов. Переход на этот новый и общий алфа-
вит явился важным событием, послужившим созданию больших возможностей для вза-
имных культурных связей всех тюркоязычных народов, проживающих в СССР [3, в. 51].

Хотя на Первом международном тюркологическом съезде были указаны некоторые 
общие пути, вопросы правописания и литературного языка в Азербайджане не нашли 
своего решения в конкретном виде. 

В итоге, тюркоязычные мусульманские народы, живущие в Советском Союзе, смог-
ли использовать новый алфавит около 10 лет. Преследуя цель разъединить тюркские на-
роды и тюрков Анадолу, политическое руководство советского государства издало по-
ручение заменить латинский алфавит кирилло-русским алфавитом,

Переход на новый алфавит на основе латинской графики в Азербайджане и других 
тюркоязычных республиках и областях СССР начался с 1939/40 годов. Проводимые в 
1937 году на всей территории СССР розыск «классового врага» и репрессии нанесли зна-
чительный удар по тюркологической науке и её наследию. Тысячи видных тюркологов 
были уничтожены в этот период и сосланы в ссылку с клеймом «пантюркисты» [3, в. 53].

После распада Советского Союза, Азербайджан вновь принял решение вернуться к 
письму на основе латинской графики и, как и было задумано, этот переход был осущест-
влен в самое краткое время. На I Съезде дружбы, братства и сотрудничества тюркских 
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государств и обществ, проведенном в 1993 году в турецком городе Анталья, был принят 
алфавит, состоящий из 34 букв, которым мог совместно пользоваться весь тюркский мир 
[4, с. 3–4].

Общий алфавит – главное условие для создания общего тюркского языка.
Однако, в принятых алфавитах с латинской основой имеется ряд существенных раз-

личий. Поэтому XI Съезд счел необходимым принятие мер научно-исследовательскими 
центрами и негосударственными организациями для продолжения работ в направлении 
создания общего алфавита с целью развития взаимных связей и сотрудничества между 
тюркскими государствами и обществами [2, с. 374].

Кроме того, наряду с изучением тюркскими государствами и обществами турецкого 
языка для создания общего языка общения, необходимо подготовить словари по каждо-
му полю деятельности, разработать общую литературу, охватывающую тюркский мир, в 
то же время создать общие термины по всем областям.

Дело в том, что в турецком языке большинство терминов составляют слова с ара-
бо-фарсидской этимологией, и слова, заимствованные из латиногреческих и других ев-
ропейских языков. Несмотря на это, турецкий язык, который в свое время был языком 
Османской империи, подвергался воздействию разных языков, в результате культурных 
реформ, проведенных Мустафой Камал Ататюрком после построения Турецкой респу-
блики, в течение короткого времени очистился от определенного количества иностран-
ных слов. Однако в турецком языке в настоящее время слова, заимствованные из миро-
вых языков, составляют большинство.

Для того, чтобы принять турецкий язык в качестве общего языка, необходимо прове-
сти некоторые изменения в самом современном турецком языке, который из-за большого 
количества заимствованных слов постепенно отдаляется от тюркизма.

Поэтому важно в кратчайший срок разработать единую терминологию для использо-
вания турецкого языка в качестве рабочего языка в международных организациях и при 
международных отношениях.

Для этого насущной для составителей общих терминологических словарей, касаю-
щихся всех областей науки, является необходимость обратить внимание на националь-
ное происхождение терминов. В процессе создания терминов необходимо отдавать пред-
почтение традиционным тюркским словам, которые широко употребляются в соседних 
тюркских государствах. Целесообразно будет, если предпочтение терминам с европейским 
происхождением будет отдаваться лишь после терминов с национальной сооставляющей.

Одна из самых существенных проблем общего тюркского языка связана с орфогра-
фией. Определение общих орфографических принципов для тюркских языков и их осу-
ществление является одним из предстоящих насущных проблем.

Если в будущем в качестве языка общения и образования мы желаем видеть турец-
кий язык, то можем рассмотреть изучение в суверенных тюркских республиках турецко-
го языка в качестве второго иностранного.

Съезд дружбы, братства и сотрудничества тюркских государств и обществ, учиты-
вающий такие факторы, как наличие богатого литературного языка Турции и традиций 
государственности, и большое количество говорящих на современном турецком языке, 
по сравнению с другими тюркскими языками, принял решение взять турецкий язык за 
основу общего тюркского языка.
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Теперь СМИ нужно проделать ряд работ в связи с созданием общего литературного 
тюркского языка. С этой целью необходимо создать общий телевизионный канал для 
тюркоязычных народов, отвести надлежащее место обмену информацией и осущест-
влять конкретные действенные меры в этом направлении.

Съезд также принял решение предпринять необходимые усилия для проведения транс-
ляций на турецком языке на национальных каналах каждых республик и обществ в при-
емлемые часы, и отведения существенного места программам общего ТВ с целью установ-
ления турецкого языка в качестве общего языка общения; в отдельности, на более ранних 
съездах, было решено создать общее радио и телевидение – по желанию [4, s. 245].

Таким образом, принятие турецкого языка в качестве общего тюркского языка послу-
жит делу более глубокого изучения культуры тюркоязычных народов, расширения свя-
зей и отношений между ними, их единства. Функционирование турецкого языка в каче-
стве общего отнюдь не означает отставание в развитии других тюркских языков, каждый 
может разговаривать в своей стране на своем языке, в самостоятельной форме развивать 
свой язык. Просто турецкий язык будет выступать в роли общения на мероприятиях, 
проводимых между тюркскими народами. Создание общего тюркского языка упрочит 
все тюркские нации и подчеркнет наше единство, нашу сущность с наилучшей стороны.
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ДО ПИТАННЯ ПРО СТВОРЕННЯ МОВИ СПІЛЬНОГО СПІЛКУВАННЯ 
В ТЮРКОМОВНОМУ CBİTİ

Обговорюється проблема формування спільної тюрксъкої мови як мови 
міжнаціонального спілкування i єдносmi тюркомовного cвimy. За базову мову тюркомо-
виих народів пропонуєтъся й обґрунтовується турецька мова.
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ОБРЯДОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРАЗДНИКА ТРОИЦЫ
НА ГОМЕЛЬЩИНЕ

В статье рассматриваются особенности празднования Троицы (Сёмухи) на терри-
тории Гомельщины. Анализируются характерные для Троицы обрядовые действия, их 
значение и функция.

Ключевые слова: Троица, Сёмуха, русалка, венок, кумление, обрядовое действие, 
символическая и магическая функции.

В традиционных обрядах и обычаях белорусского народа нашли отражение 
различные стороны народной культуры, быта, философии, религии, мировосприятия и 
мироосмысления. Совершая то или иное обрядовое действие, человек верил, что этим он 
обеспечивает себе и своим близким здоровье, счастье, благосостояние. 

Объектом нашего исследования стал праздник Троица и связанные с ним обрядовые 
действия, характерные для территории Гомельской области. В качестве фактического 
материала использованы записи из архива фольклорной лаборатории кафедры 
белорусской культуры и фольклористики УО “ГГУ имени Ф. Скорины”. 

Троица относится к праздникам, которые не имеют точной даты и отмечается в 
зависимости от дня Пасхи (Великодня): Тройцу святкавалі на сёмай нядзеле ад Пасхі 
(д. Амельно Рогач.); Сёмуха (Тройца) – нядзеля, якою завяршаецца сёмы тыдзень пасля 
Вялікадня (д. Рудня Житков.). 

На Гомельщине используется несколько наименований праздника – Троіца, Тройца, 
Сёмуха, Зялёныя Святкі, Зелянец, Граная нядзеля, Пяцідзясятніца: Дзень Тройцы 
называюць яшчэ Сёмухай (д. Дуброва Житков.); Дожыдаем Троіцу, готовімося к Тройцы 
(д. Гряда Житков.); Сярод каталіцкага насельніцтва часта яе называлі Зялёныя святкі 
альбо Зелянец (д. Рудня Житков.); Тройца – «граная нядзеля» (д. Матнявичи Чечерск.); 



240

Свята Тройца называецца Пяцідзясятніцай таму, што явленіе Святога Духа на 
Апосталаў было ў пяцідзясяты дзень па Вялікадню. Гэта трайная радасць. Гэта Бог 
Ацец, Бог Сын, Бог Святы Дух (п. Чернятина Буда-Кошел.).

Возникновение этого праздника связано, по мнению исследователей, с такой 
отличительной особенностью традиционного народного календаря, как наличие в 
нём соединительных элементов в виде тех или иных праздников или календарных 
периодов. Троица является соединительным звеном между природными сезонами, 
хозяйственными циклами, состоянием и формой общественных отношений [1: 464]. 
Фактический материал свидетельствует, что цикл обрядовых действий во время празд-
нования Троицы (Сёмухи) является исключительно женским и главная роль отводится 
девушкам брачного (плодного) возраста, а также молодым женщинам, которые ужо 
рожали и могли еще продолжать жизнь рода. Временной промежуток, когда отмечается 
праздник, связан с важностью и сложностью многоаспектных связей земледельца с 
природой именно в этот период. 

Накануне Троицы отмечали Траецкія дзяды – день поминания покойных: На Троіцу 
ўшаноўвалі продкаў, помершых. У гэты дзень навек спраўлялі, як кажуць, «троецкія 
дзяды» (д. Семурадцы Житков.); У суботу для нябожчыкаў клалі на вакно першы блінец 
(д. Амельно). Этот праздник, в отличие от осенних дедов, наполнен просьбою, верою в 
благодарный отклик природы и ожиданиями будущего урожая.

С празднованием Троицы связано несколько обрядовых действий, цель которых – 
воздействие на плодные силы земли. Именно такую роль играют обязательное украшение 
жилых и хозяйственных построек зеленью: Пад вечар, як толькі зашло сонца, ішлі 
ламалі галінкі бярозы, клёна з маладымі лісткамі, і ўпрыгожвалі хату, двор (д. Сякерна 
Петрик.); Усе хаты ўсцілаліся травой яварам. З леса прыносілі галлё клёну і дуба, ставілі 
іх у куты хаты, пад абразы. Таксама ўкрашалі хаты зелянінай і вуліцы. Лічылася, што 
яна аберагае хату і гаспадароў ад злых духаў і нядобрых людзей. (п. Белицк Рогач.); 
проводы русалки в конце праздника, в субботу: Ужо збіраюць клён і нясуць у канец 
сяла. І робяць там русачку (д. Новосёлки Петрик.); Увечары, як толькі ўсходзіла луна, 
дзяўчаты ў белых кашулях, з распушчанымі валасамі, з вянкамі на галовах станавіліся 
ў рад і браліся за рукі. “Русалка” ішла першай. Яны спявалі песні і длінным ланцужком 
ішлі за вёску ў поле. Прайшоўшы некалькі кіламетраў ад вёскі, яны спыняліся, тут іх 
даганялі хлопцы. Хлопцы раскладвалі кастры і скакалі цераз іх. Дзяўчаты кідалі ў агонь 
вянкі і разбягаліся. “Русалка” іх лавіла, і каго злавіла, тую казытала. Потым пачыналі 
розныя гульні, у якіх прымалі ўдзел і хлопцы (д. Заречье Рогач.); Выбіралі дзяўчыну 
статную, гожую, з распушчанымі валасамі, убіралі яе кветкамі, на галаву надзявалі 
вянок. На провадах русалкі спявалі:

Правяду русалку, правяду,
Дай асінкаю заламлю,
Каб тая русалка па жыце не хадзіла.
Майго жыта не ламіла.
Адначасова барабанілі ў розныя прадметы, спявалі, штурхалі русалку ў 

жыта, стараліся зняць з русалкі вянок (д. Совхозная Буда-Кошел.). Ветки зелени 
свидетельствовали о связи с сакральными истоками, о чествовании сакральных сил. 
Проводы русалки через бор или дубраву как символы мужского начала и участие в этом 



241

обряде как девушек, так и парней также имели цель содействовать будущему хорошему 
урожаю.

Обязательными и определяющими особенностями Сёмухи являются вождение 
карагодов и плетение венков как мантрического средства предвидения будущего: Так-
сама завівалі вянкі. Кожны вянок прызначаны быў кожнаму чалавеку: маці, бацьку, 
сястры, брату. Праз тыдзень, калі вянкі не засыхалі, то гэтаму чалавеку, чый быў 
вянок, абяцалася вялікае шчасце, а калі засохлымі – век яго будзе кароткі (д. Рудня Житков.); Дзяўчаты астаўлялі ў лесе вяночкі. А далей ужэ чераз нядзелю прыходзілі 
ў лес, да ўжэ глядзелі, як чый вяночак засохне, то ето ўжэ нелоўкая прыкмета, ето 
ўжэ знай, шо ў роду хто-небудзь помрэ. А як вяночак не засохне – роду жыць доўга, і ў 
роду ніхто не помрэ. Дзяўкі яшчэ плялі вяночкі з цвяткоў. Да кідалі етыя вяночкі ў воду, 
да ўжэ й глядзелі, як вянок не ўтопне, то значыць усё будзе добра, а як, не дай Бог, 
утопіцца вянок, то тожэ нядобрэ (д. Семурадцы Житков.).

Обряд кумления (завивания венков на березе) свидетельствовал о приобрете-
нии девушкой брачного статуса: Выбіралі маладое дзерава бярозы, якая стаяла на 
палянке. Канцы галлём спляталі адну з другой, каб палучаліся вянкі, і дзеўкі цалаваліся 
цераз вянок з бярозы, счыталіся потым кумаўямі, неразлучнымі падругамі на ўсю жызнь 
ці толькі на еты празнік (д. Кашара Рогач.); На Тройцу проходзіў абрад кумлення, але 
зараз яго няма. Дзве подружкі проходзяць праз завітые з бярозак ворота. Потым яны 
цалаваліса, да куміліса. Да ўжэ котора з іх выходзіла перша замуж, да нараджала дзіця, 
то ўжэ брала другую собе за куму (д. Семурадцы Житков.).

На первый или второй день Троицы вадзілі куст: Дзеўка залазіла ў звязаны “куст”, 
як у мяшок, і ў такім уборы ішла на чале грамады дзяўчат па вёсцы з песнямі. Пранесшы 
куст некалькі раз, яго разрывалі на вуліцы і спяшылі падабраць лісты (п. Белицк Рогач.); 
Дзяўчаты выбіралі прыгожую дзяўчыну, абвязвалі яе бярозавымі і кляновымі галінкамі 
(“куст”) і вадзілі па дварах, спяваючы песні (д. Дубрава Житков.). Куст в данном случае 
не растение, а символ рода, семьи, социальных связей. 

Представленный материал позволяет сделать вывод, что обрядовыя действия на 
Троицу (Сёмуху), зафиксированные на территории Гомельской области, направлены на 
увеличение плодных сил земли, сбор богатого урожая, продолжение жизни рода, защиту 
семьи и хозяйства от неблагоприятного воздействия нечистой силы.
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ТРАДИЦИИ КАЛЕНДАРНО-ОБРЯДОВОГО ФОЛЬКЛОРА СВЕТЛОГОРСКОГО 
РАЙОНА ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья посвящена проблеме изучения регионально-локальных особенностей ка-
лендарной обрядности. В ней на материале фольклора одного из районов Гомельской 
области рассматривается местная специфика обрядовых явлений зимнего и весеннего 
циклов народного земледельческого календаря. 

Ключевые слова: обряд, ритуал, песня, кутья, ритуальный диалог, структурные 
компоненты.

Колядно-новогодний обрядовый комплекс Светлогорского района Гомельской обла-
сти включает следующие компоненты: обходные шествия ряженых, ритуальная трапеза, 
посвященная празднованию Первой, Второй и Третьей кутьи, ритуальный диалог, свя-
занный с призывом мороза, гадания, приметы и поверья, исполнение колядно-щедров-
ных песен. Как отметили жители д. Чирковичи, “на Каляды гатавалі 3 куцці”. Первую 
кутью, как и в других местностях Гомельщины, называли постной и связывали с Рожде-
ством: куццю, як і ў іншых мясцовасцях Гомельшчыны, называлі постной: “На першую 
куццю варылі страву посную, квас з грыбамі, піражкі з мёдам, варылі гушчу” (запісана 
ў в. Чыркавічы ад Усціменка Марыі Якаўлеўны, 1929 г.н.); “Бедная куцця дзелаецца, 
посную варылі на вадзе” (запісана ў в. Баравікі ад Чыжэўскай Ганны Іванаўны, 1936 
г.н.). Обычно обрядовую кашу (кутью) готовили из перловки или ячменя: “Ну, куццю 
варылі, такую перловую кашу варылі ў маленькім гаршчочку” (запісана ў в. Чкалава ад 
Закружнай Валянціны Іванаўны, 1936 г.н.); “Гатавалі з ячных круп – пярлоўкі” (запісана 
ў в. Стракавічы ад Дземідовіч Ніны Іванаўны, 1930 г.н.); “Куццю варылі ячменную” 
(запісана ў в. Баравікі ад Чыжэўскай Ганны Іванаўны, 1936 г.н.). 
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Вторая кутья, которую называли богатой, праздновалась перед старым Новым го-
дом (13 января): “Увечары сям’я збіралася за сталом, на якім было шмат скаромных 
страў, каўбасы, смажанае сала змясам. Абавязкова пяклі бліны, аладкі са смятанай і 
г.д.” [1: 660].

Третья кутья была постной, и праздновалась она “перад Хрышчэннем Хрыстовым, 
была яна посная, варылі на яе квас, рыбы вось не варылі, бо ў ёй крыві многа, куцця была 
посная, з алеем” (запісана ў в. Чыркавічы ад Усціменка Марыі Якаўлеўны, 1929 г.н). 

Отличительным местным моментом подготовки к празднованию Первой кутьи 
можно считать хлеб, который специально выпекали и обязательно клали там, где на-
ходился горшок с кашей: “Проста такі вот спецыяльны хлеб” (запісана ў в. Баравікі 
ад Сцепанцовай Марыі Сяргееўны, 1949 г.н.). По свидетельствам жительницы этой 
деревни, “хлеб лажылі на кут. Такое вот рэшата было, туды лажылі сена, туды хлеба 
лажылі і куццю ставілі” (запісана ў в. Баравікі ад Чыжэўскай Ганны Іванаўны, 1936 г.н.); 
“Яшчэ на Каляды ложаць на кут сена, ложаць піражок, і ён павінен ляжаць 2 нядзелі” 
(запісана ў в. Чыркавічы ад Усціменка Марыі Якаўлеўны, 1929 г.н.). В местной тради-
ции было принято хлеб хранить в течение празднования и Рождества, и Нового года, и 
Крещения, а потом резали его на отдельные куски и отдавали съесть корове: “… і пеклі 
вот такую маленькую булачку. сена на кут і яна ўсе Каляды ляжыць, а тады ўжэ гэту 
булачку знімаюць, рэжуць, а самі не ядзяць і абязацельна карове, свінням не. Карове па 
кусочку аддаюць” (запісана ў в. Чкалава ад Закружнай Валянціны Іванаўны, 1936 г.н.). 
В д. Осопное этот хлеб отдавали курам: “Уже Каляды – хлеб той ляжыць. А пасля Каляд 
свінням не імееш права аддаць ета, ета толькі курам, пцічкам” (запісана ад Бусел Ніны 
Якаўлеўны, 1928 г.н.).

Поскольку рождественские вечера считались священными, то запрещалось в это вре-
мя выполнять хозяйственные работы. Неслучайно в д. Чирковичи, например, хозяева 
накануне праздования Рождества готовили сено для домашних животных и проверя-
ли весь хозяйственный инвентарь: “На етыя 2 нядзелі гаспадары загатаўлівалі худобе 
сена, бо нельзя было вілкамі трусіць. Гаспадар на Каляды глядзеў, каб усё ў яго было ў 
парадку, аглоблі каб былі на хаду, каб не загінаць іх, не завязваць” (запісана ад Усціменка 
Марыі Якаўлеўны, 1929 г.н.). Опасались в течение этих двух праздничных недель плести 
лапти: “А як лапці плялі, то ў маленькіх гусянят лапкі назад закідваліся” (запісана ад 
Усціменка Марыі Якаўлеўны, 1929 г.н.). 

В разных деревнях Светлогорского района не только водили козу, но и носили звез-
ду. В д. Рудня, например, вечером перед Новым годом ходили щедровать и с козой, и со 
звездой, а также имел место обычай переодевания в “цыганок”: “Вадзілі казу, і цыганкі 
хадзілі. … І тады насілі й звязду” (запісана ад Шумавай Марыі Арсеньеўны, 1934 г.н.). Как 
отметили информанты из д. Прудок, в этой местности, когда щедровали, то переодевались 
“хто мядзведзем, хто ў казу” (запісана ад Лаўрановіч Ніны Сцяпанаўны, 1941 г.н.). 

Следует отметить, что обряд колядования-щедрования на территории Светлогорско-
го района происходил на Вторую кутью, которую праздновали вечером перед старым 
Новым годом: “Такі вечар меў назву шчодрага, бо ў кожны двор прыходзілі шчодрыкі 
(шчадравальнікі). На Светлагоршчыне шчодрыкі спявалі толькі пад акном. За вечар маглі 
наведацца некалькі шчодрыкаў” [1: 660]. Когда отмечали Вторую кутью в д. Чкалова, 
то обязательно разбивали горшок с кашей: “Сабіралісь мы, дзеўкі, калісь такая мода 
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была, вышываем платок, варым кашу і на етых вячорках на стары Новы год сабіралісь, 
прыходзяць хлопцы. Хто болей дзеняг пакладзе на тую кашу. той гэту кашу разаб’е” 
(запісана ад Закружнай Валянціны Іванаўны, 1936 г.н.).

В структуре колядно-новогоднего комплекса д. Чирковичи имел место обычай “тя-
нуть на дуб Коляду”, что символично означало прощание с рождественскими праздни-
ками: “Ну, вот канчаюцца Каляды, дык эта ўжэ ў старыну так называлі, па-старыннаму. 
Нада цянуць Каляды на дуба. Значыць, канчаюцца Каляды і тады ўжэ можна работаць, 
празнікі канчаюцца і можна работаць, ужэ ўсе” (запісана ад Сівак Ніны Пятроўны, 1934 
г.н.); “У нас яшчэ было 21 студзеня, цягнулі Каляду на дуба. Яно проста называлась, 
эта называлась сімвалічна. А іменна сабіралісь, празнавалі, ужэ провады Калядам 
дзелалі, угашчаліся, садзіліся за стол” (запісана ў в. Чыркавічы ад Гаўрыленка Наталлі 
Рыгораўны, 1961 г.н.). Отметим, что сведения об этом древнем обычае были зафиксиро-
ваны в отдельных районах Минской и Могилёвской областей Беларуси. По воспомина-
ниям информантов, в д. Чирковичи “ваджэння казы не было. Сонца насілі”. Из приведен-
ной информации следует, что в этой местности “солнцем” называли звезду.

Если вечером перед Новым годом исполняли обряд колядования-щедрования, то 
утром в день Нового года исполняли обряд “засевания”. “Этот обряд есть почти у всех 
славян и представляет собой действие, которое якобы будет способствовать хорошему 
урожаю” [2: 50]. В д. Прудок с этой целью брали зерно “трох сартоў: жыта, пшаніца, 
ячмень чы грэчка. І гавораць: “Сыплю”. тры пашні, каб у гэтай хаце ўсе замуж пашлі”. 
Еслі е .маладыя дзеўкі” (запісана ад Лаўрановіч Ніны Сцяпанаўны, 1941 г.н.). 

Со Второй кутьёй был связан обычай гадания о супружеской судьбе. Как правило, 
в гаданиях использовались такие предметные атрибуты, как чашка с водой (“Дзеўчонкі 
ставілі пад койку кружачку вады, а на кружачку – палачку. І гаварылі: “Благаславі, 
Госпадзі, мне знаць, хто цераз кладачку будзе браць” – запісана ў в. Чыркавічы ад 
Усціменка Марыі Якаўлеўны, 1929 г.н.), зеркало (“Ставілі ваду, зеркала. І глядзелі ў 
зеркала, і ціха нада сядзець” – запісана ў в. Баравікі ад Чыжэўскай Ганны Іванаўны, 
1936 г.н.); зерно (“Дык з чыёй кучкі ўхваціць там кура, дак тая дзеўка быстрэй замуж 
выйдзе” – запісана ў в. Рудня ад Шумавай Марыі Арсеньеўны, 1934 г.н.); обувь (“Сапагі 
кідалі, з ног вот бацінак кінеш – куды ўпадзе ўжо. Носікам куды глядзіць той бацінак, 
у тую сторану замуж пойдзеш” – запісана ў в. Чыркавічы ад Сівак Ніны Пятроўны, 
1934 г.н.) і інш. 

Заметим, что, когда семья собиралась за рождественским столом на постную Первую 
кутью, выполняли ритуал “зазывания мороза”, в основе обращения к которому лежали 
мифологические представления, связанные с духами умерших: “Мароз, мароз, прыйдзі 
кашу есці!” (запісана ў г. Светлагорск ад Петух Марыі Мікіцічны, 1939 г.н.); “Быў звычай 
стукаць лыжкай па сцяне і прыгаварваць: “Мароз, мароз, ідзі к нам гушчу есці” (запісана 
ў в. Дуброва ад Дайнека Марыі Васільеўны, 1929 г.н.). 

На Третью кутью освящали воду, которой придавали магическое значение: “Ваду 
ахрашчалі на паследнюю куццю” (запісана ў г. Светлагорск ад Петух Марыі Мікіцічны, 1939 
г.н.); “Абязацельно на Крышчэнне свяцілі ваду, абыходзілі ўвесь двор, усе закуткі, абліваліся 
свяцонай вадой” (запісана ў в. Чыркавічы ад Гаўрыленка Наталлі Рыгораўны, 1961 г.н.). 

В системе календарной обрядности земледельческого календаря Светлогорского рай-
она важное место отводилось юрьевской обрядности и обряду вождения русалки. Строго 
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придерживались местные жители традиций празднования Юрьевской обрядности (6 
мая). В этот первый день выгона скота в поле старались совершить общепринятые издав-
на магические действия, чтобы обезопасить “жывёліну на ўвесь год ад ведзьмаў і ліхіх 
людзей” (запісана ў в. Хутар ад Клешчанка Аксінні Паўлаўны, 1929 г.н.). Как отметила 
информант из д. Хутор, в этот день, 6 мая, хозяева обкладывали крапивой все калитки 
подкладывали коровам в корм освященные хлеб и соль, трижды их обходили во дворе со 
свечой, приговаривая: “З богам, кароўка, на пашу!”, выганялі іх са двара, пасцёбваючы 
галінкай пасвечанай вярбы” (запісана ад Клешчанка Аксінні Паўлаўны, 1929 г.н.). Был 
распространён в этой местности обычай посещать поле всей семьёй и приветствовать 
ниву: “Дзень добры, ніва святая, паздраўляем з хлебам і соллю, і святым Юраем! Дай, 
Бог, нам і ты, святы Юрай, надвор’я, ураджаю і здароўя” (запісана ад Клешчанка Аксінні 
Паўлаўны, 1929 г.н.). После того, как осуществили ритуал обхода поля, устраивали кол-
лективное угощение, ходили босыми по росе, водили хороводы, исполняли песню, ос-
новным мотивом которой было отмыкание земли и выпускание росы:

Юр’ява маці
Упроч пайшла,
Залатыя ключы
Не знайшла.
– Юр’ява маці,
Вярніся,
Залатыя ключы
Знайшліся.
Будзем зямельку адмыкаць,
Будзем расіцу выпускаць.
Гэта расіца для кароў,
Гэта травіца для валоў

(запісана ў в. Хутар ад Клешчанка Аксінні Паўлаўны, 1929 г.н.).
В д. Якимова Слобода на Юрия, как и в Житковичском районе Гомельской обла-

сти, водили хоровод. Каравай, который готовили заранее, также называли хороводом. В 
качестве предметных атрибутов использовали деревянный крест и полотенце. Женская 
процессия совершала не только обход ржаного поля, но и каждого дома в деревне. Как 
сообщила жительница этой местности Надежда Архиповна Ярмош, 1928 г.р., “у полі па 
жыце, па загону ходзяць і пяюць:

Вяду, вяду карагод,
Усе дзевачкі за намі,
Маргаючы брывамі.
Дзе карагод ходзіць,
Там Бог жыта родзіць.
А дзе не бывае,
Там жыта вылягае.
Зарадзі, Божа, жыта
Ды на новае лета”



246

По мнению Г.А. Барташевич, “в самой идее хоровода, круга проявляется магическое 
начало, к тому же в нашем случае это девичий хоровод, а женская основа воплощала в 
различных ритуальных действиях идею плодородия” [2: 88].

Локальной особенностью русального обряда на Светлогорщине является ритуал 
проводов русалки к кладбищу, где “вешалі па вяночку на крыжы”. Как отметила Лариса 
Павловна Андрейчик из д. Якимова Слобода, “вядзе гурт русалка, жанчына, апранутая 
ў белую сарочку з распушчанымі валасамі”. Интересной местной особенностью являет-
ся опрокидывание участников обряда через голову, “каб яна папала ў вянок (папярэдне 
кладуць вянок на траву)”. В д. Якимова Слобода женщины готовят по три веночка, которые 
вешают на кресте и на забор, также кладут на капусту. Отметим, что ритуальные действия 
с венками совершаются на каждом из этапов проводов русалки. Как заметила Л.Н. Вино-
градова, “основной состав ритуальных действий, которые происходили с венками, сводил-
ся к следующему ряду: их относили на кладбище – бросали в рожь – сжигали на костре – 
сплавляли по воде – подбрасывали вверх – забрасывали на дерево” [3: 181].

Представленные в статье материалы по отдельным обрядам зимнего и весеннего ци-
клов народного календаря Светлогорского района свидетельствуют о богатстве местной 
специфики календарно-обрядовой поэзии.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Памяць: Светлагорск, Светлагор. р-н: Гіст. дак. хронікі гарадоў і р-наў Беларусі. 

У 2 кн. Кн. 2 / Уклад. П. П. Рабянок; Рэдкал.: У. Дз. Бурачонак і інш.; Маст. 
Э. Э. Жакевіч. – Мн. : Беларусь, 2003. – 750 с.

2. Барташэвіч, Г. А. Беларуская народная паэзія веснавога цыкла і славянская фаль-
клорная традыцыя / Г. А. Барташэвіч. – Мінск : Навука і тэхніка, 1985. – 184 с.

3. Виноградова, Л. Н. Народная демонология и мифо-ритуальная традиция / Л. Н. Ви-
ноградова. – М .: Индрик, 2000. – 432 с.

Использован материал фольклорного архива кафедры белорусской культуры и фоль-
клористики УО «Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины».

Новак В.С., доктор філологічних наук, професор
Гомельський державний університет імені Франциска Скорини, Гомель, Білорусь

ТРАДИЦІЇ КАЛЕНДАРНО-ОБРЯДОВОГО ФОЛЬКЛОРУ СВІТЛОГІРСЬКОГО 
РАЙОНУ ГОМЕЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Стаття присвячена проблемі вивчення регіонально-локальних особливостей 
календарної обрядовості. У ній на матеріалі фольклору одного з районів Гомельської 
області розглядається місцева специфіка обрядових явищ зимового та весняного циклів 
народного землеробського календаря. Характеризуються локальні особливості побуту-
вання калядної та юр’ївської обрядовості в різних селах світлогірського району, а та-
кож осмислюються фактичні матеріали, пов’язані з обрядом водіння русалки.

Ключові слова: обряд, ритуал, пісня, кутя, ритуальний діалог, структурні компо-
ненти.
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The article is devoted to the problem of studying regional and local peculiarities of cal-
endar rites. On the basis of folk material gathered in various regions of Gomel oblast local 
peculiarities of winter and spring phenomena of popular agricultural calendar are examined 
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ВОДА ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ В НАРОДНО-МИФОЛОГИЧЕСКОЙ 
КАРТИНЕ МИРА

Статья посвящена анализу одного из образов-архетипов поэтического простран-
ства заговоров – воде. Образ воды рассматривается с точки зрения мифологической 
традиции. 

Ключевые слова: заговор, художественная составляющая, архетип, вербальный 
код, акциональный код.

Основной функцией заговоров является утилитарная – посредством магических 
формул (акционально-вербально-реального ритуала) добиться желаемого результата. 
Однако в последнее время все большее внимание уделяется семантическому аспекту 
изучения заговоров. И это не случайно, так как заговоры вобрали в себя мифологические 
представления, многовековой хозяйственный и трудовой опыт древнего человека, 
его философские, мировоззренческие, морально-этические и эстетические взгляды 
и т.д. Мир заговоров, как и фольклора вообще, формируется и существует на стыке 
двух типов общественного сознания – мифологического и обыденного. Уникальность 
поэтического пространства заговоров заключается в наличии архаико-мифологических 
элементов, мотивов, образов. Среди них, прежде всего, выделяются образы-архетипы 
солнца, земли, воды – первоэлементы природы, источники жизни в широком значении 
слова. В этом плане заговорный текст представляет собой набор целого ряда кодов, 
нуждающихся в дешифровке. Предметом данной статьи является образ воды с точки 
зрения мифологической традиции.
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Вода – один из универсальных образов символов, традиционно выделяемых как один 
их основных стихий мироздания. В этой связи общеизвестно представление о воде как 
«мировом океане» – первозданной стихии хаоса: аморфная сама по себе она принимает 
форму заполняющего объекта, она присутствует везде (на небе, земле, под землей). 
В мифологическом сознании восточных славян «мировому океану» «приписывается 
способность порождать все сущее на земле и саму землю, это первоначало, из которого 
все возникло» [1: 281]. В связи с этим общеизвестен миф о сотворении земли и о том, 
что земля, омываемая океаном («Чула, што зямля стаіць на вадзе», «как-та людзі не зналі 
космаса. Уяўляюць толькі зямлю, ваду, неба і сонца» – записано в д. Грабовка Гомельского 
р-на от Ковтуновой А.А., 1933 г.н. [2: 361]), а Иван Селивестрович Коленчуков, 1930 г.н. 
(д. Зябровка) поделился иным мнением, но которое вполне вписывается в традиционные 
космогонические представление: «свет (земля – С.В.) трымаецца на трох сланах» [2: 359].

В представлении древнего человека вода не столько природная влага (дождь, снег, 
град, туман, лед, роса), сколько непосредственно живое, активно действующее лицо 
со своим характером, своими свойствами. Природные свойства воды определяли ее 
чудодейственную силу, и важнейшими из этих магических свойств оказывались такие 
признаки, как проточная/стоячая, быстрая/медленная, чистая/грязная. По этим признакам 
в представлении народа вода подразделялась на «живую» и «мертвую». Вообще 
оппозиция жизнь/смерть является универсальной, которая «как бы заложена в человеке 
и необходима ему для адекватного, с его точки зрения, восприятия мира, осознания 
своего места в нем, т.е. для выработки модели мира» [3: 242]. Оппозиция живая/мертвая 
чаще, чем другие (доброе/злое, светлое/темное, тайное/явное, сакральное/профанное и 
др.) выступает в полном объеме в лечебных заговорах относительно воды, выделяя ее 
основные признаки.

Сакрализация воды обусловлена чудесными, в понимании архаического сознания, 
качествами. Прежде всего, видимо, наблюдая трансмутацию воды (в лед, пар, туман, 
град, росу и т.д.) человек пытался объяснить это, с его точки зрения, абсурдное явление, 
не находил объяснение этим превращениям и приписывал их сверхъестественным 
способностям воды. Как и все окружающие предметы, вещества, субстанции, вода 
считалась персонифицированной, одушевленной сущностью. Она «всепроникающая и 
вездесущая» (С.Ю. Неклюдов) «цякла з-пад яснага сонца, з-пал ніцых лоз. Вымывала 
каменне, краменнне ў жоўтыя пяскі…» [4: 72, №221], «быстрая крыніца йшла крутымі 
берагамі…» [4: 77, №242], «вадзіца-крыніца, красная дзявіца, бегла з Вастока да мора…» 
[4: 60, № 173], «матухна вадзіца-царыца, выходзіш ты з падзямелля… » [4: 135, № 449]. 
Данные примеры, а их можно продолжить, доказывают, что, по сути, вода – это медиатор 
между «тем» подземным светом и «этим» – миром мертвых и миром живых, и в этом 
качестве она может быть связующим звеном между предками и судьбой живущих, 
которые общаются на метофизическом, духовном уровне.

Связь между мирами «доказывает» еще и способность воды «перевернуть» в своем 
отражении предметы видимого мира. Древний человек и представлял, что на «том» 
свете человек живет так же, как и этом свете, только там все наоборот: люди ходят 
вниз головами, деревья растут вверх корнями, что нашло отражение и в заговорном 
тексте [5: 46, № 110]. То, что мы имеем «портрет» хтонического царства убедительно 
доказывает «стадо пастуха» – «змеі лясныя, балотныя і падкалодныя». Т.е. «тот» 
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свет – это зеркальное отражение «этого», и вода способна это отразить: «воднае зеркала, 
божая вада, аддай тое, што ўзяла… Як пясок у вадзе мыецца, ачышчаецца, так бяльмо ў 
вадзе атражаецца» [5: 147, № 601]. Приведенный пример примечателен еще и тем, что 
в нем отражена еще одна из существенных характеристик воды: она способна очищать 
на физическом (профанном) уровне предметы и очищать духовно (например, после 
совершения греха), после похорон и т.д. Наговоренную воду применяли для очищения 
человека от разных болезней, например, «От сглаза» [5: 171, № 570], «Ад цяжкіх родаў» 
[5: 105, № 398]. Особенно благотворно действовала так называемая «святая вода»: «іллю 
я святую ваду на чорную зямлю…» [5: 168, № 672].

Природное свойство воды, набранной в праздничные дни, по народным поверьям, 
многократно усиливались и приобретали поистине чудодейственные свойства. Такую 
воду старались набрать на Новый год, Рождество, Сретенье, в Страстный Четверг или 
пятницу, на Ивана Купалу, Пасху. Особой силой обладала крещенская вода, вода, которая 
фигурирует в обряде крещения и символизирует очищение, обновление, восстановление 
жизненных сил. Согласно народным представлениям особой силой обладает вода во 
всех источниках в ночь с 5 на 6 января по старому стилю, т.к. в это время входит в воду 
(купается) сам Иисус Христос. Особо важным ритуалом является водосвятие – крещение 
воды, т.к. повсеместно считается, что нечистая сила боится погруженного в воду 
креста и покидает источники. Такая чистая, святая вода обладает сверхъестественной 
способностью. «На Крашчэнне» [5: 46, № 111]. «На Крашчэнне хадзіў свяшчэннік, 
маліўся Богу, свяціў ваду. Людзі яе бралі для лячэння. Як што баліць, мазаліся. Казалі, 
што гэта жывая вада» [6: 247]. Целебные свойства приписывались и Юрьевской росе, 
которая могла помочь при кожных заболеваниях («… качаліся па расе, ну, казалі, што 
гэта памагае ізбавіцца ад розных хвароб. Свята Юр’е так называецца» – записано от 
М.А. Гурко, 1945 г.р.), чудесным образом воздействует на увеличение молока у коров, 
поэтому хозяева, выгоняя свою кормилицу в стадо, приговаривали: «Выганяю я сваю 
скацінку на Юр’еву расінку» (записано от Е.И. Лещенко, 1925 г.р., д. Гать Октябрьского 
р-на) или «Выганяю я кароўку ў зялёную дуброўку, на юр’еўскія росы, на мікольскія 
травы, малачко збіраць» (записано от А.Н. Пугач, 1928 г.р., д. Рассвет Октябрьского 
р-на), «На Юр’е была лекарная раса, ёй мазалі вочы, калі яны балелі, кароў мылі расой, 
каб у іх было шмат малака…» [7: 60].

Таким образом, в результате многовековой традиции сформировалась богатая 
и разноплановая традиционная символика, ярко характеризующая и раскрывающая 
специфику глубинных мировоззренческих представлений древнего человека о мире и о 
месте человека в этом мире. В образной картине мира значительное место занимает символ-
образ воды. Концепция воды в народно-мифологической картине мира отражена наиболее 
полно, что же касается заговорного жанра, то в заговорном пространстве и белорусов и 
украинцев этот образ-архетип занимает если не центральное, то одно из центральных мест.
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РОДИЛЬНАЯ ОБРЯДНОСТЬ ЖЛОБИНЩИНЫ

В статье рассматриваются особенности родильной обрядности Жлобинского 
района Гомельской области. Анализируются основные этапы и традиционные обряды, 
связанные с рождением и крестинами новорожденного. Описываются способы предо-
стережения роженицы и ребёнка от сглаза, а также способы, с помощью которых 
старались добиться благополучных родов и хорошей жизни для ребёнка.
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верья.

В семейной обрядности значительное место занимают родильно-крестильные обря-
ды и обычаи, потому что главной ценностью для людей было и остаётся создание тепла 
и уюта в доме, здоровье и благополучие семьи, а также продолжение рода. Отметим, что 
родильная обрядность включает три периода: дородовой, родовой и послеродовой. 

Дородовой период связан с приметами и поверьями, определенными правилами, 
предписаниями и запретами, которым должна была следовать беременная женщина. 
Как свидетельствуют фактические материалы, наши предки соблюдали все народные 
правила, подтвержденные многолетним опытом. По верованиям жителей Жлобинско-
го района беременной женщине ни в коем случае нельзя было пугаться: «Бярэменнай 
жанчыне нільзя было пужацца, а калі спужаецца, ні хапацца рукамі за ліцо, каб у дзіця 
ні было відных плям» (д. Косаковка); смотреть на покойников, ругаться или воровать: 
«Шчэ нільзя было красці, сварыцца з кім, на памёрлых ні давалі глядзець, бо ўсё ета 
магло стацца з дзіцём» (д. Лесань), «Нільзя глядзець на пакойніка, каб дзіцёнак ні быў 
бальным і бледным» (д. Косаковка); интересно то, что беременным нельзя было ни 
ходить с узелками, ни переступать их, потому что, верили, что это является признаком 
тяжёлых родов: «Насіць нільзя адзёжу з вузялкамі, каб ні цяжка ражаць» (д. Косаков-
ка), «Нельга праходзіць праз цэп, калі прывязана сабака, а то народзіцца дзіця, у якога 
шыя будзе перавязана пупавінай» (д. Китин). Кроме того, беременной женщине нужно 
было придерживаться всех церковных праздников, во время которых запрещался любой 
труд, а нарушительницы жестоко карались Богом: «Трэба заўсёды саблюдаць усе свята. 
У свята нельга было шыць і працаваць. Адна жанчына шыла, і яе дзіця нарадзілася з 
зашытымі пальчыкамі, яны не раздзяляліся» (д. Китин); и в верованиях о беременности 
также не обошлось без зеркала: «Ёй нільзя доўга ў зеркала глядзецца, каб дзіця не 
стала касавокім, ці якія хваробы на вочы не меў» (д. Лесань). Следует отметить, что 
коммуникативные способности также играли немаловажную роль, поэтому о беремен-
ности нужно было сообщать в самый короткий срок: «Калі жанчына забярэменіла, то 
нада адразу ўсім сказаць гэта, каб дзіця хутка загаварыла» (д. Китин). Однако этот факт 
вызывает противоречия, ведь чтобы защитить ребенка и будущую мать от сглаза, нужно 
было молчать о своей беременности хотя бы первые 3 месяца; нельзя было котов и собак 
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бить, на кривые предметы становиться, а также стричься: «Гаварылі, як станя маладзіца 
на што крывое, на палку ці дугу, дак можа навароджаны гарбатым быць ці з адной нагой 
карацейшай. Нільзя ёй было сабак, кошак да шчэ каго такога біць ці штырхаць, бо дзіця 
будзя з валасамі на целі. А як пры етым сабака ўкусіць жанчыну, дак будзя дзіцёнак 
злым, як той сабака. У нас гаварылі, як цяжарная стрыжэцца, дай дзіця дурным будзя. 
Абараняліся ўсе ад порчаў, ні смяяліся з хваравітых людзей, крывых, гарбатых – дзіця 
магло такім стаць» (д. Лесань).

Устойчиво сохраняются в народной памяти сведения о том, что беременная жен-
щина всегда была в почёте у людей, её уважали, иногда даже боялись, потому что 
считали, что она наделена некой магической силой: «У нас разныя прыкметы былі на 
цяжарную маладзіцу. Глаўная, што і яе ж пабойваліся, дзелалі ўсё, што тая хацела. А 
як адказуваліся, дак таму чалавеку няўдача будзя, бо хто зная, з якою душой будзя тоя 
дзіця. А шчэ ў нас счыталі, як устрэціш нізнакомую цяжарную, дак у ету зіму хварэць ні 
будзяш» (д. Лесань).

Существует целый ряд примет и традиционных действий, направленных на 
облегчение родов женщины. В этот период к роженице приглашают бабку-повитуху, 
которая принимает роды: «Эта ж шчас у бальніцах ражаюць. Прыйшло ўрэмя ражаць – 
бабку завеш» (г. Жлобин), «Звалі бабку-павітуху. Яна прымала роды ва ўсёй вёсцы, 
перавязвала пуп, мыла дзіця, потым пелянала. Калі парадуха была маладая, то баба 
вучыла яе, як абыходзіцца з дзіцём» (д. Китин). Это должна была быть женщина пожилая 
и опытная: «Бабкай далжна быць пажылая жэншчына, якая мае «лёгкую руку» (д. Пире-
вичи), «Бабу бралі тую, якая ўжо сама не магла ражаць» (г. Жлобин). В д. Лесань бабку 
выбирали из числа вдов: «Ета была ўдава, якая пры маладзіцы да хрысцін дзіцёнка. Яна 
багата ўсяго знала і ўмела» (записано от Кудинович В.И., 1918 г.р.). Когда шли звать 
бабку-повитуху, то отец ребенка должен был взять с собой буханку хлеба.

Существовало поверье, что если у роженицы будет заплетена коса, то роды бу-
дут проходить очень тяжело, поэтому ей расплетали косу, развязывали все узлы на 
одежде: «Тады ўжэ, каб рожаніцы лягчэй было, дак распляталі ёй касу, бабка нешта 
прыгаворувала» (д. Лесань). Важно отметить, что о дне рождения ребенка никому 
не говорили, потому что боялись сглаза, поэтому во время родов обычно в доме на-
ходились только роженица и бабка-повитуха: «Пра дзень родаў нічога не казалі, каб 
жанчыну аберагці ад чужых вачэй, ад урокаў і злога чалавека» (д. Косаковка). Бабке 
за помощь обязательно дарили подарок, этот обряд в д. Китин называли «выціраць 
рукі аб плацце»: «Пасля бабцы дарылі падарунак, ткань на плацце» (записано от 
Ткачёвой А.А., 1913 г.р.).

Первому купанию ребёнка сопутствовали своеобразные обряды, направленные на 
улучшение здоровья и благополучия новорожденного в будущем, на защиту ребенка от 
сглаза и злых людей: «Як з’яўляецца дзіця на свет, то яго абмываюць вадой, каб захаваць 
яго ад нічыстай сілы. Еты абрад ё і сённі: у царкве абмываюць дзіцей, калі хрысцяць» 
(д. Косаковка). Кроме того, во время купания был обычай кидать в воду монеты и лекар-
ственные травы: «У нас, як толькі радзілася дзіця, дак етая бабка ля галавы жанчынкі 
клала венічак з зёлак, а над дзіцём чытала загаворы. У еты дзень маладзіца мылася ў 
бані, а бабка мыла дзіця ў вадзе з лечашчымі травамі, каб яно здаровянькая было. Шчэ 
калі дак туды і манеты кідалі, каб багата да шчасліва жылося» (д. Лесань).
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Во всех деревнях первое ритуальное купание новорожденного проводилось в раз-
ные дни: сразу после рождения, на девятый день или практически перед самими кре-
стинами (интересно то, что не всегда детей купали в воде, в некоторых местностях де-
вочек купали в молоке, а мальчиков – в пиве): «На дзевяты дзень – першае рытуальнае 
купанне дзіцяці. У ночвы кладуць соль і лекавыя травы, сярэбраную манету, кабдзіця 
было чыстае, здаровае і багатае. Манеты забірала сабе бабка-павітуха. Каб дзіця было 
багатае і ў пары, кідалі калечка. Дзевачку першы раз мылі ў малаке, тады яна будзе белая, 
красівая. Хлопчыка купалі ў піве – будзе малады, красівы» (д. Красный Берег).

Пока ребёнка не окрестили, роженице нельзя было ходить в церковь, люди при-
держивались следующих правил: «На працягу трох дней пасля нараджэння дзіцяці 
ніводны з членаў сям’і абсалютна нікому нічога не адалжаў, каб нечаянна не аддаць 
долю новароджанага» (д. Красный Берег), «Каб навароджанага не сурочылі, у калыску 
пад матрац клалі два ці шэсць арэхаў, галоўнае, каб арэхі былі ў пары. Каб не сурочылі 
парадзіху, яна клала ў карман часнок» (записано от Козловой Э.И., 1936 г.р., г. Жлобин 
(родилась в д. Солоное)).

Послеродовой комплекс включает в себя «отведки» и «смотрины». К роженице 
домой приходили родственники, подруги и приносили конфеты, печенье, блины, чтобы 
восстановить силы женщины. Но в тот день, когда родился ребенок, в гости не приходили.

После этого начинался этап крестин. Для начала родители ребенка должны были 
выбрать крёстных маму и папу, которые отказаться от «креста» не могли, потому что 
это приносило неудачу. В кумовья могли брать соседей (г. Жлобин), родственников 
(д. Лесань). Заметим, что крестить ребёнка запрещено было вдовцам и некрещеным 
людям. Кумовей выбирали обязательно женатых и замужних: «Куму выбіралі, каб яна 
была замужняя. Бо калі дзіця будзе дзеўкай, то яна забірала ў кумы ўсё шчасце. Кума 
бралі любога» (д. Китин). Потом мать и отец или только отец шёл с хлебом-солью к 
кумовьям, говорили так: «Вам хлеб-соль, а нам дайце кума (куму)» (д. Пиревичи). 
В д. Нивы принятие хлеба означало согласие на предложение родителей, после этого 
договаривались о дне крестин.

Самым главным блюдом была «бабина каша» (варили её из пшена, риса или ячменя, 
могли добавить в неё сало или украсить конфетами, лентами), на которую клали деньги. 
Кто их больше положит, тот и разбивает горшок с кашей. Кум должен был «перекупить» 
её, чтобы ему можно было разбить кашу «на счастье». Горшок разбивали об угол стола. 
Хорошей приметой было, когда горшок разбивался, а каша оставалась целой, тогда верх 
срезался и отдавался курам, а каша делилась между всеми гостями. Черепки от горшка 
клали на головы кума и кумы, иногда и бабки: «Гэта робіцца для таго, што яны, штоб 
ні случылася, будуць разам з нованароджаным» (д. Нивы). Кроме того, их отдавали 
незамужним девушкам и гостям, у которых не было детей, «і жадалі гэтаму чалавеку, каб 
была дачка ці сын» (д. Китин). Оставшиеся черепки в д. Новая Слобода бабка собирала 
и кидала в угол: «Кідаю на кут, каб на будучы год зноў быць тут».

Бывало такое, что гости могли украсть горшочек с кашей, а бабка должна была его 
выкупить, но перед этим ей приносили «обманную кашу». Нужно было угадать, её эта 
каша или нет, если угадывала, то начинался выкуп каши.

После этого роженица дарила подарки кумовьям и бабке-повитухе. Обычно куме и 
бабке дарили платье, а куму – рубашку. Гости также дарили подарки, приносили сладости 
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и одежду ребёнку. Когда дарили новорожденному, то в д. Новая Слобода приговаривали: 
«Нарадзілася дзіця на белы свет, хай не знае ніякіх бед. Вот яму мыла, каб было для ўсіх 
міла. Дару палаценца, каб выціраўся бела і глядзеў ясна ў акенца. Дару анучы, каб ножкі 
не балелі босы». В конце этого обряда отец ребёнка должен был посадить бабку на сани 
или телегу и завезти домой.

Таким образом, можем сказать, что исследование родильно-крестильных обрядов 
Жлобинщины отражает весь спектр регионально-локальных особенностей, что 
формирует полную картину структуры данной обрядности, очень важной для каждой 
семьи.
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МЕСТНАЯ СПЕЦИФИКА РОДИЛЬНО-КРЕСТИЛЬНОЙ ОБРЯДНОСТИ 
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В данной статье рассматривается специфика родильно-крестильной обрядности 
Гомельского Полесья. Проанализированы и теоретически осмыслены основные 
структурные компоненты, связанные с выбором кума и кумы, подготовкой каши 
бабкой-повитухой, застолья, ритуалами разбивания горшка с кашей и чествования 
бабки-повитухи.

Ключевые слова: обряд, родильно-крестильная обрядность, бабка-повитуха, 
обрядовая каша, ритуал.

В системе родильно-крестильного обрядового комплекса Гомельского Полесья важное 
место занимают следующие структурные компоненты: приметы и поверья, связанные с 
беременностью женщины, выбор кума и кумы, подготовка бабкой-повитухой обрядового 
блюда – каши, обряд крещения ребенка, застолье, ритуалы разбивания горшка с кашей, 
чествования бабки-повитухи, одаривания подарками бабки и женщины-роженицы.

Заслуживают внимания приметы и поверья, связанные с беременностью женщины. 
Верили, что именно от выполнения народных правил и предписаний зависят здоровье, 
счастье и благополучие ребёнка. Например, запрещалось беременной женщине 
«пераступаць вяроўку, бо пры нараджэнні пупавіна перадушыць дзіця, вакол горла 
абаўецца»; «стаяць на парозе хаты, бо будуць цяжкія і працяглыя роды»; «прасіць у 
доўг, бо тое, што папросіш, з’ядуць мышы»; «працаваць, асабліва ў святы»; «хадзіць 
на могілкі ці на похараны, бо дзіця народзіцца жоўтае» (в. Рычоў Жыткавіцкага р-на) 
[1: 225]; «Ну, када зацяжарыла жэншчына, эт самае, тады і яна сразу сябе пачуствавала, 
што яна носіць пад сабой, пад серцэм дзіця. Многа што ёй не дазвалялася рабіць. Эт 
самае, галоўнае, што яна не магла ніколі ўдаріць кошку. Кошку нагой яна нікагда не магла 
ўдаріць, патаму што эта сільна быў вялікі грэх. Яшчэ было эта такое самае, што еслі 
ўбачыш, што гарыць агонь, яна замеціла, не нада хватацца за часткі цела, эт самае, ілі 
за ліцо бывае, ілі за што-небудзь хватацца, еслі ана схвацілася, іспуг палучаецца, там, 
эт самае, палучаецца пятно, такое краснае, наліўное крывёй пятно. Но яно ў некаторых 
праходзіць, у некаторых застаецца пажызненна» (запісана ў в. Бялёў ад Макарэвіч 
Кацярыны Мікалаеўны, 1954 г.н., Рэшанок А.); «Ну еслі она беременная, празнікі (ці 
малыя, ці большыя), ей не нада ні рэзаць, ні шыць, ні в’язаць – нічэго этого делаць, і дажэ 
поднімаць не нада, ёй не давалі ўжэ, абычна што тогда мяшкі. Она должна сохраніць 
рэбёнка, не давалі делаць нічога, она так» (запісана ў в. Азяраны ад Аліфіровец Ніны 
Васільеўны, 1937 г.н., Рэшанок А.).

По воспоминаниям жителей Житковичского района, раньше женщины обычно 
рожали дома: «Калі ражала жэншчына, то звалі бабку-повітуху і роды прынімалі 
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дома» (в. Пухавічы Жыткавіцкага р-на) [1: 228]. С рождением ребенка были связаны 
определенные ритуалы, которые должна была выполнять беременная женщина: «Роды 
адбываліся ў хаце ці нейкай гаспадарчай пабудове. Цяжарная жанчына павінна была 
абысці вакол таго месца, дзе будзе ражаць, чытаючы пры гэтым малітву» (в. Рычоў 
Жыткавіцкага р-на) [1: 225]. «Ну, рожала она дома, тогда ж не было акушэраў. Я сама 
радзіла ўсе троя дома» (запісана ў в. Азяраны Жыткавіцкага р-на ад Аліфіровец Ніны 
Васільеўны, 1937 г.н., Рэшанок А.).

Важную роль выполняла бабка-повитуха, которая обязательно должна была 
присутствовать во время рождения ребенка, что подтверждается информантами из д. 
Озераны: «Павітуха да памагала парадзісе як магла. Акрамя чыста акушэрскіх прыёмаў, 
яна выконвала шэраг магічных дзеянняў, заснаваных на веры ў звышнатуральныя сілы» 
(в. Азяраны, Жыткавіцкага р-на) [1: 221]. В некоторых деревнях обязательным было 
присутствие мужа, когда рожала его жена: «У час родаў павінны былі прысутнічаць муж 
і баба-павітуха» (в. Рычоў Жыткавіцкага р-на) [1: 225].

Согласно воспоминаниям жительницы из д. Пуховичи, бабка-повитуха исполняла 
важнейшую функцию при купании новорождённого: «Дома остоваліса толькі рожэніца, 
повiтуха і баба, якія помогалі. Повітуха сама отрэзала пуповіну і завязвала яе» (в. 
Пухавічы Жыткавіцкага р-на) [1: 228]; «Баба-павітуха ўсегда купала першы раз дзіця, 
калі жанчыну прывозілі, эт самае, із бальніцы, але раней ражалі, эт самае, дома, значыць, 
першую, што звалі, эта бабу-павітуху, каторая, эт самае, яна бывала мо прымала і роды, 
еслі самае што бывае трудные, яна астаецца і за бабу-павітуху, і яна купае дзіця, і тады 
ўжо самае её ўсё» (запісана ў в. Бялёў ад Макарэвіч Кацярыны Мікалаеўны, 1954 г.н., 
Рэшанок А.); «Бабу зовуць, бабу-повітуху. Вот такія бабы і ўжэ старыя оні ўжэ эту 
пуповіну ту зав’яжуць, уберуць усе. Эта ужэ бабка шчыталас новорождзённого, ето 
яе ўнукі. Бабку выбіраюць по нраві кажды. От не так, што от узяў ды, а хто нравіцца, 
ці родственніца яка» (запісана ў в. Азяраны ад Аліфіровец Ніны Васільеўны, 1937 г.н., 
Рэшанок А.).

После рождения ребенка родные и друзья семьи могли приходить в отведки и 
приносить подарки: «Калі дзіця нарадзілася сённі, значыць яе прывезлі із бальніцы. 
Раньше дома ражалісь. Значыць тады ўвечары прыходзілі ў вотведкі, называлісь такіе» 
(запісана ў в. Бялёў ад Макарэвіч Кацярыны Мікалаеўны, 1954 г.н., Рэшанок А.).

Важный момент родильно-крестильной обрядности – выбор кума и кумы. Исходя из 
воспоминаний жителей д. Белёв, обычно приглашали в кумовья близких людей: «Ну а 
хросных выбіралі хто як: хто радню выбіраў, хто, можа, ідзе да таго, хто яму дапамог у 
трудную мінуту, палучалась так, эт самае. Эта цяпер выбіраюць багатых хросных, а тады 
ж не, тады проста: саседку ілі сяброўку з дзетства. Еслі дзеці памерлі, то ўжэ ту самую 
хросную маці не бралі, бралі ўжэ другую. Вот у нас так самае, а на Тураўшчыне, так там 
бяруць дзве маці хросныя. У нас стараліся браць адну хросную маці, шоб была, бываюць 
і такія» (запісана ў в. Бялёў ад Макарэвіч Кацярыны Мікалаеўны, 1954 г.н., Рэшанок А.). 
«Я, напрымер, свою подругу бяру, он бярэ мужык з мужыком, хто яму нраіцца» (запісана 
ў в. Азяраны ад Аліфіровец Ніны Васільеўны, 1937 г.н., Рэшанок А.).

Местные жители считали обязательным провести обряд крещения новорождённого 
в присутствии кума, кумы и бабки-повитухи. В некоторых деревнях запрещалось 
находиться в церкви родителям: «Важным было хрышчэнне – абарона дзіцяці ад 
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нячыстай сілы. Таксама на хрысціны дзіцяці выбіралі хросную бабу. Абрад хрышчэння 
дзіцяці адбываўся ў цэркві. На хрышчэнне дзіцяці ехалі кум і кума. Маці і бацьку ехаць 
забаранялася» (в. Рычоў Жыткавіцкага р-на) [1: 225]; «Ужэ хрэсьбіны роб’яць, мо, чэрэз 
месяц. Ужэ ззываюць родню, кума ета і куму. І кума готовіцца, усе подаркі бярэ. Баба – 
собе, і от хрэсьбіны ідуць» (запісана ў в. Азяраны ад Аліфіровец Ніны Васільеўны, 1937 
г.н., Рэшанок А.).

Кульминацией родильно-крестильного обрядового комплекса является разбивание 
горшка с кашей: «Самым галоўным у гэтым застоллі была бабіна каша. Перад тым, 
як разбіць горшчык з бабінай кашай, яе патрэбна было выкупіць. Выбіралі сярод 
прысутных самага гаварлівага і жартаўлівага чалавека, які быў лічыльнікам (лічыў, 
на якую суму пакладзе на горшчык з кашай кум, кума, баба). Клалі на горшчык не 
ўсё сразу, а паступова, а лічыльнік лічыў. Заўжды рабілі на канцы так, каб каша была 
кумава. І ён разбіваў гаршок з бабінай кашай. Лічыльнік назначаў суму за бабіну кашу і 
абавязкова бабі плацілі за яе кашу. Разбітыя кавалачкі горшчыка кідалі на падол маладым 
маладзіцам, каб у тых таксама скора былі радзіны» (в. Дзякавічы Жыткавіцкага р-на) [1: 
222]; «Е така тамада, шо ходзіць с тарэлкою, кладуць грошы ўсе, і он шчытае: хто больш 
положыць, того каша, той будзе біць кашу. Ну, так от стараюцца. Баба кладзе, наклала 
ўсяго, кажуць: «Бабіна каша», – перавышае, кум кладзе грошы, пошчыталі –ужэ «кумава 
каша», бо кум больш положыў, кума кладзе – пошчыталі ўсяго, што яна там кладзе. Яна 
кладзе і покрывала можэ, і мужыку рубашку, і этому дзіцятку і обуві, і одзежу, і курткі – 
усё, што есць. Шчытаюць усе, тамада шчытае, што стоіць і сколькі ўсяго это будзе, і от 
ужэ «куміна каша», – говорыць. Кум зноў кладзе грошы, ужэ кум поклаў грошы – «кумава 
каша» (запісана ў в. Азяраны ад Аліфіровец Ніны Васільеўны, 1937 г.н., Рэшанок А.). В 
этой местности было принято черепки от разбитого горшка с кашей класть на головы 
незамужних девушек и парней: «Кладуць на голову або эты горшчок, або што остоецца 
рыльцо, кладуць радом, хто сядзіць молоды, то на голову поклодут, штоб быстро замуж 
ішоў, шоб богаты быў» (запісана ў в. Азяраны ад Аліфіровец Ніны Васільеўны, 1937 г.н., 
Рэшанок А.).

Приведённые материалы по родильно-крестильной обрядности Житковичского 
района раскрывают особенности мировоззрения наших предков, свидетельствуют о 
богатстве местных регионально-локальных традиций. 
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МІСЦЕВА СПЕЦИФІКА ПОЛОГОВО-ХРЕСТИЛЬНОЇ ОБРЯДОВОСТІ 
ГОМЕЛЬСЬКОГО ПОЛІССЯ 

(НА МАТЕРІАЛІ ФОЛЬКЛОРУ ЖИТКОВИЦЬКОГО РАЙОНУ)
У даній статті розглядається специфіка пологово-хрестинної обрядовості Гомель-

ського Полісся. Проаналізовано та теоретично осмислено основні структурні компо-
ненти, пов’язані з вибором кума і куми, підготовкою каші бабкою-повитухою, застілля, 
ритуалами розбивання горщика з кашею і вшанування бабки-повитухи.
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(BASED ON FOLKLORE OF ZHITKOVICHI DISTRICT)
In this article, the specifi city of the maternity-baptismal ritual of the Gomel Polissya is 

considered. The main structural components associated with the selection of the kuma and the 
kuma, the preparation of the porridge by the midwife, the feast, the rituals of breaking the pot 
with the porridge and commemorating the midwife are analyzed and theoretically understood.
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НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 
У РЕСПУБЛІЦІ ІРЛАНДІЯ

У статті досліджуються основні напрями реформування сучасної системи 
вищої педагогічної освіти Ірландії. Визначаються основні проблеми, які стоять перед 
педагогічною освітою країни. Аналізуються запропоновані зміни структури початкової 
педагогічної освіти Республіки Ірландія.

Ключові слова: педагогічна освіта, реформування, структура початкової 
педагогічної освіти, педагогічні кадри.

На сучасному етапі в Україні проводиться реформування системи вищої освіти, 
успішність якого пов’язана з вивченням прогресивного світового досвіду. Актуальність 
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теми дослідження зумовлена необхідністю пошуку шляхів удосконалення педагогічної 
освіти в Україні в умовах глобалізаційних та євроінтеграційних процесів.

Мета статті полягає у визначенні особливостей та основних напрямів реформуван-
ня сучасної системи вищої педагогічної освіти Ірландії.

У сучасний період проходить активне реформування системи вищої педагогічної 
освіти Ірландії. Запроваджені зміни носять багатовекторний характер. Перш за все, 
відбувається оптимізація закладів педагогічної освіти. Більші заклади педагогічної 
освіти поглинають менші. При злитті закладів вищої освіти до уваги береться безліч 
факторів: географічне розташування, спорідненість навчальних програм, забезпечен-
ня висококваліфікованими професорсько-викладацькими кадрами, наявність належної 
матеріально-технічної бази. Деякі науковці вважають, що у секторі вищої педагогічної 
освіти Ірландії має бути запроваджена спеціалізація для кожного вишу, що дозволить 
більш якісно готувати кадри та не дублювати програми педагогічної освіти [2; 4, 25].

Дотримання високих стандартів якості у підготовці педагогічних кадрів є тією метою, 
на реалізацію якої працюють усі виші педагогічної освіти Ірландії. Тому пріоритетом 
змін у системі вищої педагогічної освіти країни є також поширення співпраці між усіма 
секторами вищої освіти: університетським, технологічним, коледжами педагогічної 
освіти, центрами професійного розвитку вчителів, викладачів та науково-дослідними 
асоціаціями [4].

Зважаючи на все викладене вище, вважаємо за потрібне зосередитись на питанні 
реформування структури системи педагогічної освіти Республіки Ірландія. Протягом су-
часного періоду розвитку вже відбулися певні зміни у структурі початкової педагогічної 
освіти. На нашу думку, основи реформування системи педагогічної освіти Республіки 
Ірландія були закладені раніше, у 2012 р. Саме у серпні 2012 р. за завданням Міністра 
освіти була започаткована міжнародна дослідна група. Учені мали вивчити структу-
ру початкової педагогічної освіти Ірландії, висвітлити її недоліки та, ґрунтуючись на 
досвіді передових держав, дати рекомендації щодо її реконфігурації з метою підвищення 
якості підготовки педагогічних кадрів. Управління вищою освітою було уповноважене 
контролювати зазначений процес від імені Департаменту освіти і навичок. У липні того 
ж 2012 р. була опублікована доповідь міжнародної групи. Необхідно наголосити, що 
доповідь містить цілий ряд рекомендацій, серед яких пропозиції щодо зміни структури 
педагогічної освіти Ірландії. 

Перш за все, слід зауважити, що у сучасний період розвитку в Ірландії існують певні 
складнощі із контролем за ринком попиту і пропозиції щодо кваліфікованих педагогічних 
кадрів. Особливо ці складнощі загострилися з появою на освітньому ринку приватних 
закладів. Збереження здорової конкуренції при вступі до програм педагогічної освіти 
є, певною мірою, запорукою якості у підготовці педагогічних працівників. Отже, Де-
партамент освіти і навичок у співпраці з Управлінням вищою освітою і Радою вчителів 
мали розробити базу даних, яка б висвітлювала попит на педагогічні кадри і сприяла 
правильному розподілу місць у програмах початкової педагогічної освіти. Частково 
це завдання виконується Радою вчителів, яка створила реєстр вчителів, котрі працю-
ють у державному секторі. 28 грудня 2014 р. Міністр освіти запровадив у дію статтю 
30 Закону про Раду вчителів від 2001 р. Згідно цієї статті для того, щоб отримувати 
заробітну платню із державного бюджету, всі вчителі мають зареєструватися у Раді та 
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щорічно поновлювати свою реєстрацію. Статус зареєстрованого вчителя є ознакою 
професійного визнання державою. Реєстр вчителів, започаткований Радою, дозволяє 
частково відстежувати забезпеченість державного сектору шкільної, подальшої освіти 
педагогічними кадрами належної кваліфікації [1; 5, 19-20; 4, 23].

Міжнародна дослідницька група впевнена, що педагогічна освіта країни має 
ґрунтуватися на передових здобутках сучасних наукових розвідок. Більш того, експертна 
комісія зазначила, що в країні має бути вироблена певна культура наукових досліджень у 
галузі педагогічної освіти. Науково-педагогічні працівники закладів вищої освіти повинні 
знайомитись з сучасними дослідженнями і проводити наукові розвідки з методики навчан-
ня і педагогічної освіти. Майбутні педагоги також мусять долучатися до проведення науко-
вих досліджень, критично аналізувати здобутки і недоліки своєї практики [5, 21].

Ще одна серйозна проблема, з якою мають впоратися заклади вищої освіти − це 
вирішення проблеми кадрового забезпечення. Особливістю системи вищої педагогічної 
освіти Ірландії є залучення значної кількості викладацького складу на тимчасовій основі. 
Серед викладачів-контрактників, які працюють у закладах вищої освіти, є вчителі шкіл. 
Міжнародна експертна група впевнена, що досвід шкільних педагогів з великим практич-
ним стажем роботи може бути неоціненним у певних сферах педагогічної освіти, напри-
клад, педагогічна практика. Водночас у підготовці висококваліфікованих педагогічних 
кадрів неприпустимо покладатися на таку велику кількість педагогічного складу з тим-
часовою зайнятістю. Експертна група впевнена, що у підготовці майбутніх педагогічних 
кадрів для системи освіти країни провідну роль має відігравати досвідчений профе-
сорсько-викладацький склад університетів, який постійно долучається до актуальних 
досліджень у галузі педагогічної освіти. Зміна структури початкової педагогічної освіти 
Республіки Ірландія (її оптимізація) має сприяти вирішенню кадрового питання у вищих 
закладах педагогічної освіти [5, 21; 3; 4, 16-17].

Посилена увага до педагогічної практики була іншою рекомендацією міжнародних 
експертів. Вони наголосили, що вибір шкільних закладів освіти для належного проход-
ження педагогічної практики має бути обов’язком ВНЗ. Неприпустимо, щоб студенти 
самі обирали собі школи для опанування практичного компоненту програм педагогічної 
освіти. Здобувачам професії вчителя має бути заборонено проходити практику у школах, 
де вони навчалися. Для більшої ефективності студенти повинні проходити педпрактику 
мінімум у двох шкільних закладах [5, 22].

Інтернаціоналізація педагогічної освіти є іншим напрямом, за яким має розвива-
тися педагогічна освіта Республіки Ірландія. Міжнародна експертна комісія вважає 
необхідним збільшити рівень мобільності між ірландською і європейськими системами 
педагогічної освіти [5, 23; 3].

І, насамкінець, основна рекомендація експертів-міжнародників стосувалась нової 
конфігурації системи педагогічної освіти Республіки Ірландія. Необхідність зміни 
структури педагогічної освіти пояснюється, перш за все, кадровим питанням. Нові цен-
три педагогічної освіти будуть повністю забезпечені висококваліфікованими штатними 
науково-педагогічними працівниками. Водночас зазначені центри зможуть ефективно 
використовувати наявну матеріально-технічну базу, уникнути неефективного дублю-
вання спеціальностей. Великі центри педагогічної освіти більш спроможні забезпечити 
необхідні умови для належної підготовки педагогічних працівників.
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Таким чином, на думку команди міжнародних експертів структура початкової педагогічної 
освіти Республіки Ірландія має складатися з 6 великих центрів педагогічної освіти:

1. Центр – Дублінський міський університет, Коледж педагогічної освіти Св. Па-
трика (Драмкондра), Інститут педагогічної освіти Божої Матері;

2. Центр – Трініті коледж Дубліну, Інститут педагогічної освіти Маріно, 
Університетський коледж Дубліна, Національний коледж мистецтв і дизайну;

3. Центр – Національний університет Ірландії у Майнуті, Коледж педагогічної 
освіти Фробель;

4. Центр – Університет Лімерику, Коледж педагогічної освіти Пречистої Діви 
Марії, Технологічний інститут Лімерику;

5. Центр – Університетський коледж Корку,Технологічний інститут Корку;
6.  Національний університет Ірландії (Галвей), Коледж Св. Анжели у Сліго.
Міжнародна експертна група не віднесла Коледж педагогічної освіти Церкви Ірландії 

до жодного з центрів педагогічної освіти. Експерти впевнені, що цей заклад педагогічної 
освіти має усі можливості гармонічно влитися до 1, 2 або 3 центрів.

У запропонованій новій структурі початкової педагогічної освіти Республіки Ірландія 
відсутні такі заклади вищої освіти, як Технологічний інститут Галвей-Майо та Коледж 
педагогічної освіти Св. Патрика, Терлз (Thurles). У доповіді було зазначено, що ці за-
клади зробили досить великий внесок у розвиток педагогічної освіти. Водночас, їх наяв-
ний потенціал, не повністю відповідає сучасним вимогам щодо професійної підготовки 
педагогічних кадрів, тому ці заклади мають бути виключені з системи педагогічної 
освіти країни [3; 5, 25].

На нашу думку, пропонований план змін є доцільним, оскільки центри педагогічної 
освіти зможуть забезпечити увесь діапазон програм початкової педагогічної освіти (за 
напрямами: початкова, середня школа, подальша, дошкільна освіта і навчання дітей з 
особливими освітніми потребами). Звичайно, це посилить співробітництво між провай-
дерами педагогічної освіти, інтенсифікує наукові розвідки тощо.

Оскільки наше дослідження обмежене хронологічними рамками, вважаємо 
доцільним висвітлити ті реорганізаційні зміни, що відбулися у структурі початкової 
педагогічної освіти Ірландії на кінець 2016 р.

У зазначений період фактично завершилося формування центру педагогічної освіти, 
зазначеного у доповіді міжнародної групи експертів (2012 р.) під номером 1. Дублінський 
міський університет інкорпорував Інститут педагогічної освіти Божої Матері, Коледж 
Св. Патрика (Драмкодра). Більш того, зазначений центр педагогічної освіти збагатився 
завдяки приєднанню ще одного провайдера програм початкової педагогічної освіти за 
напрямом початкова школа – Коледжу педагогічної освіти Церкви Ірландії [2, 62].

До кінця 2016 р. був сформований третій центр педагогічної освіти. Коледж 
педагогічної освіти Фробель увійшов до складу Національного університету Ірландії у 
Майнуті і став його факультетом початкової і дошкільної освіти [2].

У сучасний період розвитку відбувається активне формування центру педагогічної 
освіти у Лімерику (4), але з певним відхиленням від рекомендацій експертної групи. 
Великий Коледж педагогічної освіти Пречистої Діви Марії інкорпорував Коледж. Св. 
Патрика, Терлз. 

Отже, проаналізувавши структурні зміни системи педагогічної освіти Республіки 
Ірландія (2016 р.), ми можемо з впевненістю ствердити, що в основному вони 
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відбуваються згідно плану рекомендацій, виробленого міжнародною групою експертів 
у 2012 р.
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мы высшего педагогического образования Ирландии. Определяются основные проблемы 
педагогического образования страны. Анализируются предлагаемые изменения струк-
туры начального педагогического образования Республики Ирландия.
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ЕТНОФОЛІЗМИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ТА ІНШИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ 
МОВАХ: ЛІНГВІСТИЧНІ Й ЕТНОКУЛЬТУРНІ АСПЕКТИ 

У статті розглядаються в зіставному плані українські та іншомовні етнонімічні 
назви, насамперед у плані експресивності. Тому йдеться переважно про специфічні наці-
ональні прізвиська в сучасних європейських мовах, визначаються їхні мовні та позамовні 
характеристики, особливості утворення, а також етнокультурні риси.

Ключові слова: етноніми, зіставно-порівняльний аналіз, мовні контакти, етнофо-
лізми, експресивність, етимологія, деонімізація. 

Ономастичні дослідження семасіологічного характеру у плані діахронії і синхронії, 
стосовні етнонімічних назв, залишаються актуальними, оскільки в цій царині існує 
ще немало невирішених питань, гіпотез і неоднозначних тлумачень. У лінгвістичних 
студіях останніх десятиліть простежується тенденція до дослідження етнонімів у плані 
розгляду цілих систем, що передбачає зіставно-порівняльний аналіз відповідних назв у 
слов’янських та інших європейських мовах. Це набуває особливого значення за сучасних 
умов глобалізації, однією з ознак якої є активізація й поглиблення міжнародних зв’язків, 
а етноніми можна вважати своєрідним відображенням мовних контактів як важливої 
частини міжетнічних зв’язків. Метою цієї розвідки є з’ясування місця експресивно 
забарвлених деномінацій в етнонімічній системі як одній із важливих лексико-
семантичних груп, а також їхніх екстралінгвальних характеристик. 

Загальна класифікація етнонімів у вітчизняній мовознавчій традиції передбачає їхній 
поділ на автоетноніми (інші назви: ендоетноніми, автоетноніми, автоніми, самоназви) 
та алоетноніми (вони ж екзоетноніми, екзоніми), що визначається насамперед їхнім 
походженням.

Самоназви на зразок укр. українці або Polacy, lietuviai, English, Français, italiani, espa-
ñoles, portugueses тощо становлять переважну більшість, що видається цілком природним. 
Нестандартними є випадки з «неофіційними» назвами на зразок укр. мадьяри ‘угорці’, 
коли ендоетнонімічна назва не є основною (відповідаючи за походженням самоназві у 
вихідній мові), наявністю двох синонімічних назв, диференційованих на рівні узусу (пор. 
с. Босанци ‘боснійці, жителі Боснії’ і Бошњаци ‘босняки, мусульмани’) або ж назвами з 
вираженою позитивною експресивністю на кшталт укр. елліни або рос. россы. 
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В етимологічному сенсі своєрідний виняток становить самоназва (б.) българи, що 
має, згідно з поширеною концепцією, тюркське походження і означає ‘суміш народів’ 
(приміром, у португальському енциклопедичному словнику 1976 р. болгари називаються 
народом скіфського роду, а нині повністю слов’янського). 

У випадку з другим із зазначених вище лексико-семантичних розрядів ідеться 
про іншомовні назви багатьох етносів, які етимологічно не збігаються з відповідними 
самоназвами і також становлять цінний мовний матеріал, що свідчить про різнорідність 
і неповторність історії різних мов і міжмовних контактів: пор. укр. греки, албанці, 
вірмени, фіни, а також абхази, аварці, айсори, грузини, китайці тощо. Характерними 
в цьому розумінні можуть бути назви росіян у деяких мовах: лтc. krievi, а також ест. 
venelased, фін. Venäläiset і вепс. Venälaižed (від назв східнослов’янських племен кривичів 
та венедів), а також вендів (лужицьких сербів), при цьому щодо останніх назв існує 
«кельтська» гіпотеза [6: 153], відповідні найменування в удмуртській (ӟучъёс) або 
якутській (нууччалар) мовах, що мають, за визначенням О. М. Трубачова, контактне 
походження. 

У загальнослов’янському етнонімічному контексті характерним прикладом можуть 
слугувати назви німців [див. 3 IV: 99]. Так, за часів Петра І російським словом нѣмцы 
(тобто, власне, «німими», і тут ми маємо зразок метонімічного перенесення ад’єктивної 
назви на позначення етнічної групи) називали, крім німців, інших західних європейців, 
насамперед голландців (згадаймо англійську назву голландців Dutch, що має спільне 
походження з самоназвою німців Deutsch), а також данців, норвежців; дещо раніше (у 
ХVI ст.) ця назва поширювалася також на англійців та їхніх кельтських сусідів-шотланд-
ців, балтомовних пруссів (самоназву яких, як відомо, було засвоєно германцями ‒ прус-
саками) і навіть венеціанців. В узагальненому значенні це слово досі виступає у виразах 
на зразок укр. глухий німець або пареміях на кшталт рос. что русскому хорошо, то не-
мцу ‒ смерть. 

Особливістю в цьому випадку є те, що назви того ж походження, що й укр. німці, 
закріпилися в більшості слов’янських мов (блр. немцы, б., с. немци, хорв. nijemci, 
слвн., слвц. nemci, ч. němci, п. niemcy, н.-луж. nimc), до того ж під впливом російської 
назви сформувалися відповідні найменування в деяких інших мовах народів колишньої 
Російської імперії, наприклад, осет. немыцаг, чеч. немцой, каз. немістер, узб. nemis-
lar, тат. немецлар, башк. немецтар, мар. немыч, якут. ниэместер тощо; пор. також уг. 
németek (гіпотетично слов’янського походження, хоча існує й гіпотеза германська, 
стосовна самоназви племені неметів). Характерною рисою наведених слов’янських 
назв є те, що на час первинної номінації вони мали певний експресивний (до того ж 
негативно маркований) заряд, який згодом нейтралізувався. Загалом у семантичному 
плані «нормативні» словникові етноніми як такі є зразком відносних характеристик і не 
мають чітко виражених значеннєвих конотацій. Водночас показовим є той факт, що назви 
представників того ж (німецького) етносу в інших європейських мовах різних груп і сімей 
мають інше і в багатьох випадках теж негерманське походження, створюючи досить 
своєрідну й насправді різноманітну картину. Якщо більшість германських назв ‒ когнати 
нім. Deutsch (від д.-в.-нім. diutisc ‘народний’ [11: 175]): нідерл. Duitsers, норв., дан. tyskere, 
шв. tyskar, з якими можна порівняти іт. tedeschi, сард. tedescos, (маловживане) порт. tu-
descos і негативно марковане ісп. tudescos (про такі назви йтиметься нижче), а також 
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назви в деяких неіндоєвропейських мовах (наприклад, у в’єтнамській), то в інших мовах 
реалізуються типово балтійські лит. vokiečiai і лтс. vācieši (здогадно скандинавського 
походження [10: 1272]), а також назви на зразок вал. Almaenwyr, ‒ із того ж джерела (від 
лат. Alemanni германського походження, букв. ‘всі люди’) походять назви у більшості 
романських мов: франц. Allemands [9: 23], кат. alemanys, ісп. alemanes, порт. alemães [12: 
27], галіс. alemáns, пор. баск. Alemaniar (від самоназви західногерманського племені 
алеманів, територіально найближчого до романізованої Галлії, нині франкомовного 
ареалу), а також тадж. Олмонӣ, курд. Alman, тур., аз. Almanlar, тат. алманнар, ‒ іранські 
й тюркські найменування вважаються запозиченими з французької мови, що стосується 
й відповідної арабської назви. Натомість рум. germani (водночас є також прикметник 
nemţesc ‘німецький’) має ту саму етимологію (здогадно кельтську), що й англ. Ger-
mans, б. і макед. германци, алб. Gjermanët, гр. Γερμανοί, ірл. gearmánaigh і ґел. gear-
mailtich (припускається кельтське походження лат. germanus ‘рідний, близький’, від 
якого йдуть ісп. hermano, порт. irmão, кат. germà ‘брат’, франц. Germain ‘германець’ і 
germain ‘германський’ і ‘двоюрідний’, а також ‘кровний, рідний’ [8: 317‒318]), до цього 
ж ряду належать відповідні назви у таких генетично й географічно віддалених мовах, як 
вірменська, індонезійська, африканська мова йоруба), пор. фін. saksalaiset й ест. sakslased 
(від іншої германської племінної назви ‒ саксів). 

Водночас розмовний характер мають застарілі вже укр. германи, рос. германцы (у 
значенні ‘німці’) або п. German (також у збірному значенні), синонімом якого є Szwab 
(від назви етнічної групи, також із негативною конотацією) або (суто негативне) Szkop 
(від своєрідного поєднання застарілого позначення кастрованого барана з запозиченою 
з німецької мови назвою невеликої миски), пор. с. швабо (шваба), хорв. Švabo (слід 
сказати, що польські й сербські назви набули поширення під час Другої світової війни). 
Чимало синонімічних найменувань виявляється не тільки в слов’янських мовах: пор. 
так само зневажливі (на відміну від уживаних донедавна нім. Ossi і Wessi на позначення 
жителів НДР і ФРН) (австр.) Piefke, (швейц.) Gummihals, нідерл. mof, англ. Kraut, (амер.) 
Heinie, Hermann, (брит.) Jerry тощо. 

Отже, за семантичними ознаками етнонімічні деномінації (другого типу) можна 
поділити на етноніми як такі й так звані етнофобізми; їх називають також етнофолізмами 
(термін, уживаний, зокрема, у сучасному російському мовознавстві) або ж національними 
прізвиськами, тобто особливий розряд екзоетнонімів, позначених переважно 
пейоративною конотацією. Характерними зразками є укр. кацапи, москалі (московці, 
москвини), ляхи (пор. «нейтральне» лит. lenkai ‘поляки’ давньоруського походження), 
менш відомі такі назви, як гамсели (від кр.-тат. гамсель) ‘іронічне прізвисько, дане 
чорноморцями мешканцям Таврійської губернії’ або рутенці (іст.) ‒ «зневажлива назва 
реакційної західноукраїнської інтелігенції, яка підтримувала політику австро-угорського 
уряду щодо українців» [5 VIII: 913], австріяки, п. kacapy, moskale або рос. хохлы (плюс 
«новітні» укры, укропы), а також чухонь / чухна, хачи(ки), банабаки, чурки, чучмеки, 
чалдоны, азеры (ары), лабасы тощо. Їх можна називати експресивними етнонімами 
(власне, таке визначення вживається як синонім терміна «етнофолізм» [див. 2: 177]); у 
сучасних дослідженнях такі слова відносяться до атрибутів так званої «мови ворожнечі» 
[4: 201] або ж уважаються своєрідним виявом ксенофобії. 
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Водночас слід наголосити на тому, що всі вони перебувають фактично поза межами 
літературної норми, однак подекуди використовуються зі стилістичною метою навіть у 
наукових текстах: «Сам Пушкін є, як відомо, більше європейцем, ніж москалем …» (із 
монографії П. Голубенка «Україна і Росія у світлі культурних взаємин», виданої 1987 р. 
на Заході). 

Особливістю в цьому плані є те, що з історичних причин окремі назви ‒ показовим 
прикладом є укр. жиди або рос. жиды ‒ в деяких мовах лише з часом набули негативних 
ознак (згадаймо біблійне Вічний Жид, у той час як назви того ж походження в інших 
(переважно слов’янських) мовах ‒ п. Żydzi, ч. Židé, слвц. Židia, слвн. Judje, хорв. 
Židovi, лит. žydai, уг. zsidók тощо ‒ залишилися нейтральними. (Наведімо з цього 
приводу образний коментар знаного російського кінорежисера: «Кстати, к вопросу об 
антисемитизме в сталинском СССР. “Еврей” был синонимом слова “интеллигент”, по 
крайней мере, так было у нас, на Средней Волге, в самом интернациональном регионе 
России, … и если умный, с хорошими манерами, очки на носу, играет в шахматы и на 
скрипке, а еще и книжки читает, значит, еврей…» [1].) Додамо до цього іншу російську 
назву євреїв ‒ иудеи, вживану в дореволюційній Росії і нині вже застарілу в етнонімічному 
розумінні. (Цікаву паралель спостерігаємо в англійській мові, де етнофоронім Scotchman 
‘шотландець’ із часом набув дерогативного значення, тож у сучасній мові замість нього 
вживається назва Scotsman). 

Однак переважна більшість етнофобізмів має іншу історію, не пов’язану з 
перенесенням значення, соціолектне походження і, як правило, єдине і до того ж загалом 
пейоративне етнонімічне значення ‒ пор., напр., відверто зневажливе англ. амер. kikes 
(загальновизнаної етимології немає, можливо, основу слід шукати в мові їдиш), стосовне 
євреїв (історично насамперед із Росії або колишнього СРСР) або Сanuks (пов’язаного 
радше з назвою країни), що стосується (переважно франкомовних) канадців, Aussies 
(‘австралійці’), Kiwis (букв. ‘ківі’ → ‘новозеландці’), Dagos (відома від початку ХІХ ст. 
зневажлива назва італійців, іспанців, португальців, що йде від поширеного іспанського 
імені Diego, яке може бути прозивним, пор. рос. фрицы), Frenchies ‘французи’, Japs 
‘японці’, sandniggers (букв. ‘піщані нігери’, досить образливе) ‘араби’, пор. ісп. arenosos 
(букв. ‘піщані’) у тому ж значенні (з комунікативного досвіду автора), gooks ‘корейці’ 
(здогадно корейського походження), згодом ‘в’єтнамці’ та інші жителі Південно-
Східної Азії. Семантичну еволюцію таких назв можна простежити на прикладі англ. 
Hottentot (‘готтентоти’, від нідерл. Hottentot ‘заїка’), яке в сучасній мові є позначенням 
невихованої, грубої людини. 

У слов’янському контексті, окрім згаданих вище «сакраментальних» позначень 
українців та росіян, класичними можна вважати приклади на зразок рос. бульбаши 
‘білоруси’, ляхи або новішого пшеки ‘поляки’, лягушатники ‘французи’, пор. укр. 
жабоїди, англ. Frogs, макаронники ‘італійці’, пор. франц. macaronis, ісп. spaghettis або 
нім. Spaghettifresser, а також п. kartofl arzе або kartofl annikі ‘німці’. Їх об’єднує те, що 
в їхній основі ‒ характерні продукти харчування, і це дає підстави стверджувати, що 
етнофобія є в цих випадках вираженою помірно, переважає елемент іронічності, як у 
суфіксальних (зокрема демінутивних) дериватах: пор. рос. французишка, немчура, 
китаёза, япошка, америкос, мекс(икос), ісп. franchón, franchote, franchute ‘французький; 
іноземний’ (водночас від ХVI ст. існує також стосовне французів зневажливе gabacho 
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окситанського походження [8: 286]) або франц. (!) franchoillard ‘француз’, fran(s)quil-
lon ‘французький; француз; французька мова’ («напрошується» порівняння з укр. розм. 
украйонець), з якими можна порівняти франц. Portos ‘португалець’, Pollack ‘поляк’, Né-
gro ‘негр’, ісп. catalino ‘каталонець’, tulipán (‘тюльпан’) ‘голландець’; є також усічені 
форми на зразок порт. portuga (жартівлива назва португальців у Бразилії), tuga (те саме в 
Африці, зокрема в Анголі), brazuca (назва бразильців, що перебувають за кордоном) або 
japa, яке можна порівняти за значенням зі згаданим вище рос. япошка (пор. англ. Nipper), а 
також ісп. (розм.) latino у значенні ‘латиноамериканець’, уживаним переважно у множині 
як етнікон (катойконім), пор. франц., іт. latino(s) або англ. Latino(s), рос. латин(ы) тощо. 
Інший приклад ‒ уживане в мові суахілі та інших мовах банту слово mzungu, стосовне 
білих людей. Згадаймо в цьому зв’язку зневажливе англ. Nigger (‘негр’), яке фактично 
від кінця 70-х років ХХ століття перебуває під офіційною забороною, натомість значного 
поширення набула стилістично нейтральна назва, виникнення якої датується 60-ми 
роками, а саме African Americans ‘афроамериканці’, засвоєна багатьма іншими мовами 
(пор. франц. Afro-Américains, іт. afroamericani, ісп. afroamericanos, порт. afro-americanos 
тощо); з макроетнонімічними назвами такого зразка можна порівняти франц. Amérin-
diens ‘індіанці’, а також ісп. amerindios, і порт. Ameríndios, що виникли на основі англ. 
(амер.) Amerindians (Amerinds), яким на сучасному етапі відповідає назва Native Ameri-
cans ‘корінні (вроджені) американці’. 

Інша річ ‒ пейоративні назви, спричинені певними історичними колізіями, на зразок 
франц. Boches ‒ відверто зневажливої назви німців, поява якої датується кінцем ХІХ 
ст., найбільше поширення ‒ роками Першої світової війни, а походження ще й досі не 
має однозначного пояснення. Однак її можна вже віднести до розряду історизмів, як і 
синонімічне рос. фрицы часів Другої світової війни. 

Як зазначалося вище, літературні етнонімічні назви як такі є стилістично 
нейтральними, це спосіб дистанціювання від представників інших етнічних спільнот. 
Однак картина істотно змінюється за умов набуття ними вторинних значень, які загалом 
уже не мають безпосереднього стосунку до етнічної або національної належності, тобто 
відбувається деонімізація таких назв як етнонімічних (при цьому слід враховувати, 
що чимало таких назв теж було утворено шляхом вторинної номінації). У цьому 
контексті йдеться про специфічний розряд експресивних відетнонімних назв, що є 
не тільки свідченням різноманітних зв’язків між різними народами, а й важливим 
етнолінгвістичним та культурологічним джерелом. Експресивні відетнонімні назви 
слід відрізняти від етнофобізмів, оскільки за принципом утворення та стилістичними 
ознаками вони належать до різних лексико-семантичних груп. З етнофобізмами певною 
мірою перетинаються жаргонні прізвиська на зразок рос. френч ‘француз’, финик ‘фін’ 
або англ. Spinach (‘шпинат’) у значенні ‘іспанець’ або ж рос. бундеса ‘(західні) німці’. 
Характерною особливістю таких назв є їхня відносна недовговічність. Так, наприклад, 
застарілою є зневажлива назва (укр.) піндоси, стосовна етнічних греків, що проживали 
на території Російської імперії (причорноморських і приазовських), або бессарабських 
караїмів, натомість рос. пиндосы віднедавна вживається як сленгова назва американців 
замість «банального» і певною мірою застарілого янки.

Так само в Іспанії досі є оказіонально вживаними такі (певною мірою зневажливі) 
назви, як moros (‘маври’), що поширюється на арабів, афганців та інших азійців, polacos 
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(‘поляки’) стосовно каталонців (існує чимало різнорідних версій на пояснення цього 
дещо парадоксального мовного факту, аж до суто лінгвістичної, пов’язаної з відмінністю 
каталанської мови від іспанської), charnegos (від кат. xarnegos, букв. ‘хорти’, насамперед 
у мовленні корінного населення Каталонії) ‘іспанці’ (негативної конотації більше немає), 
maquetos / maketos (від баск. maqueto / maketo ‘дурний’, звідки походить також розм. 
Maketania ‘Іспанія’) ‒ загальна назва для емігрантів у Країні Басків (цілком можливо, 
що в основі виникнення таких назв ‒ нерозуміння баскійської мови, а це нагадує історію 
формування слов’янських назв німців), llanitos (букв. ‘простенькі’, хоча існує гіпотеза 
щодо походження назви від чужомовних імен Johnny або Giovanni, тобто англійського 
або італійського) ‘гібралтарці’ (llanito позначає також мішане іспансько-англійське мов-
лення жителів Гібралтару) і sudacas / chumacas / chubacas (від ісп. sudamericano ‘півден-
ноамериканець’) на позначення латиноамериканців. Чи не найбільше подібних розмов-
них назв існує в іспанській мові Латинської Америки. Причини цього явища вбачаємо 
в поширеності цієї мови на значній території і наявності дев’ятнадцяти національних 
варіантів, до яких можна додати своєрідний ідіом іспаномовного населення США. Од-
нак особливість таких найменувань полягає в тому, що переважна більшість фактично не 
має негативної маркованості, тож ідеться загалом про назви жартівливі або, в «гіршому» 
разі, іронічні (цей висновок спирається також на особистий досвід автора й свідчення ін-
формантів). Наведімо найпоширеніші й найвиразніші з них: boricuas (індіанського похо-
дження) ‘пуерториканці’, chicanos (від назви міста Chicago) на позначення американців 
мексиканського походження (пор. запозичене англ. Chicanos у тому ж значенні, загалом 
синонімічною є похідна від frijoles ‘квасоля’ назва frijoleros із англомовним еквівалентом 
Beaners), mariachis (‘маріачі’, тобто виконавці фольклорних музичних творів) ‘мексикан-
ці’, guajiros (‘селяни’ на Кубі) ‘кубинці’, haitianos ‒ не тільки ‘гаїтянці’, а й ‘темношкірі’ 
(в сусідній Домініканській Республіці). Досить поширеними є центральноамериканські 
розмовні назви [див., напр., 7: 217, 154, 314, 579, 434]: chapines ‘гватемальці’, catrachos 
‘гондурасці’, guanacos ‘сальвадорці’, ticos ‘костариканці’ (від поширеного в іспанській 
мові Коста-Рики зменшувального суфікса -tico), nicas ‘нікарагуанці’, chochos ‘т. с.’ (теж 
на лінгвістичній основі ‒ від експресивного вигуку, що виражає подив або захват, цей, 
приклад, як і попередній, можна порівняти з українським мікроетнонімом лемки, в осно-
ві якого, як відомо, ‒ характерний діалектний прислівник лем), panas ‘панамці’ (цю назву 
можна порівняти за принципом утворення з рос. розм. юги). Так само територіально об-
меженими є власне південноамериканські назви на зразок gauchos (‘гаучо’) ‘аргентинці’. 
Деякі з них, що фіксуються лише в окремих національних варіантах, мають історичне 
підґрунтя і зберігають негативну конотацію (особливо коли стосуються жителів сусід-
ньої країни, в чому відчуваються прояви своєрідного трибалізму або ж просто суперни-
цтва): характерними прикладами є фіксовані в різних джерелах перуанські monos (‘мав-
пи’) стосовно еквадорців (а також китайців [7: 425]) і rotos (‘роздерті’) ‒ про чилійців 
(у ширшому значенні ‒ ‘метиси’ [7: 541]. Варто також згадати про багатозначне слово 
cholo ‘цивілізований індіанець; метис’, а також ‘перуанець’ (у чилійському варіанті) або 
‘болівієць’ (у перуанському варіанті), до того ж (у різних варіантах) існує ціла низка різ-
них переносних значень (‘боягуз’, ‘плебей’ тощо [7: 242]). Подібним чином назва індіан-
ців, що населяли свого часу південне узбережжя ріки Ла-Плати (територію нинішнього 
Уругваю) ‒ charrúas ‒ переноситься на позначення всіх уругвайців [7: 219], а типово 
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парагвайське kurepas (від kuré piré ‘свиняча шкіра’ мовою гуарані) позначає аргентинців. 
Водночас в аргентинському варіанті існують такі «етнонімоїдні» назви, як bolitas (букв. 
‘кульки’) ‘болівійці’, paraguas (‘парасольки’) ‘парагвайці’, yoruguas ‘уругвайці’, brasucas 
‘бразильці’ або tanos ‘італійці’ (від napolitanos ‘неаполітанці’, що не є випадковим iз істо-
ричного погляду). Не менший інтерес становить так само зафіксоване в Аргентині judíos 
(‘євреї’) на позначення росіян, що пов’язується, як і в випадку з поширеним на всьому 
континенті gallegos (‘галісійці’ → ‘іспанці’), з історією еміграції. 

Однак, важливим видається наголосити на тому, що нерідко такі назви є застаріли-
ми або загалом маловживаними, не кажучи вже про те, що все це переважно атрибути 
розмовної мови. Сфера їхнього вжитку поступово звужується з подальшою демократи-
зацією суспільно-політичних відносин, економічним і політичним об’єднанням значної 
кількості європейських та інших країн. Дослідження такої проблематики не тільки не 
втрачає своєї актуальності, а й відкриває перспективи для нових наукових пошуків. 
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В статье рассматривается номинация ритуальных действий свадебной обряд-
ности Гомельщины и исполнителей различных этапов брачной церемонии. При этом 
описываются типы структурно-семантической мотивации свадебно-обрядовой лекси-
ки, выделяются отглагольные и отыменные дериваты, лексическим мотиватором ко-
торых являются названия действия, его субъекта или объекта, рассматриваются как 
однословные наименования, так и словосочетания, указываются типы как лексической, 
структурной, так и семантической мотивации в результате метафорического или ме-
тонимического переносов.
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Языковой знак, как известно, является двусторонним, содержащим взаимосвязанные 
план содержания и план выражения. План содержания языкового знака мотивируется в 
определенной степени предметами и явлениями объективной действительности, призна-
ки и свойства которых он отражает в процессе их номинации [1: 8]. Под мотивированно-
стью слова обычно понимают «обусловленность его значения значением другого слова, 
от которого оно образовано» [2: 121], осознание связи значения и звуковой оболочки, 
выражающей это значение [3: 153].

Как утверждают исследователи, “мотивированность – структурно-семантическое 
свойство слова, позволяющее осмыслить рациональность связи значения и звуковой 
оболочки слова на основании его соотношения с однокоренными и одноструктурными 
единицами” [4: 6], в связи с чем выделяются различные типы мотивации – лексическая 
(отношение мотивированного слова с однокоренными словами) и структурная 
(отношение слова с одноструктурными номинациями). Но, как отмечают некоторые 
авторы, “мотивированность слова может достигаться не только за счет морфемного 
состава, но и за счет переноснаго использования уже существующих слов” [3: 162], 
в соответствии с чем выделяется еще и семантическая мотивация, соотносимая с 
переносным словоупотреблением [1: 28]. 

Целью нашего исследования является изучение структурно-семантических типов 
мотивации свадебно-обрядовой лексики Гомельщины.

Семейно-обрядовые номинации, называющие важнейшие события в жизни 
человека, являются одним из самых древних и аксиологически значимых тематических 
объединений народной лексики, представляют вербальный код различных ритуальных 
актов и действий. Кодовая система обряда включает обрядовые акты, исполнителей 
ритуальных действий и инвентарь реалий [5: 57].

Главным в свадебном обряде считается действенный (акциональный) код, в связи 
с чем наиболее многочисленной является лексика, называющая различные этапы и 
эпизоды брачного ритуала, действия, выполняемые на этих этапах. Акциональная 
парадигма свадебного обряда включает преимущественно отглагольные субстантивные 
дериваты, мотивированные характером выполняемого действия. 

Так, на предсвадебном этапе сватанья используется разнообразная система 
номинаций, в числе которых сватанне, сватаўство (мотивируется глаголом сватаць); 
прапыткі (прапытваць ‘спрашивать’), заказы (заказваць), запоіны, прыпоіны (запіваць, 
прапіваць), заручыны (заручаць ‘связывать руки’, заручацца ‘бить по рукам’), змовіны 
(змаўляцца ‘договариваться’), аглядзіны (аглядаць ‘осматривать’): Сватанне называецца 
магарычом [ВнГ: 59]; Найперш у дом нявесты прыходзяць сваха і маці хлопца – у 
прапыткі. У прапытках высвятляюць, ці згодна дзяўчына выйсці замуж за гэтага хлопца 
[В: 231]; Спачатку былі заказы. Бацька з маткай маладога прыходзяць і кажуць, калі 
прыйдуць у сваты [ВнГ: 112]; Пасля сватання, праз некаторы час, праходзяць запоіны. 
У час запоін дзеўку запіваюць да роду жаніха, пасля чаго яна ўжо не можа адказацца 
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[ВнГ: 266]; Калі хлопец надумае жаніцца, ѐн аб гэтым гавора дома. Тагда цѐтка, маці, 
хросная маці ідуць у хату нявесты на аглядзіны [ВнГ: 176]. 

В числе названий послесвадебного этапа встречаются следующие отглагольные 
номинации: пярэзвы (образовано от глагола перазываць ‘приглашать друг друга в 
гости’; разгрэбіны (разгрэбці ‘расчистить’, перен. ‘завершить’); разгуліны (разгуляцца 
‘разойтись, дать себе волю’) ; перэпой (перапіваць ‘пить по очереди’), адводзіны 
(адвесці ‘закончить’), пакрышнік (пакрыць ‘завершить’), замеціны (замятаць перен. 
‘заканчивать’): Яшчэ цераз нядзелю, таксама ў суботу, ужо бацькі маладога рабілі 
пярэзавы. І на гэтым ужо вяселле заканчваецца [ВнГ: 43]; А шчэ ж перэпой буў .. 
Молодому ў ее хаці перэпівалі боярые.. Хто рубля, хто копейкі. Квасом перэпівалі, 
компотом ці з груш, ці з яблук. Перэпьюць да ўжэ кончаюць [ВнГ: 253].

Лексическим мотиватором такого структурно-семантического типа мотивации 
являются, как видно из примеров, названия разнообразного действия, связанного со 
свадебной обрядностью. Как правило, это суффиксальные дериваты.

Кроме однословных номинативных единиц, в акциональной парадигме свадебной 
обрядности нередко употребляются и словосочетания как свободного, так и устойчивого 
характера: хадзіць у сваты, ісці ў сваты, прысылаць сватоў, прыйсці ў сваты, прыходзіць 
у сваты, прыехаць у сваты, провады свадзьбы, на бліны зваць, банкеты вадзіць, 
вадзіць бяседы, ваўкі ішлі ‘приходили сваты’, кідаць лапці, каціць гарбуз, даваць ступу 
‘отказывать жениху’, куру драць, карэнне драць, у цыганы хадзіць: Трэці дзень называўся 
драць куру. У гэты дзень .. збіраліся радня маладога і маладой і паасобку хадзілі да сваёй 
радні з хаты ў хаты. Бралі курыцу і няслі яе ў край сяла, з песнямі. Там гэту курыцу 
скублі, смалілі [ВнГ: 134]; Калі два дні пагулялі, то пасля цэлую нядзелю вадзілі бяседы.. 
Кожны дзень у рознай хаце гулялі [НДC: 198]. 

В системе номинаций этапов и действий свадебной обрядности представлена и 
семантическая мотивация. Некоторые названия являются результатом метафоризации 
общеупотребительных слов – пята, хвост, крошкі ‘третий день свадьбы’, в семантической 
структуре которых актуализируется сема ‘последняя, конечная часть чего-дибо’: На 
трэці дзень была пята. Малады і маладая даюць петуха. На вуліцы скубуць яго і вараць 
суп [ВнГ: 118]; Хвост звычайна рабілі ў панядзелак. На ім прысутнічалі самыя блізкія 
і родныя [ВнГ: 363]; На трэці дзень у хаце маладой спраўлялі крошкі. Лічылася, што 
гэта ўжо маладая хазяйка частуе гасцей [ВнГ: 194]. Как результат метонимического 
переноса части на целое образованы названия куры, петухі, пірагі, галоўні, цыганы, госці. 
В одних случаях семантическая деривация происходила на основании переноса объекта, 
на который направлено действие (куры, петухі, пірагі) или субъекта, его образующего 
(госці, цыганы) на само действие – послесвадебное гуляние: Пасля свадзьбы ўжо ў 
панядзельнік гулялі ў цыганей. Свадзьбу маглі гуляць .. дажа цэлую нядзелю [ХСД: 151]; 
Вяселле лічыцца незакончаным, пакуль родзічы жаніха і нявесты не сходзяць адны да 
другіх у госці. Гэты абрад назваецца “Госці” або “Пірагі” [ВнГ: 67]. В других случаях 
перенос происходил на основании логической смежности, косвенной связи процесса 
действия с его результатом: папялішча, галоўні ‘конец свадьбы’– то, что остаётся от 
костра, на котором обжигали курицу. 

Агенсная парадигма, включающая наименования действующих лиц свадебной 
обрядности, отличается большим разнообразием типов структурной и семантической 
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мотивации. Она представлена значительным количеством суффиксальных отглагольных 
номинаций (завівальніцы ‘женщины, расплетавшие косу молодой’, свяцілка ‘девушка, 
державшая свечу на свадьбе’, скупшчыкі ‘лица, участвовавшие в выкупе молодой’): 
Тады ўжэ завівальніцы просяць дружак, каб тыя заплацілі за тое, што яны завілі 
маладую [ВнГ: 428]; Свяцілка трымала ў руках свечку, пастаўленую ў слоік, напоўнены 
зернем [НДС: 123]; Маладую скупляюць .. і ўжо ходзяць ад жаніха скупшчыкі .. і 
тады ўжо дзеўкі пяюць пасад [ВнГ: 345] и отсубстантивных дериватов (каравайніцы 
‘женщины, выпекавшие каравай’, пасцельніцы ‘женщины, перевозившие постель 
молодой’, вясельнікі ‘участники свадьбы’): Каравай пячэ каравайніца, штобы с багатай 
сям‘і, многа дзяцей было; З маладой ехалі тры жэншчыны (“посцельніцы”), которые 
должны былі повесіць прыданое па сваім местам в хаце маладога [ВнГ: 362]; Потым 
усім вясельнікам даюць па чарцы выпіўкі [ВнГ: 232]. 

Отдельные отсубстантивные дериваты образованы приставочным способом 
(паджаніх, паддружын ‘друг молодого’, падстараста ‘помощник свата’): Старшым 
сватам .. з‘яўляецца звычайна хросны бацька маладога. Завуць .. яго старастам, 
а другога – падстарастам [ФСГ: 215]; приставочно-суффиксальным способом 
(паджанішнік ‘друг молодого’, паднявесніца ‘подруга молодой’; запарожцы ‘люди, 
которых не приглашали на свадьбу’); У царкве .. паднявесніца дзяржыць над нявестай 
такі залаты вяночак [В: 227]; Пад свадзьбу прыходзяць запарожцы – людзі, якіх не 
прыгласілі. Іх содзяць за аддзельны стол [ВнГ: 372]; способом основосложения и 
словосложения (скрынавозы ‘лица, перевозившие приданое невесты’ , паслявясельныя 
госці). Активно используются в агенсной парадигме субстантивированные формы 
(маладая, малады, засватаная, суджаная, кросная, ражаныя), метафорические 
номинации (княжа, княгіня, кароль, каралеўна): А кароль, кароль – малады Іванка, 
А каралеўна, каралеўна – маладая Валечка [ВнГ: 117]. В большом количестве в 
составе агенсных номинаций свадебной обрядности Гомельщины представлены 
словосочетания типа хросная маці, хрышчоны бацька, першая дружка, дзявочая 
дружына, вясельны поезд, жаніховы госці и др.: Прыехаўшы да хаты жаніха, вясельны 
поезд спыняецца каля варот [ВнГ: 232]; Збіраліся жаніховы госці ў жаніха, а нявесціны 
ў нявесты [ВнГ: 108].

Таким образом, производная лексика свадебной обрядности Гомельщины мотиви-
руется действиями, предметами и явлениями брачного ритуала, признаки и свойства 
которых она отражает. Мотивация свадебной лексики, основанная на семантических и 
словообразовательных связях новых номинаций с уже известными в языке, способствует 
упорядочению обрядовой лексики как знаковой подсистемы лексического состава обще-
народного языка. 

В составе мотивированных свадебных номинаций чаще всего встречаются 
отглагольные и отсубстантивные дериваты, образованные различными способами, лек-
сическим мотиватором которых являются названия ритуального действия, его субъек-
та или объекта, присутствует и семантическая деривация, основанная на переносном 
словоупотреблении. В лексической системе свадебного дискурса употребляются как 
однословные номинативные единицы, так и словосочетания свободного и устойчивого 
характера. 
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ВЕСІЛЬНО-ОБРЯДОВА ЛЕКСИКА ГОМЕЛЬЩИНИ: 
ТИПИ СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНОЇ МОТИВАЦІЇ

У статті розглядається номінація ритуальних дій весільної обрядовості Го-
мельщини і виконавців різних етапів шлюбної церемонії. При цьому описуються типи 
структурно-семантичної мотивації весільно-обрядової лексики, виділяються віддієслівні 
і відіменникові деривати, лексичним мотиватором яких є назви дії, її суб’єкта або 
об’єкта, розглядаються як однослівні найменування, так і словосполучення, вказуються 
типи як лексичної, структурної, так і семантичної мотивації в результаті метафорич-
ного або метонімічного переносів.

Ключові слова: весільно-обрядова лексика, вмотивованість, лексична мотивація, 
структурна мотивація, семантична мотивація, лексичний мотиватор, деривація, ме-
тафоричний перенос, метонімічне перенесення.
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The article deals with the nomination of ritual actions of the wedding ceremonies of the 
Gomel region and performers of various stages of the marriage ceremony. It describes the types 
of structural and semantic motivation of wedding ritual vocabulary, there are distinguished ver-
bal and aboriginal derivatives whose lexical motivator are the names of the action, of its subject 
or object, both single-word names and word-combinations are considered, types of both lexical, 
structural, and semantic motivation as a result of metaphorical or metonymic transfers.
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АНТРОПОЦЕНТРИЧНИЙ РЕЛЬЄФ
СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СИНТАКСИСУ

У статті на прикладі лінгвістичної категорії модальності визначено перспек-
тиви розпрацювання сучасних синтаксичних категорій в контексті когнітивно-дис-
курсивної парадигми, увиразнено дискусійність мовоцентричного виміру граматичних 
категорій, зокрема схарактеризовано співвідношення між центральним семантичним 
значенням категорії модальності реальністю / ірреальністю та грамемами категорії 
способу дієслова.

Ключові слова: функційно-категорійний напрям, когнітивний напрям, категорія мо-
дальності, опозиція реальність / ірреальність, категорія дієслівного способу.

Наприкінці ХХ – поч. ХХІ ст. увиразнилася тенденція до розпрацювання антропо-
центричної теорії мови, хоч принцип антропоцентризму разом із системоцентричністю 
й функціональністю був одним з інтегрувальних складників прагматичної наукової па-
радигми (або комунікативно функціональної, або комунікативно-прагматичної макро-
парадигми /парадигми), яка почала формуватися від 60 – 70 р. ХХ ст. Не зупиняючись 
докладно на номенклатурі лінгвістичних парадигм, зауважимо, що прагматизм репрезен-
тує науковий період некласики, вносить стереотипи інструментальності, ефективності, 
свободи пошуку, волевиявлення (некласичність істини, активність суб’єкта пізнання). 
На принципі інтеграції тих самих складників формується і когнітивно-дискурсивна, або 
когнітивно-комунікативна наукова парадигма, утім, із вищим ступенем інтеграції, яку 
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називають концептуальною (оскільки йдеться не лише про інтеграцію теоретичної та 
прикладної лінгвістики, а й міждисциплінарної). 

Зміна наукових парадигм спонукає до ревізії лінгвістичних категорій, які у світлі 
антропоцентризму (антропоцентричну парадигму сьогодні називають суперпарадиг-
мою) постають по-новому. Виразної візуалізації потребує й антропоцентричний рельєф 
сучасної граматики, що зумовлює актуальність пропонованої студії.

Мета дослідження полягає у спробі окреслення перспектив розпрацювання сучас-
них синтаксичних категорій в контексті когнітивно-дискурсивної парадигми. Досягнен-
ня поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань: на прикладі лінгвістичної 
категорії модальності проаналізувати «продуктивність» / «штучність» антропо- й 
лінгвоцентричного категорійних вимірів, схарактеризувати співвідношення між цен-
тральним семантичним значенням категорії модальності реальністю / ірреальністю та 
грамемами категорії способу дієслова. 

В українському мовознавстві за останні два десятиріччя сформувався й став панівним 
функційно-категорійний напрям, розвій якого можна датувати початком 90-х років ХХ ст. 
Перша в українському мовознавстві праця з функціональної граматики – монографія 
І. Р. Вихованця “Нариси з функціонального синтаксису української мови” [5], у якій 
розв’язано проблему ієрархії функціонального синтаксису і функціональної морфології 
(синтаксису надано вершинного статусу). Від середини 90-х років функціональна грама-
тика української мови трансформувалася в категорійну граматику, теоретичні засади якої 
на III Міжнародному конгресі україністів (Харків, 1996) обґрунтував І. Р. Вихованець [6]. 
Об’єктом категорійної граматики постали граматичні одиниці і притаманні їм категорії 
з докладним опрацюванням правил їх функціонування. Виокремлено три граматичних 
підсистеми сучасної української мови – синтаксис, морфологію, словотвір, які перебу-
вають у тісній взаємодії (категорії морфології та словотвору підпорядковані категоріям 
синтаксису) [6: 178].

В українському мовознавстві категорійному аналізові одиниць граматичної системи 
присвячено праці І. Р. Вихованця, К. Г. Городенської, А. П. Загнітка, Н. М. Костусяк, О. Г. Ме-
жова, М. В. Мірченка, В. П. Олексенка, Р. О. Христіанінової, С. Т. Шабат-Савки та ін.

Найрозпрацьованішими з граматичних категорій на сьогодні є морфологічні. 
Категорійна морфологія на противагу категорійному синтаксисові має виразно когнітивне 
спрямування; відповідно до трьох аспектів синтаксису виокремлено комунікативно 
спрямовані морфологічні категорії, напр., часу, способу, особи, які актуалізують 
ситуацію мовлення; когнітивно орієнтовані – категорії відмінка, валентності, виду, чис-
ла, роду (для назв істот) та ін.; формально спрямовані – категорії роду, числа і відмінка 
прикметників, категорія роду іменників-назв неістот тощо [6: 180 – 181]. Ґрунтовною 
працею з морфології, що базується на поєднанні функційного та категорійного підходу 
до морфологічної підсистеми української мови, є “Теоретична морфологія української 
мови” І. Р. Вихованця та К. Г. Городенської (2004). 

Найвищий граматичний статус категорійного синтаксису обґрунтовують ширшим 
діапазоном його одиниць і категорій, а також підпорядкуванням синтаксису двом ос-
новним функціям мови – комунікативній і когнітивній. Відповідно до концепції повний 
категорійний синтаксис української мови має охоплювати три аспекти: комунікативний, 
семантичний і формальний. Комунікативні категорії орієнтовані на вияв мети 
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комунікативного акту (напр., категорія настанови). Семантико-синтаксичні категорії 
розподілено на категорії об’єктивного семантико-синтаксичного змісту (категорії 
субстанційності і предикатності, яким надано статусу надкатегорій) та суб’єктивного 
семантико-синтаксичного спрямування, які увиразнюють позицію мовця щодо 
повідомлюваного в реченні, передають його ставлення до відображуваного в реченні 
фрагмента дійсності (категорії предикативності (у семантико-синтаксичному розумінні) 
і ствердження/заперечення). Формально-синтаксичні категорії: предикативності (у фор-
мальному розумінні), сурядності, підрядності [6: 179 – 180].

Першою працею з категорійного синтаксису української мови стала монографія 
М. В. Мірченка «Структура синтаксичних категорій» (2001). Речення потрактовано як 
основну суперкатегорію мови [9: 15]; виокремлено формально-синтаксичні, семантико-
синтаксичні та комунікативно орієнтовані категорії речення; визначено грамемну струк-
туру синтаксичних категорій, яка окреслює три виміри: грамеми надкатегорії, грамеми 
категорії та грамеми підкатегорії [9: 76]. 

Функційно-категорійний напрям дослідження сучасної української мови вибу-
дуваний на міжкатегорійній взаємодії граматичних підсистем, має антропоцентрич-
ний орієнтир. Утім, сучасний категорійний синтаксис потребує антропоцентричного 
сфокусування, оскільки в багатьох сучасних наукових студіях, зокрема присвячених 
дослідженню таких базових синтаксичних категорій, як предикативність та модальність, 
відчутний значний вплив лінгвоцентричної теорії мови.

Окреслимо кілька проблем, що засвідчують «штучність» мовоцентричного 
категорійного виміру на прикладі лінгвістичної категорії модальності, яку традиційно 
визначають як складник категорії предикативності: 

1) традиційне витлумачення модальності базується на різноаспектності поняттєвих 
центрів («модальність .. виражає відношення змісту висловлення до дійсності 
АБО (виділення наше. – Н.Г.) суб’єктивну оцінку висловлюваного» [16: 338]); таку 
різноаспектність оцінюють полярно – негативно (як логічну суперечність) або позитивно 
(наявність двох або трьох (третя – комунікативна мета) логічних підстав є обов’язковою) 
[2, 11, 13]; 

2) центральне семантичне значення категорії модальності реальність / ірреальність 
витлумачено через терміни, які не мають однозначного потрактування ні в лінгвістиці, 
ні у філософії; «центральністю» семантики реальність / ірреальність маркована лише 
об’єктивна модальність, що надає статусу факультативності суб’єктивній модальності; 

3) немає суголосності у визначенні категорії дієслівного способу, зокрема її 
грамемного вияву, «закріплення» тієї чи тієї грамеми за семантичними сферами 
об’єктивної чи суб’єктивної модальності. Зауважимо, що диференціація за критерієм 
об’єктивність / суб’єктивність є штучною й суперечливою (часто об’єктивну модальність 
називають «так звана»; або оперують термінами об’єктивна й суб’єктивна модальність, 
обґрунтовуючи таку позицію «звичністю», тривалою традицією вживання, водночас виз-
наючи, що будь-який тип модальності є суб’єктивним (пор., [1: 192]). 

Функційно-категорійний підхід задекларував предикативність як формально-синтак-
сичну та семантико-синтаксичну категорію. Як категорія суб’єктивного семантико-син-
таксичного спрямування предикативність — це комплексна (модально-часова) семан-
тико-синтаксична реченнєва категорія, до складу якої входять категорія часу (виражає 
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стосунок до моменту мовлення) і категорія модальності (вказує на стосунок змісту ре-
чення до дійсності, з яким пов’язується витлумачення повідомлюваного як реального 
або ірреального) [4: 62]. Модальність потрактовано як особливу реченнєву категорію, 
яка суттєво відрізняється від предикативності, але водночас входить у сутність 
предикативності та становить, фактично, її центральну змістову домінанту. Категорійну 
домінанту модальності пов’язують з інтенцією мовця та прагматичними параметрами 
речення-висловлення [9: 224]. На міжкатегорійній взаємодії інтенції та модальності 
наголошує С. Т. Шабат-Савка, визначаючи інтенцію як ієрархічно вершинну категорію, 
яка детермінує модальність [17: 50]. 

На тлі сучасних теоретичних засад функційно-категорійної граматики української 
мови модальність потрактовано як міжрівневу комунікативно спрямовану надкатегорію, 
яка вказує на стосунок змісту речення до дійсності з погляду мовця, має комплексний, ба-
гатоаспектний вияв, структурована трьома різновидами категорій – морфологічною, син-
таксичною та лексико-граматичною модальністю1 [8: 291]. Морфологічну модальність 
ототожнено зі способом дієслова. Основними морфологічними репрезентантами модаль-
них значень синтаксичної модальності виступають способові форми присудка. Узявши 
за основу концепцію І. Р. Вихованця про недоцільність вирізнення грамеми дійсного спо-
собу як такої, що має подвійне граматичне значення, українська дослідниця Н. М. Косту-
сяк наголошує на ірреальному значенні категорії синтаксичної модальності, яка об’єднує 
лише три грамеми – умовну, спонукальну та бажальну модальність [8: 314]. «Струк-
тури з реальним змістом», які «позначають різні фрагменти дійсності, події, ситуації, 
мисленнєві процеси тощо, тобто інформацію про світ та його пізнання, .. у яких мовець 
позначає реальність подій» [8: 297 – 298] не схарактеризовано в модальному вимірі, тож 
такі конструкції перебувають поза межами категорії модальності, що суперечить визна-
ченню модальності як обов’язкового складника речення. 

Витлумачення дійсного способу як категорійної одиниці є дискусійним, по-різному 
визначають і його роль у вираженні категорії модальності. 

Як словозмінна морфологічна одиниця категорія способу дієслова має традиційно 
триграмемний вияв (дійсний, умовний, наказовий) або п’ятиграмемний (дійсний, умов-
ний, наказовий, спонукальний, бажальний), а також дво- (умовний, наказовий) або чоти-
риграмемний (умовний, наказовий, спонукальний, бажальний) вияви. 

Дійсний спосіб визначають як:
1) засіб вираження категорії модальності, зокрема об’єктивної модальності, репре-

зентанта повідомлюваного як реального (семантичне значення реальності), який слугує 
для вираження констатації фактів реальної дійсності в минулому, теперішньому та/або 
майбутньому часі (за традицією); 

2) засіб вираження категорії модальності, семантичні ресурси якого виходять за межі 
відбиття реальної дійсності – він є засобом вираження більшого, зокрема уявлень мовця 
(модальності уяви як одного з різновидів модальності) (Бріцин, 2015); 

1 Під терміном модальність Н. М. Костусяк розуміє дві граматичні величини: 1) модальність як 
надкатегорію, план змісту якої має найвищий вияв абстрактності і якій властиві своєрідні форми 
вираження та внутрішнє спеціалізоване структурування; 2) модальність як категорію, тобто склад-
ник надкатегорії модальності з менш абстрактним категорійним значенням та своєрідними фор-
мальними показниками, а також сукупністю грамем – підпорядкованих, ієрархічно нижчих мовних 
одиниць [8: 289].
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3) індикатив репрезентує «модус реальності», однак не зарахований до категорії спо-
собу (Кострова, 1999); 

4) індикатив, окрім значення реальності, може виражати нейтральну об’єктивну 
модальність, зокрема в контексті «знятого ствердження» (suspended assertion, 
neutralization of assertiveness (Weinreich 1963/1970) (Падучева, 1985, 2005, 2014); 

5) індикатив не вказує на реальність чи ірреальність дії, є «абсолютно немаркованою 
категорією» (Ісаченко, 1960); 

6) дійсний спосіб вилучено зі складу грамем категорії способу дієслова (категорія 
способу розташована «на площині суб’єктивних (ірреальних) відношень») (Вихованець, 
2004).

Неоднозначність потрактування термінів реальність та ірреальність, а також 
співвідношення між грамемами категорії способу дієслова та центральним значенням 
категорії модальності – реальністю / ірреальністю ускладнюють визначення сутності 
модальності як лінгвістичної категорії.

Опозиційну систему реальність / ірреальність витлумачують як дво- або тричленну 
(реальність, ірреальність, потенційність або нейтральність) з різною організацією систе-
ми опозицій: 1) реальність / ірреальність, потенційність; 2) реальність – потенційність – 
ірреальність (з різним статусом потенційності); 3) реальність / ірреальність, 
реальність / нейтральність.

Опозиційну пару реальність / ірреальність репрезентовано протиставленням син-
таксичного індикатива синтаксичним ірреальним способам [18: 8]. Синтаксичний 
індикатив представлений у трьох формах синтаксичного часу: теперішнього, минулого, 
майбутнього, тож усі форми зреалізовують реальність, або часову визначеність (Вона 
вас любила, рожевії квіти… (Т. Шевченко); Я люблю твої рухи, вчаровані часом… 
(М. Вінграновський); Я любитиму цукор i кмин (І. Жиленко). Синтаксичні ірреальні 
способи – умовний, бажальний, наказовий марковані ознакою часової невизначеності: 
Ой гоп, чики-чики, Та червоні черевики, Та троїсті музики, Од віку до віку Я любила б 
чоловіка! (Т. Шевченко); Вийти б зранку на вулицю… (І. Багряний); Люблю тебе, і ти 
мене люби! (Т. Коломієць). Відповідно до такого підходу висловлення у формі майбут-
нього часу передають модальне значення реальності.

 У філософських словниках та енциклопедіях кінця ХХ ст. – поч. ХХІ ст. поняття 
реальність витлумачено як «реальне буття» («об’єктивна реальність – буття, існування 
і властивості якого не залежать від того, чи сприймає (мислить) його якийсь суб’єкт, 
чи ні…». У сучасних лексикографічних джерелах лексема реальний має значення 
«який існує в об’єктивній дійсності; дійсний; протилежне уявний» [14: Т.8, 467], слово 
дійсність – «те, що насправді існує або існувало; реальність» [14: Т.2, 303]. Отже, лексе-
ми реальність і дійсність марковані тільки теперішнім і минулим часом (пор., актуаль-
но наявне буття; те, що насправді існує або існувало). 

На властивість категорії часу виражати модальні відтінки вказував В. В. Виногра-
дов. З майбутнім часом пов’язані відтінки припущення, потенційності дії, суб’єктивної 
готовності до дії; особливо багатими на експресивно-модальні відтінки є форми майбут-
нього часу доконаного виду [3: 63]. Пор.: Все зроблю, гори переверну, аби зробити вас 
щасливою, аби тільки розквітнув ваш талант! (О. Гончар); Я поцілую слід твоїх, На-
талко, ніг (О. Ірванець). Майбутній час як засіб вираження грамеми потенційності, яка 
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поєднує семи гаданої з погляду мовця майбутньої реальності явища, але фактично його 
ірреальності, виокремлює М. В. Мірченко [9]. 

У філософії потенційність – загальна й абстрактна ознака будь-якої можливості, во-
дночас це не проста можливість чи актуалізація можливості; це тип буття, який є вічним. 
Поняття можливого у філософії визначають як таке, що не є сущим, не є тим, що є або 
чого нема, можливе – особливий модус, який не можна перекласти на мову реального чи 
ідеального існування [19: 33]. Можливе належить іншій модальності, ніж дійсність, тому 
за визначенням передбачає неповну або необов’язкову реалізацію. 

Реальній об’єктивній модальності також протиставляють нейтральну модальність 
(«відношення ситуації до реального світу не визначене: пропозиція вживається безвідносно 
до істини»; напр., пропозиція ‘він приїхав’ у деяких гіпотаксичних контекстах: Я думаю, 
він приїхав; у контексті запитання: Він приїхав?). Нейтральна об’єктивна модальність – те 
саме, що й невиридиктальність (Giannakidou, 2002) («не ствердження») [11]. 

Попри розмаїття потрактувань семантичної домінанти-опозиції реальність/
ірреальність (бінарної чи тернарної) актуальним залишається питання про її релевантність 
у формуванні «центрального семантичного значення» категорії модальності, сутність 
(природу) якої на переконання М. Грепла навряд чи можна збагнути не тільки через 
різне витлумачення цієї категорії, а насамперед через складність самого поняття [7: 277]. 
Імовірно, тому до сьогодні найцитованішим у висвітленні актуальності наукових студій, 
присвячених категорії модальності, є висловлення В. З. Панфілова: «Напевно, немає 
іншої категорії, про мовну природу й склад часткових значень якої висловлювали б таку 
кількість різноманітних і суперечливих думок, як про категорію модальності» [12: 37] 
(статтю опубліковано 1977 року).

У контексті когнітивного напряму модальність – категорія, що виражає (описує) спо-
соби ментально-чуттєвого відбиття дійсності або її ментально-чуттєвого моделювання, 
тому релевантність опозиції реальність / ірреальність у формуванні «центрального се-
мантичного значення» категорії модальності видається сумнівною. «Речення може пере-
давати почуття і відчуття мовця, його знання, пам’ять, віру, припущення, упевненість, 
сумніви, плани, бажання, вимоги тощо щодо дійсності. Це ментальне розмаїття, при-
ховане в реченні, власне і є безпосереднім об’єктом відображення, а не ... сама дійсність. 
Ментально-чуттєвий складник, який спостерігається в реченні в мовленні, якраз і є тією 
малопомітною «прокладкою» між реченням і дійсністю. У висловленні відображення 
дійсності характеризується певним ментально-чуттєвим ракурсом цього відображення. 
Цей ракурс і становить зміст категорії модальності» [2: 79]. Така дефініція закцентовує на 
суб’єктивності1 категорії модальності. Продемонструємо цю ідею прикладами з худож-
нього тексту: пор., «…мама світилася чарівним театральним світлом, тож побачити 
що-небудь її очима означало побачити це в яскравіших, ніж зазвичай, кольорах…»; 
«…я помітив, що дівчинка спостерігала за моєю матір’ю, … і я теж на мить подивився 
на неї очима дівчинки, тобто як на незнайому жінку. Чи побачила дівчинка невелику 

1 Проблему активності суб’єкта пізнання поставила перед філософією софістика. «Буття 
відкривається кожному по-своєму. Одиничному і випадковому предмету досвіду протистоїть оди-
ничний суб’єкт і його випадковий, довільний кут зору. Зумовленість результатів пізнання позицією, 
станом та пізнавальним інструментарієм суб’єкта – факт очевидний. …пізнавальні дії суб’єкта теж 
ситуативні» [10: 137].
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горбинку на її носі – це мама в дитинстві зламала його, упавши з дерева? Чи помітила, 
як чорні кілечка навколо блакитних ірисок її очей надавали погляду деякої хижості, так 
ніби вона наодинці полює в прерії?» (Д. Тартт, перекл. з англ. В. Шовкун).

У художній літературі категорія модальності з її значенням реальності/ірреальності 
бере участь у створенні «нової системи координат, у новому осмисленні буття»; 
«проективність літератури наче обертається іншим боком...» [15: 111]. У художньо-
му тексті реальність створює автор. Є художні тексти, у яких висловлення може бути 
інтенсіонально істинним, а екстенсіонально неправдивим, напр., казки як своєрідний 
жанр народної та літературної творчості або наукова фантастика, де відбувається 
«переакцентуація значень реального/ірреального», що зумовлено жанровими особливо-
стями або індивідуально-стильовими особливостями художнього твору [15: 110]. 

Когнітивний напрям виявився продуктивним і в розв’язанні проблем 
«взаємоперекриття» синтаксичних категорій, зокрема саме когнітивний підхід до аналізу 
категорій предикативності й модальності окреслює лінії їхнього розмежування й визначає 
співвідношення цих базових синтаксичних категорій. Відповідно до когнітивного по-
трактування модальності модальні типи речень не є механічним відображенням речень 
за способами [2: 81]. Напр., доцентровий тип модальності можуть демонструвати ре-
чення з присудками в дійсному способі (А вона працює що є сили… (О. Іваненко) – Я 
знаю, що вона працює що є сили), умовному (А я й працювала б коло науки… (І. Не-
чуй-Левицький) – Я припускаю, що я працювала б коло науки), бажальному (От піти 
б та подивитись! (І. Нечуй-Левицький) – Я знаю, що було б добре піти та подивитись); 
відцентровий – у наказовому (Принеси мені таку лисичку, Григоре… (Л. Залата) – Я 
прошу, наказую тебе (тобі), щоб ти приніс мені таку лисичку), бажальному (Прийшла б 
вона до мене на хвилинку із великої любови хоч подивитись на мене… (В. Винниченко) – 
Я хочу, щоб вона прийшла до мене …). Оскільки речення з присудками в бажальному 
способі мають кілька модальних пресупозицій (Я знаю (відчуваю), що бажано, доцільно 
або Я хочу, щоб), вони можуть репрезентувати той чи той тип модальності й трансформу-
ватися відповідно в складні речення із що-підрядними з’ясувальними (доцентровий тип) 
та щоб-підрядними з’ясувальними (відцентровий тип) конструкціями.

Отже вважаємо, що для повноформатного розпрацювання категорійного синтаксису 
української мови необхідно увиразнити когнітивний аспект, який уможливлює подальше 
продуктивне ревізування граматичних категорій, започатковане функційно-категорійним 
напрямом. Перспективу досліджень українського синтаксису вбачаємо в контексті 
когнітивно-дискурсивної (інтеграційної) парадигми. 
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В статье на примере лингвистической категории модальности определены пер-
спективы разработки современных синтаксических категорий в контексте когнитив-
но-дискурсивной парадигмы, подчеркнута дискуссионность лингвоцентрического изме-
рения грамматических категорий, в частности охарактеризовано соотношение между 
центральным семантическим значением категории модальности реальностью / ирре-
альностью и граммемами категории наклонения глагола.
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The article shows the perspectives of special research of modern syntactic categories on 
the example of linguistic modality category in the context of cognitive-discursive paradigms. 
The author puts an emphasis on the contradiction of lingual aspects of grammatical categories, 
in particular, correlation between the main semantic meaning of modality category reality / 
pseudoreality and grammemes of grammatical mood category is determined.

Key words: functional-categorical direction, cognitive direction, modality category, op-
position reality / pseudoreality, grammatical mood category.

УДК 811. 112. 2
Величко Н., аспірант 
Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, Київ

ЗАЙМЕННИКОВІ ЗАСОБИ ЗВЕРТАННЯ СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ ЯК 
ВІДОБРАЖЕННЯ ДИНАМІКИ МОВНОГО РОЗВИТКУ

У статті проаналізовано займенникові форми звертання новітнього періоду розви-
тку німецької мови. Наведено показові приклади таких звертань, зазначено особливості 
їхнього вжитку, показано еволюцію цих засобів у XIX–XXІ ст.

Ключові слова: займенникові форми звертання, німецька мова, новітній період.
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Звертання є однією з найважливіших мовних універсалій, тісно пов’язаних із мов-
ною комунікацією як невід’ємною частиною життя і діяльності суспільства. Звертання 
зазнають впливу з боку соціуму, вони нерозривно пов’язані з буттям людини, її оточен-
ням, що зумовлює вибір тих чи тих форм відповідно до комунікативної ситуації. Німець-
кі займенникові звертання пройшли тривалий шлях розвитку та змінювалися під впли-
вом різнорідних чинників. Це зумовлює актуальність подальших досліджень у такому 
напрямку. Мета цієї статті – проаналізувати займенникові звертальні форми новітнього 
періоду та показати динаміку їхнього розвитку. 

Звертання на Sie і du в німецькій мові традиційно віддзеркалювали протилежні моде-
лі спілкування між мовцем та адресатом. Якщо звертання на du показує дружні, близькі 
стосунки між комунікантами, а Sie – ввічливе, формальне, то така форма звертання є 
мовною рефлексією стосунків, що ґрунтуються на повазі мовця до адресата висловлю-
вання, а також свідчить про певну дистанцію між адресатом і адресантом. До того ж, 
мовець і адресат нерідко належать у таких випадках до різних соціальних груп або про-
шарків, що теж зумовлює вибір форми звертання. Людина, до якої звертаються на Sie – 
та, яка займає, як правило, вищу позицію у соціальній ієрархії або незнайома мовцеві. 
Використання названої форми звертання передбачається мовним етикетом. Соціальна 
детермінація обох форм чітко окреслює сфери їхнього вжитку: du вживається насампе-
ред стосовно членів родини, друзів, близьких; Sie, відповідно, до незнайомих людей, тих, 
що обіймають керівні посади, а також до людей старших за віком [див., напр., 5:137].

Німецька література першої половини ХІХ ст. наочно демонструє, однак, різнорід-
ні звертальні форми, зокрема ввічливеIhr ‘Ви’ (2-ої особи множини): Erkläret mir, Graf 
Oerindur, / Diesen Zwiespatt der Natur (із драми А. Мюльнера, датованої 1813 р.) ‘Пояс-
ніть мені, графе Еріндуре, / Це протиріччя природи’. Наведімо також «хрестоматійні» 
приклади з «Фауста» Й. В. Гете (1808–1832 рр.) й відповідні фрагменти з класичного 
перекладу М. Лукаша: Ich merke wohl, Ihr seid der Herr vom Haus... ‘Я бачу, що Ви, ма-
буть, господар дому…’ або (Вагнер до Фауста): Mit Euch, Herr Doktor, zu spazieren / Ist 
ehren vollund ist Gewinn ‘З Вами, пане докторе, гуляти – / Почесно і корисно’; в іншому 
ж місці спостерігаємо шанобливе звертання у 3-ій особі однини: Ich biete meinen besten 
Gruß, / Dem Ritter mit dem Pferdefuß! / Halt! Er einen --- bereit, / Wenn Er --- nicht scheut ‘Я 
б’ю низенько вам чолом, / Лицарю з кінським копитом! / Держіть готового сучка / Коли 
дупло вас не ляка’ [див.6:233].

У цьому зв’язку варто згадати виразний коментар зі словника В. І. Даля [3:447], де в 
статті про рос. Ты читаємо: «німецькою замість ти кажуть ви, він і вони». Ще оригіналь-
ніше прокоментував цю ситуацію (у філософській статті 1858 р. під назвою «Критика 
філософських уявлень проти общинного володіння») М. Г. Чернишевський: «… німці 
примудрилися до того, що влаштували цілих чотири градації пошани: 1) Du – це чорному 
народові; 2) Er – це для середнього роду людей; 3) Ihr – це для чиновників, що займають 
середину між людьми середнього роду й благонародженими; 4) Sie для благонародже-
них…» [див. 6, 232–233].

Події, які відбулися у другій половині ХХ-го століття, значною мірою вплинули на 
світогляд людей, змінили систему цінностей цілих поколінь, стали поворотними віхами 
в розвитку не тільки окремих країн, а й континентів. Звісно, що так само вони вплинули 
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й на мову, а отже і мовні засоби, у тому числі й форми звертання, які змінюються під 
впливом соціально-економічних, політичних та іншихфакторів. 

Так, демократизація суспільних відносин позначилася на функціонуванні звертання 
на Sie або du. Відомо, наприклад, що радикальні соціалісти вважали використання ввіч-
ливого Sie «буржуазним реліктом».

Певною мірою розширилася сфера вживання du, насамперед за рахунок відмови від 
Sie або ж його уникання частиною мовців. Від середини ж 70-х років звертання на du 
втрачає свою популярність, хвиля його поширення йде поступово на спад [5:138–139], у 
чому можна побачити своєрідну діалектику мовного розвитку.

Ігнорування титулів стає тенденцією починаючи від 60-х років і є прикладом впливу 
соціуму та панівної ідеології на мову. На думку В. Беша, зміни почалися зі студентсько-
го руху, одним із проявів якого було поширення звертання на du, а також відмова від 
уживання титульних форм. Студентський рух наприкінці 60-х років був сигналом змін. 
Звертання на Sie виглядало в студентських колах навіть як щось смішне або дивне [13:22; 
пор. 12:212–219]. Ті, хто використовував du, належали до прогресивної частини студент-
ства, лівоцентристських партій та об’єднань, тож звертання на du виражало солідарність. 
Студенти вимагали саме солідарності у використанні звертань, вони виступали за від-
мову від «патетичного» Sie на користь du. Деякі молоді професори та асистенти, молоді 
вчителі підтримали цей рух [13:16]. «Студентське» du знайшло, зокрема, підтримку у 
таких сферах, як виховання молоді та дозвілля.

Молоді люди, що проводили разом вільний час у кафе, ресторанах, дискотеках тощо, 
зверталися один до одного на du, що зумовлювалося насамперед неофіційністю їхнього 
спілкування. Звертання на Sie виконувало дистанційну функцію, а також показувало владу, 
адже ввічливе Sie використовувалося щодо осіб вищих за соціальним статусом [15:333]. 

Такі нововведення не були схвально сприйняті всіма верствами населення, а також на-
уковцями. Так, наприклад, група активістів із Берліна критикувала на конгресі германістів 
у Бохумі 1967 року «нові правила мовленнєвої поведінки» [5:150]. У 1976 році було навіть 
запроваджено штрафи, що регулювали належне використання форм звертання.

Наслідком таких подій була «комунікативна впевненість» користувачів мови щодо 
вживання обох форм звертань (згадані вище інші форми вийшли з ужитку). Питання 
про перехід від Sie до du було винесено Німецькою академією мови та поезії на обго-
ворення для визначення найкращого обґрунтування. Переможцем цього конкурсу став 
Х. Л. Кретценбахер. Відомі лінгвісти, серед яких особливе місце займають В. Беш [13], 
Г. Амендт [10], Д. Е. Цимер [19], а також названий вище автор, розрізняють у семантич-
ному спектрі особового займенника 2-ої особи однини солідарне, ситуативне, дискримі-
нувальне і так зване німецько-німецьке du. 

Проаналізуймо зазначені вище аспекти. Почнімо з «солідарного» du, що розгляда-
ється науковцями [11; 7] не лише як ознака спільності інтересів, показник дружніх сто-
сунків між комунікантами, а й як поведінка у ситуації, коли мовець і адресат не беруть 
до уваги соціальний статус один одного, звільняючись у такий спосіб від тиску з боку 
суспільства [2:47].

Ситуативне du виникає в емотивно насичених ситуаціях. Емоційно збуджений стан 
мовця, його емоції, які він не може подолати, можуть спричинити використання ним 
звертання на du у ситуаціях, в яких за звичайних умов уживається ввічливе Sie.
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«Дискримінувальне» du реалізується, наприклад, у тих випадках, коли адресатом є 
іноземець, для вираження зневаги, неповаги до незнайомої людини іншого походження, 
а також для того, щоб показати, що мовець та адресат знаходяться на різних соціальних 
щаблях: Du auch Türk? ‘Ти також турок’? (поліцейський використовує таку звертальну 
форму, спілкуючись із турком) [17:72].

Німецько-німецьке du – релікт новітньої історії Німеччини. За часів існування ФРН 
та НДР обидві німецькі держави мали свої мовні особливості, зокрема в сфері викорис-
тання du. В НДР таке звертання мало певне політичне підґрунтя, оскільки воно було при-
йнятим у Соціалістичній єдиній партії Німеччини, що була при владі. Показовим є той 
факт, що у 50-ті роки на державному рівні здійснювалися спроби узаконити du як єдину 
офіційну форму звертання. Водночас у ФРН du зберігало свій статус альтернативи.

У цьому контексті показовою видається наведена Х. Л. Кретценбахером [16:55–56] 
своєрідна класифікація займенникових звертань відомої журналістки М. Марон, що пе-
рекликається з його власною. Остання поділяє звертання на західнонімецьке Boutiquendu 
(букв. ‘du бутиків’), східнонімецьке Minderheitsdu (букв. ‘du меншості’), therapeutische 
Alternativdu (букв. ‘терапевтичне альтернативне du’), allgegenwärtige Gewerkschaftsdu 
(букв. ‘усюдисуще профспілкове du’). Як бачимо, характеристика звертань певною мі-
рою іронічна, проте вона відбиває реалії тих часів. 

Науковці розрізняють також [див.18:347] tradiertе du (‘що передається від покоління 
до покоління’) і kontraktuelle du (букв. ‘контрактуальне’). Перше вживається у спілку-
ванні родичів, друзів, однокласників у різних ситуаціях: учнями, що ходять до одного 
класу; до дітей віком до 12 років; діти до 5 років вживають du, спілкуючись із доросли-
ми; молоддю віком до 16 років; особами, що мають спільні інтереси, наприклад, члена-
ми партії, об’єднання; родичами, а також людьми, які разом займаються спортом тощо. 
Контрактуальне du вживається за взаємною домовленістю учасників комунікації.

В іншому джерелі знаходимо відмінну від попередньої класифікацію звертань на 
основі du [14:120–121]. Перша група звертань є показником близькості, тісних зв’язків 
і реалізується відповідно в родинах та серед друзів. Варто згадати так зване du der 
Geringschätzung (зневажливе du), яке реалізується при невзаємному вживанні ввічливої 
звертальної форми, що ображає співрозмовника. Друга група, або brüderliches du (бра-
терське du), передбачає рівноправність комунікантів і реалізується найчастіше в спілку-
ванні молоді як показник солідарності та довіри.

Отже, в сучасній німецькій мові збереглося протиставлення займенникових форм 2-ї 
особи du – Ihr, однак фактично єдиною формою ввічливості є Sie. 

Як особливу прономінальну форму (яку не можна, щоправда, віднести до розряду ало-
кутивних – Н. В.) цитований вище Х. Л. Кретценбахер [16:3] виокремлює wir ‘ми’, що теж 
може вживатися на позначення однини, наприклад, у наукових (фахових) текстах (власне, 
те, що в лінгвістиці прийнято називати pluralis modestiae, тобто «множиною скромності»). 
В інших сферах, скажімо, в медичній, wir може звучати іронічно або занадто люб’язно. 
(Цікаво, що, наприклад, позначення морфологічно множинним займенником однієї особи 
в турецькій мові є виявом найвищої поваги до співрозмовника. Інші країни – інші звичаї, в 
тому числі мовні,що можуть відображати і вживані форми звертання.)

Повертаючись до часів існування двох німецьких держав із різними політични-
ми системами, зазначимо ще деякі характерні мовні особливості. Так, наприклад, на 
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підприємствах і в установах в НДР керівники мали звичку «тикати» своїм підлеглим, 
тоді як останні були змушені (або ж зобов’язані) відповідати ввічливим Sie, тому щодо 
високопосадовців уживалося навіть (у неофіційному контексті) іронічне Duzfürst (букв. 
‘ти-князь’ [Ibid.:57], і такі обставини певною мірою пригнічували працівників. 

Нині ж у Німеччині, особливо у невеликих професійних осередках, спостерігається 
тенденція до ширшого використання неформального du. Звертання на du на сучасному 
етапі загалом є досить поширеним, навіть у такій сфері, як політична. Так, використання 
«дружнього»duна з’їздах (конгресах) отримало назву Kongreßduzerei(букв. ‘тикання на 
конгресі’). Звісно, що таке слово вживається неформально, проте воно своєрідно ілю-
струє певну ситуацію.

Форма du, подібно до англ. you, має також узагальнювально-особове значення, вжи-
ваючись переважно у розмовній мові замість неозначено-особового займенника man 
[див., напр.,8: 9], порівняймо з «латентним» укр. ти (або рос. ты) у випадках на зразок 
що хочеш, те й роби. Це не має безпосереднього стосунку до звертання, але свідчить, на 
наш погляд, про колись єдине (універсальне) значення займенника.

Випробування часом витримало, зрештою, ввічливе Sie (це явище можна також роз-
цінювати як характерну особливість німецької мови навіть на германському тлі). Так, 
воно традиційно використовується в академічній та освітній сферах у звертанні до док-
торів, професорів, осіб, що мають науковий ступінь, звання, а також викладачами щодо 
студентів, учителями стосовно старшокласників. Правила, що регламентують його вжи-
вання, в цілому збігаються з тими, які стосуються укр. Ви, до того ж вони поширюються 
також на різні національні варіанти німецької мови [див., напр.,1:20–21; 9: 4].

Щоправда, іноді воно використовуються також для вираження відвертої іронії [4:26–
27]. Таке явище є досить поширеним і в інших мовах. Спостерігається також нова тен-
денція – звуження сфери вжитку ввічливої форми на користь нейтральної, що стосуєть-
ся, наприклад, невеликих професійних осередків. Зауважимо, що в сучасній філологіч-
ній літературі підкреслюються демократичність і простота німців, зокрема у звертанні.

Увічливе Sie поєднується з іменними формами Herr ‘пан’ і Frau ‘пані’ [8:13], проте 
воно не може поєднуватися із власними іменами, вживаючись лише з прізвищами та 
титулами (на відміну від того, що спостерігається в інших мовах, наприклад, іспанській, 
французькій або італійській).

Історія розвитку займенникових форм звертання у німецькій мові показує їхній 
зв’язок і зумовленість соціальними, політичними й культурними змінами, що відбува-
ються у суспільстві. 
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МЕСТОИМЕННЫЕ СРЕДСТВА ОБРАЩЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО 
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА КАК ОТРАЖЕНИЕ ДИНАМИКИ 

ЯЗЫКОВОГО РАЗВИТИЯ
В статье проанализированы местоименные формы обращения новейшего перио-

да развития немецкого языка. Приведены показательные примеры таких обращений, 
отмечены особенности их употребления, показана динамика развития этих средств в 
XIX–XXІ вв.

Ключевые слова: местоименные обращения, немецкий язык, новейший период.
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СИНТАКСИЧНІ ОЗНАКИ СЛІВ КАТЕГОРІЇ СТАНУ В УКРАЇНСЬКІЙ 
ТА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВАХ

У статті розглядається питання про сполучуваність слів семантики стану, їхньої 
валентності та дистрибуції в обох мовах з подальшим порівняльним аналізом показни-
ків реалізації видів валентності. Аналізується поняття валентності та рівні валент-
ності слів семантики стану в українській та англійській мовах.

Ключові слова: валентність, сполучуваність, дистрибуція, морфолого-синтаксична 
валентність, активна і пасивна валентність, ліва і права валентність.

Поняття валентності у лінгвістиці розуміють і використовують надзвичайно широ-
ко – стосовно одиниць різних рівнів (Загнітко, 1990, 1994; Масицька, 1993, 1995, 1998; 
Филичева, 1967; Степанов, 1975; Лосев, 1981; Засоріна, Бєрков, 1961). Зважаючи на те, що 
валентність визначають, як здатність слова вступати у синтаксичні зв’язки з іншими еле-
ментами, очевидно, що синтаксична валентність є одним з рівнів реалізацій валентності. 

С.Д. Кацнельсон, який уперше увів це поняття у східнослов’янську лінгвістику, 
пов’язав валентність з реченням: «Здатність слова певним чином реалізуватися у реченні 
і вступати в певні комбінації з іншими словами можна було б назвати синтаксичною 
валентністю» [2|:132]. 

Крім того, слід визначити види валентності. Залежно від можливостей і способів 
трансформаційного розгортання речення О.І. Москальська виділяє активну і пасивну ва-
лентність [3:104]. Залежно від порядку мовних одиниць одна відносно іншої В.В. Бурла-
кова виокремлює ліву і праву валентність [1:283]. 

Вважаємо доцільним визначити сполучувальні властивості слів семантики стану, 
тобто їхню здатність вступати у зв’язок з іншими словами, а також реалізацію цих мож-
ливостей у мові. Валентність – це потенційна здатність слова встановлювати зв’язок 
з іншими словами. Сполучуваність – це реалізація валентності слова, його зв’язок з 
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іншими словами в реченні. Дистрибуція – це сукупність всіх оточень, у яких воно зу-
стрічається в тексті. Для того, щоб зробити висновки про загальні валентні властивості 
слів семантики стану, тобто визначити категорійну валентність, слід розглянути сполу-
чуваність і валентність одиниць, які належать до слів семантики стану.

Оскільки слова семантики стану, як частина мови у реченні вступають у зв’язок з 
іншими частинами мови і одночасно виконують певну синтаксичну функцію, тому необ-
хідно виділити граматичну сполучуваність. Коли ми говоримо про граматичну сполу-
чуваність, ми маємо на увазі морфолого-синтаксичну, тобто сполучуваність між слова-
ми – частинами мови. За тим же принципом будемо визначати морфолого-синтаксичну 
валентність.

Метою цієї статті є визначення морфолого-синтаксичної валентності слів семантики 
стану в англійській та українській мовах, проведення валентного аналіза слів, які нале-
жать до основних частиномовних розрядів слів семантики стану, на основі яких сформу-
валися слова семантики стану в зіставлюваних мовах. 

Для схематичного представлення моделей сполучуваності слів семантики стану про-
понуємо такі умовні позначення: St – слово семантики стану; N – іменник; V – дієслово; 
Link (V) дієслово-зв’язка; Adj – прикметник; Adv – прислівник; Pr – займенник; Сl – під-
рядне речення. 

Встановимо види морфолого-синтаксичної валентності слова семантики стану 
aware. Розглянемо приклади сполучуваності слова aware в мові: 

1. He was aware (D. Cusack) (Він усвідомлював ), Pr – Link (V) – St;
2. He was suddenly aware that it was six more mouths, and the extra time shattered his 

complacency (D. Cusack) (Він раптом усвідомив, що було ще шість місяців, і додатковий 
час розбивав вщент його благодушність),

Pr – Link (V) – Adv – St – that-cl;
3. He was aware that he had crossed the room until he found he was snapping the blind 

cord to and fro against the window frame (G. Gordon )(Він усвідомлював, що пересік кімнату 
до того, як виявив, що рве ледве помітну мотузку, натягнуту навпроти вікна), Pr – Link 
(V) – St – that-cl;

4. Many men counted him as their friends and their wives were aware of his popularity 
(G. Gordon) (Багато людей розраховували на нього, тоді як їхні друзі і жінки знали про 
його популярність), N – Link (V) – St – of Pr N;

5. Hunt was aware that Mrs. Ferreira had spied on his hotel on Saturday afternoons 
(G. Gordon) (Хант знав, що місіс Ферера стежила за його готелем по суботах після 
обіду), N – Link (V) – St – that-cl;

6. From the moment she had become aware that she was pregnant, she had been consumed 
with fear that the second child might not be as white (G. Gordon) (З тієї миті вона стала 
усвідомлювати, що була вагітна, вона марніла зі страху, що її друга дитина може бути 
не біла), Adv – Pr – Link (V) – St – that-cl; 

7. He found his brother not only sympathetic but fully aware of the tragedy that threatened 
him (G. Gordon) (Він вважав свого брата не тільки сповненим співчуття, але повністю 
усвідомлював трагедію, яка загрожувала йому), Adv – St – of N;

8. Looking at him she was aware in a sudden fl ash of revelation that the mockery went 
out of his face and for a moment it was full of tenderness (D. Cusack) (Дивлячись на нього, 
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вона раптом усвідомила, що коли посмішка сходила з його обличчя воно на мить 
наповнювалося ніжністю), Pr– Link (V) – St – in Adj N;

9. He told her stories of the camp, and she laughed with him and was aware of something 
new in him (D. Cusack) (Він розказував їй історії про табір, і вона сміялась разом з ним 
та дізнавалась дещо нове про нього), Link (V) – St – of Adv;

10. Mary was fully aware of the esteem in which Anthony was held (G. Gordon) (Мері 
цілком усвідомлювала повагу, з якою Ентоні до неї ставився), N – Link (V) – Adv – St – of N;

11. The way his heart was tic-tocking in his chest and his blood burning in his veins made 
him aware of an intolerable need of Jan of which he had never before been aware (G. Gor-
don) (Те, як билося в грудях його серце і як кров палала у венах робило його досвідченим в 
нестерпній потребі Яна про яку він до того не знав), Link (V) – Pr – St – of Adj, Pr – Link 
(V) – St.

Таким чином, можна виділити такі морфолого-синтаксичні реалізації сполучуваності 
слова aware:

1) Pr – Link (V) – St;
2) Pr – Link (V) – Adv – St – that-cl;
3) Pr – Link (V) – St – that-cl;
4) N – Link (V) – St – of Pr N;
5) N – Link (V) – St – that-cl;
6) Adv – Pr – Link (V) – St – that-cl;
7) Adv – St – of N;
8) Pr – Link (V) – St – in Adj;
9) Link (V) – St – of Adv;
10) N – Link (V) – Adv – St – of N;
11) Link (V) – Pr – St – of Adj, Pr – Link (V) – St.
Ці приклади не представляють цілісну картину сукупності всього оточення, тобто 

всіх випадків можливої дистрибуції слова семантики стану aware, але дають нам 
відносно повну картину його сполучуваності. Всі моделі можно поділити на дві групи: 
перша – ті, що мають елемент Link (V), і друга – ті, що не мають його, але обов’язково 
мають елемент N або Pr.

Таким чином, елемент St повинен сполучатися з елементом Link (V) або з елементом 
N/Pr: Link (V) – St та N/Pr – St – обов’язкові сполучення. Також елемент St може 
сполучатися з такими елементами: Adv, Adj, Pr, that-cl, in Adj, of Adj n, of Adv, of N, of Pr 
n – факультативні сполучення.

Розглянемо властивості елемента St при сполученні з іншими елементами. Оскільки 
елемент St стоїть праворуч від елемента Link (V) та елемента Pr, то він має з ними ліво-
сторонній зв’язок. St має лівосторонній та правосторонній зв’язок з елементами N, Adv, 
та правосторонній зв’язок з елементами: in Adj, of N, of Adj, of N, of Pr n, that-cl.

Встановимо, чи є зв’язок елемента St з іншими елементами активним, пасивним 
або взаємним. Для цього усуваємо з речення поперемінно елемент St і елемент, з яким 
він вступає у зв’язок. Якщо при усуненні якого-небудь елемента змінюється граматич-
на структура речення, то зв’язок взаємний, напр.: Now I am well aware that grandeur, 
malice and charity, hatred and love, can fi nd place side by side in the same human heart 
(G. Gordon) (Тепер я добре усвідомлюю, що шляхетність, злоба і милосердя, ненависть і 
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любов можуть знайти місце поруч у людському серці), Pr – Link (V) – Adv – St – that-cl, 
якщо ми виключаємо елемент am, схематично зазначений Link (V), то змінюється грама-
тична структура речення: Now I …well aware that grandeur, malice and charity, hatred and 
love, can fi nd place side by side in the same human heart (G. Gordon), Pr – Adv – St – that-cl, 
тому що зв’язок Link (V) – St є обов’язковим. Якщо ми виключаємо елемент aware, то та-
кож змінюється граматична структура речення: Now I am well …that grandeur, malice and 
charity, hatred and love, can fi nd place side by side in the same human heart (G. Gordon), Pr – 
Link (V) – Adv – that-cl, тому що наявність елемента St в моделі речення є обов’язковою.

Якщо при виключенні елемента, з яким St вступає у зв’язок, змінюється граматич-
на структура речення, а виключення St не приводить до подібних змін, то зв’язок па-
сивний, напр.: She did not call him; she gave no sign that she was aware of his existence; 
she merely walked up and down composedly (S. Lewis) (Вона не кликала його, вона не по-
давала виду, що знала про його існування, вона тільки спокійно ходила вгору та вниз), 
Pr – Link (V) – St – of N. Усунемо елемент she схематично зазначений Pr, з яким St всту-
пає в обов’язковий зв’язок: She did not call him; she gave no sign that… was aware of his 
existence; she merely walked up and down composedly (S.Lewis) – граматична структура 
речення змінилася: Link(V)–St–of N. Усунемо елемент aware схематично зазначений St 
з близьким оточенням: She did not call him; she gave no sign…; she merely walked up and 
down composedly (S. Lewis), – граматична структура створеної трансформи не змінилася.

Якщо при виключенні елемента, з яким St вступає у зв’язок, не змінюється грама-
тична структура речення, а виключення St приводить до подібних змін, то зв’язок ак-
тивний, напр.: He was not perfectly aware of how at last he took his leave (S. Lewis) (Він 
зовсім не усвідомлював, як взяв на себе сміливість), Pr – Link (V) – Adv – St – of-cl. Усу-
немо елемент perfectly схематично зазначений Adv, з яким St вступає у факультативний 
зв’язок: He was … aware of how at last he took his leave; he was in dream from which he did 
not emerge till long afterwards (S. Lewis) – граматична структура речення, яке залишилося, 
не змінилася Pr – Link (V) – St – of-cl. Усунемо елемент aware схематично зазначений St, 
який є обов’язковий: He was not perfectly… of how at last he took his leave; he was in dream 
from which he did not emerge till long afterwards (S. Lewis), Pr – Link (V) – Adv – of-cl - гра-
матична структура речення змінилася.

Ще один приклад: His awakening was simple, easy, without movement save for the eyes 
that opened and made him aware of darkness (J. London) (Його пробудження було про-
стим, легким та, без зайвих рухів, його очі відкрилися та дали йому змогу усвідомити 
темряву), Link (V) – Pr –St – of N. Усунемо елемент of darkness схематично зазначений 
of N, з яким St вступає у факультативний зв’язок: His awakening was simple, easy, without 
movement save for the eyes that opened and made him aware… (J. London), Link (V) – Pr –
St – граматична структура не змінилася. Усунемо елемент aware схематично зазначений 
St, який є обов’язковий: His awakening was simple, easy, without movement save for the eyes 
that opened and made him …of darkness (J. London), Link (V) – Pr –St – of N – граматична 
структура змінилася.

Таким же чином ми можемо встановити, що зв’язок St з елементами in Adj, of 
N, of Adj, of Prn, of N, that-cl – активний. Зв’язок St з іншими елементами може бути 
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альтернативно-обов’язковим, якщо він прогнозує появу інших елементів, напр.: еле-
мент St прогнозує появу елементів Link (V) або N/Pr, з іншими елементами зв’язок 
необов’язковий.

Узагальнимо властивості зв’язків елемента St з іншими елементами:
1. Link (V) ↔ St – зв’язок взаємний, лівосторонній, альтернативно-обов’язковий;
2. N/Pr → St – зв’язок пасивний, правосторонній, лівосторонній, альтернативно-

обов’язковий;
3. Adv → St – зв’язок активний, правосторонній, лівосторонній, необов’язковий;
4. St → in Adj, of N, of Adj, of Prn, of N, that-cl – зв’язок активний, правосторонній, 

необов’язковий.
Зв’язки, які встановлює слово семантики стану з словами інших частин мови, 

складають його морфолого-синтаксичну валентність, зокрема слово семантики стану 
aware має таку морфолого-синтаксичну валентність:

1. Вербальна морфолого-синтаксична валентність (модель Link (V) ↔ St);
2. Субстантивна морфолого-синтаксична валентність (модель N/Pr → St);
3. Адвербіальна морфолого-синтаксична валентність (модель Adv → St);
4. Номінативна морфолого-синтаксична валентність (модель St → in Adj, of N, of 

Adj, of Prn,of N, that-cl).
Розглянемо морфолого-синтаксичну валентність слів семантики стану в україн-

ській мові. Для зручності зіставлення моделей категорійної валентності в досліджуваних 
мовах пропонуємо запис моделей сполучуваності слів семантики стану в українській 
мові вести тими ж умовними позначеннями, що і в англійській мові: St – слово семанти-
ки стану; N – іменник; Link (V) – дієслово-зв’язка; Adj – прикметник; Adv – прислівник; 
Pr – займенник; і/бо-cl – підрядне речення; cl – безприйменникове підрядне речення.

Розглянемо приклади сполучуваності слова було страшно (синоніми було лячно, було 
моторошно, боязко) в українській мові, та встановимо види морфолого-синтаксичної 
валентності:

1. Йому було холодно й страшно у лісі (М. Коцюбинський), Pr – Link (V) – St – St – N;
2. На серці було неспокійно, лячно чогось (М. Коцюбинський), N– Link (V) – St – 

St – Pr;
3. Князям тоді було страшно безпорадності, з якою неминуче мали б зіткнутися, 

якби спробували вирішити те, чого не вдавалося ще вирішити нікому (П. Загребельний), 
N – Adv – Link (V) – St – N;

4. Маркерію справді було страшно, бо з’явилися вороги, хоч і не відав про те ніхто 
(П. Загребельний), N – Adv – Link (V) – St – cl;

5. Петрик жив з мамою край села під самісіньким лісом, і йому було страшно 
вечорами (В. Кучер), Pr – Link (V) – St – N;

6. Дівчині стало лячно, моторошно, тому вона і залишила помешкання (М. Олійник), 
N – Link (V) –St – St – cl;

7. Боязко мені, бо соромливий собі я вдався (С. Васильченко), St+ Pr +бо-cl;
8. Йому було боязко за міст, може, більше, ніж за власне тіло (П. Загребельний), 

Pr – Link (V) – St – N; 
9. Не було мені тоді страшно (П. Загребельний), Link (V) – Pr – Adv – St;
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10. Їй стало і радісно, і страшно, і соромно, мало не так, як у ті вечори, коли до неї 
почав учащати Іван (М. Стельмах), Pr – Link (V) – St – St – St – cl.

Моделі морфолого-синтаксичної сполучуваності слова було страшно та його сино-
німів:

1) Pr – Link (V) – St – St – N;
2) N – Link (V) – St – St – Pr;
3) N – Adv – Link (V) – St – N;
4) N – Adv – Link (V) – St – і-cl;
5) Pr – Link (V) – St – N;
6) N – Link (V) –St – St – cl;
7) St+ Pr +бо-cl;
8) Pr – Link (V) – St – N;
9) Link (V) – Pr – Adv – St;
10) Pr – Link (V) – St – St – St – cl.
Елемент St сполучається з елементом Link (V) або з елементом N/ Pr: Link (V) – St та 

N/Pr – Link (V) – St. Також елемент St може сполучатися з елементами: Adv, Pr, St, cl, N.
Елемент St має з елементами Link (V) та Adv лівосторонній зв’язок. St має 

лівосторонній та правосторонній зв’язок з елементами N, Pr, St та правосторонній 
зв’язок з елементами: St, cl, N.

З’ясуємо зв’язок елемента St з іншими елементами. Зв’язок взаємний, напр.: Ки-
рикові стало лячно, захотілося перехреститися (П. Загребельний), N–Link(V)–St–cl, 
при виключенні елемента Кирикові, схематично зазначеного N, змінюється граматич-
на структура речення: … стало лячно, захотілося перехреститися (П. Загребельний), 
Link(V)–St–cl, при виключенні елемента стало лячно, схематично зазначений Link(V)–
St, також змінюється граматична структура речення: Кирикові…, захотілося перехрести-
тися (П. Загребельний), N – cl.

Зв’язок пасивний, напр.: Кушнірові стає моторошно, тому що мовчки вони 
проходять повз хату Василя Підіпригори (М. Стельмах), N – Link (V) – St – тому що-cl. 
Усунемо елемент St з близьким оточенням: … тому що мовчки вони проходять повз хату 
Василя Підіпригори (М. Стельмах) - граматична структура речення, яке залишилося, не 
змінилася, при виключенні елемента Кушнірові, схематично зазначеного N, змінюється 
граматична структура речення: … стає моторошно тому що мовчки вони проходять 
повз хату Василя Підіпригори (М. Стельмах). 

Зв’язок активний, напр.: Маркурію було боязко, тому що ординці могли завадити 
йому повернутися до Мостища (П. Загребельний), N–Link(V) –St – тому що-cl. 
Усунемо елемент тому що ординці могли завадити йому повернутися до Мостища, 
схематично зазначений тому що-сl, з яким St вступає у зв’язок: Маркурію було боязко, 
…(П. Загребельний), N–Link(V)–St– граматична структура речення, що залишилося, не 
змінилася. Усунемо елемент було боязко, схематично зазначений Link(V) – St: Маркурію 
…, тому що ординці могли завадити йому повернутися до Мостища (П Загребельний), 
N – тому що cl – граматична структура речення змінилася.

Отже ми можемо встановити, що зв’язок St з елементом N альтернативно-
обов’язковий, з елементами Link(V), Pr, St, Adv зв’язок необов’язковий, з елементами й 
St, cl, N – активний.
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Узагальнимо властивості зв’язків елемента St з іншими елементами:
1. N/Pr ↔ St – зв’язок взаємний, правосторонній, лівосторонній, альтернативно-

обов’язковий;
2. Link(V) → St – зв’язок пасивний, лівосторонній, необов’язковий;
3. Adv→St – зв’язок активний, правосторонній, лівосторонній, необов’язковий;
4. St → St, cl, N, Adj – зв’язок активний, правосторонній, необов’язковий.
Таким чином, морфолого-синтаксична валентність слова семантики стану було 

страшно та його синонімів становить:
1. Вербальна морфолого-синтаксична валентність (модель Link(V) → St);
2. Субстантивна морфолого-синтаксична валентність (модель N/Pr ↔ St);
3. Адвербіальна морфолого-синтаксична валентність (модель Adv → St);
4. Номінативна морфолого-синтаксична валентність (модель St → St, cl, N, Adj).
Так, слова семантики стану в досліджуваних мовах мають чотири види морфолого-

синтаксичної валентності. 
Перший вид валентності – це вербальна валентність, при якій слова семантики 

стану в англійській мові мають потенційну здатність вступати у взаємний, лівосторонній, 
альтернативно-обов’язковий зв’язок з дієсловами-зв’язками. В українській мові слова 
семантики стану мають потенційну здатність вступати у пасивний, лівосторонній, 
необов’язковий зв’язок.

Другий вид – субстантивна валентність, при якій слова семантики стану в 
англійській мові мають потенційну здатність вступати у пасивний, правосторонній, 
лівосторонній, альтернативно-обов’язковий зв’язок з іменниками або займенниками. В 
українській мові слова семантики стану мають потенційну здатність вступати у взаємний, 
правосторонній, лівосторонній, альтернативно-обов’язковий зв’язок з іменниками або 
займенниками.

Третій вид – адвербіальна валентність, де слова семантики стану в англійській 
мові мають потенційну здатність вступати в активний, правосторонній, лівосторонній, 
необов’язковий зв’язок з прислівниками. В українській мові слова семантики стану 
мають потенційну здатність вступати у зв’язок активний, правосторонній, лівосторонній, 
необов’язковий зв’язок з прислівниками.

Четвертий вид – номінативна валентність, при якій слова семантики стану в 
англійській мові мають потенційну здатність вступати в активний, правосторонній, 
необов’язковий зв’язок з іменниками, прикметниками, або з безприйменниковим додат-
ком. В українській мові слова семантики стану мають потенційну здатність вступати у 
зв’язок активний, правосторонній, необов’язковий з іменниками, прикметниками, або з 
безприйменниковим додатком.

При порівнянні категорійної морфолого-синтаксичної валентності слів семантики 
стану в українській мові з категорійною морфолого- синтаксичною валентністю слів 
семантики стану в англійській мові ми виявили, що субстантивна морфолого-синтаксична 
валентність (модель N/Pr ↔ St), адвербіальна морфолого-синтаксична валентність 
(модель Adv → St), і номінативна морфолого-синтаксична валентність (модель St → St, 
і/бо-cl, N(в українській мові) та (модель St → and Adj, with N, Adj, cl (в англійській мові) 
схожі. Завдяки тому, що в англійській мові дієслово-звязка (be, become) є облігаторною, 
а слова семантики стану в українській мові можуть використовуватись з експліцитною 
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або імпліцитною зв’язкою (бути, стати), тобто відсутність зв’язки в українській мові 
не змінює граматичну структуру речення, тому у вербально морфолого-синтаксичній 
валентності (модель V→ St) зв’язок необов’язковий , тоді як в англійській мові (модель 
V ↔ St) зв’язок обов’язковий. В українській мові наявність підмета необов’язкова, тоді 
як в англійській мові підмет – це невід’ємна частина речення.
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СИНТАКСИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ СЛОВ КАТЕГОРИИ СОСТОЯНИЯ В 
УКРАИНСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ

В статье рассматривается вопрос о сочетаeмости слов категории состояния, их 
валентности и дистрибуции в обоих языках с дальнейшим сравнительным анализом по-
казателей реализации видов валентности. Анализируется понятие валентности и уров-
ней валентности слов категории состояния в украинском и английском языках.

Ключевые слова: валентность, сочетаeмость, дистрибуция, морфолого-синтак-
сичная валентность, активная і пассивная валентность, левая и правая валентность.
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SYNTACTIC EVIDENCE OF THE WORDS OF CATEGORY OF STATE IN THE 
UKRAINIAN AND ENGLISH LANGUAGES

The article studies the point of the compatibility of the words of category of state, their 
valency and distribution in both languages with further comparative analysis of the results of 
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signifi cative of the kinds of valency. The meaning of valency and levels of valency of the words 
of category of state in both languages are analyzed. 

Key words: valency, compatibility, distribution, morphological-syntactic valency, active 
and passive valency, left and right valency.
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТЕРМІНОЛОГІЇ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА В 
УКРАЇНСЬКІЙ І АНГЛІЙСЬКІЙ МОВАХ

Дослідження фахових мов у порівняльному аспекті, потреби практики, фахової 
та міжкультурної комунікації, важливості системних лінгвістичних розвідок є акту-
альним. Воно уможливлює встановлення національної специфіки семантики одиниць, 
що порівнюються, обох мов, об’єктивне виявлення їх подібностей і відмінностей і є 
важливим для глибшого розуміння рідної мови, навчання іноземної мови, перекладу та 
міжкультурної комунікації. Важливим і цікавим є порівняльне дослідження юридичної 
термінології кримінального права України та інших країн, зокрема англомовних, у кон-
тексті юридичної лінгвістики.

Ключові слова: термінологія, термін, кримінальне право, порівняльний аналіз, зло-
чини проти життя та здоров’я особи.

Наше суспільство стає невід’ємною часткою європейської і світової спільноти. Роз-
ширення міжнародних зв’язків, розвиток економічних, політичних і культурних вза-
ємовідносин між Україною та іншими країнами світу створюють сприятливі умови для 
поглиблення міжнародного співробітництва, участі в проектах міжнародних організа-
цій, навчання та роботи за кордоном, забезпечення спільних підприємств висококвалі-
фікованими фахівцями тощо. Для того, щоб взаємодіяти з представниками інших країн, 
іншої культури, носіями різних мов, необхідно володіти ґрунтовними знаннями та ін-
формацією про різноманітні аспекти життя, мови як культурного коду нації, культури, 
права, духовних та моральних цінностей тощо цих народів. І в цьому значну роль може 
відіграти використання порівняльного аналізу, зокрема в галузі мовознавства, що є за-
гальнонауковим методом поряд з притаманними всім наукам прийомами індукції та де-
дукції, логічного аналізу, узагальнення, опису тощо. Порівняння є властивістю абстрак-
тного мислення людини, засобом пізнання дійсності і диференціації подібних об’єктів 
і явищ, можливістю виявлення їх суттєвих спільних і відмінних рис і властивостей, за-
кономірностей та особливостей. Науковці підкреслюють важливість і необхідність по-
рівняльного вивчення мов, усіх їх структурних рівнів. Ми можемо порівнювати мови 
зовсім незалежно від їх спорідненості, від всіляких історичних зв’язків між ними. Ми 
постійно знаходимо однакові властивості, однакові зміни, однакові історичні процеси і 
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переродження в мовах, чужих одна одній історично і географічно … Подібного роду по-
рівняння мов слугує підставою для самих різноманітних лінгвістичних узагальнень як у 
галузі фонетики, так і в галузі морфології мови. Так і, нарешті, в галузі семасіології, або 
науки про значення слів і виразів … [1, с. 371 ]. З огляду на це, актуальним і цікавим є по-
рівняльне дослідження юридичної термінології кримінального права України та інших 
країн, зокрема англомовних, у контексті юридичної лінгвістики. Такий підхід уможлив-
лює виявлення національної специфіки семантики одиниць, що порівнюються, обох мов 
і є важливим для глибшого розуміння рідної мови, навчання іноземної мови, перекладу 
та міжкультурної комунікації.

Кримінальне право є засобом державного захисту прав та інтересів громадян, сус-
пільства і держави. Основними інститутами кримінального права є злочин і покарання. 
Кримінальне право є сукупністю юридичних норм, встановлених державою, які визна-
чають злочинність і покарання суспільно небезпечних діянь і передбачають підставу та 
принципи кримінальної відповідальності, цілі, види і систему покарань, порядок їх при-
значення, умови звільнення від кримінальної відповідальності і відбування покарання. 
Визначальною є роль дослідження термінологічних проблем для теорії та практики кри-
мінального права. Саме в цій галузі ціна слова, іноді навіть літери чи розділового знаку, 
надзвичайно висока [7]. Це означає, що відповідні інститути та норми кримінального 
права повинні бути викладені в чіткій формі та завершеному вигляді, правові дефініції 
мають бути повними, ємними, короткими, точними, чіткими і лаконічними. Мова кри-
мінального закону має бути чіткою, доступною і зрозумілою не тільки юристам, але й 
широкому колу користувачів, містити необхідний обсяг інформації щодо діянь, що ви-
значаються злочинними і караними [5]. Правильне застосування мови законів кримі-
нального права уможливлює легше та ефективніше розуміння, засвоєння, сприйняття та 
застосування їх положень і норм і здійснення професійної комунікації. Посилена увага 
до проблеми термінології в юридичних текстах зумовлена необхідністю дослідження її 
лінгвістичних і прагматичних аспектів.

Проблема аналізу термінів взагалі та юридичних термінів зокрема як одного з плас-
тів лексики, що швидко розвивається, привертає увагу багатьох науковців, фахівців з 
лексикології, лексикографії, стилістики, культури мовлення, права та філософії: питан-
нями розвитку термінологічних одиниць, фахової лексики займалися В. Виноградов, 
Г. Винокур, В. Даниленко, Ф. Донер, Т. Кияк, В. Лейчик, О. Реформатський, Й. Сміт, 
А. Ширмер та інші; дослідження фахової мови юриспруденції, юридичного термінознав-
ства, судової лінгвістики, юридичної лексикографії здійснювали Н. Артикуца, С. Голо-
ватий, Е. Дерді, Д. Касяненко, Т. Кравченко, А. Лящук, П. Рабінович, О. Сербенська, 
І. Усенко, О. Шаблій та інші. Хоча існують праці, присвячені зіставному аналізу фахової 
мови юриспруденції, проте цей аспект лінгвістичних досліджень видається ще недостат-
ньо вивченим, зокрема, що стосується проблеми англійської та української термінології 
в кримінальному праві, оскільки, з одного боку, глибока і детальна розробка всіх понять 
і дефініцій кримінального права має основоположне значення для розвитку інших наук 
кримінального циклу: кримінального процесу, криміналістики, кримінально-виконавчо-
го права, судової статистики, кримінології тощо, бо кримінальне право – це базис для 
вказаної групи юридичних наук, тобто фундаментальна правова наука. Вона містить у 
собі вихідний логіко-юридичний матеріал, який лежить в основі цих прикладних наук 
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[9, с. 57]. З іншого боку, необхідно враховувати актуальність досліджень фахових мов у 
порівняльному аспекті, потреби практики, фахової та міжкультурної комунікації, важли-
вість системних лінгвістичних розвідок, тому що юридична лінгвістика має міждисци-
плінарний характер, і мовознавцям важливо зрозуміти стиль мислення юристів, Їх мову, 
їх установку та їх професійне бачення [2, с. 219], а якість права залежить від якості мови, 
якою воно описане та передане [12, с. 75].

Ефективність кримінального закону залежить від точного і повного опису в ньому 
суспільно небезпечних діянь і кримінальної відповідальності, передбаченої криміналь-
но-правовими нормами. Поняття «точність» серед об’єктивних і необхідних показників 
(гносеологічний, логічний, прагматичний) включає в себе також і лінгвістичний аспект. 
Юридичний текст, який має офіційно-специфічний характер, не може обійтися без спе-
ціальної термінології. Юридичний термін – слово або словосполучення, що виражає по-
няття з правової сфери суспільного життя і має визначення в юридичній літературі (нор-
мативно-правових актах, юридичних словниках, довідниках, енциклопедіях, наукових 
працях тощо) [11, с. 482]. Це спеціальне слово або словосполучення, яке точно позна-
чає відповідне юридичне поняття, однозначно сприймається в межах юридичної мови, 
смисл якого виражений за допомогою визначення [10, с. 44-45]. Юридичні терміни, за 
допомогою яких описуються певні поняття, зокрема конкретні види злочинів і відпо-
відні покарання за них у Кримінальних кодексах України та США, повинні точно відо-
бражати дійсний зміст цих явищ, містити чітке визначення злочину і покарання за нього. 
Для цього юридичні терміни повинні мати таки ознаки, як системність, однозначність, 
точність, стилістичну нейтральність, лаконічність, відсутність емоційного чи експресив-
ного вираження. Терміни, які вживаються в нормах кримінального закону, повинні чітко 
співвідноситися з поняттями, які вони позначають, не мати таких явищ, як синонімія, 
полісемія, оскільки внаслідок цього можуть ставати залежними від контексту і неодноз-
начно трактуватися.

Проаналізуємо терміни, що відносяться до злочинів проти життя та здоров’я особи 
згідно з Кримінальним кодексом України [4, сс. 49-58] та визначимо, чи вони мають від-
повідники в Кримінальному кодексі США [13]. 

Було виявлено такі відповідності:
 Термін-еквівалент, тобто одиниця мовлення, що співпадає за функцією з іншою; 

українському терміну відповідає певний англійський термін-еквівалент:
– вбивство (злочинне позбавлення життя кого-небудь) – homicide (the act of killing 

a human being);
– умисне вбивство (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) – murder 

(the unlawful killing of a human being with malice aforethought); 
– вбивство через необережність (вбивство, вчинене через необережність) – man-

slaughter (the unlawful killing of a human being without malice); 
– катування (умисне заподіяння сильного фізичного болю або фізичного чи 

морального страждання шляхом нанесення побоїв, мучення або інших насильницьких 
дій) – torture (an act committed by a person specifi cally intended to infl ict severe physical or 
mental pain or suffering upon another person within his custody or physical control);

– умисне тяжке тілесне ушкодження (умисне тілесне ушкодження, небезпечне для 
життя) – premeditated grievous bodily harm (premeditated really serious physical harm);
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– умисне легке тілесне ушкодження (умисне легке тілесне ушкодження, що 
спричинило короткочасний розлад здоров’я або незначну втрату працездатності) – pre-
meditated actual bodily harm (any premeditated hurt or injury calculated to interfere with the 
health or comfort of the victim).
 Відповідні українські та англійські терміни, що позначають певні види злочинів 

проти життя та здоров’я особи, різняться щодо деяких додаткових ознак, тобто немає 
повної еквівалентності:

– побої (умисне завдання удару, побоїв або вчинення інших насильницьких дій, які 
завдали фізичного болю і не спричинили тілесних ушкоджень) – battery (beating someone; 
striking and harming someone; the intentional or reckless application of physical force to an-
other person);

– погроза вбивством (погроза вбивством, якщо були реальні підстави 
побоюватися здійснення цієї погрози) – threat of murder (the expression of an intention to 
kill someone with the object of forcing them to do something).
 Одному українському терміну відповідають два чи кілька англійських:
побої (умисне завдання удару, побоїв або вчинення інших насильницьких дій, які 

завдали фізичного болю і не спричинили тілесних ушкоджень) – battery (beating someone; 
striking and harming someone; the intentional or reckless application of physical force to an-
other person); beating (the repeated hitting of someone; a whipping);

– тілесне ушкодження (ушкодження, що спричинило розлад здоров’я) – bodily 
(physical) injury (a wound or damage to part of the body caused by an accident or attack), 
bodily damage (physical harm that is done to a part of someone’s body, so that it is broken or 
injured), bodily harm (damage, injury, or trouble caused by someone’s actions or by event).
 Одному англійському терміну відповідають два українські терміни:
– torture (an act committed by a person specifi cally intended to infl ict severe physical 

or mental pain or suffering upon another person within his custody or physical control) – 
катування (умисне заподіяння сильного фізичного болю або фізичного чи морального 
страждання шляхом нанесення побоїв, мучення або інших насильницьких дій) і 
мордування (діяння, що мають характер мордування, жорстокого мучення (фізичного 
і морального).

Як видно з наведених вище прикладів, терміни різняться щодо деяких додаткових 
ознак, немає повної еквівалентності. 
 Деякі види злочинів проти життя та здоров’я особи, передбачені Кримінальним 

кодексом України, не знайшли свої відповідники в Кримінальному кодексі США: 
умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження (умисне ушкодження, яке не є 

небезпечним для життя, але таке, що спричинило тривалий розлад здоров’я);
 залишення в небезпеці (завідоме залишення без допомоги особи, яка перебуває 

в небезпечному для життя стані і позбавлена можливості вжити заходів до 
самозбереження, якщо той, хто залишив без допомоги, зобов’язаний був піклуватися 
про цю особу);

 незаконна лікувальна діяльність (заняття лікувальною діяльністю без 
спеціального дозволу, здійснюване особою, яка не має належної медичної освіти, якщо 
це спричинило тяжкі наслідки для хворого);
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 насильницьке донорство (насильницьке або шляхом обману вилучення крові у 
людини з метою використання її як донора) та деякі інші.
 Деякі види злочинів проти життя і здоров’я особи, передбачені Кримінальним 

кодексом США, не знайшли свої відповідники в Кримінальному кодексі України:
voluntary manslaughter (the unlawful killing of a human being upon a sudden quarrel 

or heat of passion);
 involuntary manslaughter (in the commission of an unlawful act not amounting to a 

felony, or in the commission in an unlawful manner, or without due caution and circumspec-
tion, of a lawful act which might produce death); 

attempt to commit murder or manslaughter (trying to unlawfully kill a human being with 
malice aforethought or unlawfully kill a human being without malice);

criminal homicide of unborn child (the individual intentionally, knowingly, recklessly or 
negligently causes the death of an unborn child) та деякі інші.

Таку ситуацію з відповідними термінами, що позначають види злочинів проти 
життя та здоров’я особи, в юридичних терміносистемах, які порівнюються, можна 
пояснити тим, що, з одного боку, кримінальне законодавство України та США мають 
деякі спільні корені – римське право, що є історичним і генетичним початком романо-
германської правової сім’ї, до якої наближена сучасна правова система України. Романо-
германська правова сім’я розповсюдилася за межі континентальної Європи, зокрема 
випадки засвоєння і добровільного перенесення деяких положень з романо-германської 
правової сім’ї можна спостерігати в розвитку правових систем окремих штатів США 
(Луїзіана, Невада, Техас та інші), хоча правова система США відноситься до англо-
саксонської сім’ї, на становлення і розвиток якої також вплинуло римське право. 
Однак країни розвивалися за своїми законами, звичаями, традиціями, вони мають свою 
культуру і систему соціальних і духовно-ціннісних орієнтацій, різну ментальність 
народів, національно-специфічну особливість юридичної підмови, а юридична 
термінологія відображає історичні та національно-культурні особливості правових 
систем України та США. Наприклад, розвиток американського кримінального права 
в цілому визначався історичними умовами американського соціально-економічного 
побуту, розстановкою класових сил у країні, вибором методів і прийомів, за допомогою 
яких американська буржуазія вважала найзручніше для себе боротися з політичною 
та загально кримінальною злочинністю [8]. На правову політику України здійснюють 
вплив її європейський вибір, що є стратегічним напрямом сучасної української держави, 
об’єктивно та історично зумовлений її національним, культурним і правовим розвитком. 
Тому підходи до класифікації та визначення видів злочинів проти здоров’я та життя особи 
в кримінальних кодексах обох країн різняться, однак спільним для них є необхідність 
точного, повного і доступного за формою викладення кримінально-правових норм. 

Хоча існують такі відмінності у класифікації та визначенні злочинів проти життя 
та здоров’я особи в Кримінальних кодексах України та США, це не означає, що в обох 
мовах немає відповідників, що можна виявити в одномовних і двомовних юридичних 
словниках. Наприклад:

voluntary manslaughter (the unlawful killing of a human being upon a sudden quarrel or 
heat of passion) – убивство за раптово виниклим умислом, просте умисне вбивство 
[3, с. 1064];
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involuntary manslaughter (in the commission of an unlawful act not amounting to a felo-
ny, or in the commission in an unlawful manner, or without due caution and circumspection, of 
a lawful act which might produce death) –ненавмисне вбивство [3, с. 561].

Проте, як видно з прикладів, тут має місце відсутність повної еквівалентності: 
у Кримінальному кодексі США voluntary manslaughter тлумачиться як протиправне 
вбивство особи, скоєне внаслідок раптової сварки чи в запалі гніву, а переклад передбачає 
умисел (намір, обдуманий заздалегідь), що виник раптово, чи навіть умисне вбивство.

Співвідношення спільного та відмінного у вербалізації понять права у системах 
досліджуваних термінів уможливило виявити як збіг і семантичну близькість, так 
і повну безеквівалентність семантичних структур одиниць, а також те, що терміни 
порівнюваних мов віддзеркалюють своєрідність правових засад обох суспільств [6]. 
Відсутність еквівалентів чи повної еквівалентності в юридичних терміносистемах різних 
мов, наявність у термінів кількох еквівалентів в іншій мові можуть викликати серйозні 
проблеми у сприйнятті та розумінні тих явищ, які вони виражають, при перекладі 
термінів, під час професійної чи міжкультурної комунікації та навчання іноземної мови 
за професійним спрямуванням.

Таким чином, порівняльний аналіз мовних явищ уможливлює об’єктивне виявлення 
їх подібностей і відмінностей, національної специфіки семантики, лінгвокультурних 
особливостей мов і сприяє пошуку найефективніших шляхів дослідження мов, мовних 
процесів у системній організації, оскільки мовна система є складною і динамічною, 
а також шляхів навчання мов, здійснення перекладу, професійної та міжкультурної 
комунікації. Порівняння юридичної термінології, що стосується злочинів проти життя 
та здоров’я особи, визначених у Кримінальних кодексах України та США, виявило 
наявність еквівалентів, у деяких випадках їх може бути два чи більше в обох мовах, 
відсутність повної еквівалентності та відсутність відповідників видів злочинів проти 
життя та здоров’я особи, передбачених як у Кримінальному кодексі України, так і в 
Кримінальному кодексі США. Це пояснюється тим, що правова система США відноситься 
до англо-саксонської правової сім’ї, а правова система України – до романо-германської 
правової сім’ї, а також історичними, соціальними, політичними та культурними 
факторами розвитку обох країн, способом життя народів-носіїв мов, відмінностями їх 
культур, характеру мислення, менталітету, духовно-ціннісних орієнтацій тощо.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРМИНОЛОГИИ УГОЛОВНОГО ПРАВА 
В УКРАИНСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ

Актуальным является изучение профессиональных языков в сравнительном аспек-
те, потребности перевода, профессиональной и межкультурной коммуникации, важ-
ность системных лингвистических исследований. Это делает возможным определение 
национальной специфики семантики сравниваемых единиц обеих языков, объективное 
выявление их сходства и отличий и является важным для более глубокого понимания 
родного языка, изучения иностранного языка, перевода и межкультурной коммуника-
ции. Важным и интересным представляется сравнительное исследование юридической 
терминологии уголовного права Украины и других стран, в частности англоязычных, в 
контексте юридической лингвистики.

Ключевые слова: терминология, термин, уголовное право, сравнительный анализ, 
преступления против жизни и здоровья личности.
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THE COMPARATIVE ANALYSIS OF THE CRIMINAL LAW TERMINOLOGY IN 
THE UKRAINIAN AND ENGLISH LANGUAGES

Studying the professional languages in the comparative aspect, the needs of translation, 
professional and intercultural communication, the importance of the systematic linguistic in-
vestigations are urgent. It makes possible the defi nition of the national specifi city of the seman-
tics of the units which are compared, in both languages, the objective revealing their common 
and distinctive features and is important for more profound understanding the native language, 
learning a foreign language, translation and intercultural communication. The comparative 
research of the legal terminology of criminal law of Ukraine and other countries, particularly 
the English-speaking ones, in the context of legal linguistics is important and interesting.
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SYNTACTIC - SEMANTIC AND FUNCTIONAL FEATURES 
OF THE SUBSTANTIVIZED PRESENT PARTICIPLE IN FRENCH 

AND AZERBAIJANI LANGUAGES

This article deals with the lexical – semantic and functional features of substantivization of the 
present participle in the French and Azerbaijani languages belonging to different language groups. 

Key words: substantivats, participles, the function of indirect subject, different syntactic 
relations, structural features.

In-depth and comprehensive study of word – building as a branch of the science is very 
important at the present stage of linguistics. In this regard, formation of synonym, antonym and 
homonym word ranking through substantivization of the participle and comprehensive com-
parative study of new development trends in the languages having different systems are one of 
the problems being in the limelight. 

The main aim of the article is comparative – typological study of the substantivization of 
the participle units both in French and Azerbaijani languages belonging to different linguistic 
structures, comparative consideration and systematization of their lexical – semantic and func-
tional features having in the substantivization process, revealing similarities and differences 
and concretization of the interferences occurred in both languages as a result. The study of the 
issue is carried out on the basis of sentences selected from the artistic and journalistic literature 
in both languages. 
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 The process of substantivization of the participle is available both in French and Azer-
baijani languages belonging to the group of languages having different systems. Taking into 
account the urgency of the word building process, putting new interesting facts as a system in 
the fi eld of participle is considered as one of the important issues. Thus, notwithstanding that, 
substantivization has been the subject of study for many years and a number of interesting sci-
entifi c innovations in this fi eld, any opinion has been expressed about availability of interesting 
facts neither in the fi eld of participle units nor substantivization of the participle in French and 
Azerbaijani languages and this issue hasn’t been approached functionally and semantically in 
regard to comparison of these languages. Scientifi c approach to the substantivization of the 
participle units in both languages would be important not only from the semantic, but also from 
the functional – syntactic point of view and would cause to reveal of interesting linguistic facts.

Substantivization of the participle happens through the same way in both languages: the 
participle losses its process meaning and thereby, verb is separated from the paradigm. When it 
has the attributive function, the participle passes to the adjective category and becomes advec-
tive, adopts the features belonging to the adjective and becomes the participle with predica-
tive function. In this case, the participle in the passive voice indicates the conditions and the 
linguists call this case as the stativity. The theory of stativity was developed on the basis of the 
materials of the Russian language by L.L.Bulanin [16]. Stative constructions (it is called as 
the passive of the condition in the linguistics) may be synonym to the constructions containing 
adjective in both languages and it demonstrates itself more correctly in translation. Becoming 
advective may be permanent (or complete) or temporal (incomplete) [18]. In Azerbaijani lan-
guage, all of the morphological types of the participle may pass to the adjective category, i.e., 
they may become advective and they may become both complete and incomplete advective. It 
concerns mostly active and passive voices of the present, future and past participles. In French 
language, mainly, present and past participles become advective. 

When the participle is used as noun, the substantivization process occurs in both languages. 
The participle means an object when it is substantivized and is used as noun. The substantiv-
ized participle is called as the substantivat in the linguistics. In Azerbaijani language, substan-
tivat losses the semantics indicating quality inherent to the participle and passes to the noun 
category, it has cases and plural form, thus, the vocabulary of the language is enriched with 
new nouns – substantivats. 

All of the morphological types of the participle is substantivized in both languages. Mostly, 
present and past participles are substantivized and they have importance in the word building 
fi eld. The result of the study held by us in the fi eld of becoming advective and substantivization 
of the participles showed that though that there are certain similarities in this fi eld, but, there 
are also many differences. All of these is generated from the fact that the participle has different 
morphological lexical – semantic and functional features in both languages. 

 Translation of the constructions containing past participle in Azerbaijani language into 
French language contributes to reveal of the categorial semantics and identifi cation of the con-
formity to natural laws and differences in the fi eld of expression. The fact of preservation of 
process reporting feature in more or less extent and identifi cation of its reasons by the participle 
while passing to the category of other part of speech is also interesting in terms of linguistics. 
Some linguists speak about availability of two types as usual and occasional in the substantiv-
ization of the participles and they state that substantivat doesn’t differ from the initial form in 
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the occasional substantivization and notwithstanding that, it has no word-building indicator, it 
has more interesting and problematic features as substantivat [19].

There wasn’t any single idea about the substantivization and word building features of the 
participle as the linguistic unit in the Turkish, as well as Azerbaijani linguistics, they were not 
classifi ed according to their substantivization degree, the substantivization of the participle 
wasn’t approached from the functional – semantic point of view.

 At one time, interesting opinions were expressed about the grammatical nature and gram-
matical features of the substantivization in the French linguistics. For example, Sh.Balli called 
the transposition in the languages with analytical structure, i.e., transition from one part of 
speech to other one, from one sentence to other one as the most interesting functional passage 
with different features. Beginning from the middle of the XX century, substantivization of dif-
ferent parts of speech has become the subject of many studies. There were such or so opinions 
in Azerbaijani, Kyrgyz, Karachay-Balkar, Bashkir, Kumyk and other Turkish languages on the 
substantivizations, as well as conversion issue [18,-5]. 

There are three main ideas about the substantivization issue in the Turkish linguistics. Ac-
cording to a number of linguists, noun used in the adverb function and adjective used in the 
function of adverbial modifi er passes neither to the adjective nor to the adverbial modifi er cat-
egory, they remain as noun and adjective [20, 6]. Other researchers consider that noun is used 
in the function of adjective and adjective in the function of adverbial modifi er in the Turkish 
languages [20]. According to the opinion of the researchers of the third group, substantiviza-
tion manifests itself as the result of weak differentiation of the parts of speech in the Turkish 
languages [20]. Other group of linguists [20] analyzing these ideas in the Turkish linguistics 
considers that they speak about conversion here. The main issue is that the substantivization of 
the participle manifests itself as the result of impact of the extralinguistic factors on the gram-
matical factors and substantivizations shouldn’t be confused with the conversion. 

Before speaking about the lexical – semantic and functional features of substantivization 
of the participle units in French and Azerbaijani languages, we consider expedient to look over 
the specifi c features of this category. 

 Mainly, participle has three types in French language: 
1. Present participle (participe présent): lisant – oxuyan (məlum məna); As a rule, the 

present participle has the meaning in the active voice excluding the passive meanings such as 
étant aimé, étant lu. 

2. Past participle (participe passé): lu (active voice, continuing process); lu – oxunmuş 
(passive voice, fi nished process). The meaning difference in the transitive and intransitive 
verbs between the present participle and the past participle is not the same. Thus, the kind 
difference in the transitive verbs demonstrates itself: though that the words lisant, cherchant, 
écrivant (oxuyan, axtaran, yazan) has the meaning in the active voice, the words lu, cherché, 
écrit – oxunmuş, axtarılmış, yazılmış areused in the passive voice:

 La Garde nationale qui, depuis deux mois, faisait des reconnaissances très prudents dans 
les bois voisins, fusillant parfois ses propres sentinelles, et se préparant au combat quand un 
petit lapin remuait sous des broussailles, était rentré dans ses foyers. [Maup.,-8]

 3. Complex past participle (participe passé composé): ayant chanté, étant sorti, s’étant 
levé (active voice); ayant été chanté, ayant été lu (passive voice).
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 Alors Berthine glissa dans sa poche de sa jupe le gros revelver de la cheminée, puis étant 
venue coller son oreille contre l’huis, elle demanda... [Maup.,-8]

 4. Sentence of absolute participle (Proposition participe absolue): Tartarin étant monté, 
l’omnibus fut complet. (A.D., -3)

 There are also three types of the participle in Azerbaijani language:
 1. Present participle: gedən, gələn, oxuyan, oxunan.
 2. Past participle: getmiş, gəlmiş, oxumuş, oxunmuş.
 3. Future participle: gedəcək, gələcək, oxuyacaq, oxunacaq.
 Complex past participle and participle sentence of French language has no equivalent in 

Azerbaijani language and future participle of Azerbaijani language has no equivalent in French 
language and each other them are translated into other language through lexical – semantic and 
grammatical – functional means. 

 The present participle is composed both in Azerbaijani and French languages through 
the morphological ways – by adding suffi x – ant to the root of the plural form of the fi rst per-
son in the present tense form in French language : lire – nous lisons – lisant; chanter – nous 
chantons – chantant. In Azerbaijani language, it is mainly composed by adding suffi xes -an, 
-ən, -yan, -yən to the verbal roots depending on harmony: getmək – gedən; baxmaq baxan; 
durmaq – duran; oxumaq-oxuyan; gözləmək – gözləyən; and so on. 

The present participle of three verbs is formed by special way in French language: avoir – 
ayant; être – étant; savoir – sachant. But, there is no such kind of exclusion in Azerbaijani 
language. Unlike from French language, the issue of formation of the present participle with 
suffi xes-an, -ən, -yan, -yən in Azerbaijani language has been the controversial for long time 
[ 4,- 18-19; 5.-289-290; 7.-21-31].

Professor G. Kazimov considers suffi xes -an, -ən as the sole original suffi xes of participle 
having no homonym and denotes that the sign of object regarding action concerns the time in 
question, i.e, the present tense [5,-289]:Özünü Şərqin yaxın dostu adlandıran Pyer Loti belə 
buranı lazımınca tanımadı. Lakin bugünkü Şərqi əski kitablardakı miniatürlərlə ölçən and so 
onəyyahların yazıları ilə öyrənmək istəyən adamlara gülmək lazımdır. [O.? - 2, 341].

But the participles made with the suffi xes -an, -ən, –yan, –yən also indicates the general 
tense and at the same time, the signs concerning past and future depending on the context and 
the purpose:Vurulan zəng səhra telefonunun işləyib-işləməməsini yoxlamaq üçün idi. 

Orada ağlayan körpələrin səsi bu qədər yaxından eşidilə bilməzdi.[O., - 2, 322].
In these sentences, the words Vurulan, ağlayan relate the sign of the action with the past 

tense [O., - 2, 464].
Jandarmalar, xəfi yyələr aça bilməyən işləri bu cür qadınlar vasitəsilə açmağa çalışırdılar 

[O., - 2, 345]. 
In this sentence, the sign of the action aça bilməyən has general nature.
The same case is demonstrated in French language too. Thus, while -ant forms the present 

participle, it can relate the sign of action with the past and future tenses depending on the time 
of the predicate of the sentence: Au milieu de cette cohue, les chasseurs de casquettes allaient 
et venaient, fi ers du triomphe de leur chef, et traçant sur leur page comme des sillons glorieux 
[Daudet,- 58] .

Pour moi, quand je vivrais cent ans, je verrais toute ma vie le grand Tartarin s’approchant 
du piano d’un pas solonnel, s’accoudant, faisant sa moue et, sous le refl et vert des bocaux de 
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la devanture, essayant de donner à sa bonne face l’expression satanique et farouche de Robert 
le Diable. 

While the word traçant relate the sign of the action with the past tense in the fi rst sentence, 
in the second sentence the words s’approchant, s’accoudant, faisant and essayant relate the 
sign of the action with the present participle. 

In both languages, the participle losses its determinant and adopts the plural suffi x. In Azer-
baijani language, in this case the substantivat adopts one of the suffi xes -lar//-lər in accordance 
with the palate harmony ... burada eşşək palanı oğurlayanlar çoxdur [O,- II, 366]. 

But in French language, in this case as in the fi rst case, the substantivat may adopt the signs 
of plural form and grammatical gender:

Les absents feront ce travail le lendemain.Les arrivants se précipitaient vers les grilles de 
la sortie.

In Azerbaijani language, after having lost their determinant, the participles with the suf-
fi xes -an//-ən may be used in all cases by adopting their suffi xes. It depends on management of 
the word attached by participle in such or so form. 

 The substantivized present participles are used in the function of subject, substantive pred-
icate, object and adverbial modifi er. 

In the function of subject: Küçədə şey satanların səsi bir-birinə qarışmışdı [O., - II, 
366]. In the function of direct object: Yalnız ağ uzunqulaqlarını minib o tərəfə, bu tərəfə 
gedənlərigörürdüm [O., - II, 366]. Gön Çərkəz özü ağıllı adam idi. Qazandığını köhnə sandığa 
yığırdı [B.B., – 8].

In the function of indirect object: Mən ... çəkməsilənin söhbəti ilə maraqlanırdım. [O., - II, 
367]. Çəkməsilənin məndən əl çəkmədiyinə təəccüb edirdim [O. - II, -367]. 

In these sentences, the present participle was used in the function of indirect subject to-
gether with the content where the present participle is included (çəkməsilənin söhbəti ilə, 
Çəkməsilənin məndən əl çəkmədiyinə). 

In French language, the substantivized present participle has the syntactic functions such as 
subject, indirect object, direct object and part of name of the substantive predicate. 

1. Quelquefois, un habitant, intimidé par ce silence, fi lait raıpidement le long des murs 
[M., -5,14].

2. Les vainqueurs exigeaient de l’argent, beaucoup d’argent. [M.,-5,14].
3. Les deux combattants furent séparés, et Simon se trouva frappé, déchiré, meurtri, roulé 

par terre, au milieu du cercle des galopins qui applaudissaient [M.N.,-59]. 
4. Le devoir commençait pour les vaincus de se montrer gracieux envers les vainqueurs 

[M.,-5].
In the fi rst, second and third sentences, the words un habitant, les vainqueurs, les deux 

combattants were used in the function of subject and in the fourth sentence the words pour les 
vaincus, envers les vainqueurs were used in the function of indirect object. 

 In Azerbaijani language, the substantivized participles are in coordination, approach and 
management relations with the related word depending on their syntactic position. The coordi-
nation relation is between homogenous participles, approach relation is between the participle 
and attribute and management relation is between the participle and attached word: 

Sürgünə göndərilənlərin içərisində Şahqulu bəyin nəvəsi Mirzə Kazım Kazımiçin ailəsinin 
arabası ən qabaqda gedirdi... Yanlarda gedənlər and so onürgünə göndərilənləri stansiyonayola 
salanlardan birisi, Mirzə Kazımın Məşədi Haşıma bu sözləri dediyini eşitdi.. [O., I, -321].
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In French language as in Azerbaijani language, the present substantivats can form different 
constructions with the related words and it is possible to see it in the above stated sentences: 

 Let’s look over some substantivized present participles in French language and their 
equivalents in Azerbaijani language: les absents – iştirak etməyənlər, gəlməyənlər; les arriv-
ants – gələnlər (vagzala aeroporta);un assistant – asistent; un attaquant – hücumçu;

un calmant – sakitləşdirici (dərman);les chuintantes – yatanlar; un clairvoyant – qabaqgörən, 
ekstrasens; un coagulant – çalası, uyuşdurucu; un combattant – döyüşçü; un commandant – ko-
mandir; kapitan (gəmidə); un commerçant – ticarətçi; un commettant – komitent, vəkalətverən, 
vəkil edən (şəxs); un conquérant – istilaçı, qalib; un constituant – tərkib hissə… 

 The substantivats derivated from present participles in French language correspond to dif-
ferent semantic units in Azerbaijani language. Most of them correspond to the substantivized 
present participles ended with -an,-ən, -yan, -yən suffi xes in Azerbaijani language. 

un clairvoyant – qabaqgörən; un contrevenant – nizam-intizamı pozan (adam); un débu-
tant – yeni başlayan; un délinquant – qanunupozan; un désodorisant –havatəmizləyən ; un 
détachant – ləkəçıxardan (maddə); 

 Other substantivized participles are expressed in different lexical units in Azerbaijani lan-
guage. In all cases, substantivized present participles safeguarded their initial lexical meaning 
(verbal meaning) in both languages and the semantic development was made on this meaning: 

un commerçant – commercer; ticarətçi – ticarət etmək, ticarətlə məşğul olmaq; 
un constituant – constituer – tərkib hissə – təşkil etmək; un consultant – consulter; 

məsləhətçi – məsləhət almaq; un contenant – contenir; qab, anbar – tutumu olmaq, tutmaq; un 
coopérant – coopérer; əməkdaş - əməkdaşlıq etmək; un mendiant – mendier; dilənçi – dilənmək 
and so on. 

In these compositions, the participle safeguarded their initial form in French language. In 
Azerbaijani language, in the most cases, it corresponds to noun denoting profession with suf-
fi xes -çı,-çi, -çu, -çü//-cı, -ci, -cu, cü.

un attaquant – hücumçu; un consultant – məsləhətçi; un commerçant – ticarətçi ; un coo-
pérant – əməkdaş; un commettant – vəkalətçi; un calmant – sakitlışdirici (dərman); un con-
quérant – istilaçı; un décolorant – solğunlaşdırıcı, rəngsizləşdirici, ağardıcı; un déodorant – 
iyməhvedici; 

un déposant – əmanətçi; un diluant – sıyıqlaşdırıcı (maye); qurulaşdırıcı (maye); un dis-
solvant – əridici, həlledici (kimyəvi maddə); un estivant – istirahətçi, kurortçu; un passant – 
yolçu; une gouvernante – tərbiyəçi; un intervenant – çıxışçı; un manifestant – nümayişçi; un 
mendiant – dilənçi; un oxydant – oksidləşdirici (maddə); un participant –iştirakçı; un pas-
sant – yolçu; 

It is necessary to state that the substantivats with the suffi xes -cı, -ci, -cu, -cü manifest 
themselves mainly, in the names of chemical and pharmaceutical products:

un calmant – sakitlışdirici (dərman);un décolorant – solğunlaşdırıcı, rəngsizləşdirici, 
ağardıcı(maddə); un oxydant – oksidləşdirici (maddə); un tranquillisant – ağrıkəsici (dərman); 

un roulant (base-ball) – səyyar mətbəx (hərbidə); un savant – alim; un soupirant – pərəstişkar;
un tournant – döngə; un votant – seçici; une voyante – ekstrasens and so on.
Substantivized present participles of French language are different in Azerbaijani language 

in regard to structure: some of them correspond to a unit expressed by a word and others to the 
substantive word combinations with different syntactic relations and to complex words: 



310

As well as:
–to fi rst type substantive word combinations: 
les cadres dirigeants – rəbər işçilər; les yeux brillants – parlaq gözlər; la douleur poi-

gnante –kəsici ağrı; les circonstances atténuantes – münasib vəziyyət; une soucoupe volante – 
uçan boşqab; une soucoupe volante – uçan boşqab and so on.

– second type substantive word combinations:
un médecin traitant –müalicə həkimiı;u n exploitant –müəssisə sahibi; un fabricant – fab-

rik sahibi; un lubrifi ant – sürtgü materialı, sürtgü yağı; un négociant – topdansatış ticatətçisi 
and so on.

– compound words:
un délinquant – qanunupozan; un démaquillant- qrimtəmizləyən (vasitə); un déodor-

ant – iyməhvedici (vasitə); un désodorisant –havatəmizləyici (vasitə, maddə); un détachant – 
ləkəçıxardan (maddə); un emmerdant – zəhlətökən, zəhləaparan (adam); un fi nissant –
yoladüşən, ötüb keçən; un gérant – idarəedən; un imperméabilisant – hidroizolyasiya edən 
maddə; un malentendant –ağıreşidən, piseşidən; un tranquillisant – ağrıkəsici; un malenten-
dant –ağıreşidən, piseşidən and so on. 

 A number of present participles in active voices passes to the adjective category and be-
comes advective:

As well: l’année prochaine – gələn il ; le prochain examen – qarşıdan gələn imtahan;
la majorité écrasante – əksəriyyət ; les cadres dirigeants – rəhbər işçilər ; les yeux bril-

lants – parıltılı gözlər; la douleur poignante – kəsici ağrı ; and so on. Though that participle 
in this composition has the feature to defi ne the word that it concerns, mainly, it composes the 
component of that combination and makes a compound word with new meaning:

- the word volante in the word combination la soucoupe volante – uçan boşqab doesn’t 
indicate that the saucer is fl ying, it is combined with the previous word and makes a compound 
word; though that the word dirigeants (rəhbərlik edən, idarə edən) indicatesthe managing qual-
ity of the word that it identifi es in the word combination les cadres dirigeants – rəhbər işçilər, 
it approaches to that word and makes a compound notion and it indicates the profession formed 
on the basis of the initial meaning of the participle. In all cases, the substantivized present par-
ticiples directly or indirectly safeguard the initial meaning of action: un mendiant – mendier//
dilənçi – dilənmək; un commerçant- commercer // ticarətçi – ticarətlə məşğul olmaq and so on.

 There is no doubt that the substantivization of the present participle in both languages is 
related with their adjective nature. Therefore, such kind of participle units has all features con-
cerning substantivized adjective. The study held by us shows that the substantivization of the 
present participle in both languages is specially important in formation of new lexical units, as 
well as compound words with different syntactic features and modern terminological units and 
it causes to enrichment of the vocabulary of both languages.

The comparative study of the substantivization of the present participle in French and 
Azerbaijani languages allowed us to conclude as following:

 The main indicator of the substantivization of the participle in both languages is location 
of two meanings – the object and its sign in one linguistic symbol. The sign prior to substativ-
ization is attached as a lexeme in the meaning of substantivat after the substantivization and 
becomes the main meaning element of newly form word. Substantivat is undergone to paradig-
matic modifi cations in both languages and adopts all of the morphological categories of noun, 
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implements the syntactic functions inherent to noun in the sentence, the participles indicating 
action pass to the noun category and are substantivized and safeguarded the nature to indicate 
the name, result and sign of action. The substantivats of the present participle appear as the full-
fl edged unit of the grammatical system and enter into paradigmatic and syntagmatic relations 
with other linguistic units.

Most of them correspond to substantivats with the suffi xes -an,-ən,-yan,-yən of the present 
participle and others correspond to different lexical units, as well as the nouns denoting pro-
fession with suffi xes -çı,-çi,-çu,-çü//-cı,-ci,-cu,-cü. In their turn, these suffi xes manifest them-
selves as the factor identifying semantic division of substantivats. 

Substantivized present participles of French language correspond to different substantivats 
in Azerbaijani language in regard to structure: some of them correspond to a unit expressed 
by a word and others to the substantive word combinations with different syntactic relations 
or to complex words. When the semantic relation is kept between the initial word and the 
substantivat while the participle is substantivized in both languages, the lexical meaning of the 
substantivat changes.

In both languages, substantivats play a major role in expansion of the synonym row of 
different parts of speech. Unlike from French language, in Azerbaijani language accent is on 
the suffi xes -lar,-lər of substantivats and it is considered one of the signs of substantivization 
of participles. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ, ГРАММАТИЧЕСКИЕ СОЮЗЫ, ЧАСТИЦЫ В НАРЕЧИЯХ 
МАСАЛЛИНСКОГО РАЙОНА АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ЯЗЫКА

В статье исследуются некоторые особенности приложения, грамматических со-
юзов, частиц в наречиях Масаллинского района азербайджанского языка. 

Ключевые слова: наречия, вспомогательные части речи, приложения, грамматиче-
ские союзы, частицы. 

Наречия Масаллинского района, отражающие в себе богатые исторические особен-
ности азербайджанского языка, сохраняя ценные языковые факты, сохранились до на-
ших дней. Своеобразные языковые особенности, сохраняемые в масаллинском наречии, 
проявляют себя и фонетически, и лексически, и грамматически. В данной статье мы 
попытаемся предоставить информацию о вспомогательных частях речи – приложении, 
грамматических союзах, частицах. 

Изучение, классификация, определение своеобразных качеств вспомогательных 
частей речи считается одним из актуальных задач азербайджанской лингвистики. Не-
смотря на то, что прошло долгое время со дня изучения данной сферы, все еще оста-
ется необходимость в дальнейших исследованиях. В частности, отбор и исследование 
вспомогательных частей речи, используемых в диалекте и наречиях азербайджанского 
языка, может внести значительную лепту в сферу истории азербайджанского языка, диа-
лектологии, тюркологии.

Наряду со вспомогательными частями речи, характерными для литературного языка 
масаллинского наречия, можно также встретить множественные вспомогательные части 
речи, близкие наречию. Отличительные свойства в основном проявляются на фонетиче-
ском уровне.

Приложения. Приложения, используемые в масаллинском наречии, отличаются от 
приложений в нашем литературном языке, в основном фонетической позицией. 

 -çün//-çün//-yçün. Данные приложения, присоединяясь к словам, имеют причин-
но-следственное значение. Qoyunçun gərəx´ yayda arpa-saman yığasan [ək.k.]; Uşağlar 
babeyçün, nəneyçün çox darıxıllar [T.A.]. (Для овец нужно сено запасать еще с лета; дети 
очень соскучились по деду и бабке). 

Sayağ//sayağı. Присоединяясь к существительным в именительном падеже, означают 
схожесть: Atam sayağı mən də tezdən durram [K.A.]. (Я, как и отец, рано просыпаюсь). В 
нашем языке проявляется в местоимениях винительного падежа: Qardaşun da səni sayağı 
geyinmişdi [T.A.]. (Брат твой точно также одет, как и ты). Нужно отметить, что наря-
ду с приложениями sayağ//sayağı в масаллинском наречии, такие приложения как qədər, 
kimi, tək (столько, такой, такого), могут использоваться с местоимениями винительного 
падежа: Səni kimi dostu olan adam xoşbəxdi (тот, кто имеет такого друга, как ты, очень 
счастлив); səni qədər oxuseydım, nə dərdim (если бы я столько учился, как ты, то был бы 
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счастлив); səni tək dosdi itirim, tapmem [ək.k] (если потеряю такого друга, как ты, такого 
больше не смогу найти). В действительности мы считаем, что данные местоимения сто-
ят не в винительном падеже, а являются формами родительного падежа без согласной 
буквы «n». При переходе в предложении местоимений в форме винительного падежа, в 
родительный падеж без каких либо изменений значения, формируется конструкция на-
подобие: Səni qədər heç kim işdəmir [T.A.] (Никто столько не работает, как ты). 

So:ra//sohra. Используясь с существительными в исходном падеже, означают время. 
Yeməydən sohra adam işdiyə bilmir [T.A.]. Böyü çilədən so:ra kiçix´ çilə gəlir [ək.k.]. (После 
еды невозможно работать; После большой чиля (промежуток времени зимой) идет ма-
лый чиля. go:ra//gö:rə. Используясь с существительными в дательном падеже, выражает 
причинно-следственное отношение: Sənə gora biz də girinc olmuşuğ [ək.k] (Из-за тебя у 
нас нет покоя). 

alahi//alayisi. Используясь с существительными в исходном падеже, означает разли-
чие. Məndən alahisi bu işi görəmmer [T.A.] (Кроме меня эту работу никто не выполнит). 

ötəri//ötri. Используясь с существительными в исходном падеже, выражает причин-
но-следственное значение: Bura səndən ötəri gəlmişüy [ək.k.] (Мы сюда приехали ради 
тебя). 

xatır//xətir. Используясь с существительными в дательном падеже, выражает причин-
но-следственное значение: Ona xatır uşağlari döymədim [ək.k]; Mənə xətir bu səfdə bılari 
bağışda [ək.k] (Ради него я не ударил детей; Ради меня прости их на этот раз). 

-cana//-cənə. Используясь с существительными в именительном падеже, означает 
сходство. Yekə kişidi uşağcana axlı yoxdi [K.A.]. Əkdiyimiz tərəvəzin külcənə qiyməti yoxdi 
[T.A.] (Взрослый мужчина, а ум, как у ребенка; урожай, который мы посадили, цены ни 
на грош). 

Yoxun. Используясь с существительными в дательном падеже, означает время. Səhərə 
yoxun hamı qoyunnarın kümədən çıxardır [Əh.] (Ближе к утру все выводят своих овец из 
стайки). 

misali//misali//misal. Используясь с существительными в именительном падеже, озна-
чает сходство, используется как синоним слово «kimi» (как): Qonşum misali mən də itdən 
qorxuram [Ta.] (Я, как и сосед, боюсь собак). 

Tərəfə. Данное приложение, используясь с существительными в именительном па-
деже, означает сторону, направление. Kənd tərəfə gedirəm, sizi də apararam [K.A.] (Иду в 
сторону села, вас тоже подвезу). В действительности, данное приложение, используясь с 
существительными в дательном падеже нашего литературного языка, означают направ-
ление-сторону. По нашему мнению, гласное «ə» в конце слова tərəfə - это аффикс, добав-
ленный к дательному падежу, а не к существительному. В масаллинском наречии данная 
особенность проявляется также и в приложении sarı: Sənün inəx´lərün meşə sarıya getdi 
[Ta.] (Твои коровы ушли в сторону леса).

Грамматические союзы. Часть вспомогательных частей речи, используемых в наре-
чиях Масаллинского района, составляет грамматические союзы. В Масаллинском наре-
чии, помимо грамматических союзов, используемых в нашем литературном языке, также 
используются грамматические союзы характера, близкого к наречию. Большинство этих 
союзов отличаются с фонетической точки зрения от литературного языка. 
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В масаллинском наречии, как и в нашем литературном языке, грамматические со-
юзы, соединяя слова и предложения, создают между ними синтактическую связь. Союзы 
наречного характера, встречаемые в исследуемых словах, приводим ниже: 

anca//əncə. В масаллинском наречии используется как фонетический вариант грам-
матического союза «ancaq» (только). Köməy eliyəcəydim, əncə özü istəmədi [Ər.] (Я хотел 
помочь, но он сам не захотел). 

nan//nən//ynan//ynən. В Масаллинском наречии грамматический союз «ilə» (с), ис-
пользуется в форме nan2//-ynan2: Kişiynən arvadın torpağı bir yerdən götürülüb (Пословица) 
[Ta.] (Муж и жена сделаны из одного теста).

işdi. Используется как синоним грамматического союза «əgər» (если): İşdi vaxdun 
olsa, mənə də köməx´ eliyərsən [Əh.] (Если у тебя будет время, то поможешь мне). 

əgəm//əyəm//əgərrəri//ə:m//ə:r. Данный грамматический союз, проявляющийся в не-
скольких фонетических составах, является фонетическим союзом «əgər» (если) в лите-
ратурном языке. Данный грамматический союз, означающий условие, широко использу-
ется в масаллинском наречии: əyəm mənə qulağ assoz, yaxşı olacağ; ə:r soğanı gec əksön, 
halağın altda qalar [T.A.] (Если вы будете меня слушаться, все будет хорошо; если поздно 
посадишь лук, то он останется под сорняком). 

inta:si//intəhasi//intahasi. В масаллинском наречии данный союз используется как 
синоним грамматического союза, означающего amma, ancaq (однако, но): həyətə borani 
əkməx´ iste:rəm, inta:si tum tapammeram [Gü.] (Хочу посадить тыкву, но нет семян).

isde:r // isde:rsə. Данный грамматический союз, широко используемый в масаллин-
ском наречии, означает разделение. В литературном языке данный союз используется в 
форме istər, istərsə (хотя): İsde:r inəx´ olsun, isde:r qoyun gərəx´ qapunda malun ola [Gü.] 
(Хоть корова, хоть овца, но что-нибудь нужно иметь в хозяйстве).

şa:yət. Данный союз используется в литературном языке вместо союза «əgər» (если) 
и выражает условность: şa:yət bığda çıxmasa, yerinə noxud əkərüx (если не вырастет пше-
но, то посадим горох). 

bunçun//bınçun. Данный грамматический союз в масаллинском наречии использует-
ся для выражения в литературном языке союза «bunun üçün» (для этого): Mən bunçun 
çalışırdım ki, mə:suli çox götürüm [T.A.] (Я для того и старался, чтоб собрать побольше 
урожая).

Союз «Onçun», используемый в литературном языке в форме «onun üçün» (для того), 
в масаллинском наречии в основном используется в форме «onçun». Onçun çalışıruğ ki, 
məhsul çox olsun [B.X.] (Для того и стараемся, чтобы был хороший урожай). 

ya:ni//yə:ni. Пояснительный союз «yəni» (то есть) – самый широко распространен-
ный союз в масаллинском наречии. Qonşum, ya:ni Allahverən kartof əkir [K.A.] (Мой со-
сед, то есть Аллахверян, посадил картошку).

 özi də// özdə. Данный грамматический союз в литературном языке используется в 
форме «özü də» (к тому же), выражая уточнение. Biz kartofu çox əkirüx´, özdə yaxşı məhsul 
götürrüx´ [Əh.] (Мы сажаем много картофеля. К тому же, и урожай собираем очень хо-
роший). 

gəl ki//di gəl ki. Данные союзы в нашем литературном языке используются как сино-
нимы союзов amma, ancaq, lakin (однако, но): Bıralarda çay, dərə çoxdi, gəl ki yayda quri:r 
[T.A.] (Здесь очень много рек, ручейков, однако все они летом пересыхают). 
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Onnan ötəri. Данный грамматический союз в масаллинском наречии выражается как 
фонетический вариант грамматического союза «ondan ötrü» (поэтому, из-за этого). 

На один из заметных грамматических союзов, используемых в масаллинском наре-
чии, попадаем в повторяющемся союзе “nə”. Так как данный союз в литературном язы-
ке – сказуемое-подтверждение, однако в масаллинском наречии оно в большинстве слу-
чаев используется при отрицании: Nə mənə qulağ asmer, nə atasına; nə oxumer, nə yazmer 
[K.A.] (Ни меня не слушается, ни отца, не читает, не пишет). 

Частица. В литературном языке, а также в диалектах и наречиях нашего языка, ча-
стицы имеют специфические особенности. Наряду с частицами, используемыми в ли-
тературном языке, в наречиях Масаллинского района мы также встречаем использова-
ние ряда частиц наречного характера. Частицы, используемые в исследуемых наречиях, 
можно группировать по приведенным ниже видам значения: 1. Усилительная частица; 
2. Уточняющая частица; 3. Ограничительная частица; 5. Восклицательная частица; 6. 
Утвердительные и отрицательные частицы. 

Усилительная частица: da//day//dayca. Day bı uşağ bizi cana yığıb [Ər.]. (Этот ребенок 
уже нас вывел из себя). Dayca sən bizə mane olursan (ты уже мешаешь нам). Данная частица, 
синонимом которой в нашем литературном языке является частица «еще», широко исполь-
зуется в Зангиланском [S, Beh Dis 225], Агдамском и Имишлинском наречиях [4,91]. 

Də://dənə. Используются вместо частиц «da» «də»: Orada nə oturmusan, gəl də: [Ma.] 
(Чего там сидишь, пошли). В диалектах и наречиях данные частицы встречаются также 
в формах dana, dayna, dahna, da. [4,93].

yap. Данная частица, является фонетическим вариантом частицы «lap» (чересчур, 
чрезмерно), используемая в литературном языке. yap sən bizi barmağua doladun [Gü.] (Ты 
чересчур нагло себя ведешь) [Gü.]. 

Ta//ta ki. Данная частица в масаллинском наречии используется для обозначения пре-
дела времени и места. Частица «Та», в диалектах и наречиях может быть использована 
также как синоним частиц «daha», «lap düz» (более, прям, аж). Ta səhərə qədər əkinnən 
ilbiz yığmışuğ. Ta ki kəndə qədər danışa-danışa getdux´ [Hə.]. (Прямо до утра мы собирали 
улиток; Аж до города мы шли, разговаривая [Hə.].

Axır//axırı. (наконец, в конце концов) Axır sən başımıza bi oyun açacağsan (В конце 
концов, ты доиграешься). Axırı qonşım istəyinə çatacağ [Tə.] (Наконец-то мой сосед до-
бьется своего). 

İlla ki//illa. İlla ki gərəx` öz göziynən görə, yoxsa sakit olmaz [Əh.] (Он обязательно 
должен увидеть своими глазами, а то не успокоится) 

Yenə//genə//gənə. Halağacani yenə arada işdədirəm, niyə sındırırsan?. (Почему ты ло-
маешь палку, которую я изредка использую). Gənə arada mənə köməy ele:rdi, day onu da 
eləmer [T.A.] (Раньше хотя бы иногда помогал мне, сейчас и этого не делает). 

Частица «a». Используется как синоним частицы «ha», используемой в литературном 
языке. Saba qoyunnari mən aparacam. a: [Əh]. (Завтра я буду пасти овец, чтоб ты знал) 
(здесь частица «а» (чтоб ты знал), означает утверждение)

Частица «е». Bayaxdan səni gözdəyirəm e: [Ma.]. (Я с утра тебя жду), (здесь частица 
«е» в какой-то мере упрек). 

Уточняющие частицы. В наречиях, как и в литературном языке, существует мно-
жество уточняющих частиц: 
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Частицы Hələ//helə: заменяют частицу «elə» (тоже) литературного языка. Hələ mən də 
səni axtarıram [Ma.] (И я тоже тебя, кстати, ищу); 

Частица Məs (именно). Paybəllimizə məs bu toxumnan əkəcöx` [T.A.]. (На своем участ-
ке мы посадим именно это зерно);

Частица Bude//budeyna (вот). Bude mən sənə belə inəx` alacam. Budeyna mənə belə uşağ 
lazımdi [Gü.]. (Вот я тебе такую корову куплю; Мне нужен именно такой ребенок). Такие 
частицы используются в Лерикском и Шушинском наречиях [4, 97]. 

Ограничительная частица. Частица Bidənə. Bidənə səni arzule:r, heç kimi istəmer 
[T.A.]. (Только тебя одного хочет видеть, никого другого). Частица Ancax//anca. Anca sən 
bizə köməx´ eliyə bilərsən [X.] (Только ты нам можешь помочь). 

Вопросительные частицы. Вопросительные частицы, используемые в масаллин-
ском наречии, приведены ниже: 

Частица Bə. Bə evüzə getmirsən? [Gə.]. частица Bəyəm//bəgəm. Bəyəm biz az mə:sul 
götürrüx´? (Разве ты не собираешься домой? Разве мы маленький урожая собираем?).

Частица Ya:ni. Yani biz bıyıl burdan məhsul götürəcöx [K.A.]. (То есть мы в этом году 
отсюда соберем урожай). В масаллинском наречии частица -mı4 практически не исполь-
зуется. 

Частица Yoxsa. Yoxsa fi kirrəşirsən ki, səni aldatmuşuğ [X.] (Или ты думаешь, что мы 
тебя обманули?). 

Частица Olmiya//olmuya. Olmuya sən bu yolları tanımersan [T.A.] (Может, ты не зна-
ешь этих дорог). 

Частица Hə: Используемая в литературном языке как утвердительная частица, 
в масаллинском наречии может быть использована как вопросительная частица: 
bıyıl paybəllüzə yemiş əkibsüz hə: [Hə.]. (Вы в этом году на своем участке уже сажали 
дыню, да?)

Восклицательные частицы: Восклицательные частицы, встречаемые в масаллин-
ском наречии, такие: частица ginən. Tez gəl ginən, hami səni gözdəyir [Xı.]. (Давай быстрей 
иди, тебя уже ждут) (ginən означает приказной тон какого-либо действия). 

-sanam//-sənəm. Nə qədər işdersən, biraz otursanam, Bəyaxdan səni gözderix gəlsənəm 
[ək.k]. (Сколько можно работать, присядь уже. С утра тебя ждем, приди в конце концов). 
Данная частица встречается во многих наречиях нашего языка [4,104]. 

Частица Də bə. Ay bala yeyun də bə, sizçün bişirmişəm poloyi [T.A.] (Деточки, ешьте 
уже, я для вас приготовила плов). 

Побудительная частица. Побудительные частицы, встречаемые в масаллинском 
наречии, следующие: 

Qarola [Ça.]. Используется в масаллинском наречии как синоним побудительных ча-
стиц kaş, kaş ki, gərək, gərək ki (пусть, пускай, давай(те)). Qarola soğanı vaxtında əkeydim 
[Ça.] (Хоть бы я вовремя посадил лук).

keşgə//kaş ki//keşgəm. Keşgəm arpani vaxtinda əkeydim [T.A.]. Keşgə qardaşım burda 
olaydı [Xo.]. (Хоть бы вовремя посадить пшено. Хоть бы мой брат оказался здесь). Дан-
ная частица, наряду с нашими диалектами и наречиями, также широко используется в 
некоторых современных тюркских языках [Maнафов,108]. 

Частица No:la//no:la bə. No:la iki gün yağmiya buğdani əkəx` [Gü.]. No:la bə inəyimiz 
ekiz doğa [Əh.]. (Пусть хотя бы два дня не будет осадков, чтоб посадить зерно; Пусть 
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наша корова родит двойню). Данная частица используется в гедабекском, джабраиль-
ском и товузском наречиях [Maнафов,109]. 

Частица mağıl. Mağıl gəlmişkən inəylərimizə də baxeydım [T.A.]. (Ты как раз пришел, 
посмотри-ка на наших коров).

 bari. Bari bıyıl paybəlliyə kartof əkeydim, kartofun ilidi. (Хоть бы в этом году посадить 
картошку, этот год как раз для посадки картофеля) [4,107]. 

Утвердительные и отрицательные частицы. В диалектах и наречиях, как и в со-
временном литературном языке, количество такого рода частиц ограничено: 

Частица Yo//yoxe. Данная частица форма частицы yox (нет), широко используемая в 
литературном языке, подверглась элизии и протезе. Yo mən siznən getmiyəcəm [Ma.], yoxe 
mən bını bacarmaram [T.A.]. (Нет, я с вами не поеду [Ma.]. Нет, я это не смогу сделать). 

 
СОКРАЩЕНИЯ
 B.X. – Беюк Ходжавар  Gə. – Геячёль  Hə. – Гасанли 
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 ək.k. – в большинстве сел  K.A. – Кёхня Алвады T a. – Татьяноба
 Ər. – Аркиван  X. – Хыл  T.A – Тязя Алвады 
 Ça. – Чахырлы
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The article examines some of the features of apposition, conjunction and particle in the 
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ФУНКЦИОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ ТРАНСПОЗИЦИЯ НА УРОВНЕ 
ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В статье исследуются транспозиционные формы простого предложения на мате-
риале азербайджанского языка. Исследования показывают, что позиционные изменения 
(транспозиция), основанные на контрастности планированного и реального в языке не 
ограничиваются только утвердительно-отрицательными перифразами. Встречаются 
такие типы предложений, что (в частности в диалогической речи) содержательный 
план в высказываниях не всегда соответствует выразительному плану. В зависимости 
от цели выражения, характера синтактико-семантических и прагматических отноше-
ний, среди прочих типов простого предложения, имеются другие формы транспозиции, 
предполагающие нейтрализацию (односторонность) утвердительно-отрицательной 
оппозиции (сопоставление). Изучение этих форм является основной задачей, стоящей 
перед азербайджанской лингвистикой.

Ключевые слова: функционально-семантическая транспозиция, изменение позиции, 
повествовательное предложение, вопросительное предложение, функционально-семан-
тическая сфера.

Элемент «транс»- будучи первой составной частью сложных слов, означает: 1) дви-
жение через середину, сердцевину какого либо участка; 2) расположение по ту сторону, 
сзади, за каким-либо объектом и т.д. (1, с. 338 (554 с.).

«Данный изъяснительный термин «транс» подразумевает несколько значений эле-
мента. В узком смысле данный элемент, используясь в начале разных терминов, дает 
определенные значения. В нашем исследовании речь пойдет о значениях «изменение 
места; изменение позиции, переход, переезд» в связи с термином «транспозиции» дан-
ного элемента. 

Транспозиция – важная составляющая языковой системы, у него имеется ряд ви-
дов. Среди них грамматическая транспозиция занимает одно из важных мест. Изучение 
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грамматической транспозиции в функционально-семантическом аспекте также является 
основной задачей. Данный аспект вызывает интерес в языке. Функционирование просто-
го предложения в речи, прагматические, социальные и психологические факторы данной 
языковой речевой единицы в последнее время вызывают особый интерес. 

В последние годы в системе предложения транспозиции (изменение позиции) про-
является в функциональном подходе. При нем русские и европейские исследователи, на-
ряду со структурно-семантической и стилистической вариативностью (различные вари-
анты) изменений предложений (трансформаций) в синтаксисе; также были определены 
особенности в функционально-семантической сфере (2; 3).

И.И. Мещанинов, подразумевая данный процесс, писал: «Основным законом развития 
языка является не статистика, а динамика; динамика, обусловленная основательной пере-
стройкой, во всех сферах языковой структуры создаёт качественные изменения» (4, с.13).

В синтактической системе современного азербайджанского языка позиционные из-
менения простого предложения определяются и структурно-грамматическими, а также 
и функционально-стилистическими, функционально-семантическими факторами; все 
это отражает новые тенденции литературного языка. Позиционные изменения в пред-
ложениях на синтагматическом уровне обусловлены изменениями повелительных, мо-
дальных и экспрессивных оттенков. То есть повелительный план выражения меняется в 
зависимости от предложения, создает либо утвердительные, либо отрицательные (в по-
вествовательных предложениях), либо вопросительные, либо же побудительные модели. 

Изменение позиций в тексте простого предложения с функционально-семантиче-
ской точки зрения, в принципе приводит к совершенству языка в статическом ключе. 

Одна форма простого предложения в механическом строении не меняет свою пози-
цию, т.е., не превращается в другие предложения. Подчиняясь предыдущей форме, созда-
ется содержание, а новое содержание требует форму в соответствии со своей структурой. 

В современном азербайджанском языке простые предложения при изменении пози-
ции сохраняют коммуникативную гибкость, семосинтактическую функцию.

Языковые факторы показывают, что траектория развития простых предложений 
развивается от аналитизма к синтетичности. Также делается вывод о том, что агглю-
тинативное качество, характеризующее современный азербайджанский язык, является 
историческим событием, и по сравнению с первым периодом языка, со временем данное 
свойство стало ослабевать. 

Содержательный и выразительный план между семантической структурой и струк-
турой грамматической формы простых предложений, имеет определенную условлен-
ность. Нейтрализация (односторонность) ряда форм, будучи независимыми от желания, 
субъективного вкуса и произвольного вмешательства, регулируется синтактическим 
строением языка, определенной закономерностью функционирования языковой систе-
мы (5, с.43). 

Нейтрализация характеризуется превращением позиции одной формы в другую; в 
таком случае функция обновляется. «Нейтрализация парадигматической семы вопро-
сительной формы в результате транспозиции, в связи с переходом в пассивный фон, в 
своей основной функции выступает не в с привлечения противоположной стороны к 
определенной речевой деятельности, а в функции повествовательного предложения, 
которое обеспечивает противоположную сторону определенной информацией. Такая 
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семантико-коммуникативная замена происходит в то время, когда вопросительное пред-
ложение проявляется не в речевой ситуации, «создающую партнерство», а в речевой ин-
формационной ситуации реализуемого повествовательного предложения, информирую-
щего противоположную сторону. Механизм такого выражения создает прагматический 
эффект» (6, с.169 (279 с.) 

Транспозиция форм предложений в функционально-семантической сфере (измене-
ния позиции), проявляется в различных формах. Это «создает широкие вариативные воз-
можности для обработки сфер конституентов» (6, с.168)

Интонация и позиционные изменения в повествовательных предложениях, форми-
руемые на основе ряда слов, являющихся «самыми массовыми средствами общения, 
многообразны. Защиту ряда слов, согласно логике, можно увидеть лишь в повествова-
тельных предложениях. Повествовательные предложения носят изобразительный харак-
тер, они активны в создании более естественной и простой коммуникации; такие пред-
ложения выражают утверждение или отрицание. «Именно поэтому в повествовательных 
предложениях факты не просто отмечаются, но и указывают динамику в выражении со-
держания» (7, с.264 (376 с.).

В вопросительных предложениях, используемых с целью выяснения, уточнения, 
разъяснения чего-либо (уточняющие вопросительные предложения, специальные вопро-
сительные предложения) носят своеобразный функционально-семантический характер в 
процессе речи. Характеризуя вопросительное предложение с функционально-семанти-
ческой позиции, нужно анализировать его так: 

1) Коммуникативная функция вопросительного предложения. В коммуникативных 
условиях предложения с уточняющими вопросами, используются для уточнения той или 
иной мысли в тексте. Вопрос, который хотим уточнить, располагается в самом предло-
жении, ответное предложение слушателя либо подтверждает данную мысль, либо её от-
рицает. Утвердительные и отрицательные формы проявляют себя в процессе общения в 
обычной, альтернативной форме и форме присоединения. Данный вид вопросительного 
предложения используется ввиду того, что он очень близок к обычным повествователь-
ным предложениям, изменение позиций часто происходит в данном контексте. Вопрос 
выражается интонацией, а иногда интонацией и вопросительными частями речи. Только 
при изменении позиции такие предложения могут быть отличными от повествователь-
ных предложений чуть долгим произношением последнего слога изъявительного накло-
нения. Позицию также меняют альтернативные уточняющие вопросительные предложе-
ния. Здесь в основном представляется два факта, и определяется, какой из них правиль-
ный. Отвечающее лицо, подтверждая одно и отрицая другое, дает уточнение тому, кто 
задает вопрос. В таких предложениях невозможно дать ответ простыми словами типа 
«да», «нет». Вопросительные предложения состоят или из простых однородных предло-
жений изъявительного наклонения, или неподчиненных сложных предложений, и в обе-
их случаях составные части связаны грамматическими союзами «ya, yainki, yoxsa» (или, 
или же, то). Напр.: Kərəməli. Ay ağa, geri qaçım, ya irəli? Hacı Qara. Giç oğlu giç, geriyə hara 
qaçacaqsan? Genə Araza qayıdıb gedəcəksən? İrəliyə qaç qurtar tez (Карамали. Ай ага, мне 
куда бежать, вперед или назад? Гаджи Гара. Тупой ублюдок, куда назад-то побежишь? 
Обратно в сторону Араза побежишь? Давай быстрее беги вперед) (М.Ф. Ахундов). 
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У альтернативного вопроса имеется такой вид, у которого изъявительное наклоне-
ние, используемое в утверждении первого вопроса, во втором вопросе заменяется сло-
вом «нет», и они связаны с грамматическими союзами «ya, yoxsa» (или, или же). Напр.: 
Uşaqları araraq, ya yox? \\Uşaqları aparaq, ya aparmayaq? (Детей возьмем с собой или 
нет? Детей возьмем с собой или не возьмем?) 

Придаточный уточняющий вопросительный знак состоит из двух составных частей 
основного и придаточного к нему вопросительного предложения. Вопрос предложе-
ния создается посредством придаточной части. Напр.: Deyirlər, bu gün qonaq gələcək, 
doğrudurmu? – Qonağın gələcəyi doğru deyil (Говорят, сегодня гости придут, правда? – 
Неправда, что гости придут) (С. Ахмедов).

В коммуникативных условиях глагольное наклонение вопросительного предложе-
ния повторяется в ответном предложении диалога. Формируется неполное предложение. 
Неполное утвердительное предложение впадает в условие функциональной синонимич-
ности. Напр.: Belə həyat sənin xoşuna gəlirmi? – Gəlir (- Тебе нравится такой образ жиз-
ни?– Нравится.) (С.Ахмедов). Если бы ответ был представлен в полной форме, то и 
в этом случае получилась бы синонимичность (сравни: Belə həyat mənim xoşuma gəlir 
(Мне нравится такой образ жизни). Во время диалога вопросительное предложение 
(с отрицательным признаком) вновь повторяется с удалением одного слова: Belə həyat 
xoşuna gəlirmi? – deyə müəllim sualı bir də çevirdi.- Həyatdır. Bu da həyatdır,-dedi (Тебе 
нравится такой образ жизни? – повторил вопрос учитель. – Это жизнь. Это то же жизнь. 
(С.Ахмедов). Отрицательное вопросительное предложение транспонируется на пове-
ствовательное утвердительное предложение.

В диалогической речи утвердительное предложение, выражая отрицание транс-
понируется: Mənim xasiyyətim belədir.-Xarakteri dəyişmək olar.-İnsan xasiyyəti asanlıqla 
dəyişməz (- У меня такой характер. – Характер можно изменить. – Человеческий харак-
тер нелегко меняется) (С.Ахмедов). Такая транспозиция видна в следующем диалоге: 
O:-Hərəyə bir həyat xoş gələ bilər,- dedi və öcəşmək istəmədiyini açıq-açığına bildirib susdu.-
Sənə isə bu həyat xoş gəlmir (Он: Каждому свой образ жизни нравится, - сказал, и явно 
указывая на то, что не хочет спорить, промолчал. – А тебе не нравится данный образ 
жизни) (С. Ахмедов).

2) Функция вопросительного предложения, являющегося одним из основных средств 
общения; она в первую очередь является повелительной функцией. Зависит от вида во-
просительного предложения. Şoferlik də bir sənətdirmi? (S.Əhmədov)=Şoferlik bir sənət 
deyil. (– Шофер, разве это профессия? (С. Ахмедов)= Шофер – это не профессия). В 
результате транспозиции появляется синонимичность повествовательного предложения 
с вопросительным предложением. Это синтактическая синонимичность. Ay qız, səninlə 
deyiləm? Yenə də səs gəlmədi. – Kmə deyirəm?-Mənimləsən (–Девушка, я разве не с вами 
говорю? Опять никакого ответа. – Кому я говорю? Вы со мной?) (С.Ахмедов).

3) Текстообразующая функция риторического вопроса. В предложениях с ритори-
ческим вопросом не бывает неизвестного или неточного центра. Эти предложения вы-
ступают не для уточнения мысли или выяснения неизвестного, как в уточняющих пред-
ложениях или же специальных вопросительных предложениях, а выступают чисто как 
стилистическое средство, выражают ту или иную утвердительную или отрицательную 
мысль в эмоциональной форме в виде вопросительного предложения. В произношении 
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риторических вопросительных предложений, интонация играет огромную роль. Такие 
предложения оказывают на слушателя глубокое впечатление» (8, с.167-170 (544 с.). В та-
ких предложениях не требуется ответа или объяснения. В основном такие вопроситель-
ные предложения носят поэтическо-художественный характер. Читатель посредством 
таких предложений может получить эмоциональное впечатление. Укрепляется, утверж-
дается и доводится до его внимания суть выражаемой мысли, реальность отношения к 
ней. Одним словом, данный тип вопросительного предложения в определенной сфере 
мышления заставляет слушателя призадуматься. 

4) Модальная функция вопросительного предложения. В любом предложении на-
ходит свое отражение субъективное отношение говорящего к сказанной мысли. Мо-
дальность – это суть предложения. Без этого предложение было бы похоже на скрытое 
представление сознания, не имеющего с реальностью ничего общего. Образ выражения 
мысли обуславливает модальную функцию предложений. То есть мысль, высказанная 
в предложении, в какой-то форме может найти свое отражение: предполагается ли, вы-
сказывается ли категорически, нужно ли, необходимо ли и т.д. Вопросительная модаль-
ность – это особый тип модальности. В выражениях такой модальности участвует ряд 
модальных слов и придаточных предложений. Они в последовательности диалога пред-
ставляют утверждение или отрицание некоей мысли. Напр.: -Bəlkə, gəlmədi?- Yəqin, gələr 
(S.Əhmədov),- Deyəsən, işi yarıtmadı?- Çox güman ki, işi görüb qurtarar (А вдруг не при-
дет? – Наверное придет (С.Ахмедов), - Кажется не сумел? – Скорее всего, сделает и 
вернется) (С.Ахмедов). 

Предложенные значения, в предложениях, подверженных транспозиции, реализова-
ны модальными словами: bəlkə, yəqin, deysən, çox güman ki (наверное, может быть, воз-
можно, скорее всего). 

Они формируют разные функционально-семантические типы. В таком случае по-
является первая и вторая функция того же предложения. Позиционные изменения среди 
утвердительных и отрицательных предложений проявляют себя в двух планах: 1) в пла-
не выражения, 2) в плане содержания. Здесь как фактор функционально-семантической 
транспозиции важную роль играют интонация, контекст и лексическое содержание. 

Интонация в таких предложениях создает особую последовательность. В языке об-
щий и специальный вопрос реализуется в 3-х вариантах: Вопрос отрицательного зна-
чения формального предложения рассматривается с функционально-семантической 
транспозиции предложения. Позицию вопросительного предложения в диалоговой речи 
можно встретить в ответной реакции адресата. Обратим внимание на текст: 

-Gedirsənmi?-deyə Mövlan soruşdu (-Уходишь? – спросил Мовлан). 
-…
-Gedirsənmi?- Mövlan bir də elə soruşdu ki, onun qəlbindəki ağrı, səsindəki məna və izti-

rab Cəbonu dəhşətə saldı. Amma Cangülüm qorxmadı. Əksinə, elə bil ki, Mövlanın səsindəki 
sarsıntı tükənməz bir cəsarətə çevrilib bu həlledici anda qızın qəlbinə qüvvət gətirdi.

O, bir neçə an Mövlana baxdı. Bir də balaca daş hovuza tökülən suyun şırıltısını dinlədi.
-Gedirəm.- deyə qız çevrilib tələsik addımlarla maşına yeridi 
(-Уходишь? – спросил Мовлан. 
-…
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- Уходишь? – Мовлан повторно задал вопрос таким тоном, что боль в его душе, стра-
дания, отражающиеся в голосе, привели Джабона в ужас. Однако Джангюлюм не испу-
галась. Наоборот, как будто колебания в голосе Мовлана в самый решительный момент 
придали девушке силу. 

Она несколько мгновений смотрела на Мовлана. Она также прислушивалась к зву-
кам воды, падающей в маленький бассейн. 

– Ухожу. – сказала девушка и, повернувшись, быстрыми шагами пошла к машине) 
(С.Ахмедов)

Вопросительное предложение «Gedirsənmi» («Уходишь») использовано для выяс-
нения или уточнения какой-либо важной мысли, события (ухода девушки) в процессе 
общения. В этом предложении основная цель недопущение подозрения, сомнения. 

Состояние указанного вопросительного предложения в диалоге возникло при по-
мощи или посредством грамматического средства – частицей речи – mi (ли). В данном 
простом двусоставном предложении – mi (ли) приведено не только в глагольном накло-
нении, но и также к динамическому ударению глагола «gəlmək» («прийти»), способство-
вало проявлению предмета, требующего точности в сфере транспозиции. 

Языковые изменения, состояние транспозиции больше всего выявляет себя во время 
диалога (9, с.191.) 

Как уже говорилось, в процессе диалога наблюдаются трансофрмации предложений. 
Меняется их интонационное строение, а формы остаются прежними или же с частичны-
ми изменениями. Если подойти к вопросу при помощи метода транспозиции, то в дан-
ном диалоге глагол «getmək» («уходить») повторяется три раза. Ответ первого представ-
лен молчанием, поставлено … троеточие. Молчание – одна из стилистических фигур. 
В диалогической речи молчание вызывает относительно (в отличие от монологической 
речи) слабую экспрессию. Напр.:

-Sənə deyirəm, düş aşağı!
-...
-Eşitmirsən?
(- Я тебе говорю, спускайся вниз!
-...
- Не слышишь?) (Мир Джалал)
В момент молчания вопрос вновь повторяется, т.е. ожидается момент уточнения. По-

сле этого на вопрос «gedirsənmi?» («Уходишь ли?»), дается ответ «gedirəm» («ухожу»). 
Изъявительное наклонение глагола в тексте нейтрализуется. Здесь также используется 
функционально-стилистический синоним (gedirsənmi?- gedirəm) (уходишь ли?- ухожу).

«В плане содержания, соответствия внутренней структуре, по единому денотатив-
ному смыслу к такому типу предложений можно относиться как к функционально-сти-
листическим синонимам. Отступление парадигматического значения от вопроситель-
ных предложений на синтагматическом уровне приводит к синонимизации такого типа 
предложений. Учитывая конкретное качество выражения, прагматическую интенсив-
ность, становится ясно, что в данном случае вопросительное предложение (gedirsənmi?-
gedirəm) (уходишь ли?- ухожу) со стилистической точки зрения выступает как показа-
тельный момент, характеризуются более богатыми стилистическими и экспрессивными 
оттенками. Например, вопросительное предложение в диалоге (gedirsənmi?) (уходишь 



325

ли?) по своей коммуникации также является приоритетно позиционным. В первом слу-
чае утвердительное повеление выражается в более эмоциональной форме, что, в свою 
очередь, непосредственно достигается внутренним контрастным эффектом. Таким об-
разом, посредством сильного давления лингвистического контекста (интонация, син-
тактическое окружение, лексическое составление) с внеязыковом контекстом (с ком-
муникативными условиями), появляется особая гибкость, оперативность выражения, 
более сильный языковой механизм. В устранении дифференциальных свойств между 
противоположными сторонами, оба типа предложений (вопросительное предложе-
ние – ответное утвердительное предложение) в общении уравнивается, способствует 
получению ими синтактически-стилистического качеству синонима. В таком случае 
коммуникативная ситуация также выступает как фактор верхнего уровня нейтрализа-
ции. В процессе нейтрализации в таких типах предложений сохраняется семантико-
синтактическая стабильность. 

В контексте построение слов, принципы связи, синтактическое окружение и лекси-
ческий состав необходимы для динамического и экспрессивного синтаксиса. Например, 
обратим внимание на следующий диалог: Dadaş kişi sözünün üstündən qaçdı... (Дядя Да-
даш не сдержал свое слово…) (повествовательное утвердительное предложение). Одна-
ко для лучшего настроения имелись другие, более весомые причины: Dadaş kişi sözünün 
üstündən qaçmasa...(Если дядя Дадаш сдержит свое слово…) (Анар). 

Функционально-стилистическая синонимичность в предложении, представленной 
курсивом, с одной стороны, образовал глагольное изъявительное наклонение в прошед-
шем времени одного и того же предложения, а с другой стороны, условную форму отри-
цания. Грамматическое окружение и лексический состав остальной части предложения, 
одинаковы. Здесь произошел переход от утверждения к отрицанию (условного содер-
жания). Такой переход – преобразование предложения, создал некие лингвистические 
импульсы. Как и видно из примера, новое синтактическое значение (условное значение) 
актуализируется во второй части синонима, строение предложения и качественный ха-
рактер лексического материала проявляет себя как завершительное средство, раскрывает 
характер речевого акта. Здесь формируются две функциональные сферы: (сфера пове-
ствовательно-утвердительного предложения) и сфера условно придаточного предложе-
ния. «Dadaş kişi sözünün üstündən qaçmasa... (Если дядя Дадаш сдержит свое слово …) 
Нет продолжения придаточного предложения. Это неполная форма. Т.Музаффароглы в 
своем научном исследовании затрагивал такие формы. Он пишет, что одним из непол-
ных подчиненных сложных предложений являются неполные предложения. О наличии 
в азербайджанском языке неполной формы сложного предложения не были представле-
ны такие сведения. Хотя данная форма широко используется, благодаря своим богатым 
структурно-семантическим особенностям. Неполные формы подчиненных сложных 
предложени, проявляют себя, в частности, в диалогической речи и зависят от ситуации, 
от содержания полной информации (10, с.155, 156 (304 с.) 

Т.Музаффароглы в качестве примера неполных форм условно придаточных кон-
струкций приводит следующие предложения: Əgər mərkəzdən qonaqlar vaxtında gəlsə 
(Если из центра гости прибудут вовремя) (Б. Байрамов). 

Направления транспозиции могут меняться. – Oxuya bilmirəm,-deyib hiyləgərcəsinə 
boyun qaçırdı.-Bilirsən.- Vallah bilmirəm 
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Не умею читать, – сказав, хитро уклонился. – Умеешь. – Клянусь богом, не умею 
(С.Ахмедов)

Как и при нейтрализации (односторонности) сопоставления таких предложений, 
так и при формировании многостороннего транспозиционного положения, при нейтра-
лизации одинаковой оппозиции предложений, имеющих разные интонации, роль экс-
тралингвистических факторов также огромна. Среди таких факторов, коммуникативное 
условие, пресуппозиция (фоновые сведения) – решающие. Лингвистические факторы в 
ходе нейтрализации носят завершающую, уточняющую функцию. Как средство отри-
цания участвуют -mı,-mi (-Mən ki sənə bir pislik eləməmişəm. =Eləmisən (я же тебе ничего 
плохого не сделал.= сделал) (И.Шихлы); deyil (-O, mənim tayım deyil.- Hə tayın deyil (Она 
мне не пара. – Да, не пара) (С.Ахмедов); -İşin adını bilmək olmazmı?-Niyə olmur. (Нельзя 
ли узнать название дела?. – Почему нельзя.) (И.Шихлы). Проявляют себя такие формы 
времени как Gedərsinizmi? Getməzdinizmi? (Уходите ли? Не уходите ли?). Уделяется ме-
сто усилительным средствам, таким, как, Axır ki, indicə, nəhayət (наконец-то, прямо сей-
час, в конце концов) и другие (-Axır ki mən deyən oldu.- Hə sən deyən oldu; İndicə xoş xəbər 
eşidəcəksən.-Elə indicə.-Nəhayət qurtulduq.-Qurtulduq da sözdür. (Наконец-то случилось 
то, что и я говорил. Да, так и случилось; Прямо сейчас услышишь радостную весть. – 
прям сейчас. Избавились в конце концов. Избавились, еще как. (в разговорной речи).

Таким образом, состояние транспозиционных форм предложений в азербайджанском 
языке удовлетворительное. Оно способствует широкой вариативности. В данном про-
цессе достигается структурная вариативность в коммуникативных типах предложений. 
Создается равновесие утверждения-отрицания. Данная параллельность в диалогической 
речи больше всего наблюдается в асимметрической последовательности, вопроситель-
ное предложение – повествовательное предложение, вопросительное предложение - по-
будительное предложение. 

Формы транспозиций, появляющиеся в результате последовательности вопросов и 
ответов в диалоге, меняют свой прагматический характер (-Sənin dediklərinə kim qulaq 
asırdı?= Heç kim (heç kim qulaq asmırdı), (Кто слушал твою речь?= Никто (никто не 
слушал)..

Такие примеры показывают, что транспозиция предложений в сфере простого пред-
ложения нейтрализует его позиции. 

Исследования показывают, что позиционные изменения (транспозиция), основанные 
на контрастности содержания в языке, не ограничиваются только утвердительно-отрица-
тельными перифразами. Встречаются такие типы предложений, что (в частности в диа-
логической речи) содержательный план в высказываниях не всегда соответствует выра-
зительному плану. В зависимости от цели выражения, характера синтактико-семантиче-
ских и прагматических отношений, среди других типов общения простого предложения 
имеются другие формы транспозиции, основанные на нейтрализации (односторонности) 
утвердительно-отрицательной оппозиции (сопоставление). 

С семантической точки зрения, выбранные и привлеченные к анализу формы пред-
ложенийипо коннотативно семантическому окружению – относительной-нейтраль-
ной-эмоциональной оппозиции – отличаются друг от друга. Хотя внутренняя структу-
ра схожа, однако в ней независимые коммуникативные единицы проявляют себя как 
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стилистические варианты. Это обуславливает многостороннюю взаимосвязь синонимов 
в различных типах предложений. 

Изучение этих форм является основной задачей, стоящей перед азербайджанской 
лингвистикой. 
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ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНА ТРАНСПОЗИЦІЯ 
НА РІВНІ ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ

У статті досліджуються транспозиційні форми простого речення на матеріалі 
азербайджанської мови. Дослідження показують, що позиційні зміни (транспозиції), що 
базуються на контрастності запланованого і реального в мові, не обмежуються тільки 
стверджувально-спростовувальними перифразами. Зустрічаються такі типи речень, 
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в яких (зокрема, у діалогічному мовленні) змістовий план у висловлюваннях не завжди 
відповідає виражальному плану. У залежності від мети висловлення, характеру синтак-
тико-семантичних і прагматичних відношень, серед інших різновидів простого речення 
використовуються форми транспозиції, що мають на меті нейтралізацію (односто-
ронність) ствердження чи спростування опозиції (зіставлення). Вивчення цих форм є 
основним завданням, що стоїть перед азербайджанською лінгвістикою. 

Ключові слова: функціонально-семантична транспозиція, зміна позиції, розповідне 
речення, функціонально-семантична сфера. 

Huseynova Jahane Mursal gizi 
Ganja state university

FUNCTIONAL-SEMANTIC TRANSPOSITION AT THE LEVEL 
OF A SIMPLE SENTENCE

Transposition forms of a simple sentence on the material of the Azerbaijani language are 
studied in the article. Studies show that positional changes (transposition) are not localized 
only by affi rmative-negative periphrasis. There are such types of sentences where (in particu-
lar in dialogical speech) the meaningful plan does not always correspond to the expressive 
plan. Depending on the purpose of expression, the nature of syntactic-semantic and pragmatic 
relations, among other types of communication of a simple sentence, there are other forms of 
transposition, based on neutralization (one-sidedness) of the affi rmative-negative opposition 
(juxtaposition). The study of these forms is the main task Azerbaijani linguistics faces.

Key words: functional-semantic transposition, change of position, narrative sentence, in-
terrogative sentence, functional-semantic sphere.
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ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ФОРМЫ ПАССИВА ВО ФРАНЦУЗСКОМ 
И АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ ЯЗЫКАХ 

В статье речь идет об истории исследования пассива во французском и 
азербайджанском языках. Отмечается, что глаголы во французском и в азербайджанском 
языках отличаются от других частей речи как лексическая единица по количеству 
используемых в языке слов после имени существительного.

В итоге отмечается, что во французском и азербайджанском языках пассивные 
конструкции также имеют схожие стилистические возможности. 

Ключевые слова: структурный синтаксис, грамматическая категория, рема, тема, 
пассивная конструкция.
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Как известно, глаголы во французском и в азербайджанском языках отличаются 
от других частей речи как лексическая единица по количеству используемых в языке 
слов после имени существительного. Именно поэтому глагол во французском языке с 
морфологической и синтаксической позиции достаточно изученная и по сей день одна 
из изучаемых областей. Однако с точки зрения сравнительного изучения французского и 
азербайджанского языков дело обстоит совсем иначе. Поэтому сравнительное изучение 
глагола в обоих языках нельзя считать плодотворным, хотя в лингвистической литературе 
имеются ряд иследовательских работ и научных статей, посвящённых сравнительному 
изучению глагола во французском и азербайджанском языках (2: 194; 3; 8; 10; 11). На основе 
сравнения обоих языков понятие страдательного залога во французском языке, его позиция 
в грамматике как морфологической категории, роль в семантическом и синтаксическом 
аспектах глагола, частота использования на практике, а также другие средства выражения 
страдательного залога были изучены в наших исследованиях (4; 5; 6; 7).

Глагол несёт информацию о теме предложения и является его сказуемым:
В предложениях – Machinalement, Gabriel passa sa serviette sur le bois verni d’une ta-

ble. (G.S. p.18) Le revolver avait roulé sur les pavés. (G.S. p.21), глаголы « passer », «rouler » 
составляют тему предложения. 

Также глагол в предложении носит централизованный характер, т.е., подлежащее, 
дополнение, определение и обстоятельство строятся вокруг него. С этой точки зрения, 
теория французского лингвиста Л.Теньера «вербо-центрик» (verbo-centrique) вызывает 
особый интерес. Он отмечает, что глагол, играя основную роль в структурном синтаксисе, 
определяет иерархию между другими элементами предложения, собирает их вокруг себя 
и составляет основную верхнюю точку предложения (18). Вышеуказанные качества и 
отношение в обоих языках глаголов к богатой и сложной грамматической категории 
говорит о ведущем статусе глагола. Нужно отметить, что некоторые категории глагола – 
время, наклонение, залог, лицо, число, вид, переходный/непереходный и т.д. имеются в 
обоих языках. 

Изменения глаголов по времени, виду, лицам, числам и порой по роду, французский 
лингвист Натали Бакюс в своем произведении « Grammaire française » оцениваются как 
морфологические вариации глагола - « variation morfologique du verbe ». Совокупность 
этих форм называется «спряжение» (L’ensemble de ces formes est appelé « conjugai-
son ») (13: 63). Она также отмечает централизованную роль глагола и указывает, что 
все основные и второстепенные члены сплочены вокруг него: « Le verbe a un rôle central 
dans la proposition, le sujet, le complément d’objet, le complément circonstanciel intégré, le 
complément d’agent et les attributs s’organisent autour de lui» (13: 63).

Прежде чем приступить к исследованию этой темы, мы изучили ряд научных работ, 
имеющих отношение к теме, как в азербайджанском, так и во французском языках, и 
попытались сравнить существующие точки зрения на данную проблему.

В азербайджанском языке М.Гусейнзаде, Ю.Сеидов и другие лингвисты отмечают 
иногда шесть залогов глагола (действительный, страдательный, возвратный, 
совместный, взаимный и понудительный), а иногда пять залогов (действительный, 
страдательный, возвратный, взаимно-совместный и понудительный) и по сей день 
число залогов глагола в азербайджанском языке остается спорным (1: 177-179; 12: 324-
330; 9: 238-239).



330

Азербайджанский лингвист профессор Б.Б. Исмаилов, занимающийся исследованием 
французского языка, опубликовал результаты исследований, связанных со страдательным 
залогом, в монографии «Актуальный синтаксис французского языка и проблема 
его преподавания» (2), « Grammaire française. Syntaxe I » (16). Автор в другой своей 
работе «Выбор лингвистических методов в реализации ремы» пишет: «Наблюдения 
показывают, что при трансформации предложений с глаголами действительного залога 
в предложения с глаголами страдательного залога, происходит отражение одинакового 
экстралингвистического процесса, и эти предложения имеют одинаковое логически-
пропорциональное содержание» (3).

В той же статье автор также указывает на особое значение использования 
«исполнительного дополнения» как ремы, которая заменяет при трансформации 
подлежащее, и отмечает её выражение как нового факта. В примерах « Il était gêné par 
les gens qu’il rencontrait partout », « Son visage a été massacré par une bande de routier », 
хотя исполнительные дополнения « par les gens » и « par une bande de routier » в речи и не 
выражают неопределенность, однако с информативной позиции указание нового факта 
служит доказательством к нему (3). 

Грамматические категории глагола определяют взаимное отношение действующего 
лица (субъекта) и объекта работы. Залог глагола является полностью грамматической 
категорией. Его значение, позиция, роль в речи создаются на фоне грамматического 
строения. Различия имеются и в классификации категорий глагола в обоих языках, а 
также в средствах их выражения. Во французском языке страдательный залог образуется 
аналитическим способом, а в азербайджанском языке – синтетически-агглютинативным.

Как известно, в обоих языках залоги отличаются друг от друга по лексическому 
значению, по морфологическим признакам и синтаксической функции в предложении. 
Страдательные глаголы демонстрирует отношения между объектом и субъектом. 
В отличие от действительного залога, у страдательного залога действующее лицо 
неизвестено. В обоих языках действие глаголов действительного залога относится к 
подлежащему, а в страдательном залоге подлежащее меняется местами с дополнением 
внутри предложения. Так, в действительном залоге слово, исполняющее роль 
подлежащего в предложении, в страдательном залоге трансформируется в дополнение, 
которое совершает действие, а прямое дополнение превращается, в свою очередь, в 
подлежащее. Иначе говоря, действительный исполнитель действия в предложении 
используется как грамматический объект (дополнение), а действительный объект как 
грамматический субъект (подлежащее). Значит, в предложениях со страдательными 
залогами глаголов возникает двухсубъектное и двухобъектное строение, т.е., один из 
субъектов бывает семантическим, а второй – грамматическим; один из объектов бывает 
семантическим, второй – грамматическим. В то время, когда в действительном залоге 
глаголов субъект и объект дополняют друг-друга, то в страдательном залоге глаголов 
мы наблюдаем противоположное. Например: Le corps d’Eugène Malou était étendu sur 
son lit,toujours recouvert d’un drap. (G.S., p.27). Öjen Malunun meyidini öz çarpayısına 
qoymuşdular, üstündə də əvvəlki örtük vardı.(səh.17). Тело Ожен Малуна положили на его 
ложе, а сверху было положено прежнее покрывало.

Говоря о категории «залога», нужно отметить, что данный вопрос становится 
причиной определенных разногласий между французскими лингвистами. Так, некоторые 
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лингвисты с учетом прономинального вида отмечают во французском языке три залога 
глагола, а другие, оценивая прономинальные и безличные глаголы как особые глаголы, 
отмечают два залога глагола. Ж.Г. Тамин различает два залога (действительный и 
страдательный) (14), М. Гревис выделяет три залога (действительный, страдательный 
и прономинальный), а русские романисты Е.А.Реферовская и А.Р.Васильева – четыре 
залога (действительный, страдательный, прономинальный и понудительный). (17). Как 
видно, несмотря на многочисленность мнений по поводу залогов глагола, страдательный 
залог всегда находит свое место в классификации лингвистов. 

А оцениваемые как средний залог прономинальные глаголы, о которых мы говорили 
выше, в действительности являются одним из специальных форм действительного 
залога. Понятие залога, наряду с выражением роли подлежащего в действии, служит 
уточнению отношения движения к объекту и субъекту. Хотя иногда страдательный 
залог оценивается как трансформация действительного залога, однако это не значит, что 
каждый действительный залог может превращаться в страдательный, а страдательный – 
в действительный залог, так как при трансформации должны осуществляться 
конкретные модификации а именно: а) прямое дополнение действительного глагола 
становится подлежащим страдательного залога; б) подлежащее действительного 
залога превращается в исполнительное дополнение страдательного залога; в) глагол 
действительного залога также трансформируется (вспомогательный глагол “être” + par-
ticipe passé); г) не теряя своего смыслового наполнения, оба предложения выполняют 
одинаковую функцию, однако с двух разных позиций. Классификация залогов глагола 
по лексическому значению, по активному и пассивному участию субъекта в выражении 
страдательного залога также является одним из основных факторов.

С какой целью используется страдательный залог?
1. Неопределенный «агент» дает возможность символизировать в пассиве 

невидимую и неопределяемую природную силу. Например: По воле Всевышнего; 
İl y aura plus de paille que de grain, plus d’élus et ce malheur n’a pas été voulu par Dieu 

(Camus, p.92) – Dəndən çox alaq otu olacaq, seçilmişlərdən çox çağrılmışlar olacaq. Yox! Bu 
bəqbəxtliyi Tanrı istəmədi («Taun», C.Yusifl i, səh.103). – Сорняка будет больше, чем, зерна, 
призванных будет больше, чем избранных. Нет! Господь не хотел такого несчастья. В 
азербайджанском языке тут фигурирует действительный залог.

2. Для утверждения важности роли подлежащего. Например. Les enterrements se-
ront organisés par la ville dans les conditions quʼon verra («La peste» Camus, p.63) – Dəfnlər 
şəhər höküməti tərəfi ndən həyata keçiriləcəkdir («Taun», C.Yusifl i, səh.70). – Похороны 
осуществятся городской властью.

3. В страдательном залоге, используемом без исполнительного дополнения, для 
утверждения важности именно не работающего, а результата работы. Например. Cette 
grande tour a été construite en 1900. – Bu böyük qala 1900-cü ldə tikilmişdir. – Этот большой 
замок построен в 1900-м году. 

4. Voici en tout cas les indications données par Tarrou sur l’histoire des rats («La peste» 
Camus, p.31) – Hər halda, Tarunun siçovulla bağlı tarixçə haqqında qeydləri var və onlara yer 
verək («Taun», C.Yusifl i, səh.31). – В любом случае у Таруна имеются записи об истории 
крысы, и давайте представим их.
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Еще один пример: Nous sommes d’honnêtes gens, monsieur Monnier... Nous ne fai-
sons jamais payer des services qui n’ont pas été réelement rendus par nous («Thanatos Palace 
Hotel» André Maurois) – Biz namuslu adamlarıq, cənab Monye... Görülməmiş iş üçün pul 
almırıq («Tanatos mehmanxanası», Hamlet Qoca). – Мы очень благородные люди, господин 
Монье… Мы не берем плату за невыполненную работу («Гостиница Танатос», Гамлет 
Годжа). 

В обоих примерах действующее лицо, превращаясь в рему, несет особое значение, а в 
переводе на азербайджанский язык пассивный залог (страдательный залог) представлен 
как активный (действительный залог). По мнению многих лингвистов переход от пассива 
к активу, в основном, охватывает превращение агенса в рему. 

5. Использование агенса в неотмеченном состоянии, на заднем плане, больше 
всего бросается в глаза в пассиве, чем в активе. Например: Celui-là se dit prince, tandis 
qu’il poursuivait plus loin son voyage, celui-là serait méprisé par tous les autres, par le roi, par 
le vaniteux, par le buveur, par le businessman («Le Petit Prince» Antoine de Saint-Exupéry) – 
Balaca Şəhzadə yoluna davam edə-edə öz-özünə dedi: hamımızın – kralın da, şöhrətpərəstin də, 
əyyaşın da, işbazın da nifrət edə biləcəyi adam bax budur («Balaca Şəhzadə» Cəfər Bağır). – 
“Вот человек, – сказал себе маленький принц, продолжая путь, – вот человек, которого 
все стали бы презирать: и король, и честолюбец, и пьяница, и делец. 

Mais au cimétière Montmartre on peut encore admirer le monument de Bandin, qui a de 
la grandeur; celui de Gautier, celui de Mürger où j’ai vu l’autre jour une seule pauvre cou-
ronne d’immortelles jaunes, apportée par qui? Par la dernière grisette, très vieille, et concierge 
aux environs, peut-être? («Les Tombales» Guy de Maupassant) – Monmartr qəbirstanlığında 
Bandənin heykəlinə baxanda adam heyran qalır, böyük heykəldir. Qotyenin də, Mürjenin 
də heykəlləri gözəldir. Keçən dəfə Mürjenin abidəsi önündə ucuz, tünd sarı rəngli bir əklil 
vardı, görəsən kim gətiribmiş? Bəlkə buralarda yaşayan əldən düşmüş xidmətçi qarılardan biri 
onu yad edib? («Qəbirbazlar», Hamlet Qoca). – Смотря на памятник Банди на кладбище 
Монмартра, человек очарован им, он такой величественный! Памятники Гутьена и 
Мюржен также красивы. В прошлый раз перед памятником Мюржен стоял дешевый 
темно-желтый венок, интересно, кто же его принес? Может, его навестила одна из 
престарелых прислуг, проживающая здесь неподалеку? 

В страдательном залоге предлоги “par” и “de” используются по разному, потому что 
“par” требует живого подлежащего, действующего лица, и отметим, что он чаще всего и 
используется. 

А предлог “de” используют после глаголов изобразительного характера (“bordé 
de”, “composé de”, “précédé de”, “connu de”, “décoré de”, “entouré de” etc.) и глагола, 
выражающего чувства (“admiré de”, “apprécié de”, “aimé de”, “déteste de”, “estimé de”, 
“respecté de” etc.) и т.д.

Вариацию зависимости предлогов “par” и “de” от глагола можно наблюдать особо. 
Хотя в современном французском языке предпочтение отдается предлогу “par”, также 
часто встречается и классический предлог “de”. Оба предлога на азербайджанский язык 
переводятся как “tərəfi ndən” («со стороны»). Однако, как видно и здесь, предпочтение 
отдается свободному переводу, т.е., предлоги в переводе либо не сохраняются, либо 
переводятся, как окончания падежей существительного (-dan2, -da2), союзы “-ilə” (-la2) 
( «с»), а в редких случаях как “tərəfi ndən” «со стороны». 
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Также следует обратить внимание на мнение А.Н. Кононова по поводу категорий 
глагола. А.Н. Кононов пишет: «Категория залога определяет различные отношения 
между субъектом (производитель действия) и объектом, выраженным в форме глагола» 
(19: 192).

А.Н. Кононов отмечает наличие в тюркском языке пяти видов залога: основной залог, 
взаимный залог, возвратный залог, страдательный залог, побудительный залог.

В азербайджанском языкознании категории видов залогов в разных исследованиях 
расцениваются по-разному. В академической грамматике азербайджанского языка 
указывается наличие шести залогов глагола: действительный, страдательный, возвратный, 
безличный, взаимно-совместный и понудительный. (9: 238-239). Определение, данное 
категории залога глагола, охватывает все его виды. 

Интересно обратить внимание на мнение М. Гусейнзаде о категории залога глагола: 
«Отличие глаголов по смыслу исходит из отношений субъекта к глаголу, субъекта 
к объекту, а также отношений между объектом и глаголом: активное или пассивное 
участие субъекта в производстве действия, т.е., его влияние на объект, исходит из замены 
субъекта объектом и объекта субъектом и т.д. Из-за таких отношений и связей в смысле 
глагола происходят определенные изменения, что, в свою очередь, иногда проявляется 
дополнением к глаголу специальных аффикспризнаков, а иногда без каких-либо 
аффиксов в глаголе. Эти смысловые разницы, полученные в результате вышеуказанных 
причин, раньше назывались «породы глагола», а теперь «смысловые виды глагола».

М. Гусейнзаде в азербайджанском языке определяет пять залогов глагола: 
действительный (активный), страдательный (пассивный), возвратный, взаимный и 
понудительный. Он связывает залоги глагола с активным или пассивным участием 
субъекта в производстве действия глагола, т.е., его влияние на объект исходит из замены 
субъекта объектом и объекта субъектом и т.д. (1: 178).

Как видно из определений, представленных в толковании категорий залогов глагола 
на языках различных систем, здесь основным критерием служат отношения субъекта 
и объекта. Данное толкование во всех определениях проявляет себя как основную 
линию. Однако, если касаться количество залогов глагола, то нужно показать, что 
здесь проявляется разнообразие. Например: в германских языках отмечается два 
залога глаголов (активный и пассивный), в русском – три залога (действительный, 
страдательный, возвратный залог), в романских в основном два залога (активный и 
пассивный), а в тюркском – пять залогов (действительный, страдательный, возвратный, 
взаимный, понудительный). 

Как видно, категория залога глагола для романских, германских, славянских и 
тюркских языков является одной общей категорией. Конечно, и в других языках также 
существует такая же категория глагола. 

Отношения залогов, независимо от типологической системы, имеются во всех 
языках. Здесь возможность отличительных свойств может проявляться в зависимости от 
отличия форм проявления. Уровни, участвующие в возникновении отношения залогов, в 
разных языках, имеют разные возможности реализации. Например: в тюркских языках, 
в том числе и в азербайджанском языке, морфологические элементы играют основную 
роль в строении отношения залогов.
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Итак, исследования, проведенные методом сравнения по поводу изучения пассивного 
глагола, дают возможность сделать следующие выводы: 

- Понятие «залоги глаголов» имеет широкую и многостороннюю терминологию. 
Неопределенность в языкознании тесно связана с глаголом. Пассивный залог является 
лексико-грамматической категорией, выражающей отношения субъекта и объекта. Ввиду 
того, что в грамматике залог определяется как грамматическая категория, в строении 
предложения глагол играет центральную роль. 

- Из-за того, что пассивный залог является грамматической категорией, эта категория 
дает возможность из функционального аспекта наблюдать взаимосвязь и взаимодействие 
элементов одинакового уровня: морфологического, синтаксического, лексического, 
семантического и т.д.

- Пассивный залог глагола, являющийся основной частью речи, для обоих языков 
общий. В обоих языках пассивный залог глагола в основном свойственен переходным 
глаголам. Т.е. неопределенность связана и с переходной, и с непереходной категорией 
глагола. Переходность, в широком смысле являясь показателем содержания отношений 
действие, – субъект, предусматривает необходимые «потребности» действия к субъекту. 
В построении страдательного залога прослеживаются схожие свойства обоих языков. 
Пассивный залог глагола строится на основе активного залога. Во французском языке 
пассивный залог строится аналитическим способом, а в азербайджанском языке – 
синтетическим способом. Во французском языке пассивный залог строится при 
помощи вспомогательного глагола “être” + “participe passé” основного глагола, а в 
азербайджанском языке – в конце глаголов активного залога, согласно закону созвучия, 
формой аффиксов -ıl4, -yıl4, -ın4, -n и дополнением соответствующего аффикса времени. 

- Во французском языке пассивный залог – это трансформация активных конструкций. 
Некоторые исследователи называют его конверсией. Актив и пассив могут выражать один 
и тот же процесс и событие. Только они выражают один и тот же процесс с разных точек 
зрения. Использование страдательного залога больше всего связано с информационной 
нагрузкой предложения. Так, глагол неопределенной семантики либо превращается в 
фокус информации, либо же служит усилению исполнительного дополнения после себя. 
Их разница несет не семантический характер, а стилистический и коммуникативный. 
Например, изменение с тематической позиции в рематическую, и обратно. Этим самым 
способом происходит изменение перспективы функционального предложения. Активный 
является агенсориентированным, а пассивный – не агенсориентированным. В обоих 
случаях речь идет об одном и том же. Пассив выражает определенный процесс, и этим 
отличается от пассива ситуации. Во французском языке семантика неопределенности 
может выражаться не только посредством страдательного залога глагола, но и другими 
глагольными конструкциями. 

- Во французском и азербайджанском языках пассивные конструкции также имеют 
схожие стилистические возможности. Так, в обоих языках пассивные конструкции, 
используясь в научных, административных, публицистических, юридических стилях, 
придают им следующие особенности: 

а) в пассивных конструкциях в стилистике агенс экономится; 
б) в пассивном предложении движущийся (агенс) и его средство (инструмент) 

уточняется и дифференцируется; 
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в) в пассиве создается стилистический эффект; 
г) пассивный залог различается по коммуникативному или актуальному расчленению; 
д) из-за особого акцента на описательный характер или результата работы пассив 

более актуальный. 
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З ІСТОРІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАСИВУ У ФРАНЦУЗЬКІЙ ТА 
АЗЕРБАЙДЖАНСЬКІЙ МОВАХ

У статті йдеться про деякі питання історії дослідження пасиву в французькій 
та азербайджанській мовах. Відзначається, що дієслова у французькій та в 
азербайджанській мовах відрізняються від інших частин мови як лексична одиниця за 
кількістю використовуваних в мові слів після імен іменника.

У підсумку зазначається, що у французькій та азербайджанській мовах пасивні 
конструкції також мають схожі стилістичні можливості.

Ключові слова: cтруктурний синтаксис, граматична категорія, рема, тема, 
пасивна конструкція.

Karimova K.

FROM THE HISTORY OF THE STUDY OF LIABILITY IN THE FRENCH AND 
AZERBAIJANI LANGUAGES

The article discusses some issues on the history of research of the passive form in the 
French and Azerbaijani languages. It is noted that the verbs in French and Azerbaijani lan-
guages   differ from other parts of speech as a lexical unit by the number of words used in the 
language after the noun names.

As a result, it notes that in the French and Azerbaijani languages   passive constructions 
also have similar stylistic features.

Key words: structural syntax, grammatical category, rheme, theme, passive construction.
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ПРИНЦИП ЭКОНОМИИ В СИНТАКСИСЕ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ЯЗЫКА

В статье рассматриваются вопросы, касающиеся принципа языковой экономии, в 
частности синтаксической экономии слов азербайджанского языка. Синтаксическая 
экономия происходит в явлениях, в основе которых лежит присоединение двух состав-
ляющих компонентов сложного слова. В статье синтаксическая экономия рассмотрена 
на основе примеров упрощения многосложных слов. В центре нашего внимания нахо-
дятся звуки, выпавшие в начале, середине и конце сложного слова. Экономия способ-
ствует развитию языковой системы. Автор статьи разделяет точку зрения многих 
ученых относительно того, что экономия в языке происходит в условиях необходимо-
сти экономии времени, стремления меньшего писпользования энергии и минимизации 
усилий в языке. Следовательно, принцип языковой экономии задает направление раз-
витию языка в целом.

Ключевые слова: принцип экономии, лингвистическая экономия, синтаксическая 
экономия, экономия в многосложных словах, словообразование.

Развитие общества, науки и техники, а также изменения в повседневной жизни ак-
тивно влияют на развитие и совершенствование языка. Огромный поток информации, 
с которым мы сталкиваемся каждый день, ускорение научного прогресса, стремление 
сэкономить время и энергию вынуждают нас сокращать свои мысли до минимума, тем 
самым вводя новые слова и формы, которые получают широкое распространение в язы-
ке. Экономия присуща всем языкам мира и признается многими лингвистами, так как 
изменения, происходящие в языке, могут быть объяснены именно действием данного 
приципа. Принцип экономии в языке и речи носит универсальный характер, отчего про-
никает во все уровни языка. На фонетическом уровне наблюдается пропуск отдельных 
элементов, стяжение и опущение фонем, сжатие фонетического строя слога в сторону 
его упрощения через редукцию, ассимиляцию, выпадение, слияние и др. На уровне мор-
фологии – это опущение или сокращение аффиксов, то есть способность одной морфемы 
совмещать внутри одного слова несколько значений. В синтаксисе – использование бо-
лее кратких, простых слов, путем сокращения двух компонентов, а также в стремлении 
говорящего использовать меньшее количество знаков в плане выражения при передаче 
определенного содержания. Словообразование посредством синтаксиса играет большую 
роль в обогащении лексики современного азербайджанского литературного языка. Это 
правило является основным при образовании терминов, оно значительно развивается в 
последние годы и охватывает значительную область в современном литературном языке. 
Вместе с тем, создание новых слов синтаксическим путем постепенно получает широкое 
развитие в процессе словообразования. Одной из основных причин является то, что в 
процессе сочетания этих слов по требованию смысла происходит фонетическая эконо-
мия. Так происходит потому что во всех тюркских языках, как и в азербайджанском, 
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употребление многосложных слов противоречит соответствующим правилам. Поэтому 
большинство многосложных слов на этом языке постепенно теряет сложность, со вре-
менем превращаясь в простые слова, происхождение которых установить невозможно.

Так как в морфологическом процессе словообразования основным объектом иссле-
дования является сочетание слов, то в синтаксическом процессе словообразования ос-
новным объектом исследования являются сложные слова.

Несмотря на то, что компоненты сложных слов в отдельности имеют независимый 
смысл, проблема сложных слов гораздо сложнее проблемы словообразования. Это есте-
ственно, так как составная часть сложных слов - самостоятельные единицы, что порож-
дает сходство своей формой со сложными словами.

В конечном итоге надо сказать, что определение сложных слов, изъятие смысла или 
формы в отдельности не приводит к правильному результату. Даже если присоединение 
слов играет важную роль в образовании сложных конструкций, форма имеет особое зна-
чение. Когда такие слова, объединившись, выражают новый смысл, то по требованию 
смысла форма слова меняется. При этом происходит экономия, поскольку без формы нет 
никакого содержания, то это представить невозможно.

Комплекс слов (два и более слова) из отдельных понятий, которые являются частью 
нашего мышления, и проявляющие себя как лексические единицы, считаются сложными 
словами. Иначе говоря, сложные слова, объединившиеся в нашем сознании в одно целое, 
выражают определенный процесс и признаки. Поэтому зачастую возникает серьезная 
смысловая разница между составляющим компонентом сложного слова и смыслом, вы-
ражающим то же самое слово самостоятельно.

Например: значение слова dəvədabanı (мать-и-мачеха) (растение) (10,164) выражает 
понятие, никак не соответствующее значению слов в отдельности dəvə (верблюд) и daban 
(пятка). Поэтому, когда используем dəvənin dabanı (пятка верблюда) как словосочетание, 
то это существительное третьего рода. А dəvədabanı (мать-и-мачеха) – лексическая еди-
ница, сложное слово.

В целом, любые лексические единицы в составе сложных слов, отдельно, в большей 
или меньшей степени, теряют свой смысл, и, объединившись вместе, как единое поня-
тие, выражают новое значение. Этот вопрос опять-таки связан с вопросом этимологии 
сложных слов, и является основой для его формирования.

Кроме того, типы слов, связь и отношение между словами в проблеме сложных слов 
играют важную роль в группировке частей речи.

Историческое развитие слов азербайджанского языка показывает, что использование 
двух и более слов подряд приводит к упрощению слов (6,126). Этот процесс имеет очень 
древнюю историю. Такие слова со временем, как по смыслу, так и по форме, становятся 
другими. В итоге, для того, чтобы определить, что это были сложные слова, проводятся 
специальные исторические исследования. Слова, будучи ранее самостоятельными, но 
при этом, изменяя форму, имеют тенденцию перехождения в более простую структу-
ру. Нарушаются фонетические границы слов, предыдущая форма обновляется, теряется 
смысл двух слов, использующихся в отдельности. Этот многоэтапный процесс возника-
ет в результате постепенной эволюции.

Существует много причин упрощения сложных слов. Экономия времени, стремле-
ние меньшего применения энергии и минимализация усилий сопротивления в языке, 
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возникновение в словах эллиптических и фонетических сжатий, тенденция перехожде-
ния многосложных слов в односложные и сложность произношения слов приводят к эко-
номии. То есть, если человеку предоставляется выбор сказать кратко или более полно, он 
несомненно, предпочтет краткую форму, вполне понимая, что это проще, легче и удоб-
нее. Все это в комплексе способствует некоторым изменениям: выпадают звук или звуки, 
зачастую звуки меняются, также происходят другие фонетические процессы.

Процесс словообразования синтаксическим путем имеет более древнюю историю, 
чем словообразование морфологическим способом. Поэтому наблюдается стремитель-
ное изменение и упрощение слов, возникаюших на основе этого процесса, также про-
исходит процесс аффиксации второй части сложного слова. Следовательно, сложные 
слова в словарном составе языка более подвижны и имеют свойство меняться. В отличие 
от древних периодов, процесс словообразования синтаксическим путем в современном 
языке имеет ряд новых особенностей и новых правил. Поэтому, говоря о процессе слово-
образования синтаксическим путем в современном языке, в основном, приходится ссы-
латься на материалы словарного состава языка нынешней эпохи.

Принцип экономии играет очень большую роль в процессе упрощения сложных 
слов. Так, он работает в ситуации, где два и более слова, объединившись, развиваясь в 
сторону простого слова, приобретают совершенно другой, третий смысл.

Проведенные исторические наблюдения над словами азербайджанского языка по-
казывают, что тяготение к простым конструкциям является одним из способов словоо-
бразования. В правилах формирования слов основными источниками ссылок являются 
словари тюркских и других языков, материалы устной и письменной литературы, древ-
ние тюркские писания.

Потеря звука происходит в результате экономии. В следствие – объединяется два 
слова, которые выражают одно понятие и, можно сказать, изменив форму, становятся 
простым словом. Отследив экономию звуков в сложных словах, можно сгруппировать 
их в следующем порядке:

a) Экономия гласных; б) Экономия согласных; в) Экономия гласных, согласных 
или слогов.

a) Экономия гласных. Потеря гласного звука в момент объединения двух слов ру-
шит размеры слога, при этом теряется предыдущее значение, происходит новое деление 
слога. В связи с этим, составляющие сложного слова теряют смысл в отдельности. В 
процессе упрощения сложных слов, моменты падения гласных звуков различны. Эконо-
мия приводит к падению одного или нескольких гласных звуков в разных частях слова:

Экономию звука а (а), в первой части сложного слова можно встретить в следующих 
примерах; Напр.: слово Bulqar (Булгар) (название древних тюркских народов и племен) 
(10,104) было сформировано из слов – bulaq (родник) +ərən (мужчина) (6,130).

Есть группа сложных слов, в середине которых из двух гласных букв, идущих под-
ряд, одна гласная выпадает. Известно, что в соответствии с законом внутреннего развития 
языка, при объединении двух слов, где первое слово кончается на гласную букву, со вто-
рым словом, начинающимся на гласную букву, в основном выпадает первая гласная буква 
второго слова; Напр.: qarağac (вяз) (10,372) – qara (черный) и ağac (дерево) (5,16) и т. д.

Гласная i (и). В некоторых сложных словах падение гласной i (и) стало причиной 
потери границы. Это можно показать на нескольких примерах. Напр.: gicitkən (крапива) 



340

(10,245) – gici/qaşı (чесать) +tikan (колючка) (5,30); yetmiş (семьдесят) (10,700) – yeddi 
(семь) +imiş (было) (2,51); qarınca (муравей) (10,375) – qarın (живот) +incə (тонкий) 
(1,132); əlçim (кудель) (10,211) – əl (рука) +içim (внутри) (6,134) и т. д.

Гласная u (у). При переходе из сложного строя в простой некоторые слова теряют не 
только гласную букву, но в них также происходят фонетические звуковые замены; Напр.: 
Uyğur (Уйгуры) (название древних тюркских племен и народов) (10,657) – uyuq (парень) 
+ərən (мужчина) (6,130)

б) Экономия согласных. В некоторых сложных словах широко распространена поте-
ря согласных звуков. Это связано с облегчением трудностей при произношении. Экономия 
согласных звуков происходит в различных местах, как первого, так и второго компонента 
сложного слова. Это в основном проявляется потерей согласного на границе слов. 

Согласная q (г). В настоящее время в Азербайджанском языке используется ряд слов, 
которые исторически состояли из двух частей. Чтобы упростить многосложность, эти 
слова объединились, в результате чего, передние согласные звуки второго компонента 
сложного слова подверглись экономии. В результате этой экономии второй компонент 
сложного слова перешел в аффикс. При рассмотрении некоторых слов становится ясно, 
что словообразующие аффиксы – ra (ра) /-ru (ру) /-ara (ара) /-aru (ару), использующиеся 
как наречия, исторически состояли из слова qaru (направление). Потеря в этом слове 
гласной q (г) привело к превращению слова в аффикс. Мы рассмотрели это на несколь-
ких примерах; Напр.: yuxarı (вверх) (10,706) – yux (верх) +qaru (направление) (7,210; 
4,20; 9,191), içəri (внутрь) (10,293) – iç (внутрь) +qaru (направление) (7,210; 6,141) и т. д.

Согласная l (л). Экономия согласной l (л) в составе сложных слов привело к потере 
размера слога и восприятия двух слов как единого целого. Напр.: используемые в ли-
тературном языке глаголы otur (садись) (10,498) – ol (быть) +tur (направление) (2,55; 
6,142), gətir (принеси) (10,244) – gəl (иди) +tir (направление) (6,137) исторически были 
сложными словами, которые после потери гласной l (л) изменили свою форму и смысл. 

с) Экономия гласных, согласных или слогов. В азербайджанском языке есть такие 
сложные слова, при объединении которых выпадает не один, а несколько звуков, и два 
слова воспринимаются как единое целое. В это время размер слога в словах исчезает, 
зачастую меняется смысл, сложные слова становятся простыми. C помощью звуковых 
законов, наличия родственных языков, фактов и старых источников, была восстановлена 
древняя картина этих лексических единиц. При этом выяснилось, что сложное слово, со-
стоящее ранее из двух слов, стало единой языковой единицей, изменив при этом смысл. 
То есть, следующие подряд слова, потеряв гласную, воссоединились, при этом изменив 
свою форму.

Учитывая экономию звуков в первом или втором компоненте или же и в первом, и 
во втором компоненте сложного слова можно сгруппировать слова следующим образом:

Экономия звуков в первом компоненте сложного слова. Некоторые слова 
изначально были сложными словами, но потеряв звуки в первом компоненте, изменились 
по форме и смыслу.

Экономию звуков в первом компоненте сложного слова можно рассмотреть в 
следующем порядке: экономия звуков, экономия и замена звуков, экономия и 
изменение порядка звуков.
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Экономия звуков. Потеря звуков в первом компоненте сложного слова привела 
к упрощению сложных слов. Напр.: kəkotu (чабрец) (10,331) – kəklik (куропатка) +ot 
(трава); и т.д.

Экономия и замена звуков. При упрощении сложных слов в связи с различными 
фонетическими событиями, в компонентах, составляющих сложное слово, наблюдаются 
звуковые изменения. Начальная форма и смысл слов частично теряется, фонетический 
состав остается стабильным, происходит изменение в семантике компонентов, и, 
объединившись, слова выражают дополнительный смысл.

В современном азербайджанском языке используются слова, кажущиеся простыми, 
обозначающими число, количество, и порядок предметов. Рассмотрев такие слова 
детально, невозможно не заметить роль экономии в этих сложных словах. Определить 
и изучить следы этих слов в азербайджанском языке нам помогут числительные 
других родственных языков.; Напр.: в уйгурском языке слова, означающие десятки 
выглядят таким образом: on (десять), alton (шестьдесят), sakıson (восемьдесят), tokıson 
(девяносто) и т. д. А в Азербайджанском языке: səkkiz (восемь) +on (десять) (3,93) – 
səksən (восемьдесят) (10,563), doqquz (девять) +on (десять) (3,93) – doxsan (девяносто) 
(10,177) и т. д.

Экономия звуков во втором компоненте сложного слова. Примеры экономии 
звуков во втором компоненте сложного слова можно рассмотреть в следующих разделах: 
экономия звуков, экономия и замена звуков, экономия и изменение порядка звуков.

Экономия звуков. Такой вид экономии можно встретить в нескольких многослож-
ных словах. При объединении двух независимых слодля упрощения многосложности, 
выпадает несколько звуков во втором компоненте сложного слова.

Экономия и замена звуков. Когда происходит этот процесс, прежде всего, соеди-
няются два слова, выпадают звуки, и потом происходит замена звуков. Напр.: biz (мы) 
(10,96) – bu (это) +yüz (лицо), произошла замена букв u/i (у/и); əkiz (близнецы) (10,209) – 
iki (два) +yüz (лицо), произошла замена букв i/e (i/e) и т. д.

Причиной появления в сложных словах асемантичных морфем, являются фонетиче-
ские изменения. Фонетические изменения, результатом которых стали такие морфоно-
логические события, широко распространены в тюркских языках. Напр.: слово bilərzik 
(браслет) (10,89) произошло в результате экономии и замены звуков k/r (к/р) – bilək (за-
пястье) + üzük (кольцо) (1,132).

Экономия звуков в первом и во втором компоненте сложного слова. Среди со-
бранных материалов можно встретить слова, где произошла экономия звуков в первом и 
во втором компонентах сложного слова. Это связано с трудным произношением много-
сложных слов и стремлением меньшего потребления энергии. Примеры экономии звуков 
в первом и во втором компонентах сложного слова можно сгруппировать следующим 
образом: экономия звуков, экономия и замена звуков.

Экономия звуков. Простые слова, используемые в современном литературном язы-
ке, появились в результате экономии звуков в корнях слов при объединении. Напр.: bildir 
(сообщить, уведомить) (6,141) (10,89) – bir (один) + il/yil (год) + dir (это).

К примеру, можно наглядно рассмотреть трансформацию слов içqarı (внутрь), 
dışqarı (наружу): результатом экономии звуков стала морфема –qarı, дальнейшая эко-
номия – yerə, ara, в итоге утвердились аффиксы -re, -ra. Варианты примеров: buraya 
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(сюда) (10,105) – bu (это) +ara (направление) +ya (в) (2,186), burdan (отсюда) – bu (это) 
+ara (направление) +-dan (от) (2,55), ora (туда) (10,495) – o (тот) +ara (направление) 
(2,186; 9,196), sonra (после) (10,580) – son (конец) +-ara (направление) (2,186) и т. д. То 
есть, при объединении указательных местоимений o (тот) и bu (этот) со словом ara (на-
правление), в результате экономии появились наречия ora (туда), bura (сюда). 

Вопросительные местоимения, употребляющиеся в современном азербайджанском 
языке, тоже прошли определенный путь развития на основе фонетических изменений. 
Слова, состоящие из двух составных частей, упростились в результате экономии. Напр.: 
harada (где) – hansı (какой) +yer (место) +-də (в) (2,55; 10,260), haradan (откуда) – hansı 
(какой) +ara (направление) +dan (от) (10,260), havaxt (когда) – hansı (какое) +vaxt (вре-
мя) (10,261) и т. д.

Устанавливая происхождение таких простых слов, как qardaş (брат) (10,374), yoldaş 
(товарищ) (10,703), çağdaş (современный) (10,121) и т. д., мы обнаружили, что это слож-
ные слова. В древних письменных источниках бросается в глаза первоначальный вари-
ант этого слова. Он выглядел так: qarın (живот) +da (от) +eş (пара/партнер) (5,12), то 
есть «партнер, пара в животе». В настоящем это слово употребляется в значении «брат». 
Также слова yoldaş (товарищ) (10,703) – yolda (в дороге) +eş (партнер) (2,104), çağdaş 
(современный) (10,121) – çağda (время) +eş (партнер) (2,104) первоначально имели та-
кую структуру.

Экономия и замена звуков в сложных словах. На этом этапе два подряд идущих 
независимых слова, в зависимости от сложности произношения, подвергаются эконо-
мии, и в соответствии с законом гармонии, звуки сменяются. Таким образом, два не-
зависимых ранее слова в современном языке воспринимаются как лексическое целое. 
В отличие от прежней формы, слова произносятся слитно. Напр.: böyürtkən (ежевика) 
(10,101) – böqürü (сторона) +tikan (колючка ) (6,133), замена звуков q/y (г/й), ə/a и т. д.

Подводя итоги, можно сказать, что на сегодняшний день в современном литератур-
ном языке бытует сотня слов, принятых как простые слова, которые образовались путем 
упрощения сложных слов. Восстановить первоначальную структуру слов, подвергшихся 
лингвистической экономии, не так уж и легко. Такие факты были проанализированы в 
различных источниках. В этой статье мы старались отследить роль экономии в форми-
ровании и развитии языка в целом. Чтобы определить, из каких сложных слов возникли 
простые, необходимо провести серьезные научно- работы, основанные на широких ис-
следованиях и сравнениях. 
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ПРИНЦИП ЕКОНОМІЇ В СИНТАКСИСІ АЗЕРБАЙДЖАНСЬКОЇ МОВИ
У статті розглядаються питання, що стосуються принципу мовної економії, зо-

крема синтаксичної економії слів азербайджанської мови. Синтаксична економія вияв-
ляється в явищах, в основі яких лежить приєднання двох складових компонентів склад-
ного слова. У статті синтаксичну економію розглянуто на основі прикладів спрощення 
складних слів. У центрі нашої уваги знаходяться звуки, що випали на початку, всередині і 
наприкінці складного слова. Економія сприяє розвиткові мовної системи. Автор статті 
розділяє точку зору багатьох учених щодо того, що економія в мові відбувається в умо-
вах необхідності економії часу, прагнення меншого застосування енергії і мінімізації зу-
силь в мові. Отже, принцип мовної економії дає напрямок розвитку мови в цілому.

Ключові слова: принцип економії, лінгвістична економія, синтаксична економія, 
економія в складних словах, словотвір.

Mamedova Rena Mamed gizi

THE PRINCIPLE OF ECONOMY IN SYNTAX OF THE AZERBAIJANI LANGUAGE
This article discusses issues relating to the principle of language economy, in particular, 

the syntax economy of the words of the Azerbaijani language. Syntax economy occurs in the 
phenomena, which are based on the joining of two components of compound words. In the 
article the syntactic economy is considered on the basis of examples of simplifi cation of poly-
syllabic words. In the center of our attention are the sounds that are ommitted in the beginning, 
middle and end of a compound word. Economy contributes to the development of the language 
system. The author shares the view of many scientists concerning the fact that economy in 
language is explained by the need to save time, desire to use less of energy and minimize your 
efforts in the language. Consequently, the principle of language economy provides the direction 
for the development of language in general.

Key words: the principle of economy, linguistic economy, syntax, economy, economy in 
polysyllabic words, word-formation.
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ТЕРИТОРІАЛЬНА КЛАСИФІКАЦІЯ 

І ТИПОЛОГІЧНІ РИСИ ДІАЛЕКТІВ ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ ЯПОНІЇ, ОСТРОВІВ 
КЮШЮ ТА РЮКЮ 

У статті розглянуто територіальну класифікацію сучасних японських діалектів 
західної частини Японії (Хокуріку, Кінкі, Чюґоку, Шікоку, Умпаку), а також островів 
Кюшю і Рюкю (Окінава). Виокремлено й охарактеризовано головні типологічні риси діа-
лектів зазначених регіонів.

Ключові слова: японська діалектологія, японські діалекти, територіальна класифі-
кація японських діалектів, діалекти західної частини Японії, діалекти Кюшю, діалекти 
Рюкю, типологічні риси японських діалектів. 

Системно й послідовно досліджувати власні діалекти японські лінгвісти почали 
лише у XX ст., після створення і 1902 р. «Комісії з вивчення рідної мови», яка здійснила 
своєрідну «паспортизацію» всіх існуючих на той час японських діалектів. Ця увага не 
в останню чергу була зумовлена знайомством японських філологів з діалектологічни-
ми дослідженнями європейців. Саме в цей період уперше були перекладені японською 
мовою і вишли друком наукова монографія «Лінгвістична географія» [8] французько-
го лінгвіста А. Доза та «Історія мов і лінгвістична географія» [9] англійського вченого 
Л.К. Террачера, які стали для японських фахівців свого роду навчальними посібниками 
з діалектології. Значну роль у зацікавленості японців діалектологічними дослідженнями 
мали також новаторські наукові публікації відомого російського японіста М.О. Невсько-
го (1892-1937) [докл. про це див.: 6], який першим описав діалекти архіпелагу Рюкю 
(група островів Міяко) і якого самі японці справедливо називають засновником сучасної 
японської школи діалектології. 

А мовну ситуацію в тогочасній Японії, яка справді рясно пістрявіла різноманітними 
діалектами та місцевими говірками ілюструють спогади відомого російського вченого-
сходознавця, акад. М.Й. Конрада, який побував у цій країні в 1910 р. У статті «О лите-
ратурном языке в Китае и Японии» він пише: «Ми чули довкола таку мову, яку розуміли 
дуже погано: це був місцевий діалект. Так траплялося в містах, а тим паче – у селах: 
тут часто доводилося шукати когось, хто розмовляв би по-токійські... Зазвичай та-
кою людиною був місцевий чиновник або шкільний учитель. Селяни ж «столичну мову» 
більш-менш розуміли, але на наші запитання відповідали так, що ми їх майже зовсім не 
розуміли» [3: 19].

Першою теоретичною працею з японської діалектології, написану безпосередньо 
вже японськими фахівцями, вважається дослідження Янаґіди Куніо «Про слово равлик» 
(1930 р.) [7: 142-143]. Згодом побачили світ дослідження в галузі діалектології таких 
відомих японських лінгвістів, як Тоджьо Місао, Тачібана Шьоічі, Іха Фую, Кіндаічі Ха-
рухіко, Йошімачі Йошіо, Шімура Ідзуру, Шібата Такеші, Фуджівара Йоічі, Хіраяма Теруо 
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та багатьох інших. Японські діалектологи почали досліджувати власні діалекти не лише 
на лексичному, а й на фонетичному, морфологічному, граматичному мовних рівнях, за-
йматися дослідженнями акцентуації та інтонації в місцевих діалектах, долучаючи для 
цього відповідний мовний матеріал, зібраний шляхом «польових» досліджень.

Починаючи з другої половини ХХ ст. з’являються також перші ґрунтовні праці в 
галузі японської діалектології російських дослідників К.О. Попова, Л.О. Лобачова, С.А. 
Бикової [див.: 1; 4; 7]. 

Тоджьо Місао (1884-1966), один із найвідоміших і найавторитетніших діалектологів 
Японії XX ст., першим зацікавився проблемою територіальної класифікації японських 
діалектів. У своїх фундаментальних працях «Японський діалектологічний атлас» 「日
本の方言の地図」(із додатком під назвою «Кордони розповсюдження діалектів япон-
ської мови») [7: 147] і «Дослідження японських діалектів»「日本方言学, 1954」[11] він 
детально обґрунтовує власну концепцію територіального поділу японських діалектів на 
чотири основні групи: східна, західна, північна та рюкюська і наводить їх різновиди у 
спеціальній таблиці.

Таблиця 1
Територіальний розподіл діалектів японської мови 
згідно класифікації Тоджьо Місао

 
 Діалекти

Японії

Східні 
діалекти

Діалекти Хоккайдо
Діалекти Тохоку
Діалекти Канто
Діалекти Хачіджьо
Діалетки Токай-тосан
Діалекти Хокуріку

Західні
діалекти

Діалекти Кінкі
Діалекти Шікоку
Діалекти Умпаку
Діалекти Чюґоку

Діалекти
острова
Кюшю

Діалекти Хонічі
Діалекти Хічіку
Діалекти Сацуґу

 Діалекти
архіпелагу
Рюкю

Амаміошіма-бен
Окінава-бен
Сакішіма-бен1

Зичайно, ця класифікація Тоджьо Місао протягом XX ст. змінювалася, уточнювала-
ся, деталізувалася. Спираючись на численні наукові джерела та скориставшись відповід-
ними японськими і зарубіжними лінгвістичними й енциклопедичними словниками, діа-
лектологічними атласами, спеціальними інтернет-ресурсами, ми зробили спробу уклас-
ти власну зведену таблицю територіальної класифікації сучасних японських діалектів. А 
оскільки у цій статті розглядаються діалекти західної частини Японії, а також островів 
Кюшю і Рюкю (Окінава)1, до таблиці були включені лише ті з діалектів, що відносяться 
до цих регіонів країни. 
1 Тоджьо Місао поділив діалекти Рюкю на три головні групи: діалекти острова Амаміошіма, 
діалекти острова Окінава та діалекти острова Сакішіма. Проте зараз існують детальніші класифікації 
діалектів цього регіону Японії, що налічують понад десяток місцевих діалектів. 
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Таблиця 2
Класифікація 
сучасних територіальних діалектів 
західної частини Японії, островів Кюшю та Рюкю

Регіони Діалекти

І. Західна Японія 
(західна частина 
Хоншю: Хокуріку, 
Кінкі, Чюґоку, 
Умпаку;Шікоку)

1. Хокуріку:
 а) Ката-бен (півд. част. преф. Ішікава)
б) Ното-бен (півн. част. преф. Ішікава)
в) Тояма або ечю-бен (преф. Тояма)
г) Фукуі-бен (півн. част. преф. Фукуї)

 д) Садо-бен (о. Садо)

2. Кінкі (Кансай): 
 Кансай або кінкі-бен (заг. назва групи діалектів регіону, до складу 
якого входять міста і префектури: Кіото, Осака, Кобе /преф. 
Хьоґо/, Нара, Шіґа, Вакаяма, Міе, Фукуї)

2.1 Кіото-бен (заг. назва групи діалектів міста і преф. Кіото)
 а) Ґошьо-бен (старокіотський діалект)
 б) Муромачі-бен (давній діалект кіотських торговців)
 в) Ґіон-бен (давній діалект гейш кварталу Ґіон у м. Кіото)
 г) Маідзуру-бен (діалект м. Маідзуру, преф. Кіото)

2.2 Осака-бен
 а) Сенба-бен (давній діалект осакських торговців)
 б) Кавачі-бен (схід. част. м. Осака)
 в) Сеншю-бен (півд. част. преф. Осака)

2.3 Кобе-бен (діалект м. Кобе)

2.4 Нара або Ямато-бен (діалект м.Нара)
 а) Оку-Йошіно або тодзукава-бен (півд. част. преф. Нара)
 б) Тамба-бен (центральна частина преф. Нара, схід. част. преф. 
Хьоґо)

2.5 Баншю-бен (півд.-захід. част. преф. Хьоґо)

2.6 Шіґа або омі-бен (преф. Шіґа)

2.7 Вакаяма або кішю-бен (преф. Вакаяма, півд. част. преф. Міе)

2.8 Міе-бен (преф. Міе)
 а) Ісе-бен (центр. част. преф. Міе)
 б) Шіма-бен (схід. част. преф. Міе)
 в) Іґа-бен (зах. част. преф. Міе)

2.9 Вакаса-бен (півд. част. преф. Фукуі)

3. Чюґоку:
 а) Хірошіма-бен (зах. част. преф. Хіроші-ма)
 б) Бінґо-бен (схід. част. преф. Хірошіма) 
 в) Фукуяма-бен (м. Фукуяма, півд. част. преф. Хірошіма) 
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г) Окаяма-бен (преф. Окаяма)
 д) Ямаґучі-бен (преф. Ямаґучі)
 е) Івамі-бен (м. Івамі, зах. част. преф. Шімане)
 є) Тотторі-бен (схід. част. преф. Тотторі)
 ж) Тоджіма-бен (півн. част. преф. Хьоґо)
 з) Танґо-бен (півн. част. преф. Кіото)

4. Умпаку: 
 (заг. назва району, до складу якого входили історичні провінції 
Ідзумо /схід. частина сучасної преф. Шімане/ і Хокі 
/зах. частина сучасної преф. Тотторі/): 
 а) Ідзумо-бен (м. Ідзумо, преф. Шімане)
 б) Йонаґо або хокі-бен (преф. Тотторі) 

5. Шікоку:
 а) Токушіма або ава-бен (преф. Токушіма)
 б) Каґава або санукі-бен (преф. Каґава)
 в) Кочі або тоса-бен (преф. Кочі)
 г) Хата-бен (зах. част. преф. Кочі)
 д) Ійо або ехіме-бен (преф. Ехіме)

ІІ. Кюшю (Хонічі, 
Хічіку, Сацуґу)

1. Хонічі: 
 (заг. назва району, до складу якого входили історичні провінції 
Будзен /зах. частина сучасної преф. Фукуока і півн. частина преф. 
Оічі/, Бунґо /півд. част. Сучасної преф. Оічі/, Хюґа /сучасна преф.
Міядзакі/):
 а) Кітакюшю-бен (півн. част. о. Кюшю)
 б) Оічі-бен (преф. Оічі)
 в) Міядзакі-бен (преф. Міядзакі)

2. Хічіку:
 (заг. назва району, до складу якого входили історичні провінції 
Хідзен /сучасні преф. Саґа і Наґасакі/, Хіґо /сучасна преф. 
Кумамото/, Чікудзен /схід. част. сучасної преф. Фукуока/, Чікуґо 
/півд. част. сучасної преф. Фукуока/): 
 а) Хаката-бен (м. Фукуока)
 б) Чікуґо-бен (півд. част. преф. Фукуока)
 в) Омута-бен (м. Омута, преф. Фукуока)
 г) Янаґава-бен (м. Янаґава, преф. Фуку-ока)
 д) Чікухо-бен (центр. част. преф. Фукуока) 
 е) Саґа-бен (преф. Саґа)
 є) Наґасакі-бен (м. Наґасакі)
 ж) Сасебо-бен (преф. Нагасакі)
 з) Кумамото-бен (преф. Кумамото)
 и) Хіта-бен (зах. част. преф.Оіта)
 і) Цушіма-бен (о. Цушіма)

3. Сацуґу:
 (заг. назва району, до складу якого входили історичні пров. 
Сацума та Осумі):
 а) Сацума-бен (пів-в Сацума, преф. Каґо-шіма)
 б) Осумі-бен (пів-в Осумі, преф. Каґоші-ма)
 в) Мороґата-бен (півд.-зах. частина преф. Міядзакі)
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ІІІ. Архіпелаг Рюкю 
(преф. Окінава)

 1. Північна група діалектів:
 а) Амамі-бен (м. Амамі, о. Кікай, о. Ошіма, о. Токуношіма)
 б) Окінава-бен (м. Наха, центр. і півд. част. о. Окінава, о. Йорон, 
о. Окіноерабу)
 в) Куніґамі-бен (північ. част. о. Окінава)

2. Південна група діалектів:
 а) Сакішіма-бен (о-ви Сакішіма, м. Хира-ра)
 б) Міяко-бен (о-ви Міяко, м. Міякоджіма)
 в) Яеяма-бен (о-ви Яеяма, о. Ішіґакі)
 г) Йонаґуні-бен (о. Йонаґуні)

Як видно з наведеної таблиці, діалекти південно-західної частини Японії розподі-
ляються на такі головні територіальні підгрупи:

1. Група діалектів західної Японії: західна частина о.Хоншю: Хокуріку, Кінкі (Кан-
сай), Чюґоку, Умпаку; Шікоку.

2. Група діалектів о. Кюшю: Хонічі, Хічіку, Сацуґу.
3. Група діалектів архіпелагу Рюкю: Північна група (Окінава-бен); Південна група 

(Сакішіма-бен).
З огляду на обмежений обсяг статті, стисло охарактеризуємо типологічні риси ді-

алектів цих територіальних груп у цілому, лише в окремих випадках зупиняючись на 
характерних особливостях того чи іншого діалекту у складі зазначених регіональних 
об’єднань. 

I
Для групи діалектів західної частини Японії (хокуріку-бен, кансай/кінкі/-бен, чюґоку-

бен, умпаку-бен, шікоку-бен) найхарактернішими є такі спільні типологічні риси:
а) відсутність редукції голосних звуків;
б) подовження голосних в односкладових словах, таких як «ме» > «ме:» (目- «око»), 

«ха» > «ха:» (葉 - листок), «хо» > «хо:» (帆 - «вітрило»), «цу» > «цу:» (津 - «гавань», 
«порт») тощо;

в) активне використання заперечувальних форм дієслів теперішнього часу з закін-
ченнями на ん [«н»] (行かん) або ぬ[«ну»] (行かぬ), замість нормативної і розповсюдже-
ної на теренах східної Японії форми ない [«най»] (行かない) – «Не ходи!», «Не ходіть!»;

г) активне використання заперечувальних форм дієслів минулого часу なんだ [«нан-
да»] та ざった [«дзатта»] замість нормативної форми なかった [«накатта»];

д) активне використання дієслівних зв’язок や [«я»], じゃ[«джя»] замість норматив-
ної розмовної і розповсюдженої на теренах східної Японії форми だ [«да»];

е) асіміляція звуків (音便 - «омбін») при створенні дієприслівникових форм зі зна-
ченням попередньої дії і минулого часу в дієслівах, що закінчуються дифтонгом «ау» 
(наприклад: 買う «кау» – «купувати», こおて– «купивши» /«після того, як купив»/, こ
おた – «купив», «купили»), а також у складі предикативних прикметників, створених 
шляхом приєднання дієслова なる «нару» («ставати», «стати») до прислівникових форм 
прикметників (за зразком: 高く «такаку» + なる «нару» = たこおなる «тако:нару», た
かあなる «така:нару» – «ставати вищим /дорожчим/», «підвищуватися /дорожчати/», 
«підвищитися /подорожчати/»);
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є) використання в дієслівних формах тривалого виду допоміжного дієслова 居る 
«ору» замість нормативного居る «іру» («бути», «знаходитися») та ін. [1: 7-15].

Значна частина зазначених типологічних особливостей діалектів західної Японії, на 
думку переважної більшості японських фахівців, є своєрідними реліктами старояпон-
ської мови.

Найбільш специфічними серед численних діалектів цієї частини Японії традиційно 
вважаються «ійо-бен» (або «ехіме-бен») (преф. Ехіме, о. Шікоку), «хірошіма-бен» (преф. 
Хірошіма), «ідзумо-бен» (преф. Шімане) та «кансай-бен» (район Кансай /Кінкі/). 

1. Зокрема, для діалекту «ійо», який більшість фахівців відносить до групи найдав-
ніших японських діалектів, окрім всесвітньовідомого, завдяки новелі «Боччян» Нацуме 
Сосекі, хрестоматійного прикладу використання в якості частки, що завершує спону-
кальні речення, застарілої діалектної форми ぞなもし [«дзонамо- ші»], характерні такі 
мовні особливості, як:

а) використання в дієслівних формах тривалого виду допоміжного дієслова よる 
«йору» замість居る «ору» чи 居る «іру», а також редукція форманта ～て [«-те»] напри-
кінці відповідних головних дієслів; таким чином, нормативне розмовне 何してるの？ 
[«Нані шітеру но?»] (Що ти робиш?) вимовляється як 何しとるの？ [«Нані шітору 
но?»] чи як 何しよるの？ [«Нані шійору но?»];

б) усічення окремих голосних звуків наприкінці речень, наприкладん [«н»] замість 
の [«но»]; у таких випадках попередній приклад 何しよるの？ [«Нані шійору но?»] 
(Що ти робиш?) перетворюється на 何しよん？ [«Нані шійон?»] або навіть 何しょん？ 
[«Нані шьон?»]; 

в) використання в мовленні сполучних форм けん [«кен»], やけん [«якен»] замість 
нормативних から [«кара»], だから [«дакара»];

г) використання у функції підсилювальної частки よ [«йо»] (як правило, наприкінці 
речення) часток や [«я»] та わい [«вай»];

д) використання як займенників (означальних, відносних та питальних) діалектних 
слів-відповідників こがい [«коґай»], そがい [«соґай»], どがい [«доґай»] замість норма-
тивних こんな [«конна»], そんな [«сонна»] – «такий»; どんな [«донна»] – «який?».

2. Діалект префектури Хірошіма («хірошіма-бен») також має цілу низку специфіч-
них рис, найголовнішими з яких є:

а) активне використання дієслівних зв’язок じゃ [«джя»] і ちゃ [«тя»] замість нор-
мативної для повсякденної розмовної мови だ [«да»];

б) часта заміна в повсякденному розмовному мовленні спонукально-погоджувальної 
частки ね [«не»] часткою の [«но»]: 綺麗ですね [«кірей дес-не»] > 華麗ですの [«кірей 
дес-но»] – «Гарно (чи не так?)», 悪いね [«варуй-не»] > 悪いの [«варуй-но»] – «Погано 
(чи не так?)»;

в) використання діалектної сполучної форми じゃけん [«джякен] замість норматив-
ної だから [«дакара»];

г) перехід нормативної дієслівної форми ～て いる [«-те іру»] в діалектну форму ～
ちょる [«-чьору»] та ін.

3. Не менш специфічні риси властиві ще одному діалекту західної Японії, а саме 
«ідзумо-бен» (преф. Шімане), який традиційно відноситься японськими діалектологами 
до групи найдавніших діалектів країни. 
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Насамперед, відмінності «ідзумо-бен» від інших діалектів цього регіону Японії про-
являються на лексичному рівні. При цьому йдеться не лише про периферійні шари лек-
сики, але й слова, що входять до складу лексичної основи будь-якої мови, тобто най-
частотнішу лексику в мовленні її носіїв. Так, замість звичного для всіх японців 今日
は [«Коннічіва!»] – «Доброго дня!» у префектурі Шімане вас можуть привітати слово-
сполученням 晩じまして [«Банджімашіте!»]; замість відомого всім японцям 有り難う 
[«Аріґато!»] – «Дякую!» мешканці преф. Шімане можуть сказати だんだん [«дан-дан»], 
що для жителів решти території Японії означає: «поступово», «поволі», «потроху», 
«крок за кроком» тощо; замість звичного літературного 少し [«сукоші»] або набагато 
менш розповсюдженого, однак все ж таки загальнояпонського просторічного ちょんぼ
り [«чьонборі»] – «трохи», «трішки», «мало» тут можна почути діалектне ちょんぼし 
[«чьонбоші»]. І таких лексичних прикладів, характерних для «ідзумо-бен», можна на-
вести досить багато.

4. Що стосується мовних особливостей кансайського діалекту («кансай-бен»), на-
самперед у його складі слід виділити такий його різновид, як «кіото-бен».

Саме з «кіото-бен», на думку фахівців, були запозичені сучасною літературною 
мовою такі дієслова ввічливості, як «ґодзару» (御座る – «бути», «знаходитися», «пе-
ребувати»; «приходити», «іти»); «ірашшяру» (いらっしゃる – «іти», «приходити»; 
«бути», «знаходитися», «перебувати»); «насару» (為さる – «робити», «діяти», «вико-
нувати») та ін.

А спільними практично для всіх різновидів територіальних діалектів Кансаю є такі 
типологічні особливості:

1) використання зв’язки や [«я»] замість です [«десу»] і だ [«да»] – у теперішньому 
часі і зв’язки やった [«ятта»] замість でした [«дешіта»] і だった [«датта»] – у ми-
нулому часі;

2) усічення закінчень прикметників: きれい [«кірей»] > きれ [«кіре...»] – «краси-
вий», «гарний»; ひろい [«хірой»] > ひろ [«хіро...»] – «широкий», «просторий»; さむい 
[«самуй»] > さむ [«саму...»] – «холодний»; ふるい > ふろ [«фуру...»] – «старий»; わるい 
[«варуй»] > わる [«вару...»] – «поганий»; くらい [«курай»] > れら [«кура...»] – «темний»;

3) випадіння приголосного [«к»] у прислівниках на [«ку»]: わるく [«варуку»] > わる
う [«варуу»] – «погано»; はやく [«хаяку»] > はやう [«хаяу»] – «швидко»; ちかく [«чіка-
ку»] > ちかう [«чікау»] – «близько»;

4) заміщення приголосного звука [«с»] звуком [«х»] у складі заперечувальних дієс-
лівних суфіксів: たべません [«табемасен»] > たべまへん [«табемахен»] – «не їм, не 
їси, не їсть...»; いきません [«ікімасен»] > いきまへん [«ікімахен»] – «не йду, не йдеш, 
не йде...»; すみません [«сумімасен»] > すみまへん [«сумімахен»] – «Пробач(-те)!», 
«Вибач(-те)!», «Перепрошую!»; 

5) заміна нормативної для розмовної мови заперечувальної зв’язки ない [«най»] дієс-
лівним суфіксом へん [«хен»] (у діалекті Кіото – часто ひん [«хін»]): いかない [«іканай»] 
> いかへん [«ікахен»] – «не йду, не йдеш, не йде...»; しらない [«сіранай»] > しらへん 
[«сірахен»] – «не знаю, не знаєш, не знає...»;

6) використання низки специфічних форм слів і особливих формул мовленнєвого 
етикету: 言うった [«юутта»] замість нормативного 言った [«ітта»] (минулий час від 
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дієслова 言う [«іу»] – «говорити», «сказати»); 大きに[«о:кіні»] замість нормативного 有
難う [«аріґато:»] – «Дякую!»;

7) часте використання (переважно в розмовній мові) дієслівних зв’язок ねん [«нен»] 
(«осака-бен») і はる [«хару»] («кіото-бен») замість нормативної いる [«іру»]: 何してい
るの? [«Нані шіте іру но?»] > 何してんねん? [«Нані шітен нен?»] («осака-бен») або 何
してはるの? [«Нані шіте хару но?»] («кіото-бен») – «Що ти робиш (ви робите)?».

8) заміна стандартної дієслівної форми вираження прохання – なさい [«-насай»] діа-
лектною формою – なはれ [«-нахаре»]: お待ちなさい! [«о-мачі-насай!»] > お待ちなは
れ! [«о-мачі-нахаре!»] – «Зачекай!», «Зачекайте!»;

9) скорочення подовжених голосних звуків наприкінці деяких слів чи словоформ: 行
こう! [«іко:!»] > 行こ! [«іко!»] – «Іди! (Ідіть!)», «Ходімо!», «Рушаймо!»;

10) використання своєрідних особистих займенників (першої особи однини): чолові-
чих – わし [«ваші»], わい[«вай»] замість стандартних おれ [«оре»], ぼく[«боку»]; жіно-
чого – うち [«учі»] замість あたし [«аташі»].

Безумовно, що наведеними мовними прикладами перелік типологічних особливос-
тей кансайського діалекту далеко не вичерпується. Однією з характерних рис саме цієї 
групи діалектів є наявність великої кількості оригінальної діалектної лексики, значна 
частина якої, завдяки відомим і популярним в Японії творам художньої літератури, ство-
реним письменниками – вихідцями з цього регіону країни, увійшла до складу загаль-
нонаціонального лексичного фонду стандартної розмовної мови («кьоцу-ґо»). Наведемо 
низку лише найхарактерніших прикладів таких діалектних слів (при цьому в дужках піс-
ля кожного діалектизму нами наводиться його нормативний синонімічний відповідник, 
якщо він існує): あほ (ばか) – дурень; あかん (いけない) – не можна не ..., не можливо 
не ... (у значенні «треба», «слід», «необхідно»); ぶっとい (おおき) – великий; ちっちゃ
い (ちいさい) – малий, маленький; ごっつ (ひじょうに、とても、たいへん) – дуже; は
よ (はやく) – швидко, хутко; ほな (では) – «ну, ...», «(ну) що ж, ...», «тоді, ...», «гаразд, 
...» (у виразах типу: ほな、またね! – «Що ж, пока!», «Гаразд, до зустрічі!»); ほんで (そ
れで) – тому, отже; ほんま (ほんとう) – насправді, дійсно (ほんまかいな? – «Це дійсно 
так?»); やかしい (やかましい、うるさい) – набридливий, докучливий (а також у зна-
ченні: «Заткни пельку!», «Припини!», «Відчепись!» тощо); かなん (かなわない) – «Не 
вийде!», «Не годиться!»; かって (でも) – проте, але; まいど – «Привіт!», «Салют!; なん
ぼ (いくら) – скільки?; なんで　(どうして) – чому?; おもろい　(おもしろい) – цікавий; 
しようもな (おもしろくない) – нецікаво, нудота!; わや – безглуздий, марний; непотріб; 
дурість; よけ (たくさん) – багато, чимало.

II
Тривалий час японські вчені-діалектологи традиційно відносили діалекти Кюшю 

(Хонічі, Хічіку, Сацуґу) до західної групи національних діалектів. Однак дослідження в 
галузі історичної діалектології, здійснені проф. Мураямою Шічіро у другій половині XX 
ст. із широким залученням з цією метою матеріалів рукописних двомовних російсько-
японських словників, написаних мореплавцем Ґондзою – вихідцем саме з цього району 
Японії (іст. князівство Сацума /сучасна преф. Каґошіма/), як і діалектологічні розвідки 
його колег, дозволяють сьогодні говорити про цілком об’єктивне і науково обґрунтоване 
виділення діалектів острова Кюшю в окрему самостійну діалектну групу. 
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Головними типологічними рисами діалектів Кюшю можна вважати:
а) специфічну, а в деяких випадках кардинально відмінну від нормативної мови ін-

тонаційну структуру побудови речень різної модальності (насамперед це стосується діа-
лекту преф. Міядзакі);

б) часте використання практично в усіх без винятку діалектах Кюшю в запитальних 
реченнях частки と [«то»] замість нормативної か [«ка»]; 

в) наявність значної кількості лексичних запозичень із корейської мови (передусім у 
цушімському діалекті /«цушіма-бен», о. Цушіма, преф. Наґасакі/); серед найчастотніших 
слів-кореїзмів у складі цього діалекту можна навести такі приклади: チング [«чінґу»] – 
кор.: 친구 (親旧) [«чхінґу»], яп.: 友達 [«томодачі»], укр.: «друг», «приятель»; ヤンバン 
[«янбан»] – кор.: 양반 (兩班) [«ян’бан»], яп.: 金持ち [«канемочі»], укр.: «багач», «замож-
на людина»; ハンガチ [«ханґачі»] – кор.: 한가지 [«ханґаджі»], яп.: ひとつ [«хітоцу»], 
укр.: «один (предмет)»; チョコマン [«чьокоман»] – кор.: 조그만 [«чоґиман»], яп.: 小さい 
[«чіісай»], укр.: «маленький», «малий»; バッチ[«баччі»] – кор.: 바지 [«паджі»], яп.: ズ
ボン [«дзубон» ], укр.: «штани»;

г) особливості системи дієвідмінювання дієслів (передусім це стосується діалектів 
преф. Каґошіма «сацума-бен» та «осумі-бен»).

III
Діалект архіпелагу Рюкю в цілому має настільки разючі відмінності від норма-

тивної японської розмовної і, тим більше, літературної мови на всіх мовних рівнях, що 
багато японських і зарубіжних фахівців вважають його не діалектом (групою діалектів), 
а окремою самостійною мовою, яка належить до японської мовної сім’ї. Саме тому на-
водити в цій статті повний перелік навіть найтиповіших особливостей діалектів островів 
Рюкю недоцільно. Обмежимося переліком лише тих із них (переважно фонетичного рів-
ня), що характерні для всіх без винятку діалектів цієї територіальної групи, а також на-
ведемо короткий список імен та праць фахівців, які досліджували ці діалекти японської 
мови, зауваживши, що йдеться саме про низку відповідних рюкюських діалектів (часто 
дуже не схожих між собою), а не про «діалект Рюкю» як такий. 

Практично для всіх діалектів архіпелагу Рюкю характерні такі фонетичні особли-
вості, як:

а) використання [пa] замість стандартного японського [хa], а рюкюське [пі] відпо-
відає стандартним японським складам [хі] та [хе];

б) стандартний приголосний звук [к] в діалектах Рюкю звучить як [ч]; наприклад, 
япон.: 息 («ікі» – «дихання») у більшості рюкюських діалектів звучить як «ічі»;

в) стандартні японські приголосні [ґ], [т], [д] у відповідних словах рюкюських діа-
лектів звучать як [дз], [ч], [дж]; наприклад, назва міста Ґінован (宜野湾, преф. Окінава) в 
діалектах Рюкю буде звучати як [дзінован] чи навіть [дзі:но:н];

г) японські звукосполучення голосних [аі] та [ае] в діалектах архіпелагу Рюкю пере-
творюються на [е:]. 

Усі ці фонетичні особливості – тільки незначна частка від загальної кількості специ-
фічних рис рюкюських діалектів лише на фонетичному рівні, не кажучи вже про грама-
тичний або лексичний рівні.
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Окрім видатного російського японіста М.О. Невського, наукові праці якого присвя-
чені дослідженню діалекту островів Міяко, а також відомих японських діалектологів То-
джьо Місао та Іха Фую, праці яких ми вже згадували, слід назвати імена і головні праці 
таких відомих японських діалектологів, які свого часу досліджували діалекти Рюкю, як 
Накамото Масайо «Лексика Окінави» (Наха, 1896), Канешіро Томонаґа «Нарис діалекту 
Наха» (Токіо, 1944), Хаторі Шіро «Вивчення діалекту Окінави з позицій лінгвістичної 
хронології» (Токіо, 1955), Шімабукуро Моріо «Історія наголосу в японські мові та діа-
лектах Рюкю: реконструкція» (Серія «Мови Азії». – Т. 2. – Фолкстон, Кент, 2007), а та-
кож імена сучасних зарубіжних та японських фахівців, які вивчали і продовжують актив-
но досліджувати й описувати рюкюські діалекти: П. Гейнріх, Д.Е. Асворд, Л.А Серафім, 
Вейн Лоуренс, Уемура Юкіо, Нішіока Сатоші1 та ін. 

Як один із головних висновків нашого дослідження зазначимо, що у порівнянні з 
діалектами північно-східної частини Японії (райони Хоккайдо й Тохоку) діалекти її пів-
денно-західної частини, яка заселялася ще у прадавні часи не лише аборигенними япон-
ськими племенами, а й переселенцями з різних регіонів світу, відрізняються між собою 
значно суттєвішими відмінностями на всіх мовних рівнях. Ми пояснюємо це значно піз-
нішим освоєнням японцями північних територій своєї країни, коли переселенці з центру 
та півдня мали більш моногенний склад, а для взаємопорозуміння між собою змушені 
були уникати радикальних діалектних особливостей рідних говірок, користуючись за-
гальнонаціональним варіантом японської мови кьоцуґо (共通語), який починаючи з XIII-
XIV ст. почав поступово формуватися на теренах Японії на основі едоського діалекту. 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ И ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ЧЕРТЫ 
ДИАЛЕКТОВ ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ЯПОНИИ, ОСТРОВОВ КЮСЮ И РЮКЮ
В статье рассмотрена территориальная классификация современных японских 

диалектов западной части Японии (Хокурику, Кинки, Тюгоку, Сикоку, Умпаку), а также 
островов Кюсю и Рюкю (Окинава). Выделены и охарактеризованы основные типологи-
ческие черты диалектов данных регионов.

Ключевые слова: японская диалектология, японские диалекты, территориаль-
ная классификация японских диалектов, диалекты западной части Японии, диалекты 
Кюшю, диалекты Рюкю, типологические черты японских диалектов.
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TERRITORIAL CLASSIFICATION AND TYPOLIGICAL FEATURES OF 
DIALECTS OF THE WESTERN JAPAN, KYUSYU AND THE RYKYU ISLANDS

The article deals with the classifi cation of modern Japanese dialects of the western Japan 
(Hokuriku, Kinki, Chyugoku, Shikoku, Umpaku) and as well as the Ryukyu Islands and Kyushyu 
(Okinawa). The main typological features of dialects of these regions are distinguished and 
characterized.

Key words: Japanese dialectology, Japanese dialects, territorial classifi cation of Japanese 
dialects, dialects of the western Japan, Kyushyu dialects, Ryukyu dialects, typological features 
of Japanese dialects.
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ПОГЛЯД НА АД’ЄКТИВНІ СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ У ВІРШАХ ЗАСНОВНИКА 
СУЧАСНОЇ УРУМСЬКОЇ ПОЕЗІЇ ВАЛЕРІЯ КІОРА

У синтаксисі всіх тюркських мов, у тому числі й урумської, одним з найбільш часто 
вживаних типів словосполучень є ад’єктивні словосполучення (sıfat tamlamaları). Ос-
новна функція ад’єктивів – надати пояснення або інформацію щодо іменників, перед 
якими вони стоять. З цієї причини вони постійно поєднуються з іменниками і утворю-
ють словосполучення. У нашій статті ми дослідимо та проаналізуємо поезію Валерія 
Кіора, якого можна назвати засновником сучасної урумської літератури й одним з її 
представників. За основу ми візьмемо дослідження синтаксису турецької мови, бо не 
існує граматик урумської мови, написаних самими урумами.

Ключові слова: урумська мова, турецька мова, ад’єктивні словосполучення, поезія, 
функція, синтаксис.

Валерій Кіор є засновником і одним з яскравих представників сучасної урумські 
літератури. Поезія Валерія Кіора, який у побутовому мовленні і у своїх творах 
використовує урумську мову так, щоб максимально відобразити її особливості та 
можливості, є прекрасним матеріалом для дослідників мови.

Ад’єктивні словосполучення, що є предметом нашого дослідження, – це сфера 
синтаксису. Ад’єктиви просто створені, щоб утворювати словосполучення. Основ-
на їхня функція – поєднуватися з іменниками і утворювати групи, які ми називаємо 
«ад’єктивними словосполученнми» (sıfat tamlamaları). Ад’єктивні словосполучення, які 
займають важливе місце у всіх тюркських мовах, у тому числі й в урумській, будуть 
розглянуті нами на базі граматики турецької мови, бо не існує граматик, що спираються 
на елементи урумської мови.

До того, як ми перейдемо безпосередньо до ад’єктивних словосполучень, розгляне-
мо поняття «ад’єктив» (sıfat).

М. Ергін визначає ад’єктиви як «слова, які вказують на характер і специфіку» (Ergin 
2009, стор. 244). Тахір Нежат Генджан дає таке визначення: «ад’єктиваминазивають сло-
ва, які описують або специфікують об’єкти» (Gencan, 1979, стор. 171), а Зейнп Коркмаз 
зазначає, що це «... слова, які стоять перед іменниками і визначають їх, показують, які 
вони є, або характеризують їх з різних боків» (Korkmaz 2009 стр. 333). Тахсін Бангу-
оглу дає таке визначення: «ад’єктивами ми називаємо слова, які характеризують або 
специфікують об’єкти» (Banguoğlu, 1974, стор. 341).

 Як ми бачимо з визначень, ад’єктив повинен вказувати на характеристику (якість) 
або на наявність певних ознак. Слова «якість» (тур. nitelik) і «характеристика» (тур. va-
sıfl andırma) означають «особливість». Тобто це особливість, яка відображає особливості, 
властиві об’єкту. Слово nitelik (<niteg + lik) удавній тюркській мові має значення «на що 
схожий» (ne gibilik), «який» (nasıllık) і утворює першу групу ад’єктивів.
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ку’чу’кчохрах (ADL 76) «маленьке джерело»
бьйаз хар (НННСЗ, 129) «білий сніг»
Специфікація ж (тур. belirtme), не будучи особливістю, безпосередньо властивою 

об’єкту, дає інформацію про такі змінні, тимчасові умови, як його місце розташування, 
зовнішній вигляд і кількість. Ад’єктиви, які допомагають нам описати предмет за 
допомогою такої інформації, утворюють другу групу.

Осу. (ADL, 76) «та вода»
Йузхат (ПА-3, 95) «сто разів»
Ад’єктиви розподіляють на дві групи з точки зору їх функцій і значення, а з точки 

зору структури виокремлюють три групи: «прості», «похідні» і «складені» ад’єктиви. 
Проте, першу і другу групу можна об’єднати під однією назвою і зробити розподіл на 
дві групи: ад’єктиви-слова і ад’єктиви-групи слів. Зважаючи на те, що ця класифікація є 
однаковою для всіх типів ад’єктивів, у нашій статті у кожному пункті проводиться аналіз 
як з точки зору функцій і значення, так і з точки зору структури.

Ми торкнулися визначення ад’єктивів і тепер дамо коротку характеристику 
ад’єктивних словосполученнь (sıfat tamlamaları).

«Це група слів, де іменник визначається або характеризується ад’єктивом» – таке ви-
значення дає Лейла Карахан (Karahan 2010, стор. 48). Мухарем Ергін визначає ад’єктивні 
словосполучення так: «Ад’єктивні словосполучення – це словосполучення, утворені 
іменником і ад’єктивом» (Ergin 2009 стр. 380).

Тахсін Бангуоглу дає таке визначення: «... ад’єктив без додавання афікса ставиться пе-
ред іменником, який він визначає або характеризує, і утворює з ним конструкцію» ... Це ми 
називаємо ад’єктивною конструкцією (construction adjective). (Banguoğlu, 1974, стор. 342).

Тахір Нежат Генджан називає ад’єктивні словосполучення «іменною конструкцією» 
(ad takımı) і зазначає, що «словосполучення, до складу якого входить ад’єктив, доповне-
ний іменником або займенником, називається ад’єктивних конструкцією (sıfat takımı)» 
(Gencan, 1979, стор. 185) .

Як ми бачимо, визначення дослідників, по суті, однакові, різниця тільки у викорис-
товуваних термінах.

Тобто дві найважливіші характеристики ад’єктивів – це те, що вони передують імен-
нику і входить до складу ад’єктивних словосполучень.

ту’шен/го’зьйаш (ADL, 77) «сльоза/що падає»: ад’єктивне словосполучення
ад’єктив – іменник
назик бахан / го’злер. (ПА-5, 24) «очі/ які ніжно дивляться»: ад’єктивне 

словосполученняадъектив – имя существительное
бир / меет (НННСЗ, 129) «одна / хвилина»:ад’єктивне словосполучення
ад’єктив – іменник
Друга важлива особливість: при створенні ад’єктивних словосполучень формотвор-

чий афікс не вживається. Ні до ад’єктивної, ні до іменної частини словосполучення фор-
мотворчий афікс не додається.

Перейдемо до дослідження ад’єктивних словосполучень, виділивши кілька груп в 
залежності від типу ад’єктивів, що входять до їх складу.

А. СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ, ДО СКЛАДУ ЯКИХ ВХОДЯТЬ ЯКІСНІ 
АД’ЄКТИВИ
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Це ад’єктиви, які Мухаррем Ергін позначає терміном vasıfl andırma sıfatları (Ergin 
2009 стр. 246), Зейнеп Коркмаз називає їх nitelik sıfatları (Korkmaz 2009 стр. 361), Тахсін 
Бангуоглу – vasıfl ama sıfatları (Banguoğlu, 1974, стор. 341), а Тахір Нежат Генджан – 
niteleme sıfatları (Gencan, 1979, стор. 171).

Якісні ад’єктивів – це ад’єктиви, що відображають усі особливості, які стосуються 
зовнішнього вигляду і внутрішнього світу об’єктів. Це найбільш часто вживаний тип 
ад’єктивів.

Ад’єктивні словосполучення, які найчастіше трапляютьсяу поезії В. Кіора, – це 
словосполучення, до складу яких входять якісні ад’єктиви. Більше половини виявлених 
нами ад’єктивних словосполучень містять ад’єктиви цього типу. Велику роль у цьому 
відіграє той факт, що матеріал, який ми досліджуємо, є поезією.

Наведемо контексти ад’єктивних словосполучень, до складу яких входять якісні 
ад’єктиви.

У зв’язку з тим, що вірші складаються з коротких речень, ад’єктивних частина 
ад’єктивних словосполучень у більшості своїй представлена одним словом.

Найбільш часто автором використовуються якісні ад’єктиви, які відображають зо-
внішній вигляд об’єкта і апелюють до наших органів почуттів.

Делийкуʼчуʼк /чохрах (ADL, 76) «тече маленьке джерело» 
Куʼчуʼк/ йоллар(ADL, 76) «маленькі дороги»
бʼуйуʼкйоллар(ADL, 76) «великі дороги»
Куʼчуʼджуʼк / атешлеры(ADL, 80) «крихітні багаття»
Балабан / тайфанан(K,176) «велика родина»
Бу буʼйук / дуньйада (НННСЗ, 131) «Уцьому великому світі»
Бир куʼчуʼк / суʼгуʼтчуʼкхойарсыз. (ПА, 119)«Посадіть маленьку вербочку»
Учуп дельныз, коʼк / ханатлы (K,180) «Прилітайте, блакитнокрилі (з блакитними 

крилами)»
гоʼк—гоʼз / ахыз: (ПА-2, 142)«гей, дівчина з блакитними очима»
гоʼк / гоʼз ахыз: (ПА-2, 142)«гей, дівчина з блакитними очима»
Оʼртэй хара / боран.(НННСЗ, 129)«Накриває чорна буря»
Саг олсун о бьйаз / гуʼн, (НННСЗ, 131)«хай живе той білий день» 
Сийа / дэнызе-дэ(K,176) «Чорне море»
Хара / доʼгуʼшлер(ПА-3, 95) «Чорні війни»
гоʼк / бахыт (ПА-3, 95)«блакитний час»
Туʼрку соʼлерхара / джеллер, (ПА, 118) «Сіпівають пісні чорні вітри»
Хара / булут гоʼктэ булнур. (ПА, 118)«Чорна хмара стоїть у небі»
Хара / йерын ичнэ тамнайа(ПА, 119)«Нехай не капає у темне місце»
Бим-бьйаз / гуʼн-де олур хараных.(ПА, 120)«У світлий-світлий день буває темрява»
А мана о гоʼрнуʼр хара / таш. (ПА, 120)«Він мені показується, чорний камінь»
Тшуʼуруʼр хадэБьйаз / дал-эллер—(ПА, 118)«Змушують зробити помилку білі 

руки-гілки»
Тшуʼуруʼр хадэБьйаздал / эллер—(ПА, 118) «Змушують зробити помилку білі руки-

гілки»
Севгили олана гуʼль-бахыр.(ПА, 117)«Коханій груди-рози»
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бунда-да чох хара багран / хушлар. (ПА-2, 141)(<бунда-да чох багранхара / 
хушлар.)«Тут багато чорних крикливих птахів»

Тоʼклен шарапал / хан гоʼрнуʼр. (ПА, 118)«Пролите вино виглядає як червона кров»
Хуру / чоʼлдэ. (ADL, 76) «У сухій пустелі»
Чоʼлуʼн /орта бир йэрнэ-дэ(K,176) «Посеред (усерединному місці) пустелі»
Гоʼруʼмсуʼз / йэрлерэ, узага мен дездым, (НННСЗ, 131) «Я мандрував по небачених 

місцях, по далеких краях» 
Эллерны чек—бом-бош—бирнэ дэгмесын. (НННСЗ, 127) (<бом-бош / эллер) «За-

бери свої порожні руки, нехай вони ні до кого не торкаються»
Узах / йерде йарем оʼкнуʼр(ПА, 118)«У далекому місці побивається моя кохана»
Тынчихли / йэр. (ПА-2, 141) «Тихе місце»
О, берететли / йэр. (ПА-2, 141)«То – багате місце»
Узах-йер-хызыэль узатый— (ПА-5, 25) «Дівчина, що прийшла здалеку, простягає 

руку» 
атэш/ дудахларым,(ADL, 77)«Мої вогняні губи»
Йапрах туʼшей кычирдаихлы сеснэн. (НННСЗ, 127)«Лист падає з шелестом (зі 

звуком шелесту)»
Азыр мен багырмаа чанны / сеслернэн— (НННСЗ, 133)«Я готовий кричати 

дзвінким голосом»
У тюркських мовах при додаванні до дієслова деяких афіксів воно втрачає свої 

властивості дієслова і набуває властивостей прикметника. Наведемо приклади 
словосполучень з якісними ад’єктивами, які ми називаємо дієприкметниками (sıfat-fi ller) 
і які виражають дію:

туʼшен/ гоʼзьйаш(ADL, 77)«падаюча сльоза»
дечен/ исан, ичипсоʼлер(ADL, 77) «людина, яка проходить»
Дельмейэн/ аскерлерын—йолларыузах.(ADL, 80)«Шляхи солдат, які не прийшли, 

довгі».
Дечен / вахыт — дэрен / гуʼздэ буʼйкмуш. (НННСЗ, 127)«Минаючий час більше, ніж 

глибока осінь».
Дэ шит учан / йапрахларын сеслеры. (НННСЗ, 127)«Послухай голоси листя, що 

летить»
оʼлен / айахташма(НННСЗ, 129)«моєму померлому другові»
...Тутунмайан / хырсыз.(НННСЗ, 129)«неспійманий крадій»
Ичлен / шарапаугу гоʼрнуʼр.(ПА, 118)«Випите вино здається отрутою».
Тоʼклен / шарапАл-хан гоʼрнуʼр. (ПА, 118)«Пролите вино здається червоною 

кров’ю».
бунда-да чох хара багран / хушлар. (ПА-2, 141)(<бунда-да чох багран / хара 

хушлар.)«Тут багато кричущих чорних птахів»
Чалланыр о суʼгуʼт /аглайан,(ПА, 119)(<Чалланыр оаглайан / суʼгуʼт) «Та плачуча 

верба біліє»
Також нам трапилися приклади словосполучень, що містять якісні ад’єктиви, які не 

апелюють до органів почуттів і надають інформацію про стан об’єкта: 
Дэ мены йены / достларнан, (K,176)«Скажи про мене своїм новим друзям»
Душманнарын йаман / ханнан(K,176)«З поганої крові ворогів»
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Ийи / йуваш / лафнан. (K,176)«Хороша повільна мова»
Себепли соʼзлернэн, (K,181)«обґрунтовані слова»
чох хуватлы / Севдам?! (НННСЗ, 133)«дуже сильна моя любов»
йуксек /библийалардан(НННСЗ, 133)«Божественні Євангелія»
Саг / йылдыз авчма булунур, (ПА, 120)«Жива зірка знаходиться у моїй долоні»
Буʼйуʼк ичлернэ хасавет. (ПА-3, 94)«В душі у них велика печаль»
Балларымындерчек / гоʼзлер. (ПА-5, 22)«Правдиві очі моїх дітей»
Хара / лафын чалгы джанма дэгер... (ПА-5, 22) «Звук поганого слова зачіпає мою 

душу»
Ах менымтамаша / сучум. (ПА-5, 25)«Ах, моя видовищна вина»
Найбільша кількість ад’єктивних словосполучень, до складу яких входить ад’єктивна 

група, трапилась нам саме серед ад’єктивних словосполучень з якісними ад’єктивами.
Отларым йанан атэшсиз.(ПА-3, 94)(<атэшсиз йанан / oтларым) «Мої трави, пала-

ючі без вогню»
Ах, ийи,назик бахан / гоʼзлер. (ПА-5, 24)«Ах, очі, що дивляться добре, ніжно»
Чох агыр / йабан. (ADL, 76) «дуже тяжка чужина»
Нэ сен эттын, чох хуватлы Севдам?! (НННСЗ, 133)«Що ти зробило, моє дуже силь-

не кохання»
Оʼле сифты бьйаз хар туʼшен(НННСЗ, 129)(<хар туʼшен /сифтыОʼлебьйаз)«Її 

обличчя біле, як падаючий сніг»
Тьйат дибик сен алмайан / гуʼзь йапрах йахаджах. (ПА, 123)«Не взяте тобою 

осіннє листя буде падати, як папір»
Севгилимин Гоʼк-туʼс / гоʼзьйаш. —«блакитного кольору сльози моєї улюбленої».
В. СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ, ДО СКЛАДУ ЯКИХ ВХОДЯТЬ ВІДНОСНІ 

АД’ЄКТИВИ
Термін «відносні ад’єктиви» (belirtme sıfatları) – це загальний термін, який 

використовується усіма фахівцями з граматики, перерахованими нами вище (Ergin 
2009 стр. 246), (Banguoğlu, 1974, стор. 341), (Gencan, 1979, стор. 172 ), (Korkmaz 2009 
стр. 385). Відносні ад’єктиви – це ад’єктиви, які описують об’єкт, використовуючи 
характеристики, які не є властивостями самого об’єкта. Вони описують його, вказуючи 
на нього за допомогою чисел, питальних слів чи абстрактно.

Відносні ад’єктивів можна розділити на чотири групи.
1. Словосполучення з вказівними ад’єктивами
Т. Бангуоглу використовує для таких ад’єктивів термін gösterme sıfatları (Banguoğlu, 

1974, стор. 351), М. Ергін (Ергін 2009, стор. 247) і Т. Н. Генджан (Gencan, 1979, стор. 
172) називають їх işaret sıfatları, З. Коркмаз використовує обидві назви işaret (gösterme) 
sıfatları(Korkmaz 2009 стр. 385).

Вказівні ад’єктиви – це ад’єктиви, що вказують на місце розташування об’єкта. 
Словосполучення, до складу яких входить цей тип ад’єктивів, посідають третє місце за 
частотою вживання у поезії В. Кіора.

Наведемо приклади ад’єктивних словосполучень, що містять вказівні ад’єктивів-
слова:

о / суавгутатыйды, (ADL, 76)«Та вода була на смак, як отрута»
О / субуʼнгуʼр. (ADL, 76)«Та вода жур-жур»
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Саг олсун о / бьйаз гуʼн, мен сены гоʼрдуʼктэ, (НННСЗ, 131)«Хай буде благословен-
ним той білий день, коли я побачив тебе»

Бу / буʼйук дуньйада — чох исан хайырсыз...(НННСЗ, 131) «У цьому великому світі 
багато мерзенних людей»

Йасы — о / йаландан! (НННСЗ, 129)«Його засмучення через ту брехню»
Бу / дунаʼ— исана беретет.(ПА, 117)«Цей світ – достаток для людей»
О / суʼгуʼт кичкенэ олдухта, (ПА, 119)«Коли та верба була малесенькою»
О / суʼгуʼт йаваштан оʼседжек...(ПА, 119)«Та верба потихеньку виросте»
Чалланыр о суʼгуʼтаглайан,(ПА, 119)(<Чалланыр о / аглайан суʼгуʼт)«Та плачуча 

верба побіліє»
эр бир ший бу/ йэрдэ, (ПА, 123)«Все у цьому місці»
Ама—нас ощалыдыр бу / дуньйа.(НННСЗ, 133)«Який же хороший цей світ».
О / берететли йэр. (ПА-2, 141)«Та багата місцевість»
У досліджуваних текстах нам не трапилось контекстів з ад’єктивними словосполу-

ченнями, де вказівні ад’єктиви були б виражені группою слів.
2. Словосполучення з ад’єктивами-числівниками
Це ад’єктиви, для яких усі фахівці з граматики використовують один і той же термін 

(Banguoğlu, 1974, стор. 353), (Ergin 2009, стор. 249), (Gencan, 1979, стор. 172), (Korkmaz 
2009, стр. 387).

Це ад’єктиви, що надають інформації про кількість об’єктів. Їх можна розділити на 
п’ять груп. 

Словосполучення з кількісними числівниками
Це ад’єктивb, для яких всі фахівці з граматики використовують один і той же термін 

(Banguoğlu, 1974, стор. 353), (Ergin 2009, стор. 249), (Gencan, 1979, стор. 172), (Korkmaz 
2009, стр. 387).

Наведемо приклади ад’єктивних словосполучень, що містять кількісні 
числівники-слова:

Бир/ эрадам(ADL, 76) «один чоловік»
Ах, айакташ бир / менутлык(НННСЗ, 129) «Ах, мій друг на одну хвилину»
Бир / куʼчуʼк суʼгуʼтчуʼкхойарсыз. (ПА, 119) «Ви посадите одну маленьку вербочку»
уʼч / хат саг ол, оʼле мен туʼшнуʼйум. (ПА-2, 142) «Будь тричі (три рази) здоровий 

(спасибі тобі), я так думаю»
мен йуз / хатэллернэн гоʼке коʼтэрыйим: (ПА-3, 95)«Я сто разів підіймаю руки до 

неба»
У досліджуваних текстах нам не трапилось контекстів з ад’єктивними словосполу-

ченнями, де числівники були б виражені групою слів.
Словосполучення з порядковими числівниками
Це ад’єктиви, для яких всі фахівці з граматики використовують один і той же термін 

(Banguoğlu, 1974, стор. 354), (Ergin 2009, стор. 250), (Gencan, 1979, стор. 175), (Korkmaz 
2009, стр. 391).

Наведемо приклади ад’єктивних словосполучень, що містять порядкові 
числівники-слова.

Нам трапився тільки один контекст з використанням ад’єктивних словосполучень, 
до складу якого входить ад’єктив, що надає відомості про черговість об’єкта. Необхідно 
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визнати, що цей ад’єктив не є власне лічильним словом. Це ад’єктив «останній», який 
входить до цієї групи, бо він вказує на черговість. (Korkmaz 2009, стор. 391).

Гуʼзуʼн сонти сыджагысы халтрай. (НННСЗ, 127)«Тремтить останнє тепло осені»
У досліджуваних текстах нам не трапилось контекстів з ад’єктивними словосполу-

ченнями, де порядкові числівники були б виражені групою слів.
Словосполучення з розділовими числівниками
Т. Бангуоглу використовує для таких числівників термін üleme sıfatları (Banguoğlu, 

1974, стор. 354), інші лінгвісти називають їх üleştirme sıfatları (Ergin 2009 стр. 251), (Gen-
can, 1979, стор. 176), (Korkmaz 2009 стр . 391).

Це ад’єктиви, що мають значення поділу, розподілу. У досліджуваних нами текстах 
ии не знайшли прикладів, які містять даний тип ад’єктивів.

Словосполучення з дробовими числівниками
Це ад’єктиви, для яких всі фахівці з граматики використовують один і той же термін 

(Banguoğlu, 1974, стор. 355), (Ergin 2009, стор. 252), (Gencan, 1979, стор. 177), (Korkmaz 
2009, стр. 392).

Це ад’єктиви, що описують частини об’єктів. Нам не трапились контексти з ними в 
проаналізованих зразках тексту.

Словосполучення зі збірними числівниками
Це ад’єктиви, для яких всі фахівці з граматики використовують один і той самий 

термін (Banguoğlu, 1974, стор. 356), (Ergin 2009, стор. 252), (Gencan, 1979, стор. 177), 
(Korkmaz 2009, стр. 393).

Це ад’єктиви, що виражають єдність, близькість між об’єктами, кількість яких 
перевищує один. У досліджуваних нами текстах не виявлені.

3. Словосполучення з ад’єктивами невизначеності
Т. Бангуоглу називає їх belirsiz sıfatlar (Banguoğlu, 1974, стор. 356), М. Ергін (Ergin 

2009 стр. 254) і З. Коркмаз (Korkmaz 2009 стр. 395) використовують термін belirsizlik 
sıfatları, а Генджан (Gencan, 1979, стор. 177) називає їх belgisiz sıfatlar.

Це ад’єктиви, які не дають конкретної інформації або дають недостатню інформацію 
про об’єкт.

Ад’єктивні словосполучення, до складу яких входять ад’єктиви невизначеності, 
займають друге місце завживаністю серед усіх ад’єктивних словосполучень.

Наведемо приклади ад’єктивних словосполучень, до складу яких входять 
ад’єктиви невизначеності-слова:

Менчох/ чохрахгоʼрдуʼм...(ADL, 76)«Я бачив багато джерел»
меназ/ йаманолдум. (ADL, 76)«Мені стало трохи гірше»
Чох / агыр йабан. (ADL, 76)«Чужина – це дуже важко»
Дэ бир / вахыт (ADL, 76)«Скажи одного разу»
Сен ошна дельме бир / шийнэ, (ADL, 77)«Ти не подобайся нічому»
Чоʼлуʼн орта бир / йэрнэ-дэ(K,176) «Посеред полів (в одному місці посеред полів)»
Олар чох / гариблер, (K,180)«Вони дуже дивні»
Хуртоза чох / хач верыйлер. (K,180)«Ісусу віддають багато хрестів»
Чох / исан мен гоʼрдʼум (НННСЗ, 131)«Я бачив багато людей»
бек / чохлафеттым.(НННСЗ, 131) «Я багато розмовляв»
чох / исан хайырсыз...(НННСЗ, 131) «Багато людей – шалапути»
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эн/ йаманнарначыхаджам. (НННСЗ, 133) «Я дійду до найгіршого»
чох / хуватлы Севдам?! (НННСЗ, 133)«Моя дуже сильне кохання»
Эр / гуʼзьдэ йапрахлар туʼшеджек...(ПА, 119)«Щоосені листя будуть падати»
эр бир / ший бу йэрдэ, (ПА, 123) «Все (кожна річ) тут»
эр / бир / ший бу йэрдэ, (ПА, 123)«Все (кожна річ) тут»
Олар биздэ бек / чох сеслийды. (ПА-2, 141)«Вони у нас були дуже гучними»
Чох / йалан уйдурдулар. (ПА-2, 141)«Вони вигадують багато неправди»
От сесшитмейе эр / теретын (ПА-3, 94) «Щоб голос трави не було чутно кожного 

разу»
Тахым / суʼч меным (ПА-5, 25)«Вся вина моя»
олар бек чох / агыр. (ПА-5, 25)«Вони дуже складні (з ними важко порозумітися)»
олар бек / чох агыр. (ПА-5, 25)«Вони дуже складні (з ними важко порозумітися)»
Мен-дэ чох / терэ стихлер йахтым. (ПА-5, 25)«Я багато разів спалював вірші»
чох / хатэ гоʼрдуʼн. (ПА-5, 25)«Ти дуже неправильно побачив»
Наведемо приклади ад’єктивних словосполучень, до складу яких входять 

ад’єктивиневизначеності-групи слів:
эр бир / ший бу йэрдэ, (ПА, 123)«Все (кожна річ) тут»
Гоʼзйашбир / вахыт ахмасын. (ПА-3, 95)«Щоб ніколи не текли сльози»
Мен раат оламаджам бир / вахыттэ,(ПА-3, 95)«Я ніколи (ні у який час) не зможу 

бути спокійний»
4. Словосполучення з ад’єктивами-питальними словами
Це ад’єктивів, які визначаються однаково всіма дослідниками граматики (Banguoğlu, 

1974, стор. 352), (Ergin 2009 стр. 252), (Gencan, 1979, стор. 179), (Korkmaz 2009 стр. 393).
Це ад’єктиви, відповіддю на які є означення, і які спрямовані на виявлення атрибутів 

об’єктів.
Наведемо приклади ад’єктивних словосполучень, до складу яких входять питальні 

слова:
нас / ощалыдыр бу дуньйа.(НННСЗ, 133)«Який же хороший цей світ»
Нахадар / туʼш. (ПА-2, 141)“Скільки снів”
Дэ нас / гуʼзел туʼшлер! (ПА-2, 141)«Скажи, какой хороший сон!»
Нас / аздуньйа да бу лазымдыр. (ПА-3, 94)«Як мало потрібне це у світі»
У досліджуваних текстах ми не виявили контексти з групами питальних слів.

Висновки:
Поезія В. Кіора являє собою унікальний матеріал для вивчення мови, цінний ще тим, 

що існує тільки обмежена кількість творів урумською мовою.
Досліджуючи вірші Валерія Кіора, можна побачити, що, як і у всіх тюркських мовах, 

тут широко використовуються ад’єктивні словосполучення.
Зважаючи на те, що аналізовані нами тексти є поезією, ад’єктивна частина слово-

сполучення в основному представляє собою одне слово. Нам трапилось мало ад’єктивів, 
виражених групою слів. Найбільш вживані типи ад’єктивних словосполучень – це сло-
восполучення, до складу яких входять якісні ад’єктиви і ад’єктиви невизначеності. Та-
кож ми виявили декілька ад’єктивних словосполучень, що включають в себе вказівні 
займенники і числівники.
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У поезії В. Кіора найбільш часто вживаються ад’єктивні словосполучення, до складу 
яких входять якісні ад’єктиви. Більше половини виявлених нами ад’єктивних словоспо-
лучень містять даний тип ад’єктивів.

Найбільша кількість словосполучень, ад’єктивна частина яких виражена групою 
слів, трапилась нам серед ад’єктивних словосполучень з якісним ад’єктивом.

Ад’єктивні словосполучення з ад’єктивом невизначеності займають друге місце за 
вживаністю.

Ад’єктивні словосполучення з вказівними ад’єктивами стоять на третьому місці за 
вживаністю у поезії В. Кіора.

Нами не було виявлено прикладів ад’єктивних словосполучень, до складу яких вхо-
дять дробові, збірні і розділові числівники.

Зважаючи на те, що урумська мова належить до тюркських мов, спостерігається 
схожість у вживанні ад’єктивів. Немає ніяких розбіжностей і невідповідностей у 
класифікації з позиції турецької мови.
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ВЗГЛЯД НА АДЪЕКТИВНЫЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ В СТИХАХ ОСНОВАТЕЛЯ 
СОВРЕМЕННОЙ УРУМСКОЙ ПОЭЗИИ ВАЛЕРИЯ КИОР

В синтаксисе всех тюркских языков, в том числе и урумского, одним из наиболее 
часто применяемых типов словосочетаний является адъективное словосочетание 
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(sıfat tamlamaları). Основная функция адъективов – предоставить объяснения или 
информацию о существительных, перед которыми они стоят. По этой причине они 
постоянно сочетаются с существительными и образуют словосочетания. В нашей 
статье мы исследуем и проанализируем поэзию Валерия Киор, которого можно назвать 
основателем современной урумской литературы и одним из ее представителей. За основу 
мы возьмем исследования синтаксиса турецкого языка, потому что не существует 
грамматик урумского языка, написанных самими урумами.

Ключевые слова: урумский, турецкий, адъективные словосочетания, поэзия, 
синтаксис.

Sevim Salih, advanced student
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ADJECTİVAL PHRASES İN POETİC WORKS BY VALERY KİORA
In the syntax of the Turkic languages, including Urums one of the most commonly used 

types of phrases are adjectival phrases (sıfat tamlamaları). Adjectivals’ main function is to 
provide an explanation or information about nouns, before which they stand. For this reason, 
they always combine with nouns to form phrases. In this article we will explore and analyze the 
poetry by Valery Kiora, which can be called the founder of modern Urum literature and one of 
its representatives. As a basis we shall study the Turkish language syntax, because there is no 
language grammars of Urums written by Uruma.

Key words: Urum, Turkish, adjective phrases, poetry, syntax, phrases.
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ПРОЯВЛЕНИЕ ПАРЦЕЛЛЯЦИИ В ТЕКСТАХ ЭССЕ

В тексте эссе можно столкнуться с различными языковыми явлениями. Многие 
из них связаны с мыслительно-языковыми процессами. Таковым является синтактиче-
ское явление, называющееся парцелляцией. Оно возникает в разговорной речи. Одним 
из существенных отличительных признаков синтаксиса разговорного языка является 
планирование, естественность, линейное развитие и спонтанность речи – сохранение 
«необусловленных» изменений.

Содержание явления парцелляции раскрывается на почве разделения речи и языка.
Это явление различает фрагменты разговора в качестве речевой единицы. Эти от-

рывки, состоящие из соединительных и соединяющихся частей, придают текстам эссе 
особую красоту, ряд дополнительных рассуждений, неожиданно, внезапно возникшие в 
тексте мнения формируют двупланные или многоплановые синтактические конструк-
ции. Главная мысль концентрируется в основном разговоре. Парцеллы продолжают ос-
новную мысль. Дополнительная информация отражается в парцеллах. Основная фраза 
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в семантическом разрезе несет автосемантический характер, а соединения обладают 
синсемантическим значением. В сравнением с первым явлением, второе обладает боль-
шей интенсивностью.

Ключевые слова: парцеллы, явление парцелляции, конструкции соединения.

«Парцелляция» − это деление на парцели, то есть членение на маленькие части. Но-
вый термин латинского происхождения «parcelatio» (деление, членение) и «parcelle» (с 
французского «префикс») являются многозначными. В синтактическом учении, в экс-
прессивном синтаксисе (этот термин используется также и в экономике – İQ) – фигура 
речи, приложение, с точки зрения интонации разделяется на независимые отрезки. Это 
разделение порождает парцелляцию в языке и его синтаксической структуре.

В результате данного процесса формируются соединения. Нужно учесть, что синтак-
сическая модель, до того, как разделиться, представляет собой полное предложение. Ме-
тодом превращения можно вернуть в прежнее состояние язык и парцеллы, обладающие 
схожей структурой на уровне речи (1, с. 36).

Парцелляция подразумевает проявление с синтагмами – несколькими речевыми еди-
ницами общения в предложении – синтаксической единицы, порождающей структурную 
семантику в языке (3, с.17). 

Парцелляция основывается на том факте, в процессе разговора синтаксические 
единицы, разделенные на члены со структурно-семантической точки зрения, формиру-
ются в едином предложении и приложенных фразах. Основное предложение называет-
ся базисным, а приложенные фразы – парцеллами. На основании теории актуального 
членения предложения базисное предложение соответствует теме, а парцелла – реме, 
поскольку в расчлененных синтактических единицах рема (парцелла) служит разъясне-
нию мыслей, которые не доведены полностью в теме (базисном предложении) и требуют 
дополнительного истолкования. Свободная орфоэпия, отделяясь от основного предло-
жения, приводит к актуализации, и это состояние обуславливает выступление парцеллы 
в качестве темы. Как становится ясным, основная функция парцеллы в текстах эссе со-
стоит из воссоединения выраженной в предложении мысли с семантико-синтаксической 
точкой зрения (4, с.103-105).

Говоря о синтаксических особенностях эссе нужно особо проанализировать этот 
факт. Можно сказать, что тексты эссе базируются именно на нем.

В текстах эссе конструкции парцелляции проявляются на почве экспрессивных ка-
тегорий. В текстах эссе они содержат текстовые и стилистические аспекты. Тексты эссе 
являются образцом экспрессивной речи, поэтому в этой речи парцелляция выполняет 
различные стилистические и текстовые функции. В данных речевых отрезках парцелля-
ция регулярно выступает в качестве элемента стилистической конвергенции. Парцеллы 
активно участвуют в выражении текстовых категорий. Л. Максимов отмечает, что пар-
целляция играет значимую роль в композиции общих текстов и сложных синтаксических 
конструкций. Сюда относится и функция оценки парцелляции (5, с.82). 

 Конструкции парцелляции обладают различными типами и конструкциями: 
1) функция информации и воздействия; 2) развлекательная функция.

Признак экспрессивности является значимым качеством для стиля эссе. На синтак-
сическом уровне экспрессивность проявляется посредством различных экспрессивных 
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конструкций – цепные нормативные предложения, сегментация, расширенные лексиче-
ские повторы, инверсия, промежуточные конструкции, периоды, эллипсис, параллелизм 
и т.д. Парцелляция – это выделение, расчленение предложения, согласно интонации. 
Парцелляция рассматривается как актуальный вопрос лингвистики и стилистики. Ээто 
касается следующих вопросов: универсалии речи, экспрессивность, замена типов про-
зы (иерархический тип актуализации), объем аналитизма, преобразование разговорной 
речи в письменную (парцелляция иногда как универсальное средство адаптируется в 
разговорную систему речи (6, с 9), превращается в компромиссный компакт передачи 
информации (7, с. 281)).

На фоне прочих стилистических факторов парцелляция имеет особое место в тек-
стах эссе, возникают: обособление, интеграция, антипарцелляция, смешение различных 
типов предложений, неполное предложение и эллипс, сегментация и нормативные пред-
ложения, дополнения, промежуточные конструкции и т.д. 

Парцелляция – многоаспектный фактор. Эти аспекты тесно связаны между собой: 
лексико-семантический, грамматический, структурный, коммуникативный (аспект ак-
тивного членения), классификационный, функциональный (аспект выполнения функ-
ций), жанрово-стилистический, экспрессивно-стилистический, риторический, психо-
лингвистический, интонационное-ритмический, пунктуационный, диахронический, 
культурно-речевой, лингвокультурологический, текстовый и прочие аспекты.

Ингерентная функция парцелляции создает новый рематический центр. Этот фак-
тор, наблюдаемый на синтаксическом уровне, обладает богатыми структурно-семанти-
ческими признаками.

Парцелляция является конструкцией экспрессивного синтаксиса, независимым от-
резком. Расчленяется на составные части. Автором этого термина (дислокация) является 
швейцарский лингвист Шарль Барри. Параллельные конструкции обладают двучленной 
структурой: основная часть и часть парцелляции. В контексте касается специальной 
структуры. В художественных текстах парцелляция проявляется 4 функциями: 1) описа-
тельная; наглядность, ясность, точность, воплощение; 2) характерологическая; 3) эмоци-
ональная − выделение, выбор, различение; 4) экспрессивно-грамматическая.

Функция наглядности имеет ряд целей: 1) задержка, замедление для создания эф-
фекта; 2) выделение подробностей в общей картине; 3) существенное выделение, в том 
числе, наглядность, ясность, которые конкретизируют художественный образ; 4) сила 
усилительного контраста в результате возникновения неожиданной паузы.

Характерологическая функция представляет собой повторное отображение, воспро-
изведение, представление субъекта и персонажа: 1) выражение посредством перифери-
ческого воссоединения характерно для устно-разговорной речи; 2) воссоединительная 
интонация, включенная в речь; 3) создание посредственной речи в контексте; 4) нагляд-
ность во внутренней речи, внутренняя речь характеризует состояние субъекта.

 Функция эмоционального выделения и различения проявляется в результате уси-
ления чувственно-эмоционального состояния, эмоции. Здесь дифференцируются два 
фактора: a) парцелляция усиливает эмоциональные фразы; b) парцелляция не выражает 
конкретные эмоции, компоненты обладают оценивающими свойствами.

Экспрессивно-грамматическая функция, выполняемая парцелляцией, служит выра-
жению каких-либо синтаксических отношений. 
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В текстах эссе изменение места компонентов синтаксиса и сверхфразовых единиц 
проявляется в двух формах: 1) в форме инверсии; b) в форме парцелляции. Выходя за 
границы конструкций, вместе с соединяющим звеном – парцелляцией, создает различ-
ные части речи, сверхфразовые единицы.

Парцелляция, наряду с прочими текстовыми материалами, может создавать и тек-
сты эссе. А. Абдуллаев, говоря о роли парцелляции в организации текста, пишет: «в 
построении микротекстов парцелляция проявляется в виде выхода за рамки базисного 
предложения, при этом парцелляция актуализируется на мощной позиции определения. 
Актуальная часть состоит из определения и воссоединяется с предыдущим предложе-
нием заново. Воссоединяющаяся часть выступает в качестве неполного предложения, 
состоящего из определения» (8, с.43 (190 s.). 

Конструкция, подвергнутая парцелляции в текстах эссе, должна рассматриваться в 
качестве варианта речи едино расчлененного предложения языкового варианта. В ре-
зультате вышеуказанного фактора не нарушается связь между базисным предложением 
и парцелляцией. Обе структуры – полное предложение и парцелляция, в зависимости 
от количества высказываний, формируют фразы, состоящие из одной или нескольких 
синтаксических единиц. Например, в этом году осень пришла в полную мощь, не пред-
упредив (языковой вариант). В этом году осень пришла так, с грустью, не предупредив 
(речевой вариант).

Подход к предложению, подверженному вышеуказанному фактору, в текстах эссе как 
конструкция, обладающая полной единицей фразы, показывает наличие синтаксической 
связи между базисным предложением и парцелляцией. Парцелляция, являющаяся таким 
расчлененным компонентом фразы как независимая синтагма, может восстановиться в 
базисное предложение и таким образом может возникнуть шанс построения синтакси-
ческой связи с различными членами предложения как в парцелляции, так и в базисной 
конструкции. «Если в таком случае в структуре предложения место парцелляции занято, 
он заполняет пробелы и получает полномочия как член предложения» (9, s.19 s.)

Нам кажется, что парцелляция возникает как результат универсальной традиции 
языка в направлении создания более простых синтаксических единиц. Упрощение струк-
туры предложения – это не последняя функция парцелляции, в основе этого фактора ле-
жат специальные семантические и стилистические моменты придаточных предложений. 
В результате, парцелляция основного предложения в большинстве случаев вынуждена 
нести главный семантический груз сложноподчиненного предложения. Данный фактор 
оказывает содействие выделению с стилистически-нормативной точки зрения придаточ-
ного предложения, превращающегося в семантический центр фазы. Предложения, под-
вергнутые парцелляции, обладают более эмоциональными оттенками, упрощают речь, 
освобождают базисное предложение от тяжелого информационного груза, дают возмож-
ность полного и эмоционального выражения необходимой мысли, с присоединением 
основной фразы в потоке речи, увеличивает силу его воздействия. Например: клубок 
моих мыслей размотан в различных направлениях. Человек, начиная с самого рождения 
и до самой смерти меняется из года в год. То становится узником своих претензий, жела-
ний и страсти, то становится покорным и смиренным. А птица удод, которая упомянута в 
священном Коране как гут-гут, остается неизменной. Как ее предки, первые представите-
ли этого рода. Она не увеличивается и не уменьшается. Ее рост, походка, осанка, цвет, 
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великолепный венец, не присущий другим пернатым, пестрые крылья… одним словом, так, 
как создал ее Творец (Али Ильдрымоглы. Удод. Эсса.525-я газета, 21 июля 2012, с. 28). 

В текстах эссе парцелляция возникает в результате разделения части в составе слож-
носочиненного предложения. Например : Мысли расходятся, доли делятся, и чувства 
текут словно дождь. Как разрушаются облака на небе. (Али Рза Халафли. Мука-горечь 
слов, милее сладкого, или «Шах Хатаи – твое горе нескончаемо» (Эссе). – «Литературная 
газета», 10 март 2006 года, № 10 (3501).

Парцелляция в текстах эссе проявляется в качестве определителя одного члена в ба-
зисном предложении: На плечах этого мира лежит груз. Груз мучений (там же). В Самар-
канде есть один мавзолей. «Шахи-Зинде», что означает «живой шах, вечный правитель» 
(там же).

 В текстах эссе соединяющаяся часть несет объяснительный характер: железная ло-
гика бабушек основана на словах. Противостояние белого и черного барана...(там же).

Эти строки также принадлежат Набати. Один из тех, чье имя на протяжении долгих 
лет вспоминается изредка. Один из тех, кто застыл перед памятником под названием 
слово (там же).

Мы дали имя этой каменной плите. Трибуна Мамеда Араза (там же)
В письме, оторванном от чувствительного мира поэта, стих под названием «Скала 

Мамеда Араза» превратился для меня в воспоминания. Это письмо хранится у меня по 
сей день. Письмо, написанное в стиле дяди Мамеда ...(там же)

Это верность Эльдара. Слову и вечной школе Мамеда Араза (там же).
Да, огонь оповещает о горящем пламени – из пламени слов (там же)
Поток белого света проходит через сердце каждого. Свет, ломающийся в борьбе с 

ветрами перемен, может быть в борьбе с потоком черного света (там же).
Потому что, если в человеке есть искра, он обязательно загорится. Ну что сказать, 

может быть... (Вюсаля Умидвар. Корабль желаний. Газета «Кредо», 8 апреля 2006 года, 
с.13)

Однако, в этих записях, где я поделилась своими чувствами, я не осмелилась слова 
моего сердца передать в сложной форме. Они попросту кружились вокруг моих мыслей. 
Будто садовник кружится вокруг цветка, который он вырастил своими руками. По-
моему, чтобы утешить меня (Вюсаля Умидвар).

В текстах эссе, парцелляции, соединяющиеся с основным предложением, состоят из 
ряда частей. Например, упомянутая в священном Коране птица удод – собеседник проро-
ка Сулеймана, может быть пришла чтобы поздравить с грядущим восьмидесятипятиле-
тием пожилого мастера пера… чтобы выразить человеку свое почтение. К совершенному 
человеку, которого в дневное время Диоген искал с лампой в руках. К человеку, который 
навещает меня по возможности, интересуется моими проблемами, разделяет мои го-
рести, который не обделяет вниманием трещины на стенах моего дома. К человеку, 
которому я не помогал, не делал ему добро и не проявлял уважение... (Али Ильдырымо-
глы, там же, с.17)

Продолжительные парцелляции проявляют в эссе «Удод» колоритную форму линг-
востилистических параметров, необъятность возможностей выражения языка.

Таким образом, парцелляция в текстах эссе создаются на основе доведения до внима-
ния особенностей, обуславливающих рациональное развитие событий, подчеркивающих 
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новшество фраз. В результате данного происшествия в основных предложениях между 
воссоединяющимися частями имеется продолжительный промежуток, и парцелляции 
выступают в качестве значимого средства, порождают эмпатический механизм речи.

Исследование парцелляций по текстам эссе можно считать существенно важным как 
исследование, проведенное в направлении выявления в систематический форме синтак-
тической структуры азербайджанского языка важнейших категорий языковых типологий.

Этот фактор, общие стороны которого были нами изучены, играет значимую роль 
в организации текста. Изучение данных вопросов в структурно-семантическом аспекте 
полезно с точки зрения выявления лингвистической природы техники построения тек-
стов эссе и текстового синтаксиса.

Наконец, наличие соединительных конструкций и неполных предложений, возни-
кающих в качестве результата данного фактора, расширяют всестороннее исследование 
специального вида синтаксической связи в сфере текстов эссе. 
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ВИЯВЛЕННЯ ПАРЦЕЛЯЦІЇ У ТЕКСТАХ ЕСЕ 
У тексті есе можна зіткнутися і різноманітними мовними явищами. Багато з них 

пов’язано з розумово-мовними процесами. Таким є і синтаксичне явище, що називається 
парцеляцією. Воно виявляється у розмовному мовленні. Одним із суттєвих характерних 
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ознак синтаксису розмовного мовлення є планування, природність, лінійний розвиток і 
спонтанність мовлення – збереження «необумовлених» змін. 

Зміст явища парцеляції розкривається на базі розділення мови і мовлення. 
 Ключові слова: парцели, явище парцеляції, конструкції сполучення. 

Gurbanova I.

MANIFESTATION OF PARCELLISATION EVENT IN ESSAY TOPICS
Various kinds of language events may be met in essay topics. Most of these events are 

related to the thought-language process. One of these events is the syntactical event called 
parcellisation. This event is occurred as appearance of speaking language. One of signifi cant 
differentiating signs of speaking language syntax is pre-planning of speech, its simplicity, lin-
ear development and spontaneity, protection and preserving of “unconditional” variability.

Content of parcellisation event is opened on the basis of differentiating of speech and 
language.

Key words: parcellisate, parsellisation event, connection constructions.
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СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЗВУКОВЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В СЛОВАХ 
(НА МАТЕРИАЛЕ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ЯЗЫКА)

 
Способ выражения иностранных слов в азербайджанском языке в различной среде 

и ситуациях обладает различными стилистическими особенностями. В художествен-
ном произведении для характеристики образа, создания комического эффекта писатель 
использует фонетически искаженные иностранные слова и даже некоторые трудно-
выговариваемые слова. В действительности, данный языковой факт отличается от 
«народной этимологии». В статье на основе конкретных фактов и примеров из худо-
жественной литературы анализируются и разъясняются стилистические возможно-
сти звуковых изменений в словах в азербайджанском языке.

Ключевые слова: народная этимология, заимствованное слово, комический эффект, 
паронимическая аттракция, фонетическая стилистика, стили произношения, экспрес-
сивность.

Как известно, фонетика подчинена действию особых законов, действующих не 
повсеместно, а в пределах определенного языка или группы родственных языков и в 
пределах определенного времени. Фонетические законы – это чисто языковые вну-
тренние законы функционирования и развития звуковой материи языка, управляющие 
как устойчивым сохранением, так и регулярным изменением его звуковых единиц. 
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Фонетико-акустические особенности какого-либо языка обусловливают возникновение 
различных фонетических явлений. Эти законы управляют живыми фонетическими про-
цессами, аллофонным варьированием, живыми позиционными чередованиями. Такое 
варьирование обусловлено фонетическим окружением и действует, в принципе, посто-
янно во всех словах, у всех представителей данного языкового коллектива.

Азербайджанский язык, будучи одним из древних и богатых языков, обладает ши-
рокими возможностями, среди которых особо следует выделить возможность фонетико-
акустического выражения. Академик Л.Щерба, говоря о разных стилях произношения, 
указывает, что, произношение вариантов слова зависит как от психологических, так и 
от физиологических факторов (13, 21-25). Стилистические особенности произношения 
представляют широкие возможности для реализации различных целей в художествен-
ном языке. В этой связи среди явлений в стилях произношения азербайджанского языка 
важнейшим фактором является создание слов с новым значением путем изменения зву-
ков в соответсвующей ситуации. Такие чередования в лингвистике называются фонема-
тическими чередованиями (16, 83).

В азербайджанском языке чередования звуков связаны с различными ситуациями. 
Чередования, связанные с разнообразными ситуативными моментами, в зависимости 
от места создают различные стилистические эффекты. Хотя это фонетическое явление 
чаще всего проявляется в народном разговорном языке, писатели успешно использу-
ют данный способ в различных стилистических целях в художественной литерату-
ре. Следует отметить, что возникновение слов с новым значением в результате чере-
дования звуков наиболее ярко проявляется при произношении заимствованных слов. 
М.И. Матусевич различает полный и разговорный стили и отмечает, что полный стиль – 
это звуковая форма речи или ее отдельных отрезков (в зависимости от необходимости) 
при несколько замедленном тщательном произношении, но согласно правилам действу-
ющей литературной нормы. Под разговорным же стилем понимается звуковая форма 
речи, произнесенной в несколько ускоренном темпе при отсутсвии ее четкости, но в 
пределах действующей литературной нормы. Ученый говорит и об особенностях произ-
ношения заимствованных слов и отмечает их стилистические функции (6, 10-11).

Стилистические особенности произношения заимствованных слов возникают с це-
лью создания комического эффекта в речи персонажей. Звуковые изменения в заимство-
ванных словах связаны не только с естественными фонетико-акустическими причинами, 
они делаются умышленно с определенной целью, т.е. в данном случае – преднамеренное 
искажение слов. Искажение заимствованных слов часто смешивают с такими явлени-
ями, как «народная этимология», «ложная этимология», «лексическая ассимиляция», 
«народное словообразование», «детская этимология», иногда же его ошибочно прини-
мают за «паронимическую аттракцию». Следует отметить, что «народная этимология», 
искаженное произношение заимствованных слов, паронимия и парономазия – близкие 
явления, однако их нельзя отождествлять. Подобно тому, как различны причины и фак-
торы, порождающие их, так и создаваемые ими эффекты различны. Термин «народная 
этимология» был впервые введен немецким лингвистом Эрнстом Ферстеманном (1852) 
для обозначения специфического языкового явления – полного или частного переосмыс-
ления слова в результате сближения его с другими близкими по звучанию словами (12).
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Эта проблема неоднократно затрагивалась и в русском языкознании. Следует отме-
тить, что в лингвистике нет однозначного отношения к данному понятию. Н.В. Крушев-
ский, говоря о терминах «аналогия» и «народная этимология» (2, 156-157), раскрывает 
сущность данного явления в языке и аргументированно доказывает несостоятельность 
этих терминов. Ученый считает, что первый из них – «аналогия» – сам по себе ничего 
не выражает, термин же «народная этимология», по мнению Н.В. Крушевского, иденти-
чен термину «этимология». Поэтому, – считает Н.В. Крушевский, – для называния этого 
явления более всего подходит термин «лексическая ассимиляция», поскольку ассимиля-
ция – естественный процесс, состоящий в устранении более слабых элементов в языке 
и замене их более сильными. Объясняя исторические изменения в словах, подвергшихся 
воздействию так называемой «народной этимологии», Н.В. Крушевский приводит причи-
ны не только физиологического (удобопроизносимость), но и психологического характера.

Ф. Соссюр, говоря о народной этимологии, в частности пишет: «Нам иногда слу-
чается коверкать слова, форма и смысл которых нам мало знакомы; бывает, что обычай 
впоследствии узаконивает такого рода деформации слов…Этому явлению дано название 
народной этимологии. На первый взгляд, оно не очень отличается от явления аналогии… 
У обоих этих явлений есть только одна общая черта – и в том, и другом случае использу-
ются предоставляемые языком значимые элементы, – но в остальном они диаметрально 
противоположны» (17, 313).

 Д.Э. Розенталь, М.А. Теленкова дают следующее определение «народной этимоло-
гии»: «Переделка и переосмысление заимствованного (реже родного) слова по образцу 
близкого по звучанию слова родного языка, установление между ними семантических 
связей на основе чисто внешнего, случайного звукового совпадения, без учета реальных 
фактов их происхождения» (10, 191).

В лингвистике наряду с термином «народная этимология» употребляется и термин 
«ложная этимология». Д.С. Лотте в примечании к употребляемому им термину «осмыс-
ливание» указывает: «Явление «осмысливания» в лингвистической литературе часто на-
зывается «народной этимологией» (4). «Народной этимологии» посвящены также труды 
Ю.В. Откупщикова (9), Л.Ю. Максимова (5) и др. Определенные мысли и суждения о 
«народной этимологии» имеются и в азербайджанском языкознании. В. Султанов в своей 
статье, посвященной данному понятию, пишет: «Народная этимология» ищет происхож-
дение слова не в диахронии, а в синхронии, не обращаясь к сравнительно-историческим 
фактам, пытается восстановить внутреннюю форму слова путем построения семантиче-
ской связи между ним и фонетически близким ему другим современным словом. Поэто-
му получаемые результаты парадоксальны и необоснованны (18, 6-9).

В.Султанов разъясняет «народную этимологию» с этимологической позиции и пи-
шет, что с психолингвистической точки зрения психологическая причина «народной эти-
мологии», представляющей собой нормальное явление, связана с любознательностью 
человека» (18,9).

 Все элементы языка как системы, все стороны строя языка – фонетический, грам-
матический и лексический пласты – взаимосвязаны и находятся в сложных взаимоот-
ношениях. На основе этого единства возникают прочные психологические ассимиля-
ции значения, звука, грамматических форм. Ассимиляции могут отражать законные, 
объективные связи, но они могут не соответствовать реальному значению, звучанию и 
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грамматической форме слова. Это приводит к нарушению языковой нормы, произноше-
ния. В заимствованных словах чередования звуков может и не быть. При этом наблюда-
ется «внутренняя адаптация» одного слова к другому. Если предметная принадлежность 
в заимствованном слове остается неизвестной, тогда слово, не подвергаясь звуковым из-
менениям, понимается как знакомое созвучное слово. При этом значение слова раскры-
вается в тексте, определяются представления говорящего, связанные с данным словом.

Л.Ю. Максимов, как и многие другие языковеды, считает термин «народная этимо-
логия» неудачным, «поскольку он является ложно ориентирующим, отражая некоррект-
ное противопоставление народная – научная этимология и никак не объясняя влияние 
аналогии, лексической ассимиляции» (5, 70).

Л.Ю. Максимов считает наиболее подходящим термин «звуковая субстанция» и ут-
верждает, что единственное ее назначение – сделать произношение чужого слова с не-
привычными звуковыми сочетаниями более удобным, привычным русской артикуляци-
онной базе и слуху (5, 70).

Мы тоже считаем этот термин наиболее приемлемым и полагаем, что его можно от-
нести и к азербайджанскому языку. Проф. А.Демирчизаде, широко исследовавший фоне-
тическую стилистику, в том числе и данную проблему в азербайджанском языкознании, 
говоря о фонетических диалектизмах, относит сюда и произношение иноязычных слов с 
фонетическими изменениями (14, 58).

 По нашему мнению, употребление заимствованных слов в искаженном виде в раз-
личных стилях произношения, подверженность их ошибочной ассимиляции не могут 
считаться «народной этимологией». К числу явлений, подвергшихся «народной этимо-
логии», можно отнести этимологическое разъяснение народным языком личных имен, 
названия мест в легендах и преданиях. Употребление заимствованных слов в искажен-
ном виде в речи литературных героев носит окказиональный характер и типизирует об-
раз. Это связано с своеобразным подходом к типизации.

 В языке художественных произведений употребление заимствованных слов в ис-
каженном виде служит различным целям; писатели используют этот прием для созда-
ния комического эффекта. Такие изменения звуков происходят в двух направлениях: 
в первом случае, изменения, наблюдаемые в народном языке и кажущиеся на первый 
взгляд естественными; во втором случае – изменения, являющиеся результатом индиви-
дуального творчества писателя. Такие звуковые изменения используются для создания 
комического эффекта в художественных произведениях.

 Следует отметить, что чередования звуков в заимствованных словах встречаются 
в речи как положительных, так и отрицательных героев. В обоих случаях основной мо-
тив – безграмотность, однако этот прием применяется и в других целях, в том числе 
для показа личного отношения героя к событиям в определенной ситуации. Например, 
в пьесе С.Рустама «Чимназханум во сне»: «театр – тратыр», в пьесе «Пройдоха» «гор-
ком – гырком», «карикатурист – гаргатурист (букв. воронатурист), чалагантурист (букв. 
коршунтурист), малагантурист», «аэроплан – айнапалан», «премия – прения».

 Такие примеры встречаются и в драматургических произведениях Дж.Джаббарлы. 
В пьесе «Севиль» употребляемое Балашом слово fəlsəfə «философия» его жена Севиль 
понимает как səlfet «салфетка». Иногда такие чередования звуков даются не как осо-
бенность разговорной речи персонажа, а как его восприятие и понимание услышанного 
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слова. В пьесе Дж. Джаббарлы «Поворот» Ариф Хикмет по-своему объясняет значение 
заимствованного термина, что вызывает смех. Он говорит: «Экспозиция – то есть экс-
порт за границу, а позиция – фронт, экспозиция значит заграничный фронт». Далее слово 
«суперматизм» на языке Хосмамеда получает следующее толкование: «Суп – то есть боз-
баш, а рематизм – это ревматизм».

 Для характеристики персонажа, оценки степени его образованности, мировоззре-
ния, отношения к событиям используется и данный прием. В этом случае проявляется 
и отношение самого писателя к образу и к конкретному факту. Например, в рассказе 
С.Даглы «Вергюльага Ногтяляров» (букв. Запятая Точкин): «вегетариан – вягятирян», 
«вятяга», «аут – аг ит», «нападении – гападени» и др.

 Можно привести множество примеров произношения заимствованных слов в раз-
личных фонетических вариантах в народном языке из художественной литературы. В 
пьесе С.Даглы «С новосельем»: Гюльшад: Сейчас вы хотите пальто, в таком случае вы 
наденете dəli mantosu (букв. манто сумашедшего – Н.Г.).

Дилавар: Сама ты dəli matros (букв. сумашедщий матрос – Н.Г.) и пять в придачу!..
 В данном примере Дилавар понимает слово манто как матрос, и это вызывает смех. 

Примечательно, что изменение слов в таком виде делается неосознанно. Здесь немало-
важную роль играет невнимательность, рассеянность, погруженность в размышление 
персонажа.

Иногда в художественных произведениях азербайджанское слово искажается и зву-
чит соответственно произношению другого языка. Дж. Мамедкулузаде в своем рассказе 
«Bizim obrazovannılar» (букв. наши образованные – Н.Г.) критикует «образованных» лю-
дей, забывших свой родной язык. Так, юноша-мусульманин произносит слово «кюфта» 
(название национального блюда – Н.Г.) «гофта» – «кофта». Писатель высмеивает юношу, 
не знающего достаточно хорошо иностранный язык и не уважающего свой родной язык.

 В рассказе С.Даглы «Полевая дюшбара» (дюшбара – суп из пельменей – Н.Г.) работ-
ник читает слово düşərgə «стойбище» как düşbərə «дюшбара».

В пьесе С.Даглы «Игра закончена» слово «квартал», произнесенное Мазаном, Буфо 
понимает как «квартира». В комедии С. Рахмана «Свадьба» Керемов, забыв слово bərpa, 
«восстановление», говорит araba «телега», забыв слово «институт», говорит слово, по-
хоже на istiot (istiot – перец – Н.Г.).

 Некоторые языковеды смешивают «народную этимологию» с паронимами и разъ-
ясняют ее как «паронимическую аттракцию». Ж.Марузо отмечает, что «французские 
грамматики иногда называют паронимической аттракцией процесс, более известный 
под названием «народной этимологии» (7, 349). О.С.Ахманова в словарной статье, по-
священной паронимической аттракции, констатирует: «Паронимическая аттракция – то 
же, что этимология народная» (1, 349).

 Как известно, паронимы – однокоренные слова, близкие по звучанию, но разные 
по значению, или частично совпадающие в своем значении. Одна из их стилистических 
функций – создание комического эффекта. Паронимы отличаются от «народной этимо-
логии» и заимствованных слов своим произношением в народном языке. С.Е. Никитина, 
выявляя сходства и различия между «народной этимологией» и «паронимической ат-
тракцией», пишет: «…в обоих случаях мы имеем дело со звуковым повтором и с импли-
кативным суждением : если есть звуковое сходство, то существует и близость смысловая. 
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Оба явления относятся к сфере не объективной языковой действительности, а языкового 
сознания – поэтического и народного (последнее в народной культуре является часто од-
новременно и поэтическим). Однако паронимическая аттракция и народная этимология 
в своих эталонных образцах имеют разные функции: первая – эстетическую, вторая – 
объяснительную, а также ряд различий, обусловленных именно различием в функциях» 
(8, 336).

 Паронимическая аттракция как стилистическое средство используется в речи без-
грамотных людей как игра слов, каламбур в целях типизации. Паронимический, или па-
рономастический механизм заложен во всех риторических фигурах, которые построены 
на игре сходных звуков.

Л.П. Ткаченко под парономасами понимает «языковые единицы, характеризирую-
щиеся звуковым подобием, но имеющие различные корневые морфемы» (11). Стилисти-
ческие функции паронимической аттракции – создание комического эффекта, аллитера-
ции, точной рифмы, рекламы и др.

 В фельетоне Дж. Мамедкулузаде «Тулуп» в результате вставки одного звука «ту-
луп» читается как kürək «спина» и создается комический эффект: Xeyli miqdarda “kürək” 
göndərilib – букв. было отправлено значительное количество спин (вместо тулупов).

 В пьесе С.Даглы «С новосельем» quş qoymaq «поставить галочку» понимается как 
quş qonmaq «птица села». Хотя эти фразы в определенной степени схожи, в действитель-
ности же они имеют разные значения.

 В рассказе Анара «Капустник» в результате изменения одного звука получается, что 
Назар муаллим приглашает своих сотрудников не на kələm qonaqlığı «капустник», а на 
kəlam qonaqlığı (букв. на словесный пир).

 Функция создания комического эффекта у паронимов реализуется в взаимосвязи с 
аллитерацией и рифмой. В пьесе С.Даглы «С новосельем» канализация – пульверизация, 
ассистент – диссертант; в комедии С.Рахмана «Улдуз»: дебет-кредит, митил-шитил 
«домашние пожитки» и др.

 Рассказ С.Даглы «Прощай статья, здравствуй, стих» весь состоит из рифмующихся 
слов. В рассказе С.Гадирзаде «Усы» парикмахер говорит пришедшему туда Азиму Ази-
мову: «Здесь не delixana (букв. сумасшедший дом), можешь идти».

 В рассказе С.Гадирзаде «Юбилейная ночь» комический эффект создается за счет 
того, что ребенок вместо «xoş niyyətlə yığışmışıq» – «мы собрались с добрыми намерени-
ями», говорит «boş niyyətlə yığışmışıq» – «мы попусту собрались».

 Иногда неправильное произношение заимствованных слов в речи персонажей уси-
ливает комический эффект. В комедии С.Рахмана «Свадьба» кузнец Муса коверкает 
арабские слова: «Bir məsəl var, deyərlər ki, ət-təəni, minəlrəhman,el əceleyi minəl, şeytan.

Салманов (Мирзе Гусейну): Что он говорит?
Мирза Гусейн: Приводит цитату из Корана».
 В комедии С. Рахмана «Ложь» Тарлан ханум коверкает французские слова.
«Аслан: У меня одна водяная будка есть, да и ту я готов пожертвовать Шалале.
Тарлан ханум: Водяная будка?..Иди сюда, stubiditel, no!.. Это твоя комната?
Аслан: Я пока снимаю ее.
Тарлан ханум: Kes kitudu se ton vol…Setrebet alon no!..»
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 Другой стилистической особенностью является неправильное произношение слов, 
связанное с их неправильным написанием.

 Дж.Гезалов, критиковавший работу Бакинского телеграфа, в своем фельетоне «Кон-
чик пера, сила меча» дает содержание телеграммы: «Tili bənan vənədi naqida məluiatvr 
(набор бессмысленных слов), очень беспокоюсь lazil evə kəli-əmir». Я не смог удержать-
ся от смеха и спросил: – Это что за язык? Мой друг коротко ответил: – Вороний язык».

 Для создания комического эффекта используется набор бессмысленных слов. В рас-
сказе Дж.Гезалова «Тайна святого места» вместо nəzir gətirən kim, nəzirini gətirən kim... 
– кто-то приносит пожертвование, кто-то что-то другое...и при этом героиня Назназ со 
словами « yahu, vəllahu, kəbən, kəkəko” бежит к таинственному колодцу.

 Иногда употребление слов в искаженном виде приводит к появлению бессмыслен-
ных слов. Из текста становится ясно, почему говорящий неправильно слышит эти слова 
и не понимает их, например:

«…Учитель сердито посмотрел на меня и произнес странные слова:
-Tur de bra.
Я не понял. Наверное, в море мне в ухо вода попала.
 – Tur da teş bra ru le...
Я был ошеломлен и решил, что учитель издевается надо мной.
 – Веди себя прилично! Ты на кафедре!» (Н.Сулейманов, «Радуга»).
 Иногда в фантастических произведениях встречается произношение необычных 

слов. В произведении Э.Махмудова «Исчезнувшие голоса» женщина на планете Венера 
говорит на языке, не похожем ни на один язык в мире:

«Женщина: Vektu natul Qrona, Veka havu Morbino...
Теймур: «Vektu natul Qrona» означает: «Меня зовут Грона».
 В художественной литературе обратное прочтение слов также усиливает стилисти-

ческую экспрессивность: «Он советовал молодым парням разговаривать с девушками на 
«вороньем языке»: Я ябет юлбюл.

 – Что это значит? – То есть я тебя люблю» (Н.Сулейманов «Упрямый ветер»).
 Одним из стилистических приемов является чрезмерно длинная аббревиатура. Еще 

Дж.Мамедкулузаде в своем фельетоне «К городу» критиковал такие вывески: «В одном 
месте написано: Марандеринкумбас; на другой вывеске написано: Каспибар-истокмел. 
Далее: Онбик, Като, Сантогашвейнакурс».

 Иногда писателю приходится давать полную форму аббревиатуры. Так, в рассказе 
С. Гадирзаде «Усы» длинное название учреждения труднопроизносимо и вызывает смех: 
«Мур-мур скрестил руки на груди и закрыл глаза: 

 – Ты где работаешь?
 – Azyunsənmalstkomforqabhazfabbaksənfi ldə.
 – Что?! Что?!
 – Бакинский городской филиал фабрики по производству фарфоровой посуды ком-

бината производства продукции легкой промышленности Азербайджана».
В пьесе С.Даглы «Игра закончена» Расим говорит: «…на вывеске вашей конторы на-

писано Aztullanxammalməmulməmulat. А что означают буквы ХЕТЕШЕ наверху?..
Мазан: Как известно, народнохозяйственный совет ликвидирован» (XTŞ – Xalq 

Təsərrüfat Şurası – Народнохозяйственный совет – Н.Г.).
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 Г. Кязимов, говоря о средствах и приемах создания комического в художественной 
литературе, отмечает, что «непонятность возникает в результате сокращения речевых 
средств» (15, 214).

 Примером тому может послужить речь Санубар в комедии С.Рахмана «Счастли-
вые»: «Берберзаде (обращаясь к Санубар): – Ты понимаешь, о чем я говорю? Санубар: – 
Маю» (т.е. понимаю – Н.Г.). Сокращенные слова иногда обозначаются буквами алфави-
та. Так, в пьесе С. Рахмана «Ложь» на лекарстве написано Б-Б, т.е. когда Бок болит; К-З, 
т.е. когда Я злюсь; Л-С, т.е. когда Ломота в спине.

 Таким образом, как видно из вышерассмотренных примеров, стили произношения 
отличаются богатством и разнообразием и имеют различные смысловые нюансы. По-
скольку в рамках одной статьи охватить все невозможно, мы ограничились рассмотрени-
ем лишь некоторых из них.
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СТИЛІСТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ ЗВУКОВИХ ЗМІН У СЛОВАХ (НА МАТЕРІАЛІ 
АЗЕБАЙДЖАНСЬКОЇ МОВИ) 

 Спосіб вираження іноземних слів в азербайджанській мові у різному середовищі і 
ситуації має різні стилістичні особливості. У художньому творі для характеристики 
образу, створення комічного ефекту письменник використовує фонетично викривлені 
іноземні слова і навіть деякі слова, важкі для вимови. Дійсно, даний мовний факт відріз-
няється від «народної етимології». У статті на основі конкретних фактів і прикладів 
із художньої літератури аналізуються і роз’яснюються стилістичні можливості зву-
кових змін у словах в азербайджанській мові. 

Ключові слова: народна етимологія, запозичене слово, комічний ефект, паронімічна 
аттракція, фонетична стилістика, стилі вимови, експресивність. 
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THE STYLISTIC POTENTIAL OF THE AUTOMATIC 
ALTERNATION IN THE WORDS 

(ON THE MATERIAL OF THE AZERBAIJANI LANGUAGE)
Foreign words possess various stylistic peculiarities in different situations and conditions 

in the Azerbaijani language. In order to specify the character and create a comic effect a writer 
uses the pronunciation of foreign words. This fact differs from the language fact known as 
“people’s etymology”. The article contains the analysis and explanation of the stylistic poten-
tial of the automatic alternation in the words in the Azerbaijani language.

Key words: people’s etymology, loan words, comic effect, paronymical attraction, phonetic 
stylistics, styles of pronunciation, expressiveness.
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ВЕЩЕСТВЕННЫЕ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ В 
СЕМАНТИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ

В статье предпринята попытка показать классификацию концептуальных обьек-
тов и отношений. Главным основанием классификации семантических отношений, 
предложенной в работе, является их принадлежность к понятийным сферам. Такой 
подход позволил нам значительно сократить количество типов семантических контек-
стов, что достаточно важно для системы резолютивного логического вывода.

Ключевые слова: вещественный, количественный, семантический контекст, кван-
торы.

Основная семантическая разница между вещественными и количественными суще-
ствительными заключается в том, что количественные выражения всегда предоставляют 
нам критерий для подсчета, а вещественные существительные – нет, или же, как мы 
приводим доводы ниже, не обязательно. Существительные, такие как water, gold и wine – 
вещественные и относятся к субстанции, а такие, как lake, ring и bottle, являются исчис-
ляемыми и относятся к объектам. Различие между этими двумя типами существитель-
ных оправдывается их синтаксической классификацией. Наряду с существительными, 
относящимися к физическим объектам (исчисляемыми) и к сущности (вещественными), 
существуют и абстрактные существительные, которые разделяют вещественный или ко-
личественный синтаксис с количественными или вещественными существительными. 
Количественные существительные, такие как idea, characteristic и opinion не относятся 
к физическим объектам, но предоставляют критерий подсчета и принимают участие в 
распределении количественных существительных. А существительные happiness и ap-
preciation – нет, и функционируют в качестве вещественных существительных.

 В контексте вещественных / количественных различий невозможно не сказать о пе-
реходе вещественных параметров в количественные и количественных в вещественные. 
Примером перехода количественных показателей в вещественные является пара a chick-
en/chicken. Начав с исчисляемого существительного a chicken, мы можем образовать ве-
щественное существительное chicken, которое относится к куриному мясу. На основе ве-
щественного существительного beer мы можем образовать исчисляемое a beer на основе 
перехода вещественных показателей в количественные, которые относятся к типу пива, 
или же наоборот, подаче пива. Часто наблюдаемые процессы перехода могут затруднить 
решение того, с каким именно типом существительного мы имеем дело. Более того, если 
мы хотим показать, что в определенной конструкции возможны только вещественные 
существительные или только количественные существительные, мы должны исключить 
интерпретацию перехода. Отныне при невозможности вещественной или количествен-
ной формы будет ставиться знак #, который указывает, что данная форма невозможна, 
если только не имел место переход. Таким образом, использование # в # a beer указывает 
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на то, что форма a beer возможна только тогда, когда вещественное существительное a 
beer перешло в количественную интерпретацию.

Есть несколько распределительных различий между вещественными и количествен-
ными существительными. Первое и самое поразительное различие в том, что количе-
ственные существительные имеют форму как единственного, так и множественного чис-
ла, а вещественные существительные – нет:

(1) a. #golds, #waters, #wines
b. rings, lakes, bottles
Примеры (1a) не приемлемы, почему мы и приводим количественное значение water, 

gold и wine, со знаком #.
Количественные выражения часто чувствительны к вещественным, количественным 

свойствам и свойствам множественности существительных, с которыми они сочетаются. 
Неопределенный детерминант a выбирает единственное число исчисляемого существи-
тельного, в то время, как количественные числительные и ряд других определяющих 
количество выражений, таких как several выбирает форму множественного числа суще-
ствительного:

(2) a. a ring, two lakes, several bottles
b. *a rings, *two lake, *several bottle
c. #a gold, #two water(s), #several wine(s)
Когда в примерах (2c) присутствуют такие элементы, как kilo, litre или bottle они 

вносят:
(3) a kilo of gold, two litres of water, several bottles of wine
Существует также небольшой набор количественных выражений, которые могут со-

четаться только с вещественными существительными. Английские примеры much and a 
little-}

(4) a. much water, a little wine
b. much #ring/*rings, a little #bottle/*bottles
Исчисляемые существительные во множественном числе и вещественные суще-

ствительные имеют много общего. Ядром их сходства является совокупное стандартное 
свойство, которое может быть описано следующим образом. Если у вас есть две части 
P (где P обозначает именное сказуемое) и когда вы складываете их, то сумма оказывает-
ся также Р, значит Р имеет совокупное стандартное свойство. Куайн (6) ранее показал, 
что это свойство вещественных выражений. Возьмем, например, существительное tea. 
Если жидкость в моей чашке – это чай и жидкость в чайнике тоже, сумма этих жидко-
стей – также чай. Link (1983) показывает, что простые исчисляемые существительные 
во множественном числе обладают этим свойством наряду с вещественными существи-
тельными – если животные в этом лагере лошади и животные в том лагере тоже лошади, 
животные в обоих лагерях лошади. 

Более явные доказательства сходства вещественных существительных и форм 
множественного числа основаны на распределении количественных выражений. И ве-
щественные существительные и существительные во множественном числе найдены 
в контексте, например a lot, enough и more, которые несовместимы с исчисляемыми в 
единственном числе-
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(5) a. a lot of water, enough gold, more wine
b. a lot of lake*(s), enough ring*(s), more bottle*(s)
Количественные выражения в примере (5), названные нами кванторами степени, об-

разуют довольно большой кросс-лингвистический набор. 
На многих языках, существительные, употребляемые только во множественном чис-

ле и вещественные существительные, могут иметь экзистенциальное чтение, в то время 
как существительные, употребляемые только в единственном числе – нет. Это проиллю-
стрировано на примере (6) на английском-

(6) a. John read book#(s)
b. John ate ice cream
Chierchia (1) отмечает, что Qs, которые сочетаются только с вещественными суще-

ствительными, довольно редко встречаются кросс-лингвистически. Существует тенден-
ция использовать эти Qs также и с формами во множественном числе. Gathercole (4) со-
общает, что дети продолжают использовать much со словами во множественном числе до 
8-летнего возраста. Марсель ден Dikken указывает, что few часто заменяется little даже 
высокообразованными взрослыми, знающими английский. Французский является ис-
ключением в том, что существительные, употребляемые только во множественном числе 
и только вещественные существительные, не могут быть использованы в качестве аргу-
ментов. Им всегда предшествует неопределенный детерминант du/de la/des. Различные 
формы соответствуют мужским и женским формам единственного и множественного 
числа, соответственно – 

(7) a. Jean a lu *(des) livres
Jean has read (of-the) books

Jean read books’
b. Jean a mange *(de la) glace
Jean has eaten (of the) ice cream

Jean has eaten ice cream’
Невозможность только именных конструкций в (7) объясняется отсутствием мор-

фологии формы множественного числа (см. 2). На французском языке различие между 
единственным и множественным числом существует только в письменной форме, так 
как признак множественного числа — s обычно не произносится:   ‘ книга – Livre про-
износится так же, как книги – livres. Лишь небольшой класс существительных имеет 
другую форму для единственного и множественного числа (например Cheval / Jval / ‘ 
лошадь ‘ против Chevaux / Jvo/’лошади’).

Тем не менее, за исключением случаев невозможности использования их в качестве 
только именных фраз, французские существительные во множественном числе выступа-
ют в качестве реальных форм множественного числа. В первую очередь, они непосред-
ственно сочетаются с количественными числительными: un livre – книга «, deux livres – 
две книги . В китайском языке, вообще нет количественных признаков, и существитель-
ные выступают в качестве вещественных существительных в том смысле, что они могут 
сочетаться только с количественными числительными, если вставляется классификатор 
(см. также (4)). На втором месте фразы, такие как trois enfants (трое детей) – возлагают 
на глагол множественное согласование. В (7) станет ясно, что это не может быть связано 
с позицией trois, поскольку есть некоторые случаи в голландском языке, где подлежащее, 
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содержащее количественное числительное (> 1), не требует формы множественного чис-
ла. Можно предположить, что даже при том, что французские существительные не явно 
отмечены признаками числа, они содержат функцию единственного или множествен-
ного числа, что делает их совместимыми с определенными Qs, включая числительные. 
Что касается поведения в контексте Qs, то французские исчисляемые существительные 
схожи с английскими.

Существительные могут легко перейти из исчисляемых в вещественные и наоборот. 
Мы также рассматриваем переход исчисляемого – в вещественное и вещественного – в 
исчисляемое, и основываясь на том, как функционируют эти переходы, утверждаю, что 
между вещественными и исчисляемыми существительными должны существовать лек-
сические различия. Как видно ниже, переход вещественного в исчисляемое происходит 
более или менее закономерным образом, в то время как переход исчисляемого в веще-
ственное довольно непредсказуем. В обоих случаях имеются примеры существитель-
ных, сопротивляющихся переходу, что показывает, что не может быть так, что либо все 
вещественные существительные выводятся переходом исчисляемого в вещественное, 
либо все исчисляемые существительные – через переход вещественного в исчисляемое. 
Мы не рассматриваем формальные свойства переходов, см. Link (5).

В переходе исчисляемого в вещественное, большую роль играет «универсальный 
шлифовальный станок» (этот термин введен Дэвидом Льюисом), который превращает 
исчисляемое существительное в вещественное. В принципе, любой количественный тер-
мин, имеющий физические объекты, в своем обобщении может быть использован в со-
ответствующем контексте в качестве вещественного члена. Пример, иллюстрирующий 
идею, заключается в следующем. Мать-термит жалуется по поводу сына и говорит:

(8) Джонни очень разборчив в еде. Он съест книгу, но не коснется полки.
В этом примере типичное исчисляемое имя существительное используются в каче-

стве вещественного. Существительные book и shelf соответствуют здесь материалу, из 
которого сделаны книги/полки. Существительные, не обозначающие физические объек-
ты, не переходят из исчисляемых в вещественные. Примерами существительных, кото-
рые не могут «пройти шлифовку», являются такие абстрактные исчисляемые существи-
тельные, как characteristic, mile и aspect. Процесс перехода из количественного значения 
в вещественное происходит довольно регулярно. В общем, случаи, когда существитель-
ные, физические обьекты, имеющиеся в их значении, могут подвергнуться перемеще-
нию, обозначая вещество, из которого сделан объект, происходят чаще, чем другие.

Перемещение из вещественного в исчисляемое гораздо сложнее. Часто можно ин-
терпретировать вещественное существительное Nmass как количественный термин, отно-
сящийся к типу Nmass , исполнение Nmass или предмет Nmass, но эти процессы не являются 
очевидными. Скажем, примечание, что наличие типа чтения Nmass не означает, что имело 
место перемещение вещественного в исчисляемое. Голландский пример вещественного 
типа чтения Nmass дан в (9) –

(9) Ze verkopen dit hout al jaren
they sell this wood since years
‘They have been selling this (type of) wood for years’”
«Они продавали эту (этот тип) древесину в течение многих лет».
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Слово hout не может быть количественным термином в этом типе чтения Nmass, потому 
что не может стоять во множественном числе. Для того чтобы получить множественное 
значение, используется сложная форма houtsoorten «виды древесины », как показано в (10):

(10) Ze verkopen verschillende duurzame
they sell different durable
*houten/houtsoorten
woods/kinds of woods

They sell different kinds of durable wood’
 Они продают различные виды прочного дерева ‘.
Это не тот случай, когда вещественное существительное hout вообще не может быть 

использовано в качестве исчисляемого существительного. В slaghout/slaghouten, лит. 
‘beat-wood(s) существительное является исчисляемым, как показывает существование 
единственного и множественного числа. Другие слова сопротивляются переходу веще-
ственного в количественное посредством чтения типа Nmassявляются glas glass’стекло “, 
zand sand’песок”, afval waste’отходы “и т.д., хотя между говорящими могут быть неко-
торые различия. 

В других случаях типа чтения Nmass не подразумевается перемещение вещественного 
в количественное из-за невозможности образования множественного числа. В качестве 
примера можно привести слово wijn (вино):

(11) Marie heeft verschillende wijnen geproefd
Marie has different wines tasted
Marie tasted different wines’
 Мари попробовала разные вина ‘.
Примеры в (10) и (11) показывают, что наличие исчисляемого типа Nmass чтения не 

свободно, по крайней мере, не на голландском языке. Другие возможности интерпрета-
ции Nmass как исчисляемого существительного являются производными Nmass или частью 
Nmass. Опять же, эти процессы непредсказуемы, будучи перемещением из исчисляемого 
в вещественное, как обсуждалось выше. Это показано на примерах голландского языка 
в (12). В примере (12) показаны три способа, когда вещественное существительное мо-
жет использоваться в качестве исчисляемого. Исчисляемое существительное может быть 
такой же формы, как и вещественное существительное (wijn wijn’), может быть состав-
ным, в котором существительному предшествует уточнение, для чего был использован 
предмет (slaghout bat’), и может быть уменьшительной формой (slaapje nap’). Уменьши-
тельные формы всегда исчисляемы. Это не тот случай, однако, когда сложные и умень-
шительные слова в (12) должны быть выведены из простого исчисляемого существи-
тельного, после того, как имело место перемещение из вещественного в количественное. 

Уменьшительные и сложные слова могут встречаться, когда нет соответствующего 
простого исчисляемого существительного, как в примере (12a), (12d) и (12f). Кроме того, 
может быть разница в значениях уменьшительного или сложного и простого исчисляе-
мого существительного, что также указывает на то, что они были получены непосред-
ственно от вещественного существительного. Например, есть два вещественных суще-
ствительных stof, одним из которых является существительное среднего рода и означает 
dust’-пыль ‘, другое – существительное женского рода и означает fabric’ – ткань. Умень-
шительное слово stofje (которое всегда в среднем роде, из-за наличия уменьшительного 
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суффикса) может использоваться для обозначения либо частиц пыли, либо типа ткани. 
Только в последней интерпретации уменьшительное слово происходит от исчисляемого 
stof, так как (12) количественное существительное stof всегда употребляется в женском 
роде и не может означать ‘dust particle’ – “частица пыли”. В крайнем левом столбце (12) 
дается изначально вещественное существительное, в средней колонке – соответству-
ющее исчисляемое существительное, с окончанием множественного числа в скобках, 
а в правой колонке – уменьшительная форма. Сложные формы добавляются только в 
случае, если они не являются производными от простой исчисляемой формы. Схема не 
включает жаргон.

Вещественное исчисляемое (множ) Сложное уменьшительное
a. Hout - e.g. slaghout(en) houtje

Wood ‘hitwood(s)’, piece of
bat(s) wood or stick

b. Bier bier(en) biertje
Beer type(s) ofbeer serving ofbeer

c. Elastiek ?elastiek(en) elastiekje
elastic band piece(s) ofelastic band piece ofelastic band

NOT type ofelastic band
d. Boter - botertje

Butter serving ofbutter
e. stof N/F stof(fen) F stofje

dust (N) type(s) ofstuff, dust-particle;
stuff, fabric (F) Fabric type of fabric

f. Slap - slaapje
sleep (mass) nap

g. Plastic plastic(s) plasticje
Plastic type(s) ofplastic any small piece

ofplastic
h. Ijzer ijzer(s) e.g. strijkijzer(s) ijzertje

Iron type(s) ofi ron fl atiron(s) small piece ofi ron
i. Wijn wijn(en) wijntje

Wine type(s) ofwine serving/type of wine
glas glas (glazen) glaasje
Glass piece ofglass, small piece ofglass,

a glass, NOT type ofglass a glass
k. Goud - -

Gold
Примеры в (12) показывают, что возможные интерпретации полученных исчисляе-

мых форм существенно варьируются. Часто обнаруживаются некоторые типы значения: 
часть / использование Nmass и тип Nmass. В общем, уменьшительное относится к небольшой 
части / производному Nmass, в то время как простое существительное относится к типу 
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чтения Nmass. Тем не менее, мы не можем предсказать, какие формы возможны, а какие 
значения допускаются. Как показано выше, исчисляемый тип чтения Nmass не всегда до-
ступен. В части или объекте чтения Nmass, мы не знаем, к какому виду объекта относится 
исчисляемая версия вещественного существительного. Een glas или een glaasje ‘a (piece 
of ) glass’ может использоваться для обозначения стакана для питья, лампового стек-
ла или очкового стекла, но не стеклянной вазы или куска битого стекла. Наряду с не-
предсказуемыми значениями, есть несколько непредсказуемых пробелов в парадигме. 
Вещественные существительные slaap и boter должны быть в уменьшительной форме, 
чтобы поддаваться счету. Вещественная форма botertje ‘serving of butter’ принята не все-
ми голландцами. Вещественное существительное goud gold’ золото “не используется 
как исчисляемое существительное даже химиками, которые часто используют названия 
минералов, имея в виду молекулы или атомы, как, например, в словосочетании two co-
ordinated waters.7

Примеры (12) также показывают, что в лексиконе хранится много информации о воз-
можных и невозможных значениях исчисляемых существительных. В случаях с веще-
ственными существительными невозможно предсказать, какое значение является перво-
степенным – количественное или, возможно, другое. В этом отношении перемещение из 
вещественного в исчисляемое демонстрирует гораздо больше разнообразия, нежели более 
регулярное перемещение из исчисляемого в вещественное. Мы видели, что существуют 
вещественные и исчисляемые существительные, которые не поддаются перемещению. 
Абстрактные исчисляемые существительные, такие как characteristic и mile, являются 
примером исчисляемых существительных, не поддающихся «Универсальной шлифовке». 
Вещественное существительное goud gold’ золото на голландском языке, кажется, всегда 
вещественное. Это наблюдение имеет важное значение, поскольку показывает, что веще-
ственные и исчисляемые существительные существуют независимо друг от друга.

Утверждение, что все существительные в английском языке могут быть фактиче-
ски вещественными, было выдвинуто со стороны Sharvy (1978). Sharvy утверждает, что 
перемещение из вещественного в исчисляемое не может быть лексическим, но может 
осуществляться путем ввода в синтаксис пустого классификатора. Использование веще-
ственного существительного beer как исчисляемого в two beers возможно благодаря на-
личию пустого классификатора на синтаксическом уровне, который отвечает за смену. В 
этом отношении английский может быть похож на цифровые классификационные языки, 
такой как китайский, в котором у всех существительных есть синтаксис вещественного 
существительного, и которые нуждаются в наличии классификатора в контексте поряд-
кового числительного. Существительные являются вещественными, и количественная 
интерпретация предполагает синтаксическую вставку классификатора.

Существует, однако, свидетельство против данного утверждения, которое показыва-
ет, что перемещение функционирует как лексическое, а не как синтаксическое действие. 
Аргумент против утверждения Sharvy основан на форме существительного. Веществен-
ные существительные не имеют обозначения множественного числа при использовании 
с классификатором, как и в two glasses of beer(#s). Вещественные существительные, 
которые подверглись перемещению из вещественного в исчисляемое, обычно несут 
множественную морфологию при использовании во множественном числе (different 
wines, three glasses etc.). Кто-то может склониться к тому, чтобы сказать – как это делает 
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Sharvy – что множественная морфология непроизносимого классификатора переносится 
на ядерное существительное. Эта гипотеза очень маловероятна по следующей причине. 
Множественные морфемы могут быть опущены в некоторых конкретных ситуациях. В 
ресторане мы можем использовать такие фразы, как two rice – два риса и three beer – 
три пива, без множественной морфологии глагола. Фразы этого типа возможны также в 
определенных языках с численным классификатором. Во вьетнамском, например, обяза-
тельный в остальных случаях классификатор, в ресторане можно опустить в таких слу-
чаях, как two chicken – два цыпленка , three beef – три говядины и two coffee – два кофе 
и т.д.8 Использование конструкций данного типа в языках с классификатором, а также 
тот факт, что форма вещественного существительного в этих случаях такая же, как в 
контексте открытого классификатора, предполагает, что существует на самом деле не-
мой классификатор, присутствующий в этих конструкциях. Это, в свою очередь показы-
вает, что наличие множественного числа в three wines довольно сомнительно в подходе 
Sharvy, поскольку не обнаружена множественность в контексте немого классификатора в 
ресторанной обстановке. Как следствие, перемещение из вещественного в исчисляемое 
необходимо расположить в лексиконе. Можем заключить, что в лексиконе должны быть 
вещественные и исчисляемые существительные. Мы не можем считать, что все суще-
ствительные по существу исчисляемы, что вещественные существительные являются 
производными перемещения из вещественного в исчисляемое посредством универсаль-
ной шлифовки, учитывая, что вещественные существительные никогда не могут быть 
использованы в качестве исчисляемых существительных. Примерами являются hout 
‘wood’ древесина и goud ‘gold’ “ золото”. Кроме того, существуют пары вещественные / 
исчисляемые существительные, где исчисляемое существительное имеет только тип чте-
ния o/Nmass (например, wijn ‘вино’ и bier ‘пиво’ на голландском языке). Эти исчисляемые 
существительные не относятся к физическим объектам и, следовательно, шлифование 
невозможно, а это значит, что в этих случаях исчисляемое существительное не может 
быть источником образования вещественного существительного, таким образом веще-
ственное значение не может быть получено путем перемещения из исчисляемого в ве-
щественное. Мы также не можем допустить, что все существительные по своей природе 
вещественны, учитывая существование таких существительных , как characteristic, mile 
и aspect, которые не относятся к вещественным существительным. Кроме того, я утверж-
дала, что сам сдвиг из вещественного в исчисляемое является лексическим процессом, 
а не результатом синтаксической вставки немого классификатора. В новой семантиче-
ской литературе в области вещественных/количественных различий утверждалось, что 
вещественные, исчисляемые существительные и существительные множественном чис-
ле соответствуют алгебраическим структурам. Статус вещественных существительных 
является предметом дискуссий. В таких существительных как water – нет обозначенной 
наименьшей частицы, и с лингвистической точки зрения утверждается то же самое для 
таких существительных, как furniture. Chierchia (1), с другой стороны, предполагает, что 
нет структурного различия в области обозначения между исчисляемым существитель-
ным во множественном числе, например, chairs и вещественным существительным fur-
niture. Он утверждает, что структуры, соответствующие вещественным существитель-
ным, содержат минимальные части, и вещественные существительные в этом отноше-
нии идентичны существительным во множественном числе. Здесь можно предоставлять 
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некоторые аргументы в пользу промежуточной точки зрения. А подход Chierchia являет-
ся более подходящим для собирательных существительных, таких как furniture.
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резолютивного логічного висновку.

Ключові слова: речовинний, кількісний, семантичний контекст, квантори. 

Seidova Nargiz Ramiz gizi, PhD student
 of  the Azerbaijan University of  Languages, Azerbaijan

REAL AND QUANTITATIVE NOUNS IN A SEMANTIC CONTEXT
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СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОХТОННЫХ 
ЗАИМСТВОВАНИЙ В НАЦИОНАЛЬНОМ АМЕРИКАНСКОМ ВАРИАНТЕ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Исследование показало, что заимствования из языков коренного населения подвер-
глись в английском языке процессам ассимиляции, в основном, в результате участия в 
словообразовательных процессах.

Ключевые слова: автохтонные заимствования, американский вариант английского 
языка, лексические единицы, словообразовательные параметры.

Одной из ярких особенностей английского языка на протяжении всей его истории 
была открытость заимствованиям, а также способность ассимилировать их. Лексика, 
заимствованная в английский язык в разные периоды его эволюции, принадлежит ко 
многим языкам (романским, германским, балканским и др.). С глобальным распростра-
нением английского в мире количество языков-источников стремительно возрастает, в 
их число входят многие европейские языки, а также языки Азии, Африки, Австралии, 
Новой Зеландии и Океании.

Закономерно, что исследователи проявляют постоянный интерес к этому слою лек-
сики [1-4; 7; 18]. Учитывая тот факт, что подавляющая часть заимствований поступает в 
язык в результате контактов языковых сообществ, этому слою лексики уделяется значи-
тельное внимание, и в нашем исследовании проводится комплексный анализ морфоло-
гических и словообразовательных характеристик автохтонных заимствований в лексиче-
ской системе современного национального американского варианта английского языка.

Логика исследования обусловила последовательность решения конкретных задач, 
а именно рассмотрение структурных и словообразовательных параметров и определе-
ние наиболее продуктивных моделей заимствованной лексики в контексте особенностей 
языковых ситуаций и процессы ее ассимиляции.

Теоретической базой рассмотрения структурных и словообразовательных параме-
тров заимствований в американском варианте английского языка (АмА) послужили ис-
следования данного варианта, выполненные О.В. Аксютиной (2010) [1], Г.В. Дружиным 
(2006) [5], Ю.А Зацным (1999) [6], В.И. Скибиной (1996) [8], М. Стинглом (1984) [9], 
Л.А. Файнбергом (1991) [10], R.W. Bailey (2004) [11], E. Finegan (2006) [12], A. Fischer 
(2003) [13], H.L. Mencken (1984) [14], G. Ward (2003) [15]. 

Фактическим материалом выступает лексика америндских и эскимосско-алеутских 
языков коренного этноса Северной Америки в американском варианте английского 
языка, отобранная методом сплошной выборки из авторитетных лексикографических 
источников и справочников [16-23]. 

В ходе количественного и этимологического анализа установлено, что из языков ко-
ренного населения Северной, Центральной и Южной Америки в АмА было заимствовано 
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1256 ЛЕ. Лексика из многочисленных индейских языков составляет 98,5 %, из эскимос-
ско-алеутских – 1,5 %. Кроме того, в выборке, присутствует суффикс автохтонного про-
исхождения –miut, однако, примеры производных с ним отсутствуют.

Морфологический анализ показал, что заимствования представлены следующими 
частями речи: существительное – 99,77 %, например, coypu n. ‘1. the only member (Myo-
castor coypus) of a family (Myocastoridae) of South American water-dwelling rodents with 
webbed feet and a long, almost hairless tail; coypu; 2. its short-haired, soft, brown fur, often 
dyed to look like beaver [ <AmSp coipu < Araucanian coypu]’; 

глагол – 0,08 %, например, muckamuck v. ‘to consume food; to eat’ [<Chinook Jargon 
makamak plenty to eat, 1838]; 

прилагательное – 0,08 %, например, cultus adj. ‘worthless, unimportant, bad’ [<Chi-
nook Jargon <Chinook cultus worthless]; 

междометие – 0,07 %, например, honk interj. ‘1. the call of a wild goose; 2. any similar 
sound, as that of an automobile horn’ [<Wampanoag or Narragansett bonck grey goose, 1854]. 

Значительное преобладание существительных объясняется активизацией процесса 
номинации на данной территории, результатом которого является заимствование по-
нятий-реалий из жизни коренных народов и природы данного континента. Корреляции 
между особенностями языковой ситуации в отдельные периоды [4] и частеречный при-
надлежностью заимствований не выявлено. 

По морфологической структуре заимствованные единицы являются как 
многосложными, например, ЛЕ Massachuset n. 1. a member of a North American Indian 
people formerly living around Massachusetts Bay; 2. The language of this people, belonging to 
the Algonquian family [< Algonquian Massachusett, at the large hill, 1614], так и однослож-
ными, например, ЛЕ ai n. ‘the tree-toed sloth (Bradupys tridactylus) of South America’[<Tupi 
ai represent. its cry].

Словообразовательный анализ показал, что производные от автохтонных заимствований 
(478 ЛЕ) образованы следующими словообразовательными способами английского языка: 

аффиксация (44,14%) (например, totemism n. происходит из автохтонного языка Al-
gonquian (Ojibwa nindoodeem, my totem) и употребляется в значении ‘1. belief in totems 
and totemic relationships; 2. the use of totems to distinguish kin or descent groups; 3. social 
customs based on this’); 

конверсия (35,56%) (например, quahog n. происходит из автохтонного языка Nar-
ragansett (poquaûhock) и употребляется в значении ‘an edible clam (Mercenaria merce-
naria) of the E coast of North America, having a large, thick, hard shell’ – > quahog v. ‘to dig 
quahogs’);

словосложение (13,17%) (например, sequoiadendron n. происходит из языка Chero-
kee и употребляется в значении ’a genus of coniferous tree‘); 

сокращение (3,77 %) (например, muskie n. –> the shortened form of muskellunge n. 
через язык-посредник French maskinonge происходит из автохтонного языка <Ojibwa 
(maoshkinoozhe ugly fish) и употребляется в значении ‘a large North American pike (Exos 
masquinongy)’);

редупликация (1,68%) (например, kinnikinnick n. происходит из языка Delaware 
dialect (kələk˙əní˙k˙an, mixture) и употребляется в значении ‘a mixture used by Aboriginal 
peoples of North America as a substitute for tobacco or for mixing with it‘);



390

телескопия (1,68%) (например, Algoman n. [< Algonquin + goma + an] происходит 
из автохтонного языка Ojibwa и употребляется в значении ’geologic formation‘). 

В результате были образованы производные, сложные слова и словосочетания. Ме-
тодом суффиксации образовано 43,52 % производных, из них существительные (22,25 
%), прилагательные (21,16 %) и глаголы (2,16 %), а методом префиксации (0,62%). На-
пример, префикс греческого происхождения ‘meta-’ употребляется в значении противо-
положности, отличия одного однородного вещества от другого (например, metasequoia 
n. происходит из аборигенного языка Aleut и употребляется в значении ‘a genus or the 
tree including the dawn redwood’); суффикс английского языка ‘-an’ употребляется для 
обозначения принадлежности к пределенному течению, национальности и является наи-
более продуктивным словообразовательным формантом (например, Penutian n. происхо-
дит из америндского языка [< pene + uti, both words for “two” in different languages of this 
group] и употребляется в значении ‘a group of remotely related language families, consisting 
of North American Indian languages of California, British Columbia, and New Mexico’);

Конверсивное словообразование также характерно для ассимиляционных процессов 
(35,56%). Наиболее продуктивные модели конверсии: N ->Adj (26,15%) и N ->V (3,55 
%). В качестве примера модели N->Adj приведем ЛЕ shaganappi n., которая происходит 
из аборигенного языка Cree и употребляется в значении ‘thread, cord or thong made of 
rawhide‘ -> shaganappi adj. ‘of inferior quality’. Примером модели N->V может служить 
ЛЕ tomahawk n., которая происходит из аборигенного языка Algonquian и употребляется 
в значении ‘a tool or weapon with a handle and sharp stone cutting head, used by some North 
American Indians‘ –> tomahawk v. ‘to strike, to cut, to kill with a tomahawk‘. 

Способом словосложения образовано 13.17%. Основной продуктивной моделью яв-
ляется N+N->N, с помощью которой образовано 11,92% производных ЛЕ. Например ЛЕ 
sequoiadendron n., где Sequoiah происходит из языка Cherokee + dendron и употребляется 
в значении ‘a genus of coniferous tree’ [1847, < Cherokee Leader ‘Sequoyah’+ dendron].

Способом сокращения образовано 3,77 %, например, muskie n. –> the shortened form 
of muskellunge n. ‘a large North American pike (Exos masquinongy)’. Сокращенные формы 
слов тяготеют к дальнейшему словопроизводству: с ними образуются словосочетания, 
например, muskellunge –> muskie –> muskie weed.

Как известно, части слов способны выступать в роли компонентов сложных слов, то 
есть создавать телескопические образования. Данное явление можно наблюдать на при-
мере следующих лексических единиц: Algoman n. [< Algonquin + goma + an] ‘geologic 
formation‘; Oklabar n. [< Oklahoma + bar] ‘a breed of domestic fowl‘. Способом телеско-
пии образовано незначительное количество производных ЛЕ (1,68 %).

В результате редупликации образованo 1,68 % ЛЕ, например, wawa n. ‘a part of the 
township of Micipicoten‘, kinnikinnick n. ‘a mixture used by Aboriginal peoples of North 
America as a substitute for tobacco or for mixing with it‘. Данные ЛЕ относятся к полному 
(wawa) и частичному (kinnikinnick) видам редупликации.

Автохтонные заимствования подвергаются также процессам семантической дерива-
ции. Нами выявлены следующие процессы: расширение объема значения перетерпело 
25,94% ЛЕ, приобретение отрицательных коннотаций – 2,3%. Рассмотрим отдельный 
пример детально. Так, Siwash происходит из автохтонного жаргона чинук и имеет ос-
новное значение ‘a thick woolen sweater decorated with symbols from Aboriginal mythology‘. 
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Однако данная лексема употребляется также в переносных метафорических значениях, 
например, ‘a North American Indian, of or having to do with North American Indians’; в 
одном из значений данная лексема приобрела отрицательную коннотацию ‘a mean, con-
temptible person‘. В результате конверсии от этой ЛЕ образован глагол to siwash, который 
обозначает ‘to camp out, traveling light and using only natural shelter‘.

Вышеизложенный материал позволяет сделать ряд выводов и обобщений. 
Заимствования из языков коренного населения Северной Америки прошли опреде-

ленный процесс ассимиляции, в основном, в результате действия словообразовательных 
процессов. Данный процесс имел место на протяжении всей истории развития АмА и не 
коррелирует с особенностями языковой ситуации в отдельные периоды.

Основной объем заимствований (99,77%) составили существительные. Основным 
методом словообразования, задействованным в ассимиляции АЛЕ в АмА, являет аффик-
сация с преобладанием суффиксации (44,14%). Изучение принадлежности аборигенных 
заимствований к определенным частям речи подтвердило наблюдения других исследо-
вателей о преобладание имени существительного, что связано с особенностями контакт-
ных ситуаций. При контактах с языками автохтонов в английский язык заимствуются 
преимущественно лексические единицы (а именно существительные), необходимые для 
поддержания языка в состоянии коммуникативной пригодности. 

Ассимиляция заимствованной лексики в национальный американский варианта ан-
глийского языка происходит в результате ее участия в процессах деривации, в том числе 
и семантической, словосложения и уподобления произносительным и орфографическим 
нормам английского языка. Кроме того, в ходе исторического развития заимствованные 
лексемы устанавливают синонимические и гиперо-гипонимические отношения с лексе-
мами английского языка.

Среди перспективных направлений дальнейшего изучения фактического материа-
ла, возможно выделить исследование семантического и функционального аспектов дан-
ного слоя лексики в современном АмА.
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The research showed that the borrowings from the indigenous languages had been exposed 
to the processes of assimilation in American English, mainly, as a result of participating in 
word-formation processes.
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КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ЕВФОНІЇ 
В УКРАЇНСЬКІЙ КАРТИНІ СВІТУ

У статті досліджується милозвучність української мови в контексті варіантів 
концептуалізації мов їхніми носіями. Питання звукової організації вирішувалися, при-
родно, не тільки в критичних і теоретичних висловленнях, але й у самій поетичній 
практиці.

Ключові слова: етимологічна магія, мілагучнасць в білорустиці, благозвучие речи в 
русистиці, euphony в англійській мові.

Міфологічна свідомість первісного світу включає в себе все духовно-психічне життя 
давнього соціуму, де ще з’єднано те, що згодом стане різними формами суспільної сві-
домості, – повсякденне світобачення, релігія, мораль, наука, мистецтво [15, 35]. Найдав-
ніші відомі науці концепції мови були частиною міфологічно-релігійної картини світу. 
Такі уявлення – початок рефлексії людини над мовою, «передлінгвістика», «народне мо-
вознавство». У багатьох давніх традиціях наявне протиставлення «мови богів» і «мови 
людей» [15, 273–274].      

Мова, осмислювана самими мовцями в межах магіко-міфологічного світогляду, по-
сідає винятково важливу роль в архаїчних картинах світу (дослідження Д.К. Зеленіна, 
М.Я. Марра, В.М. Топорова, М.І. Толстого, Н.В. Слухай, А.С. Слухай, Н.А. Назарова та 
ін.). М.Я. Марр і В.М. Топоров припускали наявність у давніх суспільствах спеціальних 
жерців, до обов’язків яких належала робота з мовою в контексті уявлень про магію слова 
[15, 278; 18]. Магічну функцію мови та роль слова в ритуалі детально розглядає Н.Б. Меч-
ковська [15, 41–65]. Не менш важлива і роль мови в релігійній практиці [15, 77–82]. Су-
голоссю слів надавали особливо важливого значення: народна етимологія виступала еле-
ментом магії, що дозволяє навіть використовувати термін етимологічна магія. Детальніше 
роль слова в архаїчному фольклорному світобаченні, зокрема у зв’язку з початками етимо-
логії, висвітлена в дисертаційному дослідженні та публікаціях Н.А. Назарова.   
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Коцепт МІЛАГУЧНАСЦЬ у білорусистиці
Білоруська мова є не тільки найближче спорідненою з українською серед усіх інших 

слов’янських мов і територіально сусідньою, з наявністю перехідних діалектів, а й про-
тягом деякого часу репрезентувала спільну з українською мовою літературно-писемну 
традицію. Це змушує звернути на прояви милозвучності в білоруській мові та осмислен-
ня цього явища в білорусистиці особливу увагу.   

Слід підкреслити, що, подібно до концепту МИЛОЗВУЧНІСТЬ у світобаченні но-
сіїв української мови, концепт МІЛАГУЧНАСЦЬ винятково важливий для носіїв біло-
руської мови. «Пад мілагучнасцю (сінанімічная назва — эўфанія) разумеюць прыемнае 
гучанне мовы. Мілагучнасць беларускай мовы грунтуецца на яе нутраных уласцівасцях, 
абумоўленая фанетычнай сістэмай, найперш тым, што абсалютная большасць складоў 
у беларускай мове адкрытыя. Адкрытыя склады, пабудаваныя на прынцыпе ўзыходнай 
гучнасці, надаюць мове плаўную музычнасць. Павышае мілагучнасць беларускай 
мовы адметны санорны гук “ў”. […] Можна назваць яшчэ некаторыя фанетычныя за-
канамернасці і з’явы, якімі забяспечваецца мілагучнасць нашай мовы: чаргаванне гукаў, 
поўнагалоссе, прыстаўныя галосныя і зычныя, асаблівасці націску і г.д. […] Беларуская 
мова не церпіць як збегу зычных, так і збегу галосных. Нават навязаныя нам замежныя 
словы мы або пішам па нашых правілах: радыё (радыjо), або пішам прэзідыум, а кажам 
прэзідыюм (прэзідыjум)» [17].    

Отже, автор визначає такі параметри, як відкриті склади, висхідна звучність (обидва 
параметри визначають як винятково важливі для праслов’янської мови, принаймні піз-
нього етапу її існування), напівголосний, чергування, повноголосся, протетичні голосні 
та приголосні, особливості наголосу (без уточнення специфіки), уникання збігів голо-
сних та приголосних.   

Звернемося й до іншого окреслення параметрів милозвучності білоруської мови. 
«Мілагучнасць беларускай мовы ў многім абумоўлена мяккасцю, якая перадаецца ад су-
седніх гукаў. Напрыклад, у словах пе [н’]сія ці пес [с’]ня, — тлумачыць загадчык аддзела 
дыялекталогii i лiнгвагеаграфii Iнстытута мовы i лiтаратуры імя Якуба Коласа і Янкі 
Купалы НАН Беларусі Веранiка Курцова. — Плаўную музычнасць мове надае вялікая 
колькасць адкрытых складоў. Павышае мілагучнасць беларускай мовы адметны санорны 
гук “ў”, які ўжываецца ў самых розных формах слоў і часцінах мовы: зрабіў, аўторак, 
ваўкоў, заўтрашні, за ўсё, паўсюль. А наколькі прыемныя слыху падоўжаныя л’, н’, з’, с’, 
дз’, ц’!» (Мінкевіч). У наведеному визначенні основні параметри – асиміляція сусідніх 
пригосних за м’якістю, значна кількість відкритих складів, напівголосний, подовжені 
сонорні, дзвінкі та глухі приголосні. Специфіка наведеного визначення – в уналежненні 
до милозвучності глухих приголосних.     

Проблема детального формалізованого дослідження милозвучності є невирішеною й 
у лінгвобілорусистиці, що підкреслюють дослідники. «Праблема мілагучнасці беларус-
кай мовы чакае далейшай навуковай і, зараз магу дакладна сказаць, навукова-тэхнічнай 
прапрацоўкі. Мы павінны да атамнага ўзроўню высветліць існасць кожнага слова, кож-
нага сказа» (Суднік).

Концепт БЛАГОЗВУЧИЕ РЕЧИ в русистиці
Згідно з концептуальними побудовами Р. Якобсона, у питаннях евфонії віршоз-

навство й лінгвістика тісно пов’язані між собою. За його визначенням, «поетика – це 
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лінгвістичне дослідження поетичної функції вербальних повідомлень у цілому й у по-
езії зокрема» [21, 81]. Усі обмеження «прав» мовознавства на дослідження поезії, на 
думку вченого, «ґрунтуються на старезному забобоні, який або позбавляє лінгвістику її 
головного об’єкта – вивчення вербальної форми вкупі з її функціями, – або залишає за 
лінгвістикою право на вивчення лише однієї з численних функцій мови, а саме функції 
референції» [21, 80].

Упродовж історії досліджень російської літературної мови поняття милозвучності 
оцінювали неоднозначно й переважно в контексті проблематики літературознавства, а не 
лінгвістики. Хоча, в естетиці класицизму поетична евфонія вважалася проявом милоз-
вучності мовної, а немилозвучність сприймалася як «насильство над мовою» (О.П. Су-
мароков, М.В. Ломоносов).

Пізніше, для передромантиків, навпаки, благозвучність – це «організоване насиль-
ство» Мистецтва над Природою (порівн. «Промова про вплив легкої поезії на мову» 
К.М. Батюшкова). Для ілюстрації цих положень варто навести два висловлення. Перше 
належить М. Дмитрієву, який у полеміці з П.П. В’яземським солідаризувався з позицією 
«класика»: «Мова російська здатна найбільше до поезії піднесеної, тому що поєднує в 
собі мужню приємність звуків з певної дебелістю й округлістю. Протилежну точку зору 
виразив П. Георгієвський, ліцейський учитель Пушкіна. Він писав про евфонічні до-
стоїнства німецької мови, яка, на його думку, близька до російської: «Сама мова, яка для 
незвичного слуху чужоземця видається грубою й несумісною з гармонією, зробилася 
зусиллями великих поетів гнучкою й ономатопоетичною» [3, 224; 9, 294]. Таким чином, 
гармонія сприймається то як дещо споконвічне, то як набута властивість, але в кожному 
разі – саме як властивість мови. При цьому в кожному висловленні слід бачити й його 
полемічний сенс: М. Дмитрієв протиставляє епічну поему М.М. Хераскова романтичній 
поемі О.С. Пушкіна; П. Георгієвський, як і П.П. В’яземський у суперечці із М. Дмитріє-
вим, на противагу французькій традиції висуває німецьку [12, 553].

Питання звукової організації вирішувалися, природно, не тільки в критичних і тео-
ретичних висловленнях, але й у самій поетичній практиці. І тут різноманіття естетичних 
позицій виявлялося або в установці на мовну / мовленнєву норму, або на її порушення, 
або в орієнтації на розмовне, або на суто поетичне мовлення. 

Основним предметом аналізу в працях XX ст. стають «звукові повтори» – як само-
стійне формально-композиційне явище евфонії . Можна виділити три підходи у вивченні 
російської милозвучності, залежно від того, яку категорію обрано за основну: вірш (як 
звукоряд) чи слово:

1. Формальний підхід (О. Брик, Т. Готьє) [1]. У цьому разі стандартною ділянкою 
евфонії вважається поетичний рядок або двовірш. Одиниці лінійного ряду (букви) урахо-
вуються незалежно від меж слова й поза зв’язком зі змістом («серії» Т. Готьє). 

2. Логоцентричний підхід (В. Брюсов, Д. Массон) [2]. Визначення стандартної ді-
лянки евфонії збігається, але одиницею милозвучності визнається слово. Ураховується 
розташування повторюваних звуків щодо границь слова та досліджуються значеннєві 
параметри звукових «мотивів» (Д. Массон) [22]. 

3. Власне лінгвістичний підхід (В.П. Григор’єв, П. Валесьо) [22]. Евфонію розуміють 
насамперед як словесну й пов’язують із семантичними ефектами. Явище «паронімічної 
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атракції», виявлене В.П. Григор’євим у поезії XX ст., полягає в зближенні слів, що майже 
збігаються за звучанням: замер зуммер, ностальгия по настоящему тощо [8]. 

Таким чином, виділяються такі аспекти аналізу евфонії: фонетичні комбінації на межі 
слів («звукова просодія»); ономатопея; якісна фоніка; звукові метафори; анаграми. За цими 
параметрами й здійснюють порівняння окремих авторів. При цьому основну увагу приді-
ляють тим аспектам, які усвідомлені поетичною культурою певного часу/епохи.   

На противагу відстоюваному І.Р. Гальперіним протиставленню поетичної і прозової 
евфонії, А.П. Квятковський визначає її як учення про милозвучність, розділ поетики, що 
вивчає у вірші якісний бік мовленнєвих звуків, які накладають певне емоційне забарв-
лення на художній твір. До евфонії належать такі стилістичні прийоми, як ритм вірша, 
рима, анафора, епіфора, алітерація, асонанс, дисонанс, усі види звукових повторів. Як 
фонетичне явище евфонія рівною мірою стосується і поезії, і прози [20].   

«Толковый словарь иностранных слов» Л. П. Крысина визначає евфонію як 1) «Бла-
гозвучие (в музыке, в речи)» і 2) (з помітами щодо належності терміна до лінгвістич-
них і літературознавчих) як «Совокупность приемов и средств использования звуковой 
стороны речи в художественном, преимущ. стихотворном тексте: ассонанс, аллитерация, 
звуковые повторы и т. п.».   

Одну з найдетальніших дефініцій евфонії пропонує «Краткая литературная 
энциклопедия», визначаючи явище як звукову організацію художнього мовлення, що на-
буває особливого значення у віршах, їх фонічний склад, а «у вузькому значенні» – арти-
куляційна й акустична милозвучність (наприклад, уникнення немилозвучних скупчень 
голосних і приголосних). Відзначено, що вимоги до евфонії міняються, будучи обумов-
лені поетикою шкіл і напрямків. Підкреслено, що помітність і виразність звуків та зву-
кових комплексів залежать від частоти їх уживання в загальнонародній мові й поезії. 
Принципи евфонії в різних мовах відмінні, однак у її основі – повторюваність фонем, 
орієнтація на гармонію або контраст. Розділ поетики або стилістики, що вивчає звуковий 
склад поетичних творів, визначають як евфонію або евфоніку [11].      

Евфонія художнього мовлення співвідносна з фонікою як системою форм звукової 
організації віршованого мовлення (Леонтьев; Тимофеев).   

Евфонія в русистиці співвідносна з фоносемантикою вже в дослідженнях М.В. Ло-
моносова. «Из согласных письмен твердые к, п, т и мягкие б, г, д имеют произношение 
тупое и нет в них ни сладости, ни силы, ежели другие согласные к ним не припряжены, и 
потому могут только служить в том, чтобы изобразить живяе действия тупые, ленивые и 
глухой звук имеющие, каков есть стук строящихся городов и домов, от конского топоту и 
от крику некоторых животных. Твердые с, ф, х, ц, ч, ш  и плавкое р имеют произношение 
звонкое и стремительное, для того могут спомоществовать к лучшему представлению 
вещей и действий сильных, великих, громких, страшных и великолепных. Мягкие ж, з  
и плавкие в, л, м, н имеют произношение нежное и потому пристойны к изображению 
нежных и мягких вещей и действий» [13, с. 242].

І. Гетманський дає визначення милозвучності («Благозвучие речи – это наиболее со-
вершенное, с точки зрения говорящих на данном языке, сочетание звуков, удобное для 
произношения и приятное для слуха») й формулює принципи милозвучності російської 
мови (підкреслюючи, що їх усього чотири) здебільшого через протиставлення рисам не-
милозвучності.   
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По-перше, уникнення сполучень приголосних або голосних на стикові слів. «…обе-
гать непристойного и слуху противного стечения согласных, например: всех чувств взор 
есть благороднее, ибо шесть согласных, рядом положенные – вств-вз, язык весьма за-
пинают» (М.В. Ломоносов). 

По-друге, уникнення повтору немилозвучних шиплячих та свистячих звуків. «У 
русского языка есть свои недостатки, и один из них – шипящие звукосочетания: вши, 
шпа, вшу, ща, щей. На первой странице рассказа вши ползают в большом количе-
стве: «прибывшую», «проработавший», «говоривших». Вполне можно обойтись без 
насекомых...» (Максим Горький, «Письма начинающим литераторам»).   

По-третє, уникнення повтору звуків або складів.   
По-четверте, прагнення до середньої довжини слова (три склади) й уникання занадто 

коротких і занадто довгих слів (Гетманский).   
У третьому пункті йдеться передовсім про прозовий текст, тоді як у поетичному зву-

кові повтори різних типів виступають типовими виявами евфонії.
«Словарь современного русского литературного языка» дає таке визначення слова 

благозвучне: «Стрункість, узгодженість, гармонійність у сполученні або чергуванні зву-
ків у мовленні, музиці». Наведено такі приклади: Звуковая сторона текста – звуки без-
относительно к содержанию, благозвучие, благопроизносимость (Виноградов В.В. «О 
языке художественной литературы»); музыка слова – явление совсем не акустическое и 
состоит не в благозвучии гласных и согласных, отдельно взятых, а в соотношении зна-
чения речи и ее звучания (Пастернак Б.Л. «Люди и положения»).

Ю.М. Тинянов підкреслює, що школа «слухової філології», де вірш існує тільки у 
звучанні, виникла в закономірному зв’язку з загальним розвитком поезії. В історії поезії 
наявні періоди, коли існує підкреслена увага до акустичного аспекту вірша.

Таким чином, у російській лінгвістиці ЕВФОНІЮ концептуалізовавно принаймні з 
середини XVIII ст., зокрема в аспекті порівняння перцептивних характеристик звучання 
різних європейських мов. Надалі спостережено спеціалізацію уявлень про ЕВФОНІЮ в 
текстах різних типів, зокрема виділено поетичне мовлення як найбільш своєрідний під-
тип милозвучних текстів.    

Евфонія «дає приємний і заспокійливий (виділено нами. – Авт.) ефект для вух за-
вдяки повторенню голосних і плавних (англ. smooth) приголосних». Евфонія передбачає 
вживання довгих голосних («що є мелодичнішими»), «гармонійних» приголосних l, m, 
n, r, «легких» приголосних f, v, напівголосних w, y, s (так! – Авт.), th, wh. Приклади такої 
евфонії дає англійськомовна поезія («Ode to Autumn» by John Keats, «Success» by Emily 
Dickinson, «The Lotos-Eaters» by Alfred Lord Tennyson, «Macbeth» by William Shakespeare). 
Судячи з опису і прикладів, ідеться про поетичну евфонію, не тотожну прозовій і тим 
паче загальнонародній. Варто підкреслити, що, на противагу давньогрецькій і російській 
традиціям, частіше вживання s визначене як евфонічне. Особливої уваги варте відзна-
чення сугестивного, а саме заспокійливого ефекту евфонічного мовлення.   

Словник англійської мови Merriam-Webster дає таке визначення евфонії: «приємний 
або солодкий звук; акустичний (так! – Авт.) ефект від слів, сформованих або скомбінова-
них приємно для вуха; гармонійна послідовність слів, що має приємне звучання».         

«Британська енциклопедія» визначає евфонію як приємне і гармонійне звукове яви-
ще, утілене в голосних (особливо довгих) більшою мірою, ніж у приголосних; серед 
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останніх евфонічними є плавні, носові приголосні та напівголосні (l, m, n, r, y, w). Звер-
немо увагу, що s і th тут не згадані.    

У США виходить журнал із промовистою назвою: «Euphony Journal: Prose and poetry 
at the University of Chicago». Цілком очевидно, що назва згаданого видання віддзеркалює 
уявлення про евфонію як явище передовсім художнього мовлення.   

І.Р. Гальперін звертає увагу на протиставлення параметрів евфонії віршованого і 
прозового мовлення. Рима в поетичному рядку створює милозвучність, у прозі – пору-
шує її. Милозвучність прози не допускає звукових повторів – однакових звуків або спо-
лучень звуків у сусідніх словах. До поняття евфонії включають уявлення про ритмічну 
організацію висловлювання, зокрема, співвіднесення ритміки фрази з диханням [4].   

Отже, в англістиці спостерігаємо своєрідність конептуалізації ЕВФОНІЇ порівняно з 
традиціями дослідження слов’янських мов. Специфіка визначена відмінностями фоне-
тичної типології англійської мови, з одного боку, і традиціями індивідуального сприй-
няття англійського художнього мовлення, з другого боку.   
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В статье исследуется благозвучие украинского языка в контексте вариантов кон-
цептуализации языков их носителями. Вопрос звуковой организации рассматривался не 
только в критических и теоретических высказываниях, но и в самой поэтической прак-
тике.

Ключевые слова: этимологическая магия, милагучнасць, благозвучие речи в русис-
тике, euphony в английском языке.

Yarmolinska, M.V., PhD-student 
Kyiv national Taras Shevchenko university, Kyiv

CONCEPTUALIZATION OF THE EUPHONY
IN UKRAINIAN WORLD PICTURE
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У статті розглянуто комунікативні стратегії Дональда Трампа в інтерв’ю, яке він 
дав «Нью-Йорк Таймс» 23 листопада 2016 року: стратегію інформування та страте-
гію демонстрації ставлення респондента до репліки інтерв’юера, виокремлено некон-
фліктні та конфліктні комунікативні тактики.

Ключові слова: інтерв’ю, комунікативні стратегії та тактики, неконфліктні так-
тики, конфліктні тактики, образа, псевдоаргументація.

Інтерес до вивчення певного типу тексту зумовлює необхідність виявити й описа-
ти його структурні, семантичні, прагматичні особливості та дискурсні характеристики. 
Актуальність теми визначається спрямованістю сучасних лінгвістичних досліджень 
на вивчення тексту та дискурсу в комунікативно-прагматичному аспектах. Предметом 
аналізу статті є комунікативні стратегії і тактики мовців в інтерв’ю «Нью-Йорк Таймс». 
Мета статті розкрити специфіку взаємодії учасників комунікації в описати комунікатив-
ні стратегії й тактики респондента.

Матеріалом дослідження слугував текст-інтерв’ю Дональда Трампа, яке він надав 
«Нью-Йорк Таймс», 23 листопада 2016 року. 

У текстах-інтерв’ю учасники комунікації переслідують свої явні (вербальні) і при-
ховані комунікативні цілі, застосовуючи певні види комунікативних тактик, які є скла-
довою частиною комунікативної стратегії мовця. Стратегія включає в себе планування 
побудови процесу мовленнєвої взаємодії залежно від конкретних умов спілкування та 
особистостей комунікантів, а також реалізацію плану, тобто лінію бесіди. Стратегія – це 
весь комплекс мовленнєвих дій, спрямованих на досягнення певної комунікативної мети. 

Тактика мовленнєвого спілкування описує конкретні мовленнєві дії, що мають на 
меті досягнення впливу на іншого комуніканта на деякому етапі комунікації. Спрямо-
ваність різноманітних тактичних прийомів на досягнення певної комунікативної мети 
вибудовується у певну стратегію [2: 115; 3: 35; 4: 163; 5: 96; 6: 107-108; 7: 99].

Як правило, виділяють неконфліктні та конфліктні стратегії учасників комунікації. 
Під неконфліктними стратегіями розуміють сукупність тактичних ходів і прийомів, 
якими володіє мовець для досягнення глобальної стратегічної мети через кооперацію 
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зі співрозмовником. Тактичні ходи і прийоми даної стратегії орієнтовані на співробіт-
ництво зі співрозмовником і мають на меті спільне (обома комунікантами) розв’язання 
завдань обміну інформацією або мовленнєвого впливу.

Під конфліктними стратегіями розуміють сукупність тактичних ходів і прийомів, 
які використовує мовець для досягнення своєї глобальної стратегічної мети через кон-
флікт із співрозмовником [1: 76; 8: 92-100].

У текстах-інтерв’ю респондент як правило дотримується стратегії інформування, 
яка може бути конфліктною або неконфліктною.

Неконфліктна стратегія інформування респондента пов’язана з бажанням рес-
пондента надати інформацію або повідомити про свої погляди з проблеми, що цікавить 
інтерв’юера. Для реалізації цієї стратегії інтерв’юер обирає такі тактики: 

Тактика прямої відповіді на запитання, яка може поєднуватися із жартом, напри-
клад:

FRIEDMAN: Are you worried, though, that those companies will keep their factories here, 
but the jobs will be replaced by robots?

TRUMP: They will, and we’ll make the robots too.
[laughter]
TRUMP: It’s a big thing, we’ll make the robots too. Right now we don’t make the robots. 

We don’t make anything. But we’re going to, I mean, look, robotics is becoming very big and 
we’re going to do that. We’re going to have more factories. We can’t lose 70,000 factories. Just 
can’t do it. We’re going to start making things.

I was honored yesterday, I got a call from Bill Gates, great call, we had a great conversation, 
I got a call from Tim Cook at Apple, and I said, ‘Tim, you know one of the things that will be a 
real achievement for me is when I get Apple to build a big plant in the United States, or many big 
plants in the United States, where instead of going to China, and going to Vietnam, and going to 
the places that you go to, you’re making your product right here.’ He said, ‘I understand that.’ I 
said: ‘I think we’ll create the incentives for you, and I think you’re going to do it. We’re going for 
a very large tax cut for corporations, which you’ll be happy about.’ But we’re going for big tax 
cuts, we have to get rid of regulations, regulations are making it impossible. …

Тактика прямої відповіді на запитання, поєднана з жартом, допомагає респондентові 
“розрядити атмосферу” для того, щоб полегшити процес спілкування. Така тактика може 
бути реакцією на неприємне запитання та ходом стратегії “позитивної самопрезентації”.

Тактика прямої кореляції відображає повний збіг комунікативних інтенцій парт-
нерів по діалогу та інформаційних обсягів вихідної та реагуючої реплік, наприклад:

FRIEDMAN: I came here thinking you’d be awed and overwhelmed by this job, but I feel 
like you are getting very comfortable with it.

TRUMP: I feel comfortable. I feel comfortable. I am awed by the job, as anybody would 
be, but I honestly, Tom, I feel so comfortable and you know it would be, to me, a great achieve-
ment if I could come back here in a year or two years and say – and have a lot of the folks here 
say, ‘You’ve done a great job.’ And I don’t mean just a conservative job, ’cause I’m not talking 
conservative. I mean just, we’ve done a good job.

У поданому прикладі репліку інтерв’юера можна розглядати як прихований запит 
підтвердження правильності інформації. Відповідь респондента є прикладом тактики 
прямої кореляції. 
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SHEAR: To follow up on Matt, after you met with President Obama, he described you 
to folks as – that you seemed overwhelmed by what he told you. So I wonder if you are over-
whelmed by the magnitude of the job that you’re about to inherit and if you can tell us anything 
more about that conversation with the president and the apparently subsequent conversations 
that you’ve had on the phone since then. And then maybe talk a little bit about foreign policy, 
that’s something we haven’t touched on here, and whether or not you believe in the kind of 
world order – a world order led by America in terms of having this country underwrite the 
security and the free markets of the world, which have been in place for decades.

TRUMP: Sure. I had a great meeting with President Obama. I never met him before. I 
really liked him a lot. The meeting was supposed to be 10 minutes, 15 minutes max, because 
there were a lot of people waiting outside, for both of us. And it ended up being – you were 
there – I guess an hour-and-a-half meeting, close. And it was a great chemistry. I think if he 
said overwhelmed, I don’t think he meant that in a bad way. I think he meant that it is a very 
overwhelming job. But I’m not overwhelmed by it. You can do things and fi x it, I think he meant 
it that way. He said very nice things after the meeting and I said very nice things about him. I 
really enjoyed my meeting with him. We have – you know, we come from different sides of the 
equation, but it’s nevertheless something that – I didn’t know if I’d like him. I probably thought 
that maybe I wouldn’t, but I did, I did like him. I really enjoyed him a lot. I’ve spoken to him 
since the meeting.

У вищезгаданому прикладі тактика прямої кореляції поєднується з уточненням: I 
think if he said overwhelmed, I don’t think he meant that in a bad way. I think he meant that it 
is a very overwhelming job. But I’m not overwhelmed by it. You can do things and fi x it, I think 
he meant it that way.

На відміну від інтерв’юера респондент не завжди притримується неконфліктних 
стратегій. Конфліктна стратегія інформування пояснюється небажанням респондента 
надати інформацію або обговорювати певну проблему. У текстах-інтерв’ю така стратегія 
представлена тактикою узагальнення: уникаючи прямої відповіді на запитання респон-
дент дає поширену відповідь, наприклад:

FRIEDMAN: But it’s really important to me, and I think to a lot of our readers, to know 
where you’re going to go with this. I don’t think anyone objects to, you know, doing all forms 
of energy. But are you going to take America out of the world’s lead of confronting climate 
change?

TRUMP: I’m looking at it very closely, Tom. I’ll tell you what. I have an open mind to it. 
We’re going to look very carefully. It’s one issue that’s interesting because there are few things 
where there’s more division than climate change. You don’t tend to hear this, but there are 
people on the other side of that issue who are, think, don’t even … TRUMP: Joe is one of them. 
But a lot of smart people disagree with you. I have a very open mind. And I’m going to study 
a lot of the things that happened on it and we’re going to look at it very carefully. But I have 
an open mind.

Окрім тактики узагальнення, Д. Трамп «імпортує» антагоніста (псевдоаргумен-
тація) [10: 605] – there are people on the other side of that issue, a lot of smart people 
disagree with you.

Інтерв’юер не задоволений відповіддю, про що свідчить сарказм в його запиті (об-
раза) [11]:
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SULZBERGER: Well, since we’re living on an island, sir, I want to thank you for having an 
open mind. We saw what these storms are now doing, right? We’ve seen it personally. Straight up.

Подяка журналіста Д. Трампу звучить саркастично. В якості аргументу інтерв’юер 
наводить риторичне запитання: We saw what these storms are now doing, right? 

Іноді респондент застосовує тактику неповної відповіді на запитання, 
SHEAR: Just one quick clarifi cation on the climate change, do you intend to, as you said, 

pull out of the Paris Climate …
TRUMP: I’m going to take a look at it.
Така тактика демонструє небажання респондента підтримувати розмову на запропо-

новану тему. Про це свідчать мовленнєві ходи респондента, що є простими реченнями. 
Тактика вказування на той факт, що питання недоречне [8: 106-107; 9: 297], на-

приклад: 
TRUMP: He told me what he thought his, what the biggest problems of the country were, 

which I don’t think I should reveal, I don’t mind if he reveals them. But I was actually surprised 
a little bit. But he told me the problems, he told me things that he considered assets, but he did 
tell me what he thought were the biggest problems, in particular one problem that he thought 
was a big problem for the country, which I’d rather have you ask him. But I really found the 
meeting to be very good.

Уникаючи прямої відповіді щодо теми розмови між Б. Обамою та Д. Трампом, рес-
пондент пропонує спитати про це Б. Обаму: I’d rather have you ask him.

Респондент може застосовувати тактику зустрічного запитання, наприклад:
FRIEDMAN: NATO, Russia?
TRUMP: I think going in was a terrible, terrible mistake. Syria, we have to solve that 

problem because we are going to just keep fi ghting, fi ghting forever. I have a different view on 
Syria than everybody else. Well, not everybody else, but then a lot of people. I had to listen to 
[Senator] Lindsey Graham, who, give me a break. I had to listen to Lindsey Graham talk about, 
you know, attacking Syria and attacking, you know, and it’s like you’re now attacking Russia, 
you’re attacking Iran, you’re attacking. And what are we getting? We’re getting – and what 
are we getting? And I have some very defi nitive, I have some very strong ideas on Syria. I think 
what’s happened is a horrible, horrible thing. To look at the deaths, and I’m not just talking 
deaths on our side, which are horrible, but the deaths – I mean you look at these cities, Arthur, 
where they’re totally, they’re rubble, massive areas, and they say two people were injured. No, 
thousands of people have died. O.K. And I think it’s a shame. And ideally we can get – do some-
thing with Syria. I spoke to Putin, as you know, he called me, essentially …

UNKNOWN: How do you see that relationship?
TRUMP: Essentially everybody called me, all of the major leaders, and most of them I’ve 

spoken to.
Така тактика полягає не тільки у тому, що мовленнєвий хід респондента містить за-

питання, але й у тому, що запитання дозволяє йому “виграти час”, ігноруючи запитання 
інтерв’юера. 

Отже, у своєму інтерв’ю Д. Трамп притримується стратегії інформування, яка може 
бути неконфліктною (пряма відповідь ) або конфліктною (вказівка на недоречність запи-
тання; посилання на те, що інтерв’юерові відома відповідь; неповна відповідь; загальна 
відповідь; зустрічне запитання та образа). 
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Перспективою подальших розвідок у даному напрямку є дослідження аргументативних 
стратегій і тактик комунікантів у даному типі тексту, гендерні особливості аргументації.
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Стаття присвячена вивченню суспільної думки про стан освіти в країні на лінгвіс-
тичному рівні. Визначено мовні репрезентанти концепту «викладач» як одного з важ-
ливих одиниць у структурі концептосфери освіти, його смислове та аксіологічне напо-
внення. Створено узагальнений образ викладача очима студентів. 
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Проблема вивчення думки суспільства про стан освіти в країні на лінгвістично-
му рівні у вітчизняній науці не розглядалася. Процеси реформації вищої та середньої 
школи, що активно відбуваються останнім часом в Україні, окреслюють актуальність 
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питання й необхідність його комплексного опрацювання. Таке дослідження може стати 
одним із дієвих засобів удосконалення вітчизняної освіти. 

Спроби аналізу освітньої лексики в термінах концепту як фрагменту мовної кар-
тини світу носіїв англійської мови були здійснені І. Боднар [2], порівняльний аспект 
метафоризації концепту «освіта» в кількох мовах цікавив А. В. Бєляєву [1]. Окремі 
аспекти порушеної тематики представлені в попередніх статтях автора цієї наукової 
розвідки [3, 4, 5].

Мета цього дослідження – з’ясувати смислове наповнення концепту «викладач» 
шляхом семантичного аналізу його мовних репрезентантів. Об’єктом вивчення є мова 
студентських медіа-текстів, предметом – засоби експлікації концепту «викладач».

Матеріалом для лінгвістичного аналізу освітньої проблематики обрано тексти 
видання «Я СТУДЕНТ» (далі – ЯС) [6] – єдиного в Україні глянцевого молодіжного 
журналу, який виходить з 1997 року. Часопис є офіційно зареєстрованим як ЗМІ в 
Міжнародному центрі періодичних видань у Парижі та в Державній реєстраційній 
службі України. Його авторами є студенти різних українських університетів, які го-
тують матеріали як для друкованої версії журналу, так і для власного інформаційно-
го порталу (ya-student.com.ua). 

Концепт «викладач» разом з іншими когнітивними одиницями – «освіта», «на-
вчальний процес», «навчальний заклад», «студент» тощо – є одним із важливих еле-
ментів у структурі концептосфери освіти. У текстах журналу «Я СТУДЕНТ» його 
репрезентантами стають слова викладач, учитель, рідше – більш широке за значен-
ням слово освітянин, що охоплює цілу низку понять, пов’язаних з особою того, хто 
навчає (учитель, вихователь, викладач, майстер): Ми схиляємо голови перед му-
дрістю і жертовністю освітянина – учителя, вихователя, викладача, майстра, 
зусиллям якого твориться майбутнє нашого краю та всієї держави (ЯС. №9–10, 
2009, с. 1), а також складна назва педагог-науковець, яка підкреслює наукову складо-
ву в структурі концепту «викладач» (Отже, революція в освіті без педагога-науков-
ця просто неможлива (ЯС. №7–8, 2013, с. 4)). Крім номінативної функції, зазначені 
слова, входячи в синтагматичні зв’язки з іншими групами лексики, набувають різно-
манітних конотацій. Їх аналіз дозволяє робити висновки про ставлення до категорії 
викладачів у нашому суспільстві.

У студентській мовній свідомості викладачі поділяються на два основні типи, 
яким у текстах журналу «Я СТУДЕНТ» даються назви викладачі-консерватори й 
викладачі-новатори. Їх характеристика представлена цілими контекстами, які скла-
даються з кількох речень: консерватор – Це людина, яка має усталені погляди на 
життя й не любить, коли з її думкою не погоджуються. Такі викладачі підозріло 
ставляться до альтернативних джерел інформації та хочуть, щоб студенти годи-
нами сиділи в бібліотеці. Вони добре запам’ятовують людей, тому якщо ти шумів і 
заважав проводити лекцію – готуйся до наслідків на іспиті. Консерватори не запіз-
нюються на пари, старанно готуються до занять і знають, що говорять. Такі ви-
кладачі дуже вимогливі як до себе, так і до інших (ЯС. №2, 2016, с. 5); новатор, або 
друг-порадник – Він має сучасні й дуже гнучкі погляди. Такий викладач не боїться 
вчитися у студентів, дізнаватися про щось нове від них. Новатор припускає, що 
може помилятися й подає свої думки обережно. Його не здивує, якщо ти прийдеш 
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на пару з ноутбуком, зрадіє нестандартно виконаному завданню чи творчому підхо-
ду. Від таких викладачів ви ніколи не почуєте дорікань щодо зовнішнього вигляду – 
їх не бентежать нафарбовані губи, яскравий колір волосся або неформальний одяг. 
Новатори намагаються бути «на одній хвилі» з молоддю, хочуть, щоб студенти 
сприймали їх як старших друзів, до яких можна звернутися за порадою чи з про-
блемою (ЯС. №2, 2016, с. 5).

Відповідно до іншої студентської «класифікації», з одного боку, існує категорія 
викладачів під синонімічними назвами викладачі, яким все по барабану, горе-ви-
кладачі, або мовою сленгу – «шаровики», з іншого – викладачі, які «не дають спо-
кійно «жити»: Інша категорія – викладачі, «яким все по барабану» (що почасти 
співвідносна з такою ж категорією студентів), формально ставляться до своїх 
обов’язків, профанують предмет, який викладають, тобто не перевантажують 
себе обов’язками і відповідальністю перед студентською аудиторією, а також пе-
ред науковим співтовариством, яке вони опосередковано репрезентують. Почасти 
такі горе-викладачі взагалі не мають базової освіти за спеціальністю. Їм все одно, 
що читати і який рівень знань отримує студент, їх цікавить лише матеріальна 
сторона справи, вони працюють за мізерну заробітну платню, відплачуючи вишу 
безвідповідальною працею. Це так звані «шаровики», які у такий спосіб паразиту-
ють на системі вищої освіти. Для викладача, якому «все по барабану», категорія 
студентства є абстракцією, а конкретний студент лише статистичною одини-
цею (чи нулем). Натомість викладачі, які «не дають спокійно «жити», тісно 
співпрацюють зі студентами, ще до іспитів прагнуть спілкуватися з кожним на 
семінарських заняттях, пропонують ефективні форми самопідготовки, але не за-
ради комунікативного насильства над іншим, а тому, що в студенті вони бачать 
людину як особу, за яку несуть відповідальність як перед суспільством загалом, так 
і перед самим студентом (ЯС. №7–8, 2013, с. 9); Викладачі, які «не дають спо-
кійно жити» студенту, за будь-якої погоди (природних катаклізмів і соціальних 
потрясінь) завжди приходять на лекції і семінарські заняття, ніколи не забувають 
про творчі завдання, реферати, консультації тощо. Ті, що «не дають спокійно 
жити», є зазвичай професіоналами з досвідом викладацької роботи, вони знають, 
що потрібно зробити зі студентом для того, щоб і він став професіоналом. Такі 
викладачі не просто читають дисципліну, а викладають її як конкретну науку, що 
водночас є показником їх власного рівня професійної компетентності. Їх прискіпли-
вість і педантизм, вимога багаторазових перездач (чи написання реферату «від 
руки розбірливим почерком») є показником викладацької совісті та особистої від-
повідальності за студента, що, по суті, співпадає з потребами самих студентів. 
Викладачі, що «не дають спокійно жити», викладають свій предмет з ураху-
ванням екзистенційних інтересів студента бути вільною особою, уникаючи над-
мірного насильства і примусу до навчання, вони розуміють межу допустимого в 
ставленні до особи головного героя навчального процесу – студента, враховуючи і 
різноманітні «кризові стани» його душі (і тіла). Зазвичай викладачі, які «не дають 
спокійно жити», високо цінують свою особисту гідність, статус викладача, пред-
мет, який викладають, студента, який його вивчає, а, головне, вони відповідають 
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за студента і кінцевий рівень знань, якого вони мають досягти в активному діалозі 
з викладачем (ЯС. №7–8, 2013, с. 8).

Виокремивши з наведених текстів слова й фрази, що сполучаються зі словом ви-
кладач, можна створити узагальнений образ сучасного педагога очима студентів, пред-
ставлений у табл. 1: 

Таблиця 1. Узагальнений образ викладача очима студентів 
(за сполучуваністю його номінацій)

№
з/п

Номінація 
типу

викладача

Позитивні 
характеристики

Негативні 
характеристики

Суперечливі 
характеристики

1 Консерватор має усталені погляди на 
життя

не любить, коли 
з його думкою не 
погоджуються

хоче, щоб студенти 
годинами сиділи в 
бібліотеці

добре запам’ятовує 
людей

підозріло ставиться дуже вимогливий

не запізнюється на пари
старанно готується до 
занять

2 Новатор має сучасні й дуже гнучкі 
погляди

його не бентежить 
зовнішній вигляд 
студента

не боїться вчитися, 
дізнаватися нове
подає думки обережно
намагається бути «на 
одній хвилі» з молоддю
хоче, щоб студенти 
сприймали його як друга

3 Викладач, 
якому «все по 
барабану»; 
горе-викладач; 
«шаровик»

формально ставиться 
до своїх обов’язків
профанує предмет
не перевантажує 
себе обов’язками й 
відповідальністю
не має базової освіти 
за спеціальністю
працює за мізерну 
заробітну платню, 
відплачуючи вишу 
безвідповідальною 
працею
паразитує на системі 
вищої освіти
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4 Викладач, 
який «не дає 
спокійно жити»

тісно співпрацює зі 
студентами
прагне спілкуватися
пропонує ефективні 
форми самопідготовки
у студенті бачить 
особу, за яку несе 
відповідальність
завжди приходить на 
лекції й семінарські 
заняття
ніколи не забуває 
про творчі завдання, 
реферати, консультації
є професіоналом з 
досвідом роботи
знає, що потрібно 
зробити зі студентом 
для того, щоб і він став 
професіоналом
викладає дисципліну як 
конкретну науку
викладає предмет 
з урахуванням 
екзистенційних інтересів 
студента
уникає надмірного 
насильства й примусу 
студента до навчання
враховує «кризові стани» 
душі й тіла студента
розуміє межу 
допустимого в ставленні 
до студента
високо цінує свою 
особисту гідність, 
статус викладача, 
предмет, який викладає, 
студента
відповідає за студента 
і його кінцевий рівень 
знань

Мовна характеристика різних типів викладачів, виділених на базі студентських тек-
стів, є свого роду оцінюванням їх діяльності. У наведеній вище таблиці ми спробували 
класифікувати фрази на позначення педагогів за оцінною конотацією. У результаті кон-
статуємо переважно позитивну оцінність проаналізованих лексичних засобів, що вира-
жають поведінку й дії викладача з погляду студентства. Зокрема тільки позитивні риси 
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репрезентовано в описі викладача-новатора і викладача, який «не дає спокійно жити». 
Парадоксальність студентських міркувань полягає в тому, що, незважаючи на негативну 
конотацію самої назви викладач, який не дає спокійно жити, її семантичне значення є 
цілком позитивним: це людина, яка професійно виконує свої обов’язки, що, безумовно, 
цінується студентами. З огляду на схожі мовні характеристики можна припустити, що 
викладач, який «не дає спокійно жити» – це і є викладач-новатор. 

Викладач, якому «все по барабану», оцінюється тільки негативно, а отже, байдуже 
ставлення викладачів до студентів і навчального процесу самими студентами засуджу-
ється. Тип викладач-консерватор у нову добу поєднує в собі як позитивні, так і негативні 
ознаки. 

Деякі характеристики викладачів ми визначили як суперечливі, залишаючи їх темою 
для роздумів, оскільки складно дати їм об’єктивну оцінку. Наприклад, сьогодні немож-
ливо однозначно судити про вимогливість викладача, особливо з позицій студентства: 
для когось це плюс, для когось – мінус. Або стосовно ставлення викладачів до зовніш-
нього вигляду молоді: самим студентам, напевно, краще, щоб викладач цим питанням не 
переймався, але з позицій виховного процесу – хто, як не він, має сприяти формуванню 
естетичних смаків молодого покоління. Словосполучення [викладач] хоче, щоб студен-
ти годинами сиділи в бібліотеці з огляду на сучасні тенденції молоді до пошуку відпові-
ді на будь-яке питання в Інтернеті можна оцінювати як негативну рису. Проте бібліотека 
зі своєю неповторною атмосферою традиційно для багатьох студентів залишається не 
тільки джерелом знань, до якого все ж таки варто звертатися, а й чудовим місцем для 
відпочинку, знайомств тощо.

Студенти дають також інші, більш лаконічні назви різним типам викладачів, що в 
контексті сприймаються як взаємопротилежні: безвідповідальні «ремісники-багатоста-
ночники» і викладачі-науковці «від Бога» (ЯС. №7–8, 2013, с. 4), викладачі, що запалю-
ють вогонь до нових знань (ЯС. №6, 2015, с. 3), наприклад: Без фінансової мотивації 
навчально-педагогічна робота викладача і вченого як носія месійної мудрості тієї чи 
іншої науки, справжніх викладачів-науковців «від Бога» у вищій школі замінюють без-
відповідальні «ремісники-багатостаночники» (ЯС. №7–8, 2013, с. 4). 

У відповідному лексичному оточенні слово викладач реалізує такі асоціативні зна-
чення, що формують структуру однойменного концепту: партнер і друг студента: 
Ми вибудовуємо стосунки не як викладачі та студенти, а як партнери та друзі (ЯС. 
09.03.2016); супутник студента: Не могли ми забути про споконвічних супутників сту-
дентства – викладачів (ЯС. №11, 2009, с. 11); наставник: Є такі викладачі, які дійсно 
зорієнтують тебе… З такими людьми всі ми знайомі: вони наче наставники залиша-
ються після закінчення університету надовго у нашому серці (ЯС. №11, 2009, с. 11); 
людина (важлива людина): Кожен вчитель має бути перш за все людиною (ЯС. №6, 
2013, с. 6); Учитель – важлива людина в житті кожного. Він працює з найціннішим – 
особистістю. І від того, який у Вас учитель, залежить і те, як Ви проведете свої кращі 
учнівські роки. Тож вчитель не тільки навчає – він допомагає, скеровує, виховує, підка-
зує, шукає… (ЯС. №4, 2013, с. 12); майстер своєї справи: Безперечно, вони [викладачі] 
мають бути майстрами своєї справи: доступно викладати матеріал, не «лити воду», а 
навчати справді необхідних речей (ЯС. №7–8, 2016). 
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Виходячи з проблем фінансового забезпечення освіти в державі, викладач, на дум-
ку студентів, стає рабом обставин, що негативно впливає на навчальний процес: …Ви-
кладач вишу не може бути рабом обставин. Раб не може виховати вільних громадян, 
необхідна державна допомога системі освіти на рівні державної політики… (ЯС. №7–8, 
2013, с. 4).

Більш того, у мові аналізованого журналу зафіксовано своєрідну еволюцію викла-
дача, що реалізується образними номінаціями – викладач-трагікомічний лектор, ко-
мунікативний насильник, виконавець театру одного актора (у минулому) і викла-
дач – філософ-консультант (нині): Сьогодні революційно змінюється роль і значення 
викладача в навчальному процесі з ролі «трагікомічного лектора», «комунікативного 
насильника», «виконавця театру одного актора» викладач перекваліфікується на фі-
лософа-консультанта для студента або магістранта, який лише допомагає отримати 
фахову інформацію, набути професійної мудрості, генерує відповідну мотивацію, ство-
рює модель необхідного знання, яке має перетворитися на дію, що характеризується 
прагматичною корисністю (ЯС. №7–8, 2013, с. 4). У наведеному прикладі розвиток кон-
цепту «викладач» у часі продемонстровано за допомогою застосування слів з протилеж-
ним оцінним значенням: негатив змінюється позитивом.

Прикметники, з якими поєднуються номінації педагога в журналі «Я СТУДЕНТ», 
характеризують його особу з різних боків:

- за людськими якостями, зовнішністю й інтелектуальними можливостями: Над-
звичайно цікавий викладач, якого не просто поважають, а дійсно люблять студен-
ти, та прекрасна дівчина, яка може похизуватися не лише гарною зовнішністю, а й 
кмітливим розумом (ЯС. №1, 2013, с. 18); 

- за вдачею: …Студенти бігають до своїх кураторів, питають, чи суворий ви-
кладач, чи легко скласти в нього екзамени… (ЯС. №1, 2014, с. 11); На вигляд вони такі 
суворі, а насправді дуже добрі та справедливі, і з відмінним почуттям гумору (ЯС. 
№1, 2014, с. 10); Це дуже хороший викладач. Дуже добрий. У нього реально хочеться 
вчитися, тому що він не примушує (ЯС. №1, 2013, с. 19); 

- за професійними якостями та ставленням до предмета викладання: Тож коли 
викладач закоханий у свій предмет – це помітно неозброєним оком. І це, як епідемія, 
передається його учням (крім тих, у кого є «імунітет до знань») (ЯС. №1, 2014, с. 7); 
Учитель має бути креативним (ЯС. №2, 2015, с. 4).

Таким чином, доходимо висновків, що змістове наповнення концепту «викладач» дає 
реальну картину ставлення в суспільстві до викладача і, відповідно, до освіти. У студент-
ських текстах відчувається повага до педагога, розуміння його ролі в житті кожної лю-
дини, усвідомлення необхідності для сучасних викладачів перелаштовуватися на новий 
лад разом зі студентами, які хочуть діалогу «викладач-студент» (ЯС. №7–8, 2013, с. 9), 
хочуть сподобатися викладачеві (Як сподобатися викладачеві: лайфхак для студентів 
(ЯС. №2, 2016, с. 5)), сподіваються на викладацьку совість (ЯС. №7–8, 2013, с. 8). У 
мовній свідомості сучасного студента сформувалася своєрідна класифікація викладачів 
за поглядами на життя й ставленням до своїх обов’язків. 

Сьогодні модно проводити анкетування студентів на рівні університету чи факуль-
тету та студентські конференції «Навчальний процес очима студентів» з метою вияви-
ти ставлення студентів до освітнього процесу, його слабкі місця. Ці заходи в багатьох 
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випадках є ефективними, якщо ретельно опрацьовувати результати й приймати дієві рі-
шення, проте вони вимагають часу й інших ресурсів (людських, фінансових, технічних 
тощо) для підготовки, організації й проведення. Здійснений нами аналіз текстів студент-
ського журналу як платформи для вільного висловлювання думок і побажань стосовно 
стану освіти, на нашу думку, є також дієвою формою вивчення студентської думки. Він 
дає вагомі результати й ідеї щодо можливих напрямків удосконалення освітнього про-
цесу. Кожен викладач, ознайомившись із ними, зможе самокритично співвіднести себе з 
тим чи іншим образом і відкоригувати власну поведінку, щоб наблизитися до побажань 
сучасного студента й співпрацювати далі більш плідно. 

Перспективою дослідження вважаємо вивчення смислової структури інших, окрес-
лених у статті концептів, що дасть можливість створити повне уявлення про концептос-
феру освіти в українській мовній картині світу.
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ЭКСПЛИКАЦИЯ КОНЦЕПТА «ПРЕПОДАВАТЕЛЬ» В ТЕКСТАХ 
МОЛОДЕЖНОГО ЖУРНАЛА «Я СТУДЕНТ»

Статья посвящена изучению мнения общества о состоянии образования в стра-
не на лингвистическом уровне. Определены языковые репрезентанты концепта «пре-
подаватель» как одного из важных единиц в структуре концептосферы образования, 
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его смысловое и аксиологическое содержание. Создан обобщенный образ преподавателя 
глазами студентов.

Ключевые слова: образование, преподаватель, концепт, концептосфера, слово, но-
минация.

Serebrianska I.M., PhD, associate professor, doctoral candidate
Sumy state university, Sumy

EXPLICATION OF THE CONCEPT “TEACHER” IN THE TEXTS 
OF YOUTH MAGAZINE “JA STUDENT”

The article deals with the studying of public opinion in relation to the state of education in 
the country at the linguistic level. Language representants of the concept “teacher” as one of 
the most important units in the conceptual structure of education, its meanings and axiological 
content are determined. The author has created a generalized image of the teacher through the 
eyes of students.

Key words: education, teacher, concept, conceptual sphere, word, nomination.
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Любчук Н.В., канд. філол. наук, доцент 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ 

УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ В НІМЕЦЬКОМОВНИХ ЗМІ

У статті проаналізовано вживання українських реалій в текстах німецьких і ав-
стрійських ЗМІ, подано їх класифікацію, проаналізовано способи їх відтворення залеж-
но від групи, до якої належить реалія. Виявлено, що адекватне відтворення реалій забез-
печують комбінована реномінація і калькування. З’ясовано, що відмінна транслітерація 
українських реалій в різних німецькомовних джерелах спричинена, з одного боку, за-
стосуванням різних стандартів транслітерації кириличних літер латиницею, з іншого 
боку, можливістю транслітерації як з української, так і з російської мови.

Ключові слова: реалія, спосіб перекладу, адекватне відтворення, калькування, ком-
бінована реномінація, наближений переклад, транслітерація.

Реалії як показники національної своєрідності, національного колориту належать до 
найважче відтворюваних у перекладі одиниць. Тож не дивно, що до способів їх відтво-
рення перекладознавці зверталися неодноразово. Тут варто згадати праці С. Влахова і 
С. Флорина [1], Р. Зорівчак [2], Л. Нелюбіна [3], Е. Маркштайн [4] та ін. Проте аналіз 
наукових праць показав, що найбільш досліджуваними є англійські реалії з огляду їх пе-
рекладу українською мовою. Рідше дослідники звертаються до перекладу німецьких ре-
алій українською мовою, переклад же українських реалій німецькою мовою перебуває на 
периферії наукових досліджень і зводиться до аналізу відтворення реалій у перекладах 
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окремих художніх творів (О. Матвіїшин, Р. Уманець, О. Шум, К. Кіяниця). Відтворен-
ню українських реалій в текстах німецькомовної преси присвячено лише окремі статті. 
Якщо ще в другій половині ХХ століття в пресі висвітлювали лише найзначніші події 
внутрішнього життя інших країн і проблема відтворення чужих реалій перебувала на 
другому плані, в період глобалізації вона набуває все більшого значення. 

Метою цього дослідження є аналіз підходів до відтворення українських реалій в ні-
мецькомовних ЗМІ. Матеріалом дослідження стали сайти німецьких і австрійскх ЗМІ: 
Süddeutsche Zeitung, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Die Welt, Berliner Zeitung, Deutsche 
Welle, Spiegel, Die Presse, Kurier.

Реалією разом з Е. Маркштайн вважаємо «елемент побуту, історії, політики і т. ін. 
певного народу, країни, місцевості, який не має відповідника у інших народів, в інших 
країнах і інших місцевостях» [4, с. 288], а також слова і словосполучення, що позначають 
ці елементи.

Українські реалії, що вживаються в текстах німецькомовних ЗМІ, можна розділити 
на такі групи:

1.  Адміністративно-територіальний устрій:
А. Адміністративно-територіальні одиниці (область – das Gebiet, район – Rayon, ei-

nem Landkreis vergleichbar);
Б. Деталі населеного пункта ( Майдан Незалежності –Unabhängigkeitsplatz – Mai-

dan-Platz).
2. Органи і носії влади:
А. Органи влади (Верховна Рада – das Parlament der Ukraine – die Werchowna Rada – 

die Oberste Rada; Адміністрація президента – das Präsidialamt; обладміністрація – die 
Gebietsverwaltung; міськадміністрація – die Stadtverwaltung, міністерство фінансів – 
das Finanzministerium);

Б. Носії влади: (прем’єр-міністр – Ministerpräsident, міністр внутрішніх справ – In-
nenminister, голова обласної ради – Gouverneur, голова НБУ – Präsidentin der Zentralbank 
der Ukraine [11], die Notenbankchefi n der Ukraine [11], Zentralbankchefi n, Gouverneurin der 
Nationalbank [12], Голова Верховної Ради – Parlamentspräsident). 

В. Установи (Нафтогаз – der ukrainische Konzern Naftohas; КМІС – das Kiewer inter-
nationale Institut für Soziologie (KMIS);

3. Суспільно-політичне життя:
А. Політична діяльність, партії і їх діячі ( «Батьківщина» – die Partei „Batkiwscht-

schina“ (Vaterland) – Vaterlandspartei; УДАР – die Partei „UDAR“ (Schlag) – „Udar“-Par-
tei; Віче – die Sonntagskundgebung „Witsche“);

Б. Патріотичні і громадські рухи і їх діячі («Спільна справа» – Oppositionsgruppe 
„Spilna sprawa“ (Gemeinsame Sache); „Чесно“ – die Vereinigung „Tschesno“ (Ehrlich);

4. Назви підрозділів поліції, військових і воєнізованих підрозділів (Національна 
гвардія – Nationalgarde, СБУ – ukrainischer Geheimdienst SBU);

5. Банки (Національний банк – die Nationalbank, die Notenbank [6], die ukrainische 
Nationalbank [7], die ukrainische Zentralbank [8])

6. Грошова одиниця (гривня – Hrywnja [6], Griwna [12, 13])
7. Страви, напої (горілка – Gorilka, ukrainischer Wodka [16], борщ – Bortsch (Rote-

Bete-Suppe mit Kartoffeln und Fleisch), вареники – Wareniki (Teigtaschen mit Kohl, Fleisch 
oder Früchten) [16]).
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Впадає в око, що окремі групи одиниць, як от назви міністерств, відтворюють за мо-
деллю утворення назв німецьких і австрійських міністерств: утворення композити, якщо 
назва складається з двох слів; утворення словосполучення зі структурою Ministerium + 
für + назва сфери, якщо назва містить три і більше слова (напр., міністерство фінансів – 
das Finanzministerium, міністерство оборони – das Verteidigungsministerium, міністер-
ство освіти і науки – das Ministerium für Bildung und Wissenschaft). 

Однокомпонентні назви партій і громадських організацій відтворюють переважно 
за допомогою комбінованої реномінації (транскрибована назва в поєднанні з німецьким 
перекладом (напр., «Батьківщина» – die Partei „Batkiwschtschina“ (Vaterland);, партія 
„Свобода“ – die Partei „Swoboda“ (Freiheit)). Такий підхід можна пояснити прагненням 
авторів публікацій максимально відтворити національне забарвлення позначень. Яскра-
вим прикладом цього є, наприклад, пояснення, що УДАР – це є водночас абревіатура і 
повнозначне слово: 

Neben Ukrainische Demokratische Allianz für Reformen, für die die Abkürzung UDAR 
steht, bedeutet der Begriff auch Fausthieb [5].

Подібні пояснення дають авторам змогу донести до німецькомовного читача не лише 
значення певної реалії, а й її конотації.

Калькування або транслітерація таких назв без пояснення траплється рідко (напр., 
«Батьківщина» – Vaterlandspartei, УДАР – „Udar“-Partei). 

Ситуація з багатокомпонентними назвами протилежна, переважає калькування, ком-
бінована реномінація трапляється рідше («Спільна справа» – Oppositionsgruppe „Spilna 
sprawa“ (Gemeinsame Sache). За допомогою транслітерації з обов’язковою експлікацією 
назви відтворюють абревіатури (напр., СБУ – ukrainischer Geheimdienst SBU,).

Назви окремих відомств, як от Національний банк України, Нафтогаз, заслуговують 
на особливу увагу. Назва Національний банк України легко піддається калькуванню, про-
те в різних джерелах бачимо: die Nationalbank, die Notenbank [6], die ukrainische National-
bank [7], die ukrainische Zentralbank [8]. В деяких випадках в одному тексті вживають два 
позначення (напр., [6]). Notenbank і Zentralbank відтворюють не назву банку, а його суть, 
функцію. З огляду на тяжіння німецькомовних ЗМІ до точного відтворення автентичних 
назв, калькування назви НБУ видається доцільнішим. Варто зауважити, що в австрій-
ських ЗМІ зустрічаємо саме кальку.

Назву Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» в німецькомовній Ві-
кіпедії відтворюють за допомогою транслітерації NAK Naftohas Ukrajiny (Naftogaz ) [9]. 
Такий спосіб ніколи не застосовують у ЗМІ, тут переважає комбінована реномінація der 
ukrainische Konzern Naftohas (der ukrainische Energiekonzern Naftohas).

Відсутність єдиних підходів простежується також при відтворенні назв посад ке-
рівників місцевих органів влади і окремих відомств. Так, голова обладміністрації пере-
кладають то як der Chef der Gebietsverwaltung, то як der Gouverneur. Перший варіант 
видається правильнішим, оскільки в Україні немає губерній, а отже, і губернаторів. Тож, 
у другому варіанті відбувається ототожнення українських і російських реалій. Виправ-
данням для німців може бути те, що в розмовній українській мові також вживають слово 
губернатор, що періодично викликає критику. По-різному перекладають назву «голо-
ва», причому навіть у випадках, коли йдеться про одну й ту саму посаду. Порівняймо: 
Голова Національного банку України – Präsident der Nationalbank [10], Präsidentin der 
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Zentralbank der Ukraine [11], die Notenbankchefi n der Ukraine [11], Zentralbankchefi n, Gou-
verneurin der Nationalbank [12];

голова правління НАК «Нафтогаз України» – Chief Executive Offi cer (CEO) [9], der 
Vorstandsvorsitzende des staatlichen ukrainischen Energiekonzerns Naftogaz [14]. З прикла-
дів видно, що прямий відповідник українського «голова» – «Vorsitzende(r)“ вживається 
далеко не завжди. Натомість саме Vorsitzender бачимо у перекладі назви посади Секре-
тар РНБОУ – der Vorsitzende des Sicherheitsrats der Ukraine [15]. 

Впадає в око певна свобода ЗМІ у виборі засобів відтворення назв посад як з огляду 
на вживання синонімів, так і з огляду на вживання граматичних форм (жіноча форма 
назв посад не є офіційною, проте широко використовується в неофіційному спілкуванні 
й у пресі).

При відтворенні назв адміністративних одиниць простежується як одомашнення, що 
досягається шляхом наближеного перекладу (напр., область – das Gebiet, район (міста) 
– der Bezirk), так і очуження, що досягається шляхом комбінованої реномінації (напр., 
район – Rayon, einem Landkreis vergleichbar).

Інколи в німецькомовних ЗМІ трапляються матеріали рекламного характеру, присвя-
чені Україні. В таких статтях можна зустріти реалії, що позначають страви, напої, пред-
мети побуту. Ці реалії перекладають зазвичай за допомогою комбінованої реномінації, 
що забезпечує як відтворення національного колориту, так і пояснення для німецькомов-
ного реципієнта (напр., горілка – Gorilka, ukrainischer Wodka [16], борщ – Bortsch (Rote-
Bete-Suppe mit Kartoffeln und Fleisch), вареники – Wareniki (Teigtaschen mit Kohl, Fleisch 
oder Früchten) [16]).

На окрему увагу заслуговує правопис транслітерованих реалій. Йдеться власне про 
транслітерацію окремих літер українського алфавіту, як от г, ґ, й, ї. Так, назву української 
грошової одиниці «гривня» відтворюють то Hrywnja, то Griwna. Якусь закономірність у 
вживанні певного варіанта простежити важко: Frankfurter Allgemeine Zeitung, починаючи 
з 2014 року вживала спочатку Hrywnja, потім Griwna, останнім часом бачимо Hrywn-
ja; Hrywnja бачимо в Die Welt, переважно Griwna – в Süddeutsche Zeitung; австрійська 
Die Presse в 2014 р. вживала Griwna, пізніше переважно Hrywnja. Проблема полягає в 
тому, що існує кілька стандартів відтворення кириличних літер латиницею: в Україні 
це Постанова від 27 січня 2010 р. № 55 Про впорядкування транслітерації українського 
алфавіту латиницею [17]; проте німці використовують чинні в Німеччині стандарти ISO 
9:1995 і DIN 1460:1982 [18, 19]. Згідно з українським стандартом літера г відтворюється 
німецькою h, згідно з ISO 9:1995 г відтворюють за допомогою g, а ґ – за допомогою g̀, 
проте старий стандарт ISO/R 9:1968 допускає відтворення г за допомогою h, а ґ – за до-
помогою g. Німецький стандарт DIN 1460:1982 є адаптацією ISO/R 9:1968. Саме такою 
неузгодженістю стандартів можна пояснити відмінність написання одних і тих самих 
слів. Крім того, написання Griwna може свідчити про те, що транслітерували не з укра-
їнської, а з російської мови.

Підсумовуючи сказане, можна стверджувати, що переклад реалії залежить від групи, 
до якої вона належить, і від частотності її згадування в ЗМІ: чим частіше згадують ре-
алію, тим більше вірогідність утворення постійного відповідника. Найкраще адекватне 
відтворення реалій забезпечують комбінована реномінація і калькування. Ускладнюють 
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розуміння вихідної інформації наявність кількох відповідників і відмінний правопис 
окремих слів. 
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УКРАИНСКИЕ РЕАЛИИ В НЕМЕЦКОЯЗЫЧНЫХ СМИ
В статье проанализировано употребление украинских реалий в текстах немецких 

и австрийских СМИ, подана их классификация, проанализированы способы их передачи 
в зависимости от группы, к которой принадлежит реалия. Выявлено, что адекватную 
передачу реалий обеспечивают комбинированная реноминация и калькирование. Уста-
новлено, что причиной различной транслитерации украинских реалий в разных немец-
коязычных источниках является, с одной стороны, использование разных стандартов 
транслитерации кирилицы латиницей, с другой стороны, возможность транслитера-
ции как с украинского, так и с русского языка.

Ключевые слова: реалия, способ перевода, адекватная передача, калькирование, 
комбинированная реноминация, приближенный перевод, транслитерация.
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UKRAINIAN REALIA IN GERMAN-LANGUAGE MASS MEDIA
The article analyses the use of Ukrainian realia in texts of the German and Austrian mass 

media, their classifi cation is worked out, ways of their rendering depending on the class they 
belong to are analysed. It was ascertained, that combined renomination and calquing assure 
the faithful rendering of realia. It was determined, that different transliteration of Ukrainian 
realia in various German-language mass media can be caused by the use of different standards 
of transliteration of Cyrillic characters into Latin characters on the one hand or by the pos-
sibility to transliterate from Ukrainian as well as from Russian on the other hand.

Key words: realia, way of translation, faithful rendering, calquing, combined renomina-
tion, approximate translation, transliteration.
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РОЛЬ КОНЦЕПТУ «WE» У ФОРМУВАННІ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ 
ПОЛІТИЧНОГО ЛІДЕРА 

(НА МАТЕРІАЛІ ІНАВГУРАЦІЙНИХ ПРОМОВ Д. ТРАМПА І Б. ОБАМИ)

Статтю присвячено дослідженню поняття мовної особистості, визначенню кон-
цепту «we» та його використання у політичному дискурсі, зокрема у промові, для здій-
снення впливу на суспільну думку. Встановлено значення концепту «we» Д. Трампа та 
Б. Обами, як мовних особистостей, виокремлено причини і вказано на важливість за-
стосування цього концепту.

Ключові слова: концепт, мовна особистість, політичний дискурс, промова, суспіль-
на думка.

Питанню визначення феномену «мовної особистості» та її формуванню лінгвісти 
приділяли значний інтерес вже протягом декількох століть та присвячували цій темі ба-
гато праць. Ключовим елементом комунікації вчені вважають не власне мову, а самого 
мовця. Особливе зацікавлення до дослідження мовної особистості викликають політич-
ні лідери, які звертаючись до засобів мови та прийомів мовного впливу на громадську 
думку, силою слова впливають на широку масу людей, нав’язуючи власну позицію та 
спонукаючи людей до дії. Через це проблема вивчення мовної особистості у межах 
політичного дискурсу стає дуже актуальною. Мета статті – охарактеризувати поняття 
мовної особистості політичного лідера та застосування нею концепту «we» як одного із 
дієвих засобів впливу на суспільну думку.

Поняття мовної особистості на сьогоднішній день не має єдиного визначення і 
трактується в різних науках (філософії, психології, мовознавстві, літературі, тощо) по-
різному. Звертаючись до мовних аспектів дослідження, лінгвісти виокремлюють все час-
тіше людський фактор, власне носія мови. 

Вперше термін мовної особистості з’явився наприкінці ХХ століття у працях 
Ю. М. Караулова. На його думку “мовна особистість – це та наскрізна ідея, котра, як по-
казує досвід її аналізу й опису, пронизує всі аспекти вивчення мови й одночасно руйнує 
межі між дисциплінами, що вивчають людину, оскільки не можна вивчати людину поза 
її мовою” [3]. 

На думку С. Я. Єрмоленко «мовна особистість – це поєднання в особі мовця його 
мовної компетенції, прагнення до творчого самовираження, вільного, автоматичного 
здійснення різнобічної мовної діяльності» [9: 93].

Серед інших лінгвістів, що досліджували питання мовної особистості є В. фон Гум-
больдт, Ф. Бацевич, А.М. Богуш, В. А. Маслова, Л.І. Мацько, Л.В. Щерба, С.Я. Єрмолен-
ко, Т.В. Симоненко, М.І. Пентилюк, О.М. Шахнарович,та інші. 

Мовна особистість формується на певній концептуальній базі, компонентах, якими 
вона оперує. В. А. Маслова виокремлює такі її компоненти: ціннісний, культурологічний, 
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особистісний [5: 58]. Трансформація індивіда в мовну особистість включає її відносини 
з соціумом і є втіленням культурно-історичного знання суспільства. Така особа мислить 
і діє за нормами чи еталонами етномовної культури, засвоює закони соціальної психо-
логії народу. Тобто мовна особистість – це продукт історичного, етнокультурного розви-
тку суспільства. Накопичуючи певний комунікативний досвід, людина формує власну 
мовну картину світу, тобто відбувається концептуалізація, що відображається у мові за 
допомогою мовних структур: слів, словосполучень, речень. Ю.М. Караулов підкреслює 
важливість ролі культури, а саме національної культури. На думку вченого, національне 
пронизує усі рівні організації мовної особистості, національний характер визначається 
не тільки мовою, оскільки поряд із мовою однією із найважливіших ознак етносу є спіль-
ність культурних цінностей і традицій [4]. Саме цьому чиннику буде приділятися велика 
увага при нашому дослідженню концепту we як засобу впливу на суспільну думку.

Актуальним на сьогоднішній день стає питання мовної особистості в політичному 
дискурсі, адже саме мова політиків є найяскравішим прикладом використання мовних 
засобів для впливу чи контролю суспільної думки, переконання громадян задля досяг-
нення, як правило, державних або навіть власних цілей. 

Мовна особистість політичного лідера являє собою дискурсивно-текстовий фено-
мен, в якому проявляються як надіндивідуальні так й індивідуальні характеристики. 
Таку особистість у політичному дискурсі слід розглядати у взаємодії трьох рівнів мовної 
особистості, запропонованих Ю.М. Карауловим: вербально-семантичного (власне мовні 
засоби, лексеми, граматичні форми слів), мовно-когнітивного (знання та уявлення, що 
формують культуру особистості), мотиваційного (прагматичний потенціал особистості 
під час комунікації). Соціум, історія мови, психологія та освіта є тими факторами, що 
формують мовну особистість.

Мовну особистість політика трактують у науці як таку, що реалізує себе активно в 
політичному дискурсі, що говорить про його інтерактивність, та таку, що має «кому-
нікативний паспорт» [8]. Під останнім розуміється універсальні та індивідуальні дис-
курсивні стратегії та тактики когнітивних, семіотичних, мотиваційних переваг, які були 
сформовані під час політичної комунікації та відображувались у змісті повідомлень. 

Модель мовної поведінки політичного лідера пояснюється тим, що «з усього багат-
ства» і різноманіття кожна мовна особистість обирає, «присвоює» саме те, що відповідає 
стійким зв’язкам між поняттями в її тезаурусі і виражає, на думку Ю. М. Караулова, «ві-
чні, непохитні для неї істини, відображуючи, і цим самим, визначаючи її життєве кредо 
та домінанту» [4].

Методи переконання словом обираються індивідуально кожним політичним діячем і 
передбачають добре володіння мовою. Він повинен відмінно знатися на комунікативних 
стратегіях та тактиках і використовувати як лінгвістичні, так і екстралінгвістичні засоби 
мови. Тобто таку особистість можна вважати мовною, тому що у ній втілюються та сукуп-
ність характеристик та здатностей, той досвід спілкування та знання цільової аудиторії, що 
відображають в ньому та його мові, дійсність, що визначає особистість як мовну. Мовний 
досвід політичного лідера і його комунікативна компетенція допомагають йому правильно 
зашифрувати потрібний інтенційний компонент, що схований у мовних засобах. Експлі-
цитність або імпліцитність висловлювань політичного діяча як мовної особистості є також 
важливим компонентом. Зазвичай мовець намагається зробити свій мовленнєвий намір 
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максимально відкритим для розпізнавання адресатом і для цієї мети вибирає прямі або 
конвенційні мовні засоби, наприклад спонукальні, побажальні, запитальні і т.д. висловлю-
вання, які сприймаються адресатом у їх основному значенні, або ж конвенціоналізовані 
висловлювання, які достатньо просто «читаються» в певному соціумі. 

Прикладом подібного мовленнєвого наміру та інтеракції можна вважати день інав-
гурації президента США Дональда Трампа у Вашингтоні 20 січня 2017 року. В промові 
45-го президента Америки були обіцянки об’єднати Америку і відновити її міць. Трамп 
отримав перемогу з перевагою в 77 голосів і такий результат був несподіваним для бага-
тьох американців, які були не згодні з подібним вибором. Тому особливо важливо було 
підкреслити в промові своє бажання стати невід’ємною частиною цього суспільства та 
бути корисним йому, бути заодно з американським народом, представляти та відстоюва-
ти їх інтереси у світі. Чи не найуживанішою і найголовнішою у політичній мові лідера 
є тенденція до єднання, «спільності» з народом. Орієнтування на демократію і визначає 
модель поведінки як суспільства загалом, так і президента в цілому. Подібне відображен-
ня дійсності і характеризує мовну особистість Д. Трампа. Чітко усвідомлюючи ситуацію, 
що склалася в країні у зв’язку з результатами голосування, президент у своїй промові 
об’єднав всіх «згодних та незгодних» виборців у єдиний американський народ, що вба-
чає у ньому сильного лідера, який виправдає очікування всіх американців і навіть тих, 
хто не повірив у нього та підвищить добробут країни. Отже, для мовної особистості полі-
тичного лідера важливим є формування картини єднання з народом. Для цього Д.Трамп 
у промові використав концепт «we». 

На сьогоднішній день концепт we в політичному дискурсі ще не було досліджено. 
Інтерес саме до цього концепту був викликаний активним обговоренням соціумом пре-
зидентських виборів в США, інавгураційної промови Д.Трампа і власне його як нового 
політичного лідера країни. Його постать викликала неоднозначну реакцію не лише аме-
риканського народу, а й усього світу. Як політичний лідер він має ті якості, які повинен 
мати президент. Харизматичність, категоричність роблять його не лише яскравою осо-
бистістю, а відповідно й такою ж мовною особистістю. Як зазначалось раніше, важли-
вим чинником формування мовної особистості є національний характер, що відчутний 
у зверненні до американського народу. Національне виражає концепт we – уособлення 
єдності, свободи та першості нації.

Звертаючись до визначення та трактування терміну «концепт» та зважаючи на твер-
дження лінгвістів, що займалися дослідженням цього питання, беремо до уваги бачення 
Ю. Степанова, де концепт – це “ ніби згусток культури у свідомості людини; те, у ви-
гляді чого культура входить у ментальний світ людини. І, з другого боку, концепт – це 
те, посередництвом чого людина – пересічна, звичайна людина, не “ творець культурних 
цінностей ” – сама входить у культуру, а в деяких випадках і впливає на неї... Концепти 
не лише мисляться, вони переживаються. Вони – предмет емоцій, симпатій і антипатій, а 
іноді й зіткнень. Концепт – основна чарунка культури в ментальному світі людини ” [7]. 
Дональд Трампа вживає концепт «we» у значенні певного «згустку культури». Іншими 
словами мовець через мовну свідомість засобами масової комунікації зображує дійсність 
за допомогою концепту «we», що віддзеркалює у свідомості громадян Америки не лише 
ідею демократії, а й власне історію, культуру країни і асоціюється з поняттям «єднання» 
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у своїх поглядах та думках зі своїм політичним лідером. Саме цим комунікативним при-
йомом Д. Трамп здійснює маніпулятивний вплив на суспільну думку американців. 

Номінативні поля концептів-членів концепту «we» складають одиниці, які формують 
ядро і периферію поля, та його когнітивні ознаки.

Проаналізувавши інавгураційну промову Дональда Трампа слід перерахувати вер-
балізатори концепту «we», які утворюють його ядро: the citizens, our country, the United 
States of America, our people, transferring power, our land, our government, Americans, one 
nation, destiny, our dreams, the future, families, American, allegiance, America, our jobs.

Периферію концепту «we» складають наступні когнітивні ознаки: «What truly matters 
is…»; «We are…»; «What we will do…». І насправді перша та остання когнітивні ознаки 
можуть бути об’єднані в єдину взаємозалежну «What truly matters is what we will do».

На ближній периферії номінативного поля концепту знаходиться когнітивна ознака 
«What we will do», частотність якої складає 86 % від загальної кількості, та яка представ-
лена такими одиницями: rebuild, restore, determine, confront, face, carry out, get, be remem-
bered, be forgotten, stop, defend, the future, govern, benefi t, protect, fi ght, start winning, bring 
back, build, get off, follow, buy, hire, seek, shine for everyone, reinforce, patriotism, eradi-
cate, speak our minds openly, debate our disagreements honestly, be protected, military, think, 
dream, no longer accept, not fail, thrive, prosper, never forget, enjoy, never be ignored again, 
defi ne, forever guide, make. Серед вказаних 44 одиниць найчастіше вживались такі: defend 
(із контекстуальними синонімами protect, fi ght, eradicate, confront hardships) – 14 %, make 
(із контекстуальним синонімом carry out) – 14 %, bring back (із контекстуальним синоні-
мом restore) – 9 %, be protected – 7 %.

На віддаленій периферії номінативного поля концепту знаходиться когнітивна озна-
ка «We are», частотність якої складає 14 % від загальної кількості, та виражена такими 
одиницями: transferring power, righteous, young and beautiful, one nation, fi rst, protected, 
black or white or brown. Серед наведених лексичних одиниць найчастіше вживались fi rst – 
43 % та righteous – 29 %. 

Отже, порівняно високий відсоток когнітивної ознаки «What we will do» представле-
на переважно дієсловами або дієприкметниковими зворотами, і відображує експліцитно-
рекурентні зв’язки, що показує інтенційність виразів політика у промові. Інавгураційна 
промова – це особливий жанр публічного виступу. Він розрахований на висвітлення пев-
ної інформації та впливу на розум, почуття, волю слухачів. Подібний аналіз концепту 
«we» та його когнітивних ознак дозволив визначити ступінь впливу тих чи інших мовних 
засобів, вербалізаторів «we», як ключового елементу впливу на суспільну думку. 

Звичайно, жанрова специфіка тексту в певній мірі визначає мовленнєву поведінку 
Д.Трампа та його позитивні якості мовця, адже президент ніколи не буде обіцяти народу 
чогось, чого б той не хотів би чути. Вже самою промовою закладено зміст повідомлення, 
показано намір служити народу і втілювати в життя ті моменти, що забезпечать його 
добробут. 

Д.Трамп вдається у промові до частого вживання майбутньої форми дієслова will та 
відносно невеликої кількості модальних дієслів на кшталт must, should, can. Акцентуван-
ня уваги на займеннику we та will-форми говорить про його категоричність, цілеспрямо-
ваність, радикальність у майбутніх свої діях. Д.Трамп неодноразово повторював у про-
мові слова-маніпуляри (America, people, we, our, your) для створення позитивного образу. 
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Особливо часто використовувалось слово America та прикметник аmerican. Таким чином 
виокремлюється суто національне, історичне значення, що важливе для американців і 
таке, що завжди об’єднувало і продовжує єднати їх як народ, який не забуває своє мину-
ле. Присвійний займенник your, знову підкреслює той факт, що це не перемога Д.Трампа, 
а в першу чергу народу.

Для порівняння нами було взято інавгураційну промову попереднього президента 
США Барака Обами від 20 січня 2009 року. На відміну від Д.Трампа Б.Обама більш 
стриманий в емоційному плані та менш радикальний у політичних поглядах та рішен-
нях, що і визначає інколи «компромісний» вибір мовних засобів при спілкуванні. Про це 
говорять вербалізатори концепту «we», які утворюють його ядро: our nation, prosperity, 
Americans, people, generation, jobs, crisis, our economy, our land, America, the time, men and 
women, life, remain, question, government, families, wealth, freedom, common, our power, 
Iraq, mutual, confl ict, liberty, the spirit of service, courage, patriotism, citizenship, protect. Се-
ред наведених 30 одиниць найуживанішими виявились наступні: our nation – 40%; people 
(із контекстуальними синонімами men and women, the people) – 30%; generation – 23%; 
America – 23%; government – 13%; Americans (із контекстуальним синонімом American 
people) – 13%.

Периферію концепту «we» складають наступні когнітивні ознаки: «What we are…»; 
«What we are to do…». На ближній периферії номінативного поля концепту знаходиться 
когнітивна ознака «What we are to do…», частотність якої складає 71 % від загальної 
кількості, та яка представлена такими одиницями: lower its sights, gather, come to pro-
claim, remain, reaffi rm our enduring spirit, choose our better history, carry forward, live a bet-
ter live, pick up ourselves up, dust ourselves off, begin again the work of remaking America, 
act, build, harness, transform, do, move forward, reject, not give up, begin leave Iraq, work 
tirelessly, not apologize for our way of life, defeat, reveal, seek a new way, pledge to work, not 
accept, consider, remember. Серед вказаних 29 одиниць найчастіше зустрічається remain – 
10 % та do – 14 %.

На віддаленій периферії номінативного поля концепту знаходиться когнітивна озна-
ка «What we are», частотність якої складає 29 % від загальної кількості, та яка виражена 
такими одиницями: faithful, the greatness, prosperous, powerful, no less inventive, no less 
productive, undiminished, the keepers, strength, shaped by every language and culture, drawn 
from every end of this Earth, kindness. Серед наведених лексичних одиниць найчастіше 
вживалось слово prosperous – 17 %. 

Таким чином, спільними як для Д. Трампа так і для Б.Обами виявилися вербаліза-
тори концепту «we» our people та America. Це означає спільну мету – підтримувати та 
піклуватися про свій народ та країну, що можна вважати очевидним у промовах такого 
жанру. Однак на ближній периферії номінативного поля концепту «we» хоч і представ-
лена схожа когнітивна ознака, проте вона містила різні пріоритетні лексичні одиниці. У 
Д. Трампа це defend, make, а у Б. Обами do. Д. Трамп ставить питання захисту, оборони 
держави не лише у територіальному значенні, але й у політиці, економіці, соціальних 
питаннях. Тобто займає позицію відчуження та прагнення досягти світової першості. 
Ознаки категоричності, радикальності, та навіть авторитарності виражає також висока 
частотність вживання модального дієслова will. Така очевидна перевага will у промові 
характеризує його егоцентричність та соціальне дистанціювання. На противагу цьому є 
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характеристика мовної особистості Б.Обами, для якого властивим є вживання різнома-
нітних синтаксичних конструкцій, інших модальних дієслів крім will (can, must might, to 
be to, etc.), більш емоційно-забарвленої лексики, тощо. Мовна поведінка Б.Обами вказує 
на важливість стосунків у сімˊї, у спільності дій на благо розквіту демократії в США та 
за їх межами. Орієнтованість на людину, соціум пояснює специфіку та використання 
таких слів як prosperous, common humanity, mutual respect, our nation. 

Як інваріативна складова мовної особистості мова є частиною національного харак-
теру. Для американського народу – це демократія, принцип єдності зі своїм політичним 
лідером. Ці поняття були концептуалізовані та вдало використані як Д. Трампом так і Б. 
Обамою у своїх інавгураційних промовах. Втілення в концепті «we» ідеї єдності та його 
домінування у промові мало на меті однозначно вплинути на суспільну думку. 

Серед перспективних напрямів дослідження політичного дискурсу назвемо можли-
вість вивчення вербалізації інших концептів у суспільно-політичних текстах відомих по-
літичних лідерів.
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Статья посвящена исследованию понятия речевой личности, определению концеп-

та «we» и его употреблению в политическом дискурсе, в частности в речи, для оказания 
влияния на общественное мнение. Установлено значение концепта «we» в речи Д. Трам-
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The article is devoted to the research of the notion of linguistic identity and to the defi ni-
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МОДИФІКАЦІЇ СТІЙКИХ СПОЛУЧЕНЬ СЛІВ У ЗАГОЛОВКАХ 
МАС-МЕДІЙНИХ ТЕКСТІВ

Стаття присвячена механізмам трансформації і функціонуванню стійких сполу-
чень слів, які активно виявляються у дискурсі ЗМІ – тій сфері мови, яка найоперативні-
ше реагує на нові явища й тенденції творчого використання мовних одиниць.

Ключові слова: фразеологізм, мас-медіа, модифікація. 



426

У мові сучасних українських мас-медіа активізувалася тенденція до оновлення компо-
нентного складу стійких сполучень слів і висловів, яка досягається трансформаціями, обі-
груванням, пародіюванням фразеологічних одиниць тощо (І. С. Гнатюк, О. І. Андрейченко, 
А. М. Григораш, Л. Б. Давиденко, О. О. Калякіна, К. І. Мізін, О. Г. Важеніна, М. М. Гавриш, 
 Н. І. Кочукова, А. І. Мамалига, Т. П. Свердан та ін.). Дослідники виявляють постійну 
динаміку в значенні й структурі фразеологізмів, викликану прагненням до виразності. 
Авторська трансформація стійких одиниць завжди зумовлена певними стилістичними 
настановами й завданнями. Одним з перших дослідників, хто розглядав контекстуальне 
перетворення ФО як закономірне мовне явище, був О. В. Кунін. Він зазначав: «У разі 
оказіонального вживання фразеологічних одиниць можлива заміна компонентів, укли-
нювання слів і варіантних сполучень, часто ускладнене лексичними змінами, додавання 
нових компонентів, синтаксична деформація, часто ускладнена лексичними змінами. У 
разі оказіонального вживання фразеологічних одиниць у певних контекстах вони дають 
додаткову інформацію, обсяг якої вимірюється ступенем відхилення від їхнього звичай-
ного вживання» [3, с. 10].

Механізми трансформації стійких сполучень слів і висловлювань активно привер-
тають увагу мовознавців, однак єдиного погляду на це явище немає. Існує чимало ви-
значень трансформації (модифікації) фразем, які зводяться до таких формулювань: 1) 
трансформація фразем – це релевантні зміни в лексичному складі, синтаксичній струк-
турі, семантиці, при яких узуально стала форма ФО протиставляється її оказіональній 
формі [1, c. 89]; 2) трансформації стійких одиниць – це зміни, викликані їх актуалізацією 
в особливих контекстуальних умовах, що увиразнюють повідомлення шляхом виражен-
ня експресивної інформації [2, с. 168]; 3) фразеологічна трансформація – це видозміна 
фразеологічних одиниць з певною стилістичною настановою [6, c. 127]; 4) фразеологічні 
трансформації – це зміни, які уможливлюють сполучення фразеологізму зі словами та-
кого лексичного ряду, з якими він як мовна одиниця у межах норм сполучатися не може 
[5, с. 192] та ін.

Сама природа фразеологізмів, насичених яскравою образністю, стильовим забарв-
ленням, створює передумови для їх використання в експресивному і перш за все в ху-
дожньому і публіцистичному мовленні. Талант автора мас-медійного спілкування поля-
гає в умінні відібрати потрібний матеріал, творчо опрацювати й використати експресію 
з готового національного джерела і ввести його в текст. Унаслідок цього з’являються 
нові художні образи, жартівливі вирази, несподівані каламбури, пор.: Слово – не горо-
бець, вилетіло – розплачуйся (УМ, 30.07, 2003); На силу теж є кулаки: зачисткою 
блокадного «редута» правоохоронці спровокували масові протести (УМ, 14.03, 2017); 
Галопом по Марокко: чим вражає Африканське Королівство (УМ, 05.04, 2017); Наомі 
вважає, що виросла з коротких подіумних штанців, а тому хоче податися у кіноак-
триси (УМ, 25.05, 2004). У результаті фразеологічного новаторства публіцистів виника-
ють оригінальні словесні образи, в основі яких «обіграні» стійкі вирази. Творча обробка 
фразеологізмів надає їм нових експресивних відтінків, посилює виразність. Найчастіше 
автори текстів перетворюють фраземи, які мають високий ступінь стійкості лексичного 
складу й виконують в мові експресивну функцію. Модифіковані фразеологізми при цьо-
му зберігають художні цінності загальнонародних – образність, афористичність, ритмі-
ко-мелодійну впорядкованість.
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Типовою позицією для усталених одиниць у ЗМІ є абсолютний початок тексту – за-
головок, який допомагає проективно задати оцінку описуваному матеріалу, зацікавити 
читача, спрямувати його увагу, чому сприяють виразові якості стійких одиниць: конден-
сація думки, афористичність, образність, експресія. Заголовок як сигналізатор змісту 
певного матеріалу (1) загострює увагу читача на змісті; (2) стисло повідомляє про сам 
зміст; (3) концентровано відображає головну думку автора; (4) спонукає до прочитання 
надрукованого; (5) підвищує ефективність засвоєння прочитаного; (6) експлікує культур-
ні константи, фонові знання адресата [7, с. 260]. Специфікою заголовків-фразеологізмів 
є те, що вони, як правило, дають образну характеристику і оцінку подальшого тексту, 
не розкриваючи його змісту при цьому. Навпаки, сам мас-медійний текст має розкрити 
зміст образного заголовка, підтвердити влучність оцінки, напр.: Гроші не пахнуть. Але 
щоб настільки?! Вітчизняні урядовці заради політичної та економічної допомоги Ро-
сії лобіюють кабальні для держави рішення (УМ, 12.09, 2008); Гривню шкода: чи піде 
Гонтарева у відставну і якими можуть бути її наслідки (УМ, 02.03, 2017); Українська 
крапля в морі кіно у Венеції. Фільм, співпродюсером якого виступив українець, відібрали 
в конкурсну програму Венеціанського кінофестивалю (УМ, 08.08, 2009); Кредит грив-
ню збереже. Долар падатиме до кінця літа, а євро наприкінці липня має подорожчати 
(УМ, 14.07, 2010); Канікули нардепам тільки сняться. Блокада трибуни не дозволила 
навіть закрити сесію ВР (УМ, 11.07, 2009); Приїхав, поговорив, переміг. Перше євро-
пейське турне Обами стало тріумфом (УМ, 08.04, 2009).

В одних випадках, заголовний стійкий зворот обігрується в тексті, підвищуючи тим 
самим експресивну функцію останнього, в інших, – заголовок не має співвіднесеності 
з конкретною одиницею в тексті, пор.: На вихід, батюшко! Українські віряни про-
довжують «прощатись» із Московським патріархатом. Ще одна церковна грома-
да Тернопільщини вирішила розпрощатися з Московським патріархатом (УМ, 15.02, 
2017); Новий гравець у «Прем’єр-лізі»: Порошенко збирається замінити Гройсмана на 
Луценка. У квітні добігає кінця перший рік прем’єрства Володимира Гройсмана. Щоб 
пролонгувати перебування на посаді, главі уряду необхідно представити парламенту 
програму дій на найближчий рік, і в разі схвалення такої програми команда чинного 
Прем’єра отримає імунітет від відставки (УМ, 17.01, 2017); Сам пішов. Томенко по-
дав у відставку за кілька годин до того, як його «пішли» (УМ, 09.09, 2005); Від шуму 
до буму – один крок. Або два. Новопризначений голова Держбуду України Валерій Череп 
під час представлення апарату комітету пообіцяв, що у країні буде будівельний бум 
(Д, 12.06, 2001).

Мовний матеріал дає підстави вважати, що фразеологічні заголовки виявляють само-
достатність у реалізації прагматичної інформації [4, с. 74]. Важлива, актуально значуща 
інформація, яка підтримується особистісним ставленням автора до тієї чи іншої ситуації, 
факту, події, особи, змісту, наприклад, подається в таких заголовках-трансформах: Сте-
фаник – хоч куди козак. Предки знаменитого новеліста переселилися на Галичину після 
зруйнування Запорозької Січі (УМ, 03.08, 2003), пор. рядок з «Енеїди» І. Котляревського 
«Еней був парубок моторний. І хлопець хоть куди козак»; Його «Тринадцята» мину-
ла. Зірка телесеріалу «Доктор Хаус» Олівія Уайльд тепер стала ще й жінкою вільною. 
Актриса, відома за роллю інтерна Ремі на прізвисько «Тринадцять», розлучилася з чо-
ловіком (УМ, 11-12.02, 2011), пор. поезію Т. Г. Шевченка «Мені тринадцятий минало»; 
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Дві сторони однієї десятки. Дві сотні киян вишикувалися в живий ланцюг, відстоюючи 
вулицю Івана Мазепи (УМ, 13.07, 2010), пор. дві сторони однієї медалі.

Модальність заголовка, його функціональна номінативність, здатність актуалізувати 
думку підтримується такими засобами в його структурі, як інтонація, звертання, порів-
няння, експресивні частки, вигуки, вставні слова тощо, напр.: Ух, ух, солом’яний дух. У 
Музеї-квартирі Павла Тичини триває виставка дідухів та виробів із соломи «Радуйся, 
земле» (УМ, 13.01, 2005); Затишшя. Перед чим? Найважчий для опозиції день – коли 
нема роботи (УМ, 03.12, 2004); Кличко, як і Бог, любить трійцю. У родині українсько-
го боксера Віталія Кличка народилася третя дитина (УМ, 05.04, 2005).

До особливостей фразеологізованих заголовків-трансформ варто віднести можли-
вість їх використання в різноманітних комунікативних типах висловлювання, які містять:

– запитання: Біжимо попереду чи стрибаємо в «останній вагон»? (Д, 28.09, 2001); 
«Мохеровий кардинал»: чому Польща вимагає від України переглянути свою історію? 
(УМ, 08.02, 2017); Що СОТ прийдешній нам готує? (УМ, 06.02, 2008); Газ – усьому 
голова? (УМ, 17.08, 2006); Час розбирати каміння? (УМ, 22.02, 2011); Світло в кінці 
глухого кута? (УМ, 04.03, 2008); Тихо їдуть. Далі будуть? (УМ, 15.11, 2007); Удруге в 
ту ж річку? (УМ, 03.03, 2010);

– заклик, наказ, прохання, побажання тощо, виражені окличними реченнями: Борж-
ники, гроші – на бочку! (УМ, 23.10, 2003); З бідного двісті тисяч – комфорт ... силь-
нішому! (УМ, 05.06, 2007); Слава Україні! Героям – суд (УМ, 13.01, 2011); Щоб кожен 
жив на таку стипендію! (УМ, 26.06, 2001); Хто не з нами, той Пинзеник! (УМ, 20.11, 
2008); 

– розповідь: Під «лежачий» велосипед дорога тече (УМ, 29.05, 2009); Поганому 
мерові намети заважають (УМ, 04.09, 2007); Багаті теж худнуть (УМ, 12.03, 2009); 
Америка підкладає Європі свиню. І не одну (УМ, 17.04, 2009); Чим далі в ліс, тим 
дорожча сотка (УМ, 30.10, 2008); Із українців по нитці – уряду реформа (УМ, 18.02, 
2011); Депутати – собі не вороги (УМ, 24.01, 2017); Зі світу по краплині – черкащанам 
океан води. Питної (УМ, 13.05, 2004); Хтось там бреше, а караван іде (УМ, 19.04, 
2006). Вимовлені з відповідною інтонацією заголовки не тільки розкривають тему ви-
словлювання, його смислову важливість, актуальність, але й виражають конкретні емо-
ції – осуд, зневагу, сумнів, іронію, хвилювання, надію, згоду чи незгоду автора з тією чи 
іншою ситуацією тощо.

Фразеологізми у ролі заголовків, як засвідчив матеріал, дуже часто модифікують-
ся, що тісніше пов’язує їх з текстом, авторським задумом, надає певного стилістичного 
ефекту, привертає увагу читача. Серед таких прийомів найпоширенішими є: 

– заміна одного або кількох компонентів, коли нововведені лексеми проектуються на 
пропущені елементи, з якими не пов’язуються за смислом: Береженого президент бере-
же (НК, 15.02, 2010), пор. береженого Бог береже; Кордон до Києва довів (УМ, 02.02, 
2010), пор. язик до Києва доведе; Хто платить гроші, той і арку замовляє (УМ, 18.05, 
2004), пор. хто платить гроші, той і музику замовляє; Одна зарплата – добре, а дві 
чужі – краще. КРУ провела перевірку у вузах (УМ, 17.04, 2003), пор. одна голова добре, 
а дві – краще; Не все «їдцям» масниця. На Стрітення місцева влада в Долині організу-
вала презентацію пропрезидентського блоку «За єдину Україну!» (УМ, 19.02, 2002), пор. 
не все коту масниця; Дефолт у кінці тунелю (УМ, 16.02, 2010), пор. бачити світло в 
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кінці тунелю; Час – нафта (Д, 07.09, 2001), пор. час – гроші; Що суд прийдешній нам 
готує? (УМ, 09.04, 2003), пор. що день прийдешній нам готує. У результаті заміна того 
чи іншого компонента сталого вислову іншим часто приводить до зміни його смислу; 

– розширення компонентного складу ФН за рахунок введення додаткових компонен-
тів: Фінанси співають виборам романси (УМ, 04.11, 2008); З ким у парламенті по-
ведешся, того й наберешся (УМ, 12.05, 2001); Хлопчик для биття. І дівчинка (УМ, 
27.05, 2008); Союз як корова язиком злизала (УМ, 16.06, 2009); Американська коса на 
іракський камінь (УМ, 30.07, 2002).Такий тип трансформації фразем підсилює інфор-
мативну функцію заголовків, які отримують можливість розкрити зміст медійного ма-
теріалу;

– усічення компонентного складу фразеологічних одиниць створює ефект підсилено-
го очікування: Гуртом добре бити. У білоруській екстралізі «Сокіл» розтрощив «Кера-
мін», показавши неймовірну реалізацію більшості (УМ, 02.02, 2010), пор. гуртом добре 
й батька бити; Двічі в одну річку. Екс-«губернатор» Євген Кушнарьов передумав іти 
з обласного депутатства (УМ, 02.09, 2005). Дієвим засобом трансформації є усічення 
заголовка-сталого виразу, в якому замінений один чи кілька компонентів, пор.: Одна го-
лова – добре... (УМ, 15.04, 2008); «Камінь» за пазухою (УМ, 29.11, 2008); Посада – не 
вовк (УМ, 20.03, 2009); Разом їх багато... (УМ, 20.06, 2009); Не відкладай на після 
виборів (УМ, 17.11, 2010). Уживання в заголовках мас-медійних текстів фразеологічних 
зворотів у трансформованому вигляді свідчить про авторські пошуки експресії, бажання 
зробити заголовок яскравішим, привабливішим, переконливішим. Зміни структури стій-
ких одиниць дозволяють авторам уникати штампів і створювати нові експресивні засоби 
для підсилення інформативної функції. Двоплановість значення фраземи-заголовка най-
частіше можна виявити лише при ознайомленні з широким контекстом. 

Заголовний модифікований стійкий зворот може обігруватися і в фіналі тексту, що 
надає стрункості усьому матеріалу, робить його завершеним у композиційно-структур-
ному відношенні. Оцінна ж функція, закладена в такому заголовку, налаштовує читача 
на певне сприйняття матеріалу, що посилюється повторюваною фінальною кінцівкою 
тексту, напр.: «Ілліч-баба» і 40 наймитів. ... після випадку в Іллічівському районі Маріу-
поля, де 29-річна жінка «причарувала» не одного молодого чоловіка, а цілий гурт лобурів. 
Намагаючись догодити своїй пані, молодики готували їй їжу, прали, наводили порядок у 
будинку. І все це лише за певну порцію наркотичного зілля, на яке у парубків не вистачало 
коштів. Ті, хто не мав грошей, потрапляли у повне розпорядження «Ілліч-баби» і чва-
лали до неї виконувати всю роботу по господарству (УМ, 14.05, 2002 – тут використано 
зі стилістичною метою індивідуально-авторську трансформацію назви арабської казки 
«Алі-Баба і 40 розбійників». Фінальне оказіональне утворення дає оцінку тій інформації, 
яка закладена в тексті.

Уведення трансформованих стійких сполучень слів у заголовки мас-медійних текстів 
стає важливим засобом мовної експресії, яка посилює ефективність сприйманого. Вжи-
тий у заголовку модифікований фразеологізм не тільки виконує функцію встановлення 
контакту або привернення уваги до змісту інформації, але й підпорядковує собі весь на-
ступний контекст семантично і структурно. Заголовний трансформований стійкий зво-
рот, обігруваний у кінцевій позиції тексту, підсумовує сказане вище й конденсує в собі 
всю прагматичну інтенцію його відправника.
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Статья посвящена механизмам трансформации и функционирования устойчивых 
сочетаний слов, которые активно проявляются в дискурсе СМИ − той сфере языка, 
которая наиболее оперативно реагирует на новые явления и тенденции творческого 
использования языковых единиц.
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MODIFICATION OF STABLE COMBINATIONS OF WORDS IN THE HEADLINES 
OF MASS MEDIA TEXTS

The article is devoted to the mechanisms of transformation and functioning of stable combi-
nations of words that are active in the discourse of the media - the sphere of language which is 
most expeditious responsive to new developments and trends in the creative use of language units.
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ВАРІАНТНІСТЬ АКЦЕНТУАЦІЙНИХ НОРМ 
У СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ ТЕЛЕМОВЛЕННІ

У статті розглянуто деякі варіантні акцентуаційні явища, які відбуваються в мові 
сучасного українського телебачення, а також з’ясовано вплив їх на мовний узус і нор-
му. Установлено, що зафіксовані в мовному вжитку журналістів, ведучих українських 
телеканалів варіантні наголошування слів відповідають основним діалектним ознакам 
південно-західного наріччя української мови. З’ясовано внутрішньомовні чинники, що зу-
мовлюють розвиток акцентуаційної варіантності у мові українського ТБ і впливають 
на чинну орфоепічну норму.

Ключові слова: акцентуаційна варіантність, вимовні варіанти, орфоепічні норми, 
наголос, діалектне наголошування, телемовлення, сучасне українське телебачення.

Одним із незмінних постулатів мови є той, що мова жива, рухлива, змінна. Дина-
мічні процеси в мові охоплюють усі основні й проміжні рівні мовної системи: фоне-
тичний, морфологічний, лексичний, синтаксичний, морфонологічний, словотвірний, 
фразеологічний. Не оминають вони й такої окремої ланки мовознавства, як орфоепія. 
Орфоепія як галузь мовознавства, за визначенням М.П. Кочергана, установлює систе-
му вимовних норм [4, с. 142]. Наука про правильну вимову найтісніше й нерозривно 
пов’язана з фонетикою, вона, за твердженням О.Д. Пономарева, невіддільна від фоне-
тичних особливостей мови [6, с. 20]. Можна сказати, що ці дві лінгвістичні науки є вза-
ємозалежними і певною мірою взаємозумовлюваними.  Дослідити те чи те мовне яви-
ще ізольовано, без розгляду його у міжпредметних зв’язках неможливо, свого часу ще 
“О.О. Потебня вказував на необхідність вивчення мовних явищ у їх взаємозв’язках і вза-
ємовідношеннях” [3, с. 144].

Нині в мовному соціумі привертає увагу таке динамічне явище, як варіантність. За-
гальновідомо, що граматична система мови формується століттями й помалу видозміню-
ється, цей процес, хоч і на перший погляд, видається не дуже помітним, однак є доволі 
безперервним. У мові періодично з’являються нові явища, в результаті яких і виникають 
різноманітні варіанти: варіанти форм слова, синтаксичних конструкцій, словотвору, ви-
мови і, звісно ж, наголосу. “Варіантність є неминучим явищем мовної еволюції” [7, с. 1]. 
Науковими дослідженнями доведено, що динамічні варіантні процеси з’являються на 
певному синхронному історичному етапові внаслідок масштабних суспільних зрушень 
(І.Р. Вихованець, К.Г. Городенська, О.О. Тараненко, О.А. Стишов та ін.). 

Протягом останніх трьох років, коли Україна увійшла в нову фазу суспільно-еко-
номічних трансформацій, спричинених революцією гідності, а відтак і військовими 
подіями на Сході, українська мова як засіб комунікації якщо не докорінно, то дово-
лі суттєво змінилася. Першими реагують на суспільні зміни засоби масової інфор-
мації: преса, телебачення, інтернет. Найяскравіше, до того ж найбільш візуально й 
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масштабно це відтворює телебачення, на нашу думку. Нині зразком абсолютно повно-
го стилю орфоепії як терміна його вже назвати важко. Мовлення журналістів, дикто-
рів, ведучих сучасних українських TV-програм, на відміну від мовлення дикторів по-
передніх епох, характеризується неабиякою мовотворчістю, дедалі більшою експре-
сивністю, виразністю й неодмінною варіантністю. Сюди ж зараховуємо й акцентуа-
ційну варіантність у мововжитку телевізійників. Акцентологія, як зазначав свого часу 
Л.А. Булаховський, – спеціальний розділ фонетики слов’янських і балтійських мов, на-
укова дисципліна, що вивчає явища наголосу, тональності та часокількості (тривалості) 
голосних [2, с. 60]. Під наголосом звичайно розуміють виділення одного складу слова 
за допомогою артикуляційних засобів, властивих певній мові, – м’язової напруженості 
мовного апарату, збільшення сили видиху, зростання тривалості [9, с. 136]. Нами ж спо-
стережена варіантність, яка стосується саме наголошування слів, тобто акцентуації.

Проблемами акцентуації в українській мові займалися О.О. Потебня, Л.А. Бу-
лаховський, М.М. Пилинський, М.Ф. Наконечний, О.Д. Пономарів, С.І. Головащук, 
О.О. Тараненко, В.М. Винницький, А.П. Коваль, З.О. Валюх, Ю. Гальчук. Однак ця га-
лузь лінгвістики ще досить слабко висвітлена в науці з позицій аналізу телемовлення, 
вочевидь, через те, що донині акцентуація у мововжитку працівників телебачення була 
доволі регламентованою усталеною орфоепічною нормою. Завданням цієї розвідки є спро-
ба здійснити аналіз деяких активізованих нині в сучасному медіавжитку варіантних акцен-
туаційних явищ, звернути увагу на певні особливості акцентуаційних змін у сучасному 
медіапросторі. Фактичним матеріалом для цього слугують фрагменти мововжитку праців-
ників українських телеканалів СТБ, ICTV, 112 Україна, Еспресо TV, NewsOne, 24 каналу. 

Мова телебачення, яка включає в себе інформаційні виступи ведучих тих чи тих 
програм, коментарі журналістів, кореспондентів, спецкореспондентів з місць висвітле-
них ними подій, відповіді респондентів, реалізується перш за все в усній її формі, хоча 
можливе й графічне відтворення (особливо в назві сюжету) цього виду мовленнєвої ді-
яльності. Тим помітніші в мовленні варіантні модифікації, зокрема й зміни наголосу як 
просодичної, нелінійної, одиниці мови, або “просодичного засобу”, як вважають деякі 
лінгвісти, зокрема М.П. Кочерган [4, с. 126]. 

Як усномовний різновид ЗМІ телевізійні медіа нині вдаються до найрізноманіт-
ніших і найсучасніших засобів і прийомів зацікавлення глядача – уживанням власних 
мовних новотворів, діалектних слів, експресем, упровадженням діалогічного мовлення 
між ведучою та кореспондентом у блоках новин (наприклад, на ICTV, “Факти тижня”, 
щонеділі, 18.45), навіть застосуванням високотехнологічної візуалізації інформації – на-
магаються привернути увагу глядацької аудиторії. Припускаємо, що модифікації в на-
голошуванні слів, які спостерігаємо в мововжитку журналістів та ведучих вищеназваних 
каналів, також частково спричинені прагненнями зацікавити глядача. Іншим чинником 
таких мовленнєвих змін можна назвати моду в мові – “наявність у суспільстві, пере-
важно серед окремих категорій мовців, у межах якогось часового проміжку певних сма-
ків в уживанні тих чи тих мовних одиниць, творенні мовних моделей, у користуванні 
певним функціональним різновидом мови тощо. Ці смаки зорієнтовані на наслідування 
відповідних зразків, що розцінюються як престижні, авторитетні, нові і та ін. Це один із 
виявів мовної естетики”, зазначає в енциклопедичній статті О.О. Тараненко [8, с. 337]. 
Тут спостерігаємо й намагання працівників телеканалів відмежуватися від подібного в 
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російській мові наголошування. На противагу цьому явищу TV-канали упроваджують у 
мовленні варіантні акцентуаційні норми, які властиві південно-західним діалектам. Такі 
норми сприймаються мовцями як більш українські. Оскільки телевізійна мова є засобом 
масової комунікації, то за журналістами й дикторами такі прояви в наголошуванні слів 
масово підхоплюють також респонденти й доповідачі, а також гості студії (аналітики, 
політологи, експерти, урядовці, депутати). Отже, тенденція швидко поширюється. Пор. 
у сучасному мовленні українських каналів: слідчі провéли ряд заходів (СТБ, “Вікна”, 
27.08.2015 р., 18.00, ведуча); зараз я покáжу, як у таку негоду працює техніка (СТБ, “Ві-
кна”, 09.01.2017 р., 22.00, журналіст); навéсти порядок у центрі міста (NewsOne, Студія 
Live. Прямий ефір, 24.01.2017 р., 11.15, депутат); ми вже налагóдили зв’язки з Йеменом 
(Newsone, Newsroom, 02.02.2017 р., 14.00, голос перекладача за кадром озвучує інтерв’ю 
іноземки); щоб ці взаємини не бýли відсутні (Еспресо TV, Ч/Б шоу, 17.01.2017 р., 15.15, 
один з ведучих), лишаючи порожніми цілí лікарні (Студія 1+1, ТСН, 09.10.2016 р., 19.30, 
журналістка); результат 100 відсотків буде однакóвий (СТБ, “Вікна”, 29.12.2016 р., 
18.00, журналіст); як бачите, присутні депутати, урядники, прóсті люди (СТБ, “Вікна”, 
26.10.2016 р., 18.00, журналіст); чи ми говоримо про нóву економічну політику (Test 5, 
“Шустер Live”, 23.01.2016 р., 11.30, гість студії В.А. Ющенко); щоб ми працювали на 
свóїй землі (112 Україна, Студія 112 Live, 06.10.2016 р., 21.15, гість студії); ми не знаємо, 
яким чином можна залагóдити цю ситуацію (112 Україна, Студія 112 Live, 01.10.2016 р., 
17.15, гість студії). Примітно, що серед інших частин мови саме дієслова набувають най-
більш частотної діалектної варіантності. Зауважимо, що тенденція наголошувати слова 
за нормами південно-західних діалектів поширюється й на власні назви: передайте, будь, 
ласка, слово Кременю Тарасý (Newsone, “Newsroom”, 19.01.2017 р., 11.00, депутат на за-
сіданні сесії ВР); мер Хустá Володимир Кащук (Студія 1+1, “Новий інспектор Фреймут. 
Міста”, 06.11.2016 р., 12.05, ведуча); як сказав Зóрян Шкіряк (112 Україна, Студія 112 
Live, 28.11.2016 р., 09.15, ведуча). Відомо, що південно-західний діалект зазнав чима-
лого впливу польської мови, і це відчутно в мовленні ведучих українських каналів, які 
вже тривалий час наслідують цю норму, вдаючись також до словотвірної мовотворчості, 
як, наприклад, у слові авангардóвий: циганка, яка співає авангардóвий джаз (СТБ, “Імп-
реза”, 23.04.2009 р., 05.10, ведуча). Чинна лексична й орфоепічна норма – авангáрдний. 
Серед інших видів наголосу акцентне виділення слів, спричинене певними територіаль-
ними тенденціями, лінгвісти називають діалектним, або діялектним, як виділяє І.Д. Фа-
ріон [10, с. 45]. 

Безумовно, у народній мовній практиці допустимі вільні мовленнєві варіації. Про 
це влучно зазначав М.П. Кочерган: “Якщо фонетичні процеси в усному народному 
мовленні не знають обмежень, то в літературній мові вони регламентовані орфоепіч-
ними нормами” [4, с. 141]. Мова публіцистики як сфери масової комунікації, до якої 
належить і телебачення, має вирізнятися мовною унормованістю, літературною від-
шліфованістю, сталістю. Це означає, що мовці телебачення повинні послуговуватися 
літературними нормами, у тому числі й акцентуаційними. Однак, як слушно зазначає 
О.Д. Пономарів, “в українській літературній мові ця цілком сформована норма [акцентуа-
ційна – О.З.] є водночас найменш усталеною. Тут дуже відчутні впливи діалектів (для яких 
характерна строкатість наголосу) та інших мов, особливо близькоспоріднених” [6, с. 24]. 
Зазначимо, що й серед дикторів українських блоків новин, інформаційних телепередач 
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чимало вихідців із Західної України, для яких діалектне наголошування слів є природ-
нім, рідним. Очевидно, ці ведучі свідомо чи несвідомо ігнорують орфоепічні норми, і, 
зокрема, акцентуаційні. Як наслідок цього, “за тісних контактів літературної мови з діа-
лектами та іншими мовами з’являються чинники, що протидіють зазначеній тенденції до 
чіткішої нормалізації мовлення в ділянці наголосу” [6, с. 24]. Особливо часто, зазначає 
О.Д. Пономарів, порушується наголос у кількох словах з великою частотністю вживання: 
новúй, близькúй, тонкúй, фаховúй, одинáдцять, вúпадок тощо [6, с. 24]. Нами зафіксова-
ні подібні випадки наголошування у мовленні журналістів ведучих, дикторів інформа-
ційних, науково-публіцистичних, аналітичних телепередач, пор.: з’являться нóві версії 
(112 Україна, Студія 112 Live, 15.10.2016 р., 22.15, ведучий); нúзькі зарплати та високі 
ціни (112 Україна, Новини, 20.12.2016 р., 17.00, журналіст); на дистанції 100 метрів на 
спинí (Еспресо TV, Новини, 23.10.2016 р., 15.00, ведуча); серед них – шість жíнок (СТБ, 
“Вікна”, 29.12.2017 р., 18.00, ведуча); 24 рáзи бойовики відкривали вогонь по наших по-
зиціях (112 Україна, Новини, 19.12.2016 р., 10.00, ведуча). У цьому разі спостерігаємо й 
уплив російської орфоепічної акцентуаційної норми, особливо якщо мовець – російсько-
мовний у побуті, що часто буває серед можновладців, парламентарів, урядовців України. 

Варіантність як мовне явище на кожному історичному етапові певною мірою роз-
хитує відносно стабільну мовну систему, водночас поступово зміцнюючи її фундамент. 
Це стосується й фонетичної варіантної системи, й системи буд-якого мовного рівня, зо-
крема й акцентуації на рівні орфоепії. “Опираючись на фонетичні процеси, – зазначає 
М.П. Кочерган, – орфоепія подає індивідуальні норми для різних випадків і вибирає із 
наявних варіантів вимови те, що найбільш відповідає прийнятим традиціям і тенденціям 
розвитку мови” [4, с. 142]. Однак аналіз мовлення сучасного українського телебачення 
доводить, що цей процес є дещо штучним, на наш погляд, проте таким, що доволі швид-
ко прогресує.

Мовна варіантність спричинює й закономірну варіантність мовної норми, що яв-
ляє собою взаємозалежність статики й динаміки в мові. “Мовні норми, за визначенням 
Л.І. Мацько, – це сукупність найбільш традиційних реалізацій мовної системи, повторю-
ваних, відібраних і закріплених у процесі спільної комунікації. Норми надають мові харак-
теру впорядкованості й загальної обов’язковості. Основними рисами мовної норми є тра-
диційність, гнучка стабільність, сформована змінами культурно-історичних умов розви-
тку літературної мови, та варіантність” [5, с. 169]. Як бачимо, варіантність є обов’язковою 
складовою мовної норми, і це однаковою мірою стосується будь-якої ланки мови, в тому 
числі й фонетики, орфоепії й, безумовно, акцентології як підсистеми їх. Адже, як стверджує
 І.Д. Фаріон, “наголос входить до поняття акцентуаційної норми, яку вважаємо фонети-
ко-ортоепічною піднормою” [10, с. 45]. 

Варіантність і орфоепічна норма як мовні категорії невід’ємні одна від одної, вони 
співіснують одночасно, передусім якщо йдеться про зміни в мові на певному синхронно-
му зрізі історії. І.К. Білодід зазначав, що “вимовні норми кожної національної мови виро-
бляються помалу разом з її формуванням і розвитком. Вони складються спершу звичай-
но як норми того діалекту, що в силу певних історичних умов лягає в основу формованої 
мови нації, і потім у процесі розвитку національної мови набувають помалу характеру 
загальнонародних норм” [1, с. 375]. 
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 Висновки. Як показник динаміки мовної норми акцентуаційна варіантність у су-
часному телемовленні стає дедалі поширюванішою й частотнішою. Спостереження за 
мовою журналістів, ведучих, дикторів, а також гостей студій сучасних українських теле-
візійних каналів доводить, що мовці (й очевидно, свідомо) чималою мірою обирають діа-
лектний, зокрема, південно-західний, варіант наголошування слів, поступаючись чинній 
нормі, яка відповідає традиціям південно-східного, середньонаддніпрянського, наріччя. 
Аналіз акцентуаційних явищ сучасного телемовлення дає підстави стверджувати, що 
процес цей невідворотній, довготривалий і, можливо, певною мірою, історичний, якщо 
варіантність у наголошуванні слів буде закріплено мовною практикою й узусом. 
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ВАРИАНТНОСТЬ АКЦЕНТНЫХ НОРМ В СОВРЕМЕННОМ УКРАИНСКОМ 
ТЕЛЕВЕЩАНИИ

В статье рассмотрены некоторые вариантные акцентные явления, которые при-
сутствуют в языке современного украинского телевидения, а также определено влияние 
их на языковой узус и норму. Установлено, что зафиксированные в речи журналистов, 
ведущих украинских телеканалов вариантные ударения слов соответствуют основным 
диалектным признакам южно-западного наречия украинского языка. Обозначены 
внутреннеязыковые факторы, которые становятся причиной розвития акцентной ва-
риантности в языке украинского ТБ и влияют на действующую орфоэпическую норму.
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VARIABILITY OF ACCENTUAL NORMS IN MODERN UKRAINIAN TV 
COMMUNICATION

The article is about some variations of accental phenomena in modern Ukrainian TV com-
munication that consequently have effects on language usage and language norms. It was 
proved that accepted variations accents in gournalists’ speech used in the top Ukrainian TV 
channels are typical of the main dialectal features of the south-west spoken area. Intralinguis-
tic parameters determining the development of accentuation variations in the language of the 
Ukrainian TV effect of the present day orphoepic norm are determined.

Key words: variational accent, pronunciation norm, orphoepy norm, accent, dialectal ac-
cent, Ukrainian TV communication, modern Ukrainian TV. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ СТРАТЕГІЙ
 ФОРЕНІЗАЦІЇ ТА ДОМЕСТИКАЦІЇ В ТЕОРІЇ ПЕРЕКЛАДУ

У статті аналізуються підходи до визначення стратегій доместикації та форені-
зації в теорії перекладу. Доместикація – це стратегія перекладу, під час якої перекладач 
намагається звести складності сприйняття іноземного тексту до мінімуму, макси-
мально адаптуючи його для цільової аудиторії. Форенізація як стратегія передбачає 
збереження повноти інформації і відтворення особливостей оригіналу.

 Ключові слова: мова, культура, текст оригіналу, текст перекладу, форенізація, до-
местикація, нейтралізація.

Актуальність дослідження визначається роллю перекладу, який у всі часи виконував 
найважливішу соціальну функцію міжмовного спілкування, сприяючи не лише швидко-
му розповсюдженню й обміну інформацією у людському середовищі, але й взаєморозу-
мінню між людьми. Ю. Найда наголошує, що для дійсно успішного перекладу бікульту-
ралізм є значно важливішим двомовності, оскільки слова зберігають свої значення тіль-
ки у культурі, в якій вони функціонують [4]. К. Норд впевнена, що переклад є засобом 
порівняння відмінностей між культурами [8]. 

Переклад як особливий вид міжмовної та міжкультурної комунікації має багатогран-
ний характер і може аналізуватися з двох точок зору: відповідності оригіналу та його ко-
мунікативного ефекту на реципієнта. Як зазначає М.К. Гарбовський, мовні та культурні 
відмінності оригіналу й перекладу призводять до того, що під час перекладу спостеріга-
ється деформація тексту-першоджерела, оскільки відбувається «вписування» оригіналу 
до чужого мовного та культурного середовища. Така деформація може здійснюватися 
або з формою оригіналу, або з його семантичним рівнем. Дослідник підкреслює, що 
основою цієї деформації становить певна перекладознавча концепція, яка передбачає ро-
зуміння мети перекладу та відповідно до неї вибір генеральної лінії поведінки – стратегії 
перекладу. Стратегія перекладу визначає характер перекладацьких втрат, тому як «пере-
клад – це постійне жертвоприношення, питання лише в тому, що є жертвою та в ім’я чого 
ця жертва приноситься» [2, с. 508].

У цій статті ми поставили за мету проаналізувати роль доместикації й форенізації у 
відтворенні культурних та лінгвістичних особливостей певного народу у процесі пере-
кладу.
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Необхідно зазначити, що суперечки навколо доместикації та форенізації існують 
давно. Становлення перекладознавства як самостійної наукової дисципліни почало на-
бувати систематичного характеру лише у 50-60 роки XX століття, до того часу перекла-
дацькі проблеми розглядалися тільки на лінгвістичному рівні. Починаючи з 70-х років 
переклад стає об’єктом досліджень на культурному рівні, саме тоді суперечки почали 
виникати навколо інших, зовсім нових питань, вивчати які потрібно було крізь призму 
суспільства, культури та історії. Як стверджує китайський дослідник Ванг Донгфенг, су-
перечки навколо доместикації та форенізації, виникають не на лінгвістичному, а скоріше 
на політичному та культурному рівнях, як наслідок продовження давніх суперечок від-
носно адекватного та еквівалентного перекладу [4]. 

У науковий обіг ці терміни були введені американським перекладачем-теоретиком 
Л. Венуті. На думку науковця, основною ідеєю стратегії доместикації є етноцентричне 
спрощення тексту, тобто його адаптація до особливостей культури читача, таким чином 
під час ознайомлення з текстом останній неначе потрапляє «додому». Стратегія форе-
нізації базується на принципі етнодевіації, при перекладі таким способом основний 
наголос ставиться на лінгвістичну та культурну різницю між двома народами, підкрес-
люються особливості вихідної культури, в яку поринає читач [11]. У цілому стратегія 
доместикації ставить за мету спростити текст та адаптувати його для читача, у той час як 
стратегія форенізації передбачає збереження особливостей оригіналу.

Л. Венуті (1998240-241) підкреслює, що стратегія доместикації була реалізована як 
мінімум з часів Стародавнього Риму, коли, як зауважив Ніцше, «переклад був формою 
завоювання» і латинські поети, такі як Горацій та Проперцій переклали грецький текст 
на «нинішній римський».

Стратегію форенізації можна прослідкувати в німецькій культурі класичного періоду 
та періоду романтизму. Вона була сформульована Ф. Шлейермахер (1768-1834), відомим 
німецьким філософом та теологом, який запропонував два шляхи перекладу: перекладач 
залишає в спокої письменника і змушує читача рухатися йому назустріч, або залишає в 
спокої читача, і тоді йти назустріч доводиться письменникові. Таким чином, мета пере-
кладача в будь-якому випадку полягає в зближенні автора і читача. Перший шлях, при 
якому перекладач зближує читача з автором, схожий на форенізаційний переклад Л. Ве-
нуті. Перекладач намагається зіштовхнути читача з розумінням вихідної мови, якого так 
бракує читачу. Цього можна досягнути шляхом максимально точного приближення до 
формулювання вихідного тексту, так що переклад для читача буде звучати трохи незро-
зуміло. Другий шлях, при якому перекладач зближує автора з читачем, подібний домес-
тикаційному перекладу Л. Венуті.

Для Ф. Шлейермахера форенізація та доместикація є різними та він впевнений, що 
їх не можна поєднувати. Тому перекладач має обрати лише один з методів, і вже потім 
використовувати їх послідовно. Поєднання цих двох методів може призвести до непе-
редбачуваних результатів, оскільки, на думку Ф. Шлейермахера, автор і читач можуть 
взагалі не зустрітися.

І Ф. Шлейермахер, і Л. Венуті є прихильниками форенізаційного перекладу, але з 
різних причин. Ф. Шлейермахер надає перевагу форенізації, по-перше, через передбачу-
ване коло читачів і, по-друге, бо це може принести користь цільовій мові. Читачі, яких 
він має на увазі, є «любителями та знавцями», які знайомі з іноземною мовою, але все 
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ще сприймають її як іноземну. Форенізація може принести користь цільовій мові і дати 
їй поштовх розвиватися, процвітати та повністю розкритись. Німецький вчений відверто 
проти доместикації, бо вважає, що не можна відокремлювати думку та спосіб її виражен-
ня. Людину не можна відділити від її мови. Не існує способу, за допомогою якого можна 
змусити іноземного автора розмовляти іншою мовою, як рідною. 

Л. Венуті протистоїть доместикації не тому, що це неможливо, а тому, що, з його точ-
ки зору, це неправильно, оскільки одомашнення передбачає етноцентричне скорочення 
іноземного тексту до культурних цінностей цільової мови. Іноземні культурні цінності 
виключені, тобто пристосовані, щоб вписатися в систему внутрішнього значення. Інши-
ми негативними наслідками, є те, що такий вид перекладу робить перекладача невиди-
мим, тому що переклад читається як оригінал. 

В теорії перекладу Ю. Найда одним із перших виступив на підтримку доместикації 
перекладу, розрізнюючи формальну і динамічну (функціональну) еквівалентність. Фор-
мальна еквівалентність передбачає збереження форми та змісту повідомлення під час пе-
рекладу й фактично є засобом забезпечення деякого уявлення про лексичну, граматичну 
чи структурну форму вихідного коду, який схожий на буквальний переклад. 

Динамічна еквівалентність спрямована на створення в перекладі ефекту еквівалент-
ності для читачів, а початковий текст розрахований на читачів оригіналу. Надання пере-
ваги динамічний еквівалентності можна пояснити тим фактом, що Ю. Найда мав справу 
з перекладом Біблії, де найголовніше успішно передати зміст повідомлення від початку 
до кінця, не звертаючи уваги на його форму.

Розділяє точку зору Ю. Найди і К. Норд, яка підкреслює, що «якщо мета перекладу збе-
регти функції текстового інваріанта, функції маркерів, часто потрібно адаптувати до стандар-
тів цільової культури» [4, с. 45]. Дослідниця визначає процес перекладу як замінник цільової 
культури, метою якої є функціонування для цільового одержувача та орієнтування на культу-
ру перекладу. Таким чином, в рамках функціоналізму, перекладачі повинні бути інформовані 
про взаємозв’язок між цільовим текстом і його аудиторією, яка повинна бути аналогічна тій , 
яка існує між вихідним текстом і його читачами. З іншого боку, перекладачі повинні врахову-
вати взаємозв’язок між двома відповідними текстами, цільовим і вихідним, та орієнтуватися 
на функцію, яку вони хочуть досягти шляхом їх перекладу і мати змогу використати передба-
чувану комунікативну функцію цільового тексту як орієнтир. К. Норд робить дуже важливий 
висновок про те, що оскільки переклад вважається видом комунікативної поведінки, різні 
комунікативні функції можуть вимагати різних стратегій перекладу. 

Аналіз теоретичних джерел засвідчує, що доместикацаія (терміни-синоніми: од-
омашнення, натуралізація) передбачає заміну елементів вихідного тексту, які є специ-
фічними для культури оригіналу, елементами культури адресата. Відбувається процес 
спрощення мови, яка стає близькою до цільової культури: назви речей та звичаїв, які є 
чужими, замінюються на місцеві еквіваленти. За твердженням Г.Ц.Ф. Фонг, «натуралі-
зація, стираючи культурні грані, продукує дози іноземного, які легше вбираються, та, 
з комерційної точки зору, краще споживаються» [5, с. 58], при цьому створюється світ, 
який значно відрізняється від того, який зображено в оригіналі.

Форенізація (термін-синонім: очуження) передбачає орієнтацію на культуру оригі-
налу, при цьому перекладач намагається передати специфічні культурні елементи тексту 
оригіналу як такі, що надає можливості адресату стати носієм іншої культури.
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Узагальнюючи існуючі в теорії перекладу підходи [3; 6; 9], пропонуємо номенклату-
ру прийомів стратегій форенізації та доместикації.

До перекладацьких прийомів стратегії доместикації можна віднести: дескриптивну 
парифразу, метод уподібнення та гіперонімічне перейменування.

Дескриптивну перифразу можна коротко охарактеризувати як описовий зворот, за 
допомогою якого явище, предмет, особа, реалія називаються не прямо, а описово, через 
характерні їх риси (effi ciency – однокімнатна квартира з плитою та раковиною в жилій 
кімнаті; sales tax – податок, який додається до вартості покупки в магазині).

Суть уподібнення полягає у відтворенні семантико-стилістичних функцій реалії мо-
ви-джерела іншомовним аналогом – реалією цільової мови (prairie chicken – степовий 
чи луговий тетерів; grants-in-aid – фінансова допомога штатам; confl ict of interest – зло-
вживання посадою).

Гіперонімічне перейменування – вид передачі реалій, пов’язаний із засадними по-
няттями лексичних трансформацій, категорізацією денотата, визнанням ізоморфізму 
частини й цілого, генералізацією.

Такі прийоми, як транскрипція, транслітерація та калькування відповідають стратегії 
форенізації, при якому акцент робиться на культурі оригіналу.

При транслітерації передається графічна форма слова засобами мови-перекладу (motel – 
мотель), а при транскрипції – його звукова форма (Chrysler – Крайслер; smog – смог).

Калькування – особливий вид запозичення, коли структурно-семантичні моделі мо-
ви-джерела відтворюються поелементно матеріальними засобами цільової мови (second-
class citizen – громадянин другого сорту).

Полярність та недосконалість кожної з аналізованих стратегій привели до появи на 
сучасному етапі розвитку перекладознавства третьої стратегії – нейтралізації, під час 
якої перекладач намагається ліквідувати будь-який слід, який би характеризував ту чи 
іншу культурну спільноту, адже у багатьох випадках перекладач не має іншого вибору, 
аніж використати нейтральний, немаркований стиль (Г.Ц.Ф. Фонг, Р. Нір) або стратегія 
«золотої середини» (І.В. Войнич). Зрозуміло, що стратегія нейтралізації займає проміж-
ну позицію між форенізацією та доместикацією.

Про необхідність комбінування протилежних стратегій перекладу наголошував 
Дж. Драйден в XVII сторіччі [1]. Він сформулював правила, за допомогою яких пере-
кладач може досягти «золотої середини»: зберігати зміст оригіналу; змушувати автора 
говорити так, як сучасний читач; не перекладати оригінал буквально, аби не втратити 
його дух; зберігати привабливість оригіналу, не завдаючи шкоди його змісту. 

Таким чином, як зазначає І.В. Войнич, на «практиці перекладач, як правило інтуїтив-
но намагається дотримуватися «золотої середини», надаючи перевагу на різних етапах 
перекладу то одній, то іншій стратегії» [1, с. 9]. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРАТЕГИЙ ФОРЕНИЗАЦИИ И ДОМЕСТИКАЦИИ 
В ТЕОРИИ ПЕРЕВОДА

В статье анализируются подходы к определению стратегий доместикации и фо-
ренизации. Доместикация – это стратегия, во время которой переводчик пытается 
свести к минимуму сложности восприятия иностранного текста, адаптируя его для 
целевой аудитории. Форенизация как стратегия предполагает сохранение полной ин-
формации и передачу особенностей оригинала.

Ключевые слова: язык, культура, текст оригинала, текст перевода, форенизация, 
доместикация, нейтрализация.

Volchenko O.M., Ph.D.
Mykolaiv V.O.Sukhomlynskyi national university

INVESTIGATION OF FOREIGNISATION AND DOMESTICATION STRATEGIES 
IN TRANSLATION THEORY

Approaches to the defi nition of the domestication and foreignisation strategies are stud-
ied in the article. Domestication is the strategy in which the translator adopts the original to 
minimize the strangeness of the foreign text for target language readers. Foreignisation means 
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a target text is produced with deliberately breaks target conventions by retaining something of 
the foreignness of the original.

Key words: language, culture, source text, target text, foreignization, domestication, neu-
tralization. 
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ПРОБЛЕМА КЛАСИФІКАЦІЇ ПЕРЕКЛАДАЦЬКИХ ПОМИЛОК У ПРОЦЕСІ 
НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ УСНОГО ПОСЛІДОВНОГО 

ПЕРЕКЛАДУ

У статті розглядається поняття перекладацької помилки та пропонується класи-
фікація перекладацьких помилок в усному послідовному перекладі. Аналізуються причи-
ни виникнення кожного виду перекладацьких помилок, а також розглядаються методи 
їх запобігання. Визначаються етапи роботи над перекладацькими помилками. Наголо-
шується на необхідності системного підходу до процесу запобігання та корекції пере-
кладацьких помилок в усному послідовному перекладі.

Ключові слова: перекладацька помилка, класифікація перекладацьких помилок, пере-
кладацькі навички та вміння, навчання перекладу.

Об’єктивне оцінювання навчальних перекладів студентів є важливою умовою успіш-
ного формування фахової компетентності майбутніх перекладачів. Створити ефективну 
систему контролю і оцінювання можливо, лише спираючись на об’єктивно визначені 
критерії оцінювання. Тому однією з обов’язкових вимог до змісту підготовки перекла-
дачів є формування уявлень про критерії оцінювання якості перекладу. Оцінки, вистав-
лені студенту при відсутності єдиних критеріїв, не дозволяють об’єктивно судити про 
рівень сформованості його компетентності та ступінь його підготовки до професійної 
діяльності. Майбутній перекладач повинен уміти застосовувати ці критерії, оцінюючи 
як свою роботу, так і роботу своїх колег. Сьогодні, як правило, оцінювання здійснюється 
на основі аналізу помилок, які були допущені під час перекладу. Робота над помилками 
у процесі навчання усного послідовного перекладу (УПП) вимагає системного підходу 
і включає наступні етапи: 1) ідентифікація перекладацької помилки; 2) встановлення її 
причини; 3) пошук шляхів запобігання таких помилок [2; 3; 6; 9]. 

У навчанні перекладу, зокрема усного, оцінювання і сьогодні здебільшого відбува-
ється суб’єктивно, оскільки довгий час проблема викладання перекладу залишалася поза 
увагою методистів. І хоча питанням якості перекладу присвячено багато робіт філологів 
і перекладознавців (І. С. Алексєєва, Ю. В. Кирсанов, В. Н. Комісаров, Л. К. Латишев, 
В. В. Сдобніков, О. Д. Швейцер та ін.), на методичному рівні питання контролю й оці-
нювання рівня сформованості усної перекладацької компетентності (УПК) здебільшого 
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залишаються невирішеними. Аналіз робіт, де розглядалася ця проблема, дає підстави 
стверджувати, що досі головна увага приділялася формуванню перекладацької компе-
тентності – у письмовому й усному перекладі (І. С. Алєксєєва, О. В. Алікіна, Т. В. Гані-
чева, Л. К. Латишев, Р. К. Міньяр-Белоручев, В. В. Соколова, І. А. Цатурова, Н. А. Ка-
ширина, Л. М. Черноватий). Питання контролю й оцінювання рівня сформованості пе-
рекладацької компетентності розглядаються у роботах О. В. Алікіної, Т. В. Ганічевої, 
Н. В. Зінукової, Л. К. Латишева, Л. М. Черноватого, де пропонується в основу системи 
оцінювання перекладацької компетентності покласти класифікацію перекладацьких по-
милок. Проте аналіз методичної літератури [1; 2; 3; 4; 6; 9] показує, що на сьогодні ще не 
всі аспекти навчання УПП є вирішеними, зокрема, система вправ для корекції та запо-
бігання перекладацьких помилок в УПП залишається нерозробленою.

Беручи до уваги викладене вище, у цій статті ми ставимо за мету розглянути пробле-
му класифікації перекладацьких помилок, визначити поняття перекладацької помилки, 
а також запропонувати методи запобігання та корекції перекладацьких помилок під час 
навчання студентів мовних спеціальностей усного послідовного перекладу з метою по-
дальшої розробки системи вправ для навчання студентів. 

У науковій літературі існують різні підходи до класифікації типів перекладацьких 
помилок. Услід за О. В. Алікіною, Л. К. Латишевим, В. І. Провоторовим, А. Л. Семено-
вим розділимо перекладацькі помилки в усному послідовному перекладі на 1) помилки 
сприйняття і розуміння, 2) помилки вираження і 3) помилки презентації [2; 3; 4; 9].

До помилок сприйняття відносяться: спотворення фактів, викривлення інформації, 
зокрема, невірна передача прецизійної лексики; порушення логіки, а саме зміна харак-
теру зв’язку між елементами, порушення хронології розвитку подій, протиріччя; втрата 
інформації, а саме пропуски важливих елементів змісту тексту оригіналу; додавання ін-
формації, якої не було в тексті оригіналу. Причин виникнення таких помилок є декілька. 
Це – недостатній рівень знань мови оригіналу, недостатній рівень екстралінгвістичних 
знань, недостатня підготовка до перекладу, неправильне виділення смислової гіпотези, 
неправильний розподіл ресурсів уваги на стадії сприйняття тексту оригіналу, його аналі-
зу і ведення запису, а також проблеми з оперативною пам’яттю [2; 6].

До помилок вираження відносяться: лексико-граматичні і стилістичні помилки, фо-
нетичні відхилення, слова-паразити, постійні самовиправлення, повтори, перебір сино-
німів та незакінчені фрази. Причинами виникнення таких помилок є: недостатній рівень 
знань мови перекладу, недостатня підготовка до перекладу, неправильний розподіл ре-
сурсів уваги на стадії інтерпретації записів і формулювання повідомлення мовою пере-
кладу [1; 2; 5; 6].

До помилок презентації відносяться: відсутність мовленнєвої реактивності, надто по-
вільний темп мовлення, надто тихий голос, невмотивовані паузи, відсутність зверненості 
до адресата, невідповідна поза під час перекладу, неадекватне використання жестів. При-
чинами виникнення помилок презентації є: невміння впоратися зі стресовою ситуацією, 
невміння зосередитися на перекладі, відсутність досвіду публічних виступів [2].

При цьому слід додати, що причиною кожного виду помилок може бути недостатня 
мотивація студента і відсутність у нього почуття відповідальності.

З метою запобігання помилок в УПП студентам варто запропонувати систему вправ, 
спрямовану на усунення причин виникнення відповідного типу помилок. Так, у випадку 
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недостатнього рівня знань мови оригіналу чи перекладу студентам можна запропону-
вати такі завдання: реферування; монологічний виступ на задану тему; аналіз уривків 
публічних виступів, виділення в них типових мовленнєвих моделей і використання цих 
моделей у власних виступах; підбір синонімів та варіантів для перефразування. Якщо 
причиною помилки в УПП буде визначено недостатній рівень екстралінгвістичних 
знань, то студентам слід пропонувати вправи, що вимагають застосування фонових та 
соціокультурних знань, а також знань реалій, цитат, кліше, тощо. У випадку недостат-
ньої підготовки до перекладу студентам можна запропонувати УПП тексту, насиченого 
термінологією, при цьому тема перекладу має бути повідомлена їм заздалегідь. Якщо 
студенти мають проблеми з розподілом ресурсів уваги, то їм слід зосередитися на на-
ступних завданнях: усний переказ чи переклад повідомлення в умовах, що ускладнюють 
сприйняття (шум, акцент); вправи на переключення з однієї мови на іншу; усний пере-
клад з аркуша. Подолати проблеми з неправильним виділенням смислової гіпотези до-
поможуть наступні завдання: переказ текстів, насичених ідеями чи фактами; висування 
гіпотез про зміст тексту до його прослуховування, керуючись заголовками чи ключовими 
термінами. Стосовно помилок презентації, слід зазначити, що тут треба тренувати і темп 
мовлення, і пам’ять, і дикцію. Також слід моделювати «реальні» ситуації УПП, робити 
публічні виступи, здійснювати УПП публічних виступів інших студентів [1; 2; 3; 4; 6].

На нашу думку, системний підхід до корекції помилок у процесі УПП дозволяє зна-
чно підвищити ефективність занять з перекладу, мотивацію студентів та їхній інтерес до 
занять з перекладу.
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ПРОБЛЕМА КЛАССИФИКАЦИИ ПЕРЕВОДЧЕСКИХ ОШИБОК В ПРОЦЕССЕ 
ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ-ФИЛОЛОГОВ УСТНОМУ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМУ 

ПЕРЕВОДУ
В статье рассматривается понятие переводческой ошибки и предлагается класси-

фикация переводческих ошибок в устном последовательном переводе. Анализируются 
причины возникновения каждого вида переводческих ошибок, а также рассматрива-
ются методы его предотвращения. Определяются этапы работы над переводческими 
ошибками. Подчеркивается необходимость системного подхода к процессу предотвра-
щения и коррекции переводческих ошибок в устном последовательном переводе.

Ключевые слова: переводческая ошибка, классификация переводческих ошибок, пе-
реводческие навыки и умения, обучение устному переводу.

Tsygan L.V., teacher
KNLU, Kyiv

THE PROBLEM OF CLASSIFICATION OF TRANSLATION ERRORS IN 
TEACHING CONSECUTIVE INTERPRETATION TO FUTURE PHILOLOGISTS

The article deals with the notion of translation errors. The classifi cation of translation 
errors in consecutive interpretation is considered. The causes of each type of translation er-
rors are analyzed; the ways of preventing and eliminating translation errors are specifi ed. The 
author describes the stages of correction work on translation errors and emphasizes the neces-
sity of a systematic approach to preventing and correcting translation errors in consecutive 
interpretation.

Key words: translation error, the classifi cation of translation errors, translation/interpre-
tation skills, interpreters’ training.
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ПЕРЕКЛАД ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

У статті розглянуто визначення терміна «фразеологія», «фразеологізм» та види 
фразеологізмів в англійській мові, проаналізовано шляхи перекладу фразеологізмів, ви-
значено особливості їх перекладу.

Ключові слова: фразеологія, фразеологізм, види фразеологізмів, способи перекладу, 
труднощі перекладу. 

Фразеологізми – одна з універсалій мовлення. Кожна мова відзначається своєю ори-
гінальною фразеологією, що пов’язано з неповторністю побуту, звичаїв, культури та й 
загалом ментальності народу. 

Фразеологічний фонд – це відкрита система, яка постійно поповнюється за рахунок 
відомих афоризмів громадських діячів, митців, літераторів та науковців, які настільки 
часто використовуються у засобах масової інформації та побутовому мисленні, що з ча-
сом стають народним надбанням. Перекладачі часто стикаються з проблемою перекладу 
фразеологізмів, тому що фразеологічні одиниці часто мають своєрідний національний 
притаманний лише певному народові характер. Переклад фразеологізмів – це особлива 
проблема, адже передати їх слово в слово зазвичай неможливо через те, що вони являють 
собою єдиний образ, звідси – необхідність їх розгляду як єдиного семантичного цілого; 
а заміна їх словами у прямому значенні може спричинити зникнення атмосфери звич-
них читачу образів. Протягом багатьох років явище фразеології привертає увагу багатьох 
лінгвістів, проте фразеологізми є недостатньо вивченими і потребують подальшого до-
слідження. Тому вивчення фразеологізмів є актуальним. Метою статті є визначення осо-
бливостей перекладу англійських фразеологізмів українською мовою.

Вивченню фразеологізмів присвятили свої праці такі класики англійської філології, 
як І. Є. Анічков, І. В. Арнольд, B. В. Виноградов, А. В. Кунін, П. П. Литвинов, Є. Д. По-
ліванов, Н. М. Шанський, А. Н. Баранов, О. Д. Добровольський, Д. Г. Мальцева, Р. Гіббс, 
Дж. Лакофф та інші. 

Фразеологія (від гр. phrasis «вираз» і logos «наука») – 1) сукупність фразеологізмів 
даної мови; 2) розділ мовознавства, який вивчає фразеологічний склад мови [2: 241].

Предметом фразеології як науки є дослідження природи фразеологізмів і їх ознак, а 
також виявлення закономірностей функціонування їх у мові.

Фразеологізм – відтворювана одиниця мови з двох або більше слів, цілісна за своїм 
значенням і стійка за складом та структурою. У більшості випадків поняття «фразеоло-
гічна одиниця» та «фразеологізм» ототожнюються [2: 242].

Питання про фразеологію як лінгвістичну дисципліну було вперше поставлене ви-
датним радянським лінгвістом професором Є. Д. Полівановим [4:128–129]. В. В. Вино-
градов [1] виділив три типи фразеологічних одиниць:
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1. Фразеологічні зрощення, або ідіоми – це абсолютно неподільні, стійкі поєднан-
ня, загальне значення яких не залежить від значення складових їх слів, наприклад: to kick 
the bucket (розм.) – загнутися, померти; to rain cats and dogs – лити як з відра (про дощ); 
to be all thumbs – бути невмілим, незграбним.

Фразеологічні зрощення з’явилися на базі переносних значень їх компонентів, які 
перестали бути зрозумілими у сучасній англійській мові. Образність фразеологічних 
зрощень розкривається лише історично. А відтак, для фразеологічних зрощень перенос-
не значення стало основним.

Фразеологічні зрощення володіють низкою характерних ознак, а саме: 
а) вони можуть включати некротизми – слова, які ніде, окрім даного зрощення, не вжи-
ваються; б) архаїзми також можуть входити до складу зрощень; в) зрощення фразеоло-
гізмів синтаксично нероздільні; г) у більшості випадків у них неможлива перестановка 
компонентів; д) вони не мають у своєму складі додаткових слів.

2. Фразеологічні єдності – це такі стійкі поєднання слів, у яких за наявності загаль-
ного переносного значення зберігаються ознаки семантичної нарізності компонентів.

Наприклад: to spill the beans – видати секрет; to burn bridges – спалювати мости; to 
throw dust into smb.’s eyes – заговорювати зуби; to throw mud at smb. – поливати брудом; 
to be narrow in the shoulders – не розуміти жартів; to paint the devil blacker than he is – 
згущувати фарби; to paint the lily – підфарбувати колір лілії, намагатися поліпшити або 
прикрасити що-небудь, що не потребує удосконалення.

Фразеологічні єдності деякою мірою зближуються з фразеологічними зрощеннями 
своєю образністю, метафоричністю. Але, на відміну від фразеологічних зрощень, де 
зміст розкривається лише діахронічно, у фразеологічних єдностях образність зрозуміла 
з точки зору сучасної мови.

Для того, щоб зрозуміти фразеологічний зворот, слід сприймати його компоненти у 
переносному значенні. Наприклад, вираз «to make а mountain out of а molehill» – робити 
з мухи слона, тобто сильно перебільшувати що-небудь (буквально: робити гору з горбка 
нірки крота), розкривається лише у тому випадку, якщо слово «molehill» розглядати у 
значенні «щось незначне, маленьке», а слово «mountain»– «щось величезне». У складі 
фразеологічної єдності відсутні слова, незрозумілі з точки зору сучасної мови. 

3. Фразеологічні сполучення – це стійкі звороти, до складу яких входять слова з 
вільним та фразеологічно пов’язаним значенням, як-от: а bosom friend – нерозлучний 
друг, а pitched battle – запекла сутичка, Adam’s apple – Адамове яблуко, а Sisyphean 
labor – Сізіфова праця, rack one’s brains – сушити голову (посилено думати, згадувати), to 
pay attention to smb. – звернути на кого-небудь увагу і т.ін. 

Характерними ознаками фразеологічних сполук (поєднань) є наступні:
- допущення варіантності одного з компонентів (а bosom friend – нерозлучний друг, а 

bosom buddy – нерозлучний приятель); 
-  можливість синонімічної заміни стрижневого слова (а pitched battle – запекла су-

тичка, а fi erce battle – люта сутичка); 
- можливість включення визначень (he frowned his thick eyebrows – він насупив густі 

брови); 
- можливість перестановки компонентів (а Sisyphean labor – Сізіфова праця, а labor of 

Sisyphus – праця Сізіфа); 
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- обов’язковість вільного вживання одного з компонентів і зв’язаність вживання ін-
шого (а bosom friend – нерозлучний друг: нерозлучним не може бути ворог або хто- 
небудь інший).
До трьох типів фразеологічних одиниць Н.М. Шанський [8] додав ще один – фразео-

логічні вирази: to share one’s last shirt with somebody – поділитися останньою сорочкою; 
if you run after two hares, you will catch neither – якщо поженешся за двома зайцями, жод-
ного не спіймаєш [6].

Під час перекладу фразеологізму перекладачеві треба передати його зміст і образність, 
знайшовши аналогічний вираз у англійській мові чи мові перекладу й не загубивши при 
цьому стилістичну функцію фразеологізму. За відсутності у потрібній мові ідентичного об-
разу перекладач змушений удаватися до пошуку «приблизної відповідності» [6: 51]. Гарне 
рецептивне знання фразеології необхідне й для того, щоб уміти відновити фразеологізми, 
що зазнали «авторської трансформації» [4: 74], і передати під час перекладу потрібний 
художній ефект. До авторських перетворень, у результаті яких підкреслюється асоціативне 
значення фразеологізмів (майже не сприймається інакше), належить, зокрема, введення у 
фразеологічний зворот нових компонентів, семантично співвіднесених із прямим значен-
ням, тобто зі значенням вихідного змінного словосполучення.

Виділяють наступні шляхи перекладу фразеологізмів: 1) еквівалентний, тобто у 
обох мовах є затверджені культурним досвідом паралельні поняття; для рідної мови 
це адекватний фразеологічний зворот, що збігається з англійським зворотом за зміс-
том і образною основою; 2) аналог, тобто такий стійкий зворот, який за значенням 
адекватний англійському, але за образною основою відрізняється від нього повніс-
тю або частково; 3) описовий переклад, тобто переклад шляхом передання змісту ан-
глійського звороту вільним словосполученням. Описовий переклад застосовується 
тоді, коли у мові перекладу відсутні еквіваленти й аналоги англійському оригіналові; 
4) антонімічний переклад, тобто передання негативного значення за допомогою пози-
тивної конструкції або навпаки; 5) калькування, що застосовується тоді, коли перекладач 
хоче виділити образну основу фразеологізму або коли англійський зворот не може бути 
перекладений за допомогою інших видів перекладу; 6) комбінований переклад., до якого 
вдаються у тому випадку,коли аналог у мові перекладу не передає у повному обсязі зна-
чення англійського фразеологізму або ж має інший специфічний колорит місця й часу; 
дається калькований переклад, а потім іде описовий переклад і аналог мови перекладу 
для порівняння.

Найкращий спосіб – передати фразеологізм фразеологізмом. Це є можливим тоді, 
коли англійська та українська мови запозичили фразеологічний зворот з інших мов (най-
частіше класичних): strike while the iron is hot – куй залізо, поки гаряче.

Переклад фразеологічним аналогом, тобто використання в українській мові фразео-
логічних одиниць, які мають те саме значення, але які побудовані на іншому образі. При 
такому перекладі слід враховувати, що український образ повинен бути нейтральним 
щодо національного забарвлення: Can the leopard change his spots? – горбатого могила 
виправить.

Фразеологічні еквіваленти також поділяються на дві групи: повні еквіваленти та 
часткові еквіваленти. Багато фразеологізмів взагалі не мають еквівалентів інших мовах. 
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Ми можемо перекладати такі фразеологізми за допомогою калькування або описового 
перекладу.

При перекладі калькою (тобто спробою скопіювати англійський образ і створити 
свою фразеологічну одиницю) варто пам’ятати, що образ повинен бути зрозумілим, ме-
тафоричне, переносне значення повинно виходити з прямого значення.

Фразеологічні звороти – це яскраві словосполучення, які належать до якогось визна-
ченого стилю та часто несуть у собі різноманітні національні особливості; і тому пере-
клад фразеологізмів – це дуже важкий процес [3: 211]. Під час перекладу фразеологізмів 
ми також маємо враховувати контекст, у якому вони вжиті. 

З точки зору перекладу всі фразеологізми можуть бути розділені на дві групи – ті, які 
мають еквіваленти у мові перекладу, та ті, які еквівалентів не мають [5: 43].

 Перші поділяються на дві групи – повні та часткові еквіваленти. Повні еквіва-
ленти мають не тільки одне і те ж значення в обох мовах, а ще й однакову лексичну й 
граматичну структуру. Значення і переклад таких еквівалентів не залежить від контексту. 
До цієї групи зазвичай належать фразеологізми, джерелом яких є Біблія; стародавні міфи 
та легенди, загальновідомі історичні події. Мовознавці відносять такі фразеологічні зво-
роти до інтернаціональних, а перекладачі – до тих, що мають зазвичай чіткий переклад.

Проте на фоні загальної кількості фразеологічних зворотів кількість тих, що мають 
повний еквівалент у мові перекладу, невелика. Часткові еквіваленти не означають не-
достатньої повноти у передачі значення, а лише мають певні лексичні, граматичні або 
лексико-граматичні відмінності.

Інші, які не мають еквівалентів у мові перекладу, перекладаються за допомогою 
калькування (дослівного перекладу) з використанням описового або контекстуального 
перекладу. Іноді необхідно передати значення словосполучення дослівно, і цей метод 
використовується у тому випадку, коли важливо розуміння тексту в цілому, а еквівалент 
у мові перекладу відсутній.

Проте, під час перекладу фразеологізмів перекладач зустрічається з деякими трудно-
щами: розуміння того, що перекладач має справу саме з фразеологічним зворотом, адже 
існують словосполучення, які в одному контексті можуть виступати вільними словоспо-
лученнями, а в іншому – фразеологічними зворотами. Тому перекладач може пропустити 
той факт, що перекласти потрібно саме фразеологічний зворот.

У випадку, коли у мові перекладу відсутній еквівалент і потрібно обрати один з без-
еквівалентних перекладів, то головне завдання тут – вибрати правильний. При наявності 
кількох еквівалентів у мові перекладу необхідно приймати рішення, який з них краще 
вжити у відповідному контексті.

Фразеологічні звороти можуть нести у собі національно-культурні аспекти, і най-
головніше завдання в цьому випадку – зберегти національний колорит і не замінювати 
фразеологізмом еквівалент, який несе у собі вже зовсім інші культурні реалії. Фразео-
логічний зворот може мати еквівалент у мові перекладу, а контекст його вживання не 
дозволяє зробити таку заміну [7: 187].

Є ще одна велика проблема перекладу фразеологізмів – «буквалізм», що означає 
«слово в слово», тобто «буквально», але під час перекладу цей метод набуває зовсім 
іншого значення. «Буквалізм» – це переклад, який спотворює значення фразеологізму у 
даному тексті або копіює лексичну або граматичну структуру. 
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Отже, наведені у статті труднощі та особливості перекладу фразеологізмів свідчать 
про особливу відповідальність, необхідність компетенції лінгвістів і перекладачів. Вжи-
вання фразеологічних сполучень – це справа стилю, а завдання перекладача – цей стиль 
зберегти. І тому, незважаючи на всі труднощі перекладу фразеологізмів, вони повинні 
бути перекладені відповідним чином.
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ПЕРЕВОД ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
В статье рассмотрено определение термина «фразеология», «фразеологизм» и 

виды фразеологизмов в английском языке, проанализированы способы перевода фразео-
логизмов, определены особенности их перевода.
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TRANSLATION OF PHRASEOLOGISMS IN ENGLISH
The article deals with the defi nition of the term “phraseology”, “phrasaeologism” and 

types of phraseologisms in the English language. Moreover, the ways of phraseologisms trans-
lation are analyzed and the peculiarities of their translation are defi ned.
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ФЕНОМЕН СТЕРЕОТИПУ В ЛІНГВІСТИЧНОМУ ВИСВІТЛЕННІ 

Пропонована розвідка присвячена аналізу феномену стереотипу в царині інтегрова-
них наукових знань. Мета автора – виявити та проаналізувати сучасні концепції лінг-
вістичних дисциплін в аспекті вивчення мовної стереотипізації, що сприятиме новіт-
ньому трактуванню стереотипу: його характеру, функцій, ролі й місця в суспільстві як 
лінгво-ментального знака.

Ключові слова: стереотип, лінгвістичний феномен, лінгвістичні наукові знання.

Розвиток досліджень феномену стереотипу з кінця минулого століття відбувався 
шляхом виходу його за межі соціальної психології в інші науки, де одним із найбільш 
значущих напрямків став лінгвістичний. У мовознавчій традиції спостережені 
неоднозначні підходи до розуміння феномену стереотипу, що зумовило розбіжності 
й однобічності в потрактуванні відповідного поняття; невизначеним є його 
термінологічний апарат; дискусійними залишаються питання змісту, який вкладається в 
поняття стереотипу, а також з’ясування його релевантних ознак. 

Сказаним визначається актуальність пропонованої розвідки, метою якої є 
окреслити коло новітніх тенденцій лінгвістичного осмислення феномену мовного 
стереотипу. Вивчення останніх допоможе глибше осягнути закономірності та тенденції 
розвитку мови в проекції на людську свідомість, сприятиме поглибленню уявлень про 
лінгвальну основу ментального коду етносу. Пропонована тема дослідження є не новою, 
однак говорити про її вичерпність зарано: вона набуває нового витку розвитку завдяки 
виникненню інтегрованих галузей знань, які пропозиціонують  нові аспекти дослідження 
стереотипу як культурно-мовного феномену, де лінгвістичний напрямок у дослідженні 
феномену стереотипу в сучасній науці є найбільш вагомим.

Комунікативно-функціональний підхід до вивчення мовних явищ продукував 
розвиток нових напрямків у мовознавстві, у межах яких розроблені теорії стереотипу 
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постійно осмислюються та переосмислюються. Увага до стереотипів спостере-
жена в різних вимірах мовних об’єктивацій ресурсів етносу: соціолінгвістиці 
(М. Бахтін, У. Квастхоф, Н. Купланд, В. Лабов, В. Рижков, Ю. Сорокін, А. Шафф та 
ін.), етнолінгвістиці та лінгвокультурології (А. Байбурін, Є. Бартмінський, Ю. Бромлей, 
А. Вежбицька, С. Воркачов, В. Воробйов, В. Красних, Л. Крисін, В. Маслова, С. Нікітіна, 
М. Піменова, Ю. Прохоров, Н. Рябцева, В. Телія, С. Тер-Мінасова, М. Толстой, С. Тол-
стая та ін.), психолінгвістиці й етнопсихолінгвістиці (В. Агєєв, А. Баронін, О. Залевська, 
Ю. Караулов, В. Касевіч, Х. Коммагер, В. Крисько, О. Леонтьєв, О. Лурія, Ч. Осгуд, 
Ю. Сорокін, Т. Ушакова, Р. Фрумкіна, Н. Уфімцева та ін.), лінгвістичній філософії 
(Н. Арутюнова, Л. Вайсгербер, Л. Вітгенштейн, А. Вежбицька, І. Ільїн, О. Лосєв, О. По-
тебня, В. Телія, Т. Черданцева, О. Шмельов та ін.), але в когнітивній лінгвістиці сте-
реотип осмислено в новому ракурсі наукових підходів: ґрунтовніше, усебічно, погли-
блено (Н. Арутюнова, Т. ван Дейк, В. Дем’янков, В. Карасик, О. Кібрик, О. Кубрякова, 
Дж. Лакофф, Р. Лангакер, В. Маслова, М. Мінський, М. Піменова, З. Попова, К. Рахіліна, 
Й. Стернін, Л. Талмі, Ч. Філлмор та ін.). 

В українському мовознавстві лінгвістичний напрямок дослідження про-
блем стереотипів і суміжних із ними понять презентований працями Ф. Бацеви-
ча, Л. Бєлєхової, С. Богдан, Н. Бойко, Л. Боровської, Т. Вільчинської,  О. Воробйової, 
Н. Годзь, І. Голубовської, Н. Данилюк, С. Жаботинської, В. Жайворонка, М. Жуйко-
вої, Л. Завгородньої, С. Єрмоленко, А. Івченка, О. Квас, Т. Клинченко, Л. Лисиченко, 
Л. Масенко, Л. Мацько, Н. Паніної, О. Пономаріва, Т. Радзієвської, В. Різуна, О. Селіва-
нової, Н. Слухай, О. Снитко, Н. Сологуб, В. Ужченка, І. Штерн та ін. 

У соціолінгвістиці, де мова вивчається у соціальному контексті, коли акцент ро-
биться на її конкретному вияві, а не інтроспекції, під стереотипом узагальнено розумі-
ють «спрощені схематичні образи соціальних об’єктів, які характеризуються високим 
ступенем стійкості» [7]. Соціолінгвістичний напрям дослідження стереотипу як мовно-
культурного феномену передбачає аналіз ціннісних аспектів сприйняття людиною та со-
ціумом понять культури за умов різноманітних історичних контекстів і створює широке 
коло можливостей для дослідження соціальних законів і основних компонентів мовно-
культурного простору. 

Німецька дослідниця У. Квастхоф запропонувала власну соціолінгвістичну дефіні-
цію стереотипу, де останній постає «вербальною формою вираження переконання, що 
стосується соціальних груп чи окремих представників цих групи» [16: 38]. За такої по-
становки питання в центрі уваги перебувають стереотипи, що належать певним соціаль-
ним групам, наприклад: етнічним, конфесійним, субкультурним тощо. Як ілюстрацію 
можна навести приклади стереотипів, що склалися в носіїв української мови: всі німці 
заощадливі; всі італійці імпульсивні; всі матері однакові; всі жінки багато говорять; усі 
блондинки нерозумні та ін., які потрактовані нами як примітивні, соціозумовлені.

А. Шафф стверджує, що стереотип – це схема, в основі якої лежить узагальнений 
образ дійсності, який організовує сприйняття та людський досвід, пов’язані з мовленнє-
вою діяльністю, оскільки завжди є змістом певного слова чи виразу. Дослідник виводить 
розуміння стереотипу як «оцінного судження» (позитивного чи негативного), предметом 
якого є групи людей; їх думки емоційні та незалежні від власного досвіду, які повністю 
чи частково суперечать фактам і не піддаються змінам, що безпосередньо пов’язане з 
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мовним вираженням [цит. за 15: 25-30], оскільки стереотип «нерозлучно» пов’язаний із 
мовою та словом. Однак це в жодному разі не означає, що стереотип не може передаватись 
невербальними засобами. Оскільки стереотипи передусім є структурами свідомості, вони 
відображаються не лише в мовних знаках чи на текстовому рівні, а й в інших семіотичних 
кодах [10: 289], набуваючи завершеності мовного знака. Підтвердженням сказаного є роз-
поділ стереотипів на стереотипи-спостереження, лінгвоментальні та поведінкові стерео-
типи, серед яких лише лінгвоментальні стереотипи мають вербальне вираження.

Розуміння стереотипу у психолінгвістиці ґрунтується на потрактуванні мови як сис-
теми у свідомості людини, що уможливлює звернення до мовця як експерта, здатного 
оцінювати мовні факти. Звідси стереотипи постають як стійке, емоційне за своєю при-
родою психічне утворення, яке спрощено відображає досить складний факт дійсності, 
соціальний образ, що консолідує соціальний і психологічний досвід спілкування та вза-
ємин між людьми [1: 27]. При цьому концептуальний наголос робиться на асоціативній 
природі стереотипів, оскільки останні сприймаються та формуються через низку стійких 
у мовній свідомості асоціацій у поєднанні з культурно несвідомим початком особистості. 
Окреслена думка знаходить своє продовження у дослідженнях Р. Фрумкіної, яка, спира-
ючись на тезу подвійності природи культурно-мовних продуктів людської свідомості, 
а отже, і стереотипів, слушно зауважила, що насамперед необхідно виявляти природні 
властивості культурно-мовних феноменів, їх зв’язки та кореляції, пов’язуючи їх із діяль-
ністю людини – і фізичною, і психічною, і розумовою [12].

На властивостях людської психіки, завдяки яким стає можливим створення та функ-
ціонування стереотипів будь-якої природи й типу, наголошує І. Штерн. На думку дослід-
ниці, у психіці носіїв мови стереотипи можуть існувати як об’єкти ідеальної природи, 
образні структури, що втілюють певні культурно й національно зумовлені уявлення мов-
ців про світ і водночас стають прототипом, інваріантом для групи похідних понять. Цей 
аспект буття мовно-культурної картини світу, безумовно, є важливим складником будь-
якого визначення поняттєвого стрижня стереотипів, його ґенези [14: 192].

Нові горизонти у дослідженні стереотипу відкриває етнопсихолінгвістичний на-
прям, у якому теорія стереотипу набула детального опрацювання в положеннях В. Крас-
них, яка визначила стереотипи як структури ментально-лінгвального комплексу, що 
формуються інваріантною сукупністю валентних зв’язків певної мовної одиниці, які ре-
презентують образ, уявлення про феномен, що стоїть за такою одиницею, у його націо-
нально-культурній маркованості при зумовленій передбачуваності напрямків асоціатив-
них зв’язків» [6: 178]. Дослідниця акцентує на «іпостасях» буття стереотипу – певного 
сценарію ситуації чи уявлення, що декларує подвійність форм реалізації ментальних за 
природою стереотипних уявлень, статичних і дієвих. В. Красних запропонувала класи-
фікацію стереотипів за їх психолінгвістичною природою, у межах якої: 1) стереотипи 
поведінки – такі, що виконують роль інваріанта, канону, визначають правила й норми 
дій у комунікативних ситуаціях. За своєю природою останні є штампами свідомості, що 
диктують певну поведінку (зокрема, вербальну); 2) стереотипи-уявлення – структури 
ментально-лінгвального комплексу, які створюють інваріантну сукупність валентних 
зв’язків, матеріалізовані в образах і певних комплексах знаків, у тому числі мовних. 
Стереотипи-уявлення диктують не стільки саму поведінку, скільки набір асоціацій і зу-
мовлюють мовну форму, через яку виявляються. І оскільки такі стереотипи є певним 
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уявленням про предмет чи ситуацію, В. Красних на другому рівні класифікації виді-
ляє: а) стереотипи-образи – статичні уявлення, які зумовлюють очікування від певної 
ситуації, що зберігаються у формі кліше, і б) стереотипи-ситуації – динаміка уявлень 
маркована культурно-національною специфікою, тобто запрограмована традицією лі-
нія поведінки. Такі стереотипи зберігаються в свідомості у вигляді фрейм-структури, 
гранями якої є кліше/штампи; вони утворюють еталони, які можна активувати під час 
комунікації [6: 179-180]. Однак, розуміння феномену стереотипу як значущого мінімуму 
ознак, що обумовлені передбачуваними асоціаціями, невиправдано ставить жорсткі межі 
у визначенні асоціативного обсягу стереотипу, відтак характер асоціацій деяких стерео-
типів може бути верифікований виключно за допомогою експериментальних методів, 
внаслідок впливу індивідуальної картини світу мовної особистості.

Етнолінгвістичний водночас як і етнокультурний напрямки дослідження мовно-
культурних феноменів спрямовані насамперед на людину, її світоглядний потенціал, який 
зреалізовано в культурно-національній творчості нації. Особливу етнолінгвістичну кон-
цепцію стереотипів створив Є. Бартмінський і його послідовники, об’єднані у Люблінську 
етнолінгвістичну школу. Заслуга Є. Бартмінського насамперед полягає в тому, що він сут-
тєво трансформував поняття стереотипу, пристосувавши його до завдань вивчення мови; 
цілісності сприйняття мови та культури. Стереотип у означеному контексті розуміється 
ним як «стрижень культури», ключ до фіксації національного менталітету, системи ціннос-
тей народу та його поглядів на світ [2].  Дослідник по суті зламав межі між такими різними 
галузями гуманітарного знання, як лінгвістика, фольклористика й етнологія, тим самим 
продемонструвавши інтегральний підхід до сприйняття мови та культури.

Наголошуючи на співвіднесенні стереотипів із національною ідентичністю та трак-
туючи останній як стійке суб’єктивно детерміноване уявлення, що має двоїсту приро-
ду (стереотип консолідує позамовні знання про світ і знання, вербалізовані у семантиці 
слів, які перебувають у взаємодії, що зумовлює створення культурно-мовного образу), 
концептуальний акцент Є. Бартмінський робить на формах вираження стереотипу: сте-
реотип як загальновживаний спосіб відтворення слів або словосполучень відповідно 
до норм тієї чи іншої мови; стереотип як специфічний продукт мисленнєвої діяльності 
індивідуальної або колективної свідомості; стереотип як продукт мислення, який закрі-
плюється у свідомості мовця через певний мовний знак (символ) або сукупність знаків 
[2: 32-34]. Пропонуючи таке широке трактування стереотипу, дослідник разом із тим 
акцентує на розумінні обсягу поняття. За Є. Бартмінським, варто говорити про асоціа-
тивний центр, який носить стійкий характер, і відкриту значеннєву периферію мовного 
стереотипу, що дає підставу кваліфікувати стереотип як відкриту структуру, обумовлену 
потенційно нескінченним процесом асоціативного породження, опис змісту якого на-
вряд чи сповна доступний дослідникові. 

На думку Є. Бартмінського, у свідомості носіїв мови існує складна система стерео-
типів, переважна більшість яких безпосередньо з суспільним життям не пов’язана, на-
приклад: стереотип сонця, стереотип води, стереотип весни. Очевидно, не всі поняття 
можуть бути основою для творення стереотипу, а тільки ті з них, до структури яких вхо-
дить соціальний компонент, який позначає предмети чи явища навколишньої дійсності, 
що є соціально значущими для носія культури. 
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Специфічну знакову природу стереотипів найширше сьогодні розглядають у межах 
когнітивної лінгвістики. У когнітивно-лінгвістичних студіях, звернених до концепту-
альної та мовної картин світу, поняття стереотипу тлумачать як проекцію усвідомлених 
людських цінностей на зовнішній світ і невід’ємний компонент комунікативного проце-
су в межах окремої лінгвоспільноти. Отже, термін «стереотип» співвідноситься зі зміс-
товою стороною мови та культури, тобто розглядається як ментальний (мисленнєвий) 
стереотип, який корелює з поняттям мовно-культурна картина світу та визначається як 
вербальне вираження переконань, спрямованих на суспільні групи або конкретну осо-
бу (вузьке трактування стереотипу) [13: 32]; вербально виражене узагальнення образів 
будь-яких предметів або понять (широке трактування стереотипу) [2: 126]. У світлі ког-
нітивних досліджень обґрунтованою видається думка, що «стереотип є формою раціо-
нального пізнання світу, яка спрощує та прискорює обробку інформації» [3: 45], особли-
вою формою збереження знань та оцінок. Відома також пропозиція, за якої, виступаючи 
елементами спільного знання, яким володіють усі суб’єкти певної культури, стереотипи 
виникають у відповідь на подібні подразники та є результатом когнітивних процесів 
спрощення й генералізації [16: 183-184].

Сутність стереотипу, його місце серед інших культурно-національних феноменів 
із позиції когнітології досліджує А. Вежбицька. Вагомою для дослідження природи та 
сутності стереотипів є теза дослідниці про стереотип культурного сценарію, втіленого 
в мовних і культурних знаках. А. Вежбицька висуває теорію так званих семантичних 
і лексичних універсалій, що ґрунтуються на комбінаціях семантичних примітивів. На 
думку дослідниці, «можливість вдалої комунікації між різними культурами залежить 
від універсальної ядерної множинності семантичних примітивів, із якими кожна мова 
може створювати практично нескінченну кількість «більш або менш» ідіосинкретичних 
(специфічних для даної культури) понять. Існуванням множинності примітивів можна 
пояснити психологічну спільність людства», – пише дослідниця [4: 269]. Набір визна-
чених лінгвістом мовно-культурних універсалій-констант є фактично набором певних 
стереотипів. За А. Вежбицькою, сама ідея універсалій віддзеркалює рівень майстерності 
володіння людиною сутністю реалій буття ідеального через повсякденне, категорія, що 
виявляє рівень еволюції знання й пізнання цих реалій людиною-мовцем. Так від етно-
лінгвістичного постулату про етноцентричний складник структури культурно-мовних 
феноменів дослідниця приходить до пошуку загальнолюдського (антропоцентичного), 
що відбивається в мові через концептуалізацію світу константами культурної традиції. 
Окреслена думка дає підставу стверджувати, що стереотипи стають матеріальними мов-
ними формантами концептуального поля, здатні надати будь-якій абстракції або таєм-
ниці буття словесної форми і тоді вона починає функціонувати відповідно до всіх гра-
матико-синтаксичних законів мови. Отже, стереотипізація постає одним із різновидів 
пізнавальних операцій, глибинним процесом, у формі якого людина структурує світ у 
мисленні та одночасно вербалізує цей світ, де мовний знак зв’язує об’єкт із системою 
соціально детермінованих значень, тобто зі змістом всього колективного досвіду [9: 24].

Когнітивна площина дослідження ставить питання щодо розмежування когнітивних 
структур – стереотипу та прототипу, які зближує функція категоризації людського досві-
ду. Останні є за своєю природою явищами достатньо близькими: мають когнітивний ме-
ханізм виникнення як результат узагальнення досвіду та засіб його категоризації, здатні 
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пояснити особливості буття людини у різноманітті дійсності, мають вербальну оболонку 
тощо. Спільні закономірності когнітивних структур продукували визначення стереоти-
пу В. Красних як збірного образу декількох прототипів – первісних образів предмета 
[5]. Стереотип фактично розуміється дослідницею як частковий, можливо, незначний 
випадок вияву прототипу. Мотивує свої роздуми В. Красних тим, що «в самому терміні 
«стерео-тип» закладена поліфонічність предмета [5: 5-19]. Сказане викликає зауваження, 
оскільки, послуговуючись дефініцією прототипу як «найтиповішого зразка», а стерео-
типу – як «реалізовану у прототипах репрезентацію» [8: 338-346], стереотип розуміється 
як певна ментальна єдність, а не сума окремих компонентів, фундаментом для якої є про-
тотипи. Слушною видається думка Н. Слухай, за якої – «усвідомлені, вербалізовані та 
безліч разів ужиті, прототипи можуть фіксуватися як стереотипи» [11: 307].

Підсумовуючи, зазначимо, з огляду на універсальність культурно-мовних стереоти-
пів, їх дифузність як складного ментального утворення, повне та вичерпне трактування 
стереотипу, яке б відповідало всім аспектам і формам існування стереотипів і яке од-
наково можна було б використати в дослідженнях різного спрямування, дати важко. У 
сучасних наукових дослідженнях триває процес висвітлення сутності,  структури, типо-
логізації та механізмів створення культурно-мовного стереотипу як міждисциплінарно-
го феномену. Пропонована тема потребує більш глибокого вивчення, що буде зроблено 
автором у подальшому.
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ФЕНОМЕН СТЕРЕОТИПА В ЛИНГВИСТИЧЕСКОМ ОСМЫСЛЕНИИ  
Предлагаемая статья посвящена анализу феномена стереотипа в области линг-

вистических научных знаний. Цель автора – выявить и проанализировать современные 
аспекты изучения стереотипов, которые помогут прояснить новейшую трактовку сте-
реотипа: его характер, функции, роль и место в обществе как лингво-ментального знака.
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LINGUISTIC INTERPRETATION OF THE PHENOMENON OF STEREOTYPE
The proposed article is devoted to the analysis of the phenomenon of stereotype in the 

fi eld of linguistic scientifi c knowledge. The author aims at analyzing aspects of studying 
stereotypes – from the viewpoint of linguistic philosophy, sociolinguistics, ethnolinguistics, 
ethnopsycholinguistics, linguistics, cognitive linguistics, which will help to clarify the modern 
interpretation of the stereotype: its nature, functions, role and place in society as a cultural and 
linguistic phenomenon.
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ВЕРБАЛЬНІ МАРКЕРИ КОНТЕКСТУАЛІЗАЦІЇ НАДЗВИЧАЙНИХ 
СЛУЖБОВИХ СИТУАЦІЙ У РОМАНІ А. ХЕЙЛІ ,,АЕРОПОРТ”

У статті досліджуються лінгвостилістичні особливості контекстуалізації фа-
хового контексту у романі А. Хейлі ,,Аеропорт” на прикладі вербалізації надзвичайних 
службових ситуацій. Запропоновані класифікація маркерів контекстуалізації надзви-
чайних ситуацій та аналіз термінологічної лексики як засобу вербалізації фахового кон-
тексту.

Ключові слова: професійний роман, фаховий контекст, маркери контекстуалізації, 
термінологічна лексика. 

Дослідження літературно-художнього дискурсу на засадах когнітивно-дискурсивної 
парадигми дозволяє здійснити комплексний аналіз комунікативно-функціональних осо-
бливостей побудови літературно-художнього твору, когнітивно-прагматичних і струк-
турно-семантичних особливостей авторського стилю і мовностилістичних засобів, за 
допомогою яких письменник відтворює певні реалії життя суспільства та відносини між 
героями твору. Комплексне дослідження засобів контекстуалізації є важливим для ро-
зуміння процесів породження тексту та його подальшої інтерпретації читачем, аналіз 
лінгвостилістичних засобів відтворення фахового контексту професійного роману на ма-
теріалі роману А. Хейлі “Airport”/„Аеропорт” [11] в контексті когнітивно-дискурсивної 
парадигми визначає актуальність цієї статті. Метою статті є визначити лінгвостилістичні 
особливості використання термінологічної лексики як мовної бази контекстуалізації не-
штатної ситуації у професійному романі.

Контекст художнього твору відіграє важливу роль у поєднанні тексту твору з поза-
текстовою реальністю, що значною мірою, визначає рівень розуміння й адекватної ін-
терпретації твору читачем. Дослідженню природи та функціональності контексту при-
діляється велика увага в комунікативній лінгвістиці, прагмалінгвістиці, когнітології, 
дискурсології, лінгвістиці тексту тощо. І.Г. Торсуєва [4] розрізняє таких п’ять типів вер-
бального контексту залежно від його функціональності: 1) визначальний – знімає багато-
значність мовної одиниці, чітко окреслюючи тільки одне з її значень, що є актуальним 
для окремого тексту або комунікативної ситуації; 2) підтримуючий – забезпечує повто-
рюваність значення певної мовної одиниці й є найбільш характерним для функціону-
вання термінологічної лексики в науковій усній і писемній комунікації; 3) породжуючий 
(ми пропонуємо цю назву на заміну терміну „погашающий контекст”, запропонованого 
І.Г. Торсуєвою) – сприяє створенню нового значення мовної одиниці, відмінного від за-
гальновідомого; 4) компенсуючий – доповнює значення мовної одиниці, що допомагає 
адресатові її адекватно інтерпретувати; 5) інтенсифікуючий – забезпечує наростання 
смислового навантаження в процесі розгортання тексту, сприяє актуалізації різних зна-
чень окремих мовних одиниць, що збагачує твір.
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Велике значення контексту відзначають послідовники дискурс-аналізу G. Cook, C. 
Cramsh, D. Nunan, C. Wallace [6-10] та ін. Контекст стосується усіх компонентів кому-
нікативної ситуації і виступає як вербальний/невербальний контекст окремої комуніка-
тивної ситуації і соціальний контекст відносин між адресантом і адресатом [5: 245]. У 
професійному романі комунікативна ситуація і соціальний контекст відносин між адре-
сантом і адресатом розвиваються у фаховому середовищі, отже, на перший план вихо-
дить фаховий контекст твору. 

Провідною мовною базою відтворення фахового контексту є термінологічна лекси-
ка. Широке використання такої лексики є ознакою авторського стилю А. Хейлі. І. В. Ар-
нольд слушно зазначає, що один вдало використаний термін може надати цілому твору 
відчутного колориту [1: 282]. Термінологічна лексика виступає вербальною основою ак-
туалізації концептосфери професійного роману. 

Наукова експансія стала ознакою глобалізації і супроводжується використанням 
термінів у різних видах комунікації загалом, і в літературі зокрема. Використання тер-
мінологічної лексики стало потребою часу. Це, на думку Д.О. Разорепова, зумовило ви-
користання спеціальної лексики окремих галузей науки та виробництва в тексті твору, 
оскільки пошук відповідних синонімів і описових конструкцій був би не тільки склад-
ним, але і шкідливим для якості художнього зображення [3: 98-99]. 

Отже, широке залучення термінологічної лексики до тканини художнього твору є 
намаганням автора найбільш адекватно відтворити в творі реалії науково-технічної або 
виробничої дійсності. Використання термінологічних одиниць у літературній мові або 
термінологічна експансія розглядається як процес „інтелектуалізації лексики” [2: 89], а 
зростання масштабів цього явища трактується як наслідок загального процесу глобалі-
зації суспільства. 

Роман А. Хейлі ,,Аеропорт” правдиво змальовує виробничі проблеми, які зазвичай 
постають перед працівниками великих аеропортів у реальному житті. Фабула роману 
охоплює різнопланові драматичні колізії. Надзвичайні ситуації, пов’язані з авіаперевезен-
нями, тою чи іншою мірою трапляються кожного дня по декілька разів у міжнародному 
аеропорту Лінкольна, як це, зазвичай, трапляється і в будь-якому іншому великому аеро-
порту: Air traffi c emergencies of one kind or another occurred several times a day at Lincoln 
International, as they did at any major airport. Вони можуть статись о будь-якій погоді: They 
could happen in any kind of weather––on the clearest day, as well as during a storm like tonight’s. 
Тільки дехто знає про такі випадки, тому що майже всі вони вирішуються успішно, і навіть 
пілотам, що ведуть літаки, рідко пояснюють причину затримки польоту чи зміни курсу: 
Usually, only a few people knew about such incidents, because almost all were resolved safely, 
and even pilots in the air were seldom told the reason for delays or abrupt instructions to turn 
this way or that. З одного боку, немає потреби у тому, щоби вони про це знали, а з іншого – 
немає часу вести такі розмови під час радіозв’язку: For one thing, there was no need for them 
to know; for another, there was never time for radio small talk. 

Працівники наземних рятувальних служб, поліція і керівництво аеропорту були 
завжди готові діяти, самі дії залежали від категорії надзвичайної ситуації: Ground 
emergency staffs––crash crews, ambulance attendants, and police––as well as airport senior 
management, were always alerted, and the action they took depended on the category of 
emergency declared.
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Автор знайомить нас із категоріями надзвичайних ситуацій: 1) надзвичайна ситуація 
першої категорії складності є найвищою і говорить про авіакатастрофу – category one 
was the most serious, but was rarely invoked, since it signaled an actual crash; 2) надзвичай-
на ситуація другої категорії складності свідчить про неминучу небезпеку для життя або 
серьозні поранення – category two was notifi cation of imminent danger to life, or physical 
damage; 3) надзвичайна ситуація третьої категорії складності – це загальне попереджен-
ня рятувальним службам перебувати в готовності на випадок, якщо в них буде потреба: 
category three, as now, was a general warning to airport emergency facilities to stand by; 
they might be needed, or they might not. 

Надзвичайні ситуації, а радше постійна готовність спеціальних служб аеропорту до 
швидких дій по вирішенню нештатних ситуацій, передбачені самою специфікою роботи 
міжнародного аеропорту, що пов’язана з експлуатацією високотехнологічного наземно-
го та повітряного транспорту, з забезпеченням безпеки пасажирських перевезень тощо. 
Аеропорт має спеціальну програму заходів у разі виникнення нештатної ситуації – an 
airport emergency master plan, для здійснення цих заходів відведена спеціальна техні-
ка – emergency vehicles –– pumpers, salvage trucks, and ambulances, для координації дій 
рятувальників, що керують окремими рятувальними транспортними засобами, керівник 
рятувальної служби – the fi re chief – має спеціально виділений радіоканал зв’язку зі свої-
ми підлеглими – a separate radio channel to communicate with them individually. Головний 
принцип роботи рятувальних команд (emergency crews) – the principle: better to be ready 
too soon than too late – краще бути напоготові набагато раніше ніж потрібно, ніж занадто 
пізно, тому що всі починають діяти миттєво, коли виникає аварійна ситуація – when an 
emergency was notifi ed, no one waited. Усі дії рятувальних служб у нештатних ситуаціях 
передбачені в загальному плані заходів у разі виникнення нештатної ситуації every move 
for situations like this was detailed in an airport emergency master plan – процедура прове-
дення рятувальних робіт є регламентованою – the procedure was no improvisation.

Отже, номінативні маркери контекстуалізації нештатної ситуації включають: 1) но-
мінації службових програм – an airport emergency master plan; 2) номінації спеціаль-
ної рятувальної техніки – emergency vehicles –– pumpers, salvage trucks, and ambulances; 
3) номінації підрозділів та посадовців – emergency crews; the fi re chief; 4) номінацію ка-
налу зв’язку – a separate radio channel; 5) пояснення специфіки рятувальних робіт – the 
principle: better to be ready too soon than too late; when an emergency was notifi ed, no one 
waited; every move for situations like this was detailed in an airport emergency master plan; 
the procedure was no improvisation.

У випадку з нештатними ситуаціями, вагомим фактором успішного їх вирішення 
стає час, що безумовно впливає на швидкість прийняття рішення. Темпоральні маркери 
контекстуалізації допомагають інтенсифікувати оповідь, вони надають ще більшого дра-
матизму подіям, описаним у романі. 

Лаконізм, стислість оповіді, що знайомить читача з розвитком подій у критичній 
ситуації, сприяє компресії нарації, чому, значною мірою, сприяє майстерне введення у 
тканину твору лексичних одиниць, що позначають різні часові параметри. Такі лексеми 
функціонують як темпоральні маркери контекстуалізації, чітко визначаючи часові пара-
метри подій, що описані в романі. Пропонуємо таку їх класифікацію: 1) опосередкова-
но темпоральні маркери контекстуалізації, що позначають лаконізм дій та остаточність 
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прийнятих рішень у драматичній ситуації: In a few words Met explained his intention – по-
яснення прийнятого рішення кількома словами; Mel calculated <…> that his own fi nal 
decision must be made – Мел підрахував час, протягом якого він має прийняти остаточне 
рішення; 2) темпоральні маркери контекстуалізації, що позначають динамізм розвитку 
ситуації: the fl ight in question will be here sooner than we thought – літак, що потребує 
аварійної посадки прилетить швидше ніж очікувалось; 3) темпоральні маркери контек-
стуалізації, що позначають невідворотність результату в разі реалізації непопулярного 
рішення: Once they did, it would take only minutes to have the obstructing aircraft clear – як 
тільки будуть задіяні грейдери достатньо буде кількох хвилин для усунення застряглого 
літака; an estimate of how long he could wait before ordering the plows and graders to move – 
точне визначення того, скільки часу він (Мел) має до того моменту, коли буде змушений 
віддати наказ привести в дію грейдери; 4) темпоральні маркери контекстуалізації, що 
позначають точні часові рамки, відведені на вирішення надзвичайної ситуації: Chicago 
Center expects to hand over to our approach control in twelve minutes from now – Чікагський 
авіадиспетчерський центр передасть управління польотом нашому диспетчерському 
центрові через дванадцять хвилин; After that we’ll be controlling the fl ight for eight to ten 
minutes before landing, which would make time of touchdown, at latest, 01:28» – після цього 
ми будемо вести політ протягом 8-10 хвилин до посадки; A choice of which runway to use 
<…> will have to be made no later than fi ve minutes before landing – вибір посадової смуги 
має бути зроблений не пізніше, ніж п’ять хвилин до посадки; Mel calculated <…> that his 
own fi nal decision must be made in another seventeen minutes, perhaps less, depending on 
the handover time from Chicago Center to Lincoln approach control – Мел підрахував, що 
остаточне рішення має бути прийняте протягом наступних сімнадцяти хвилин, можливо, 
навіть швидше, залежно від часу передання управління польотом від Чікагського диспет-
черського центру диспетчерському центру Лінкольнського аеропорту; 5) темпоральний 
маркер контекстуалізації, що позначає трагізм ситуації: After that, they’ll be committed; 
we can’t turn them – після цього вони будуть приречені і ми не зможемо їм допомогти.

Сфера прийняття рішень також стосується професійної діяльності героїв роману, що 
займають певні посади в різних структурах аеропорту, тож відображення специфіки про-
фесійного контексту роману включає і цю сторону роботи аеропорту, зокрема роботи 
головного героя роману – Мела Бакерсфелда. Мел має прийняти рішення у надзвичайно 
складній ситуації: для термінової аварійної посадки літака з людьми на борту потрібна 
вільна посадова смуга, проте остання заблокована літаком, мотор якого вийшов з ладу. 
Спроби привести двигун в дію і відвести літак з посадової смуги постійно зазнають 
невдачі, тож Мел приймає рішення про розчистку смуги грейдерами, що призведе до 
знищення літака та великих матеріальних збитків. Віддаючи наказ щодо подальших дій, 
Мел виважено добирає слова (chose his words carefully), розуміючи що ведеться аудіоза-
пис (aware that somewhere in an electronic maze beneath the control tower they were being 
recorded on tape), і пізніше йому буде потрібно виправдати свої дії (later he might have to 
justify them), для нього також є важливим уникнути будь-якого непорозуміння (He also 
wanted to be sure there was no misunderstanding).

Накази є лаконічними, чіткими, максимально зрозумілими: 1) вся техніка під керів-
ництвом начальника автотранспортної колони розміститься поруч із літаком, що забло-
кував посадкову смугу 30 (all plows and graders, under direction of convoy leader, will stand 
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by near Aéreo-Mexican aircraft which is blocking runway three zero); 2) спершу грейдери не 
мають перешкоджати літакові самостійно зрушити з місця, при цьому двічі наголошу-
ється на недопустимості такого втручання (vehicles are not, repeat not, initially to obstruct 
the aircraft, which in a few minutes will attempt to move under its own power); 3) у разі невда-
лої спроби літака самостійно зрушити з місця грейдери отримають наказ скинути літак 
і розчистити посадкову смугу (if that attempt fails, plows and graders will be ordered in to 
push the aircraft sideways, and to clear the runway). 

Імперативна риторика підкреслена виразами – this will be done at any cost, and with 
all speed; acknowledge, and confi rm that these instructions are understood – вживанням 
модального дієслова must – runway three zero must be open for use та all vehicles must 
be clear, а також визначенням чітких часових параметрів виконання розпоряджень – in 
approximately thirty minutes, by which time <…>.

Рішення, прийняте Мелом, є дуже непростим: On radio <…> silence, then Danny 
Farrow’s voice. «I guess I understand. But I’d better be sure.” He repeated the gist of the 
message, and Mel could imagine Danny sweating again, as he had been earlier. – «Roger,» 
Mel acknowledged. “But be clear about one thing. If those plows and graders go in, I’ll give 
the order; no one else.” 

Отже, Мел бере на себе всю повноту відповідальності за таке непросте рішення – I’ll 
give the order; no one else, неординарність відданого наказу підкреслена і реакцією дис-
петчера, який коротко резюмує отриманий наказ – I guess I understand. But I’d better be 
sure. He repeated the gist of the message. Пересторога лунає щодо наслідків використання 
грейдерів для усунення з посадової смуги Боінга 707: Mel, I guess you’ve fi gured what that 
equipment of ours’ll do to a 707.» На що лунає лаконічна відповідь: «It›ll move it,» Mel 
said tersely. “Right now that’s the important thing.” Мел знає, що для таких потреб існує 
спеціальна техніка, проте грейдери вже виведені, а їхнє використання є більш надійним і 
швидким: There was, Mel knew, other motorized equipment in Airport Maintenance, capable 
of the same kind of brute force clearing job; but using the Conga Line units, already on the 
runways, would be surer and faster. 

Ризикованість такого рішення підкреслює і реакція на нього журналіста, Томлінсона, 
який супроводжує Мела тієї драматичної ночі: Tomlinson said incredulously, «Move it! A 
six-million dollar airplane shoved sideways by snowplows! My God, you’ll tear it to pieces! And 
afterward, the owners and insurers’ll do the same to you.” У відповідь лунає: «I wouldn›t be 
surprised,» Mel said. «Of course, a lot depends on your point of view. If the owners and insurers 
were on that other fl ight coming in, they might be cheering.” І дійсно, точка зору залежить від 
того, в який ситуації опиняється той, хто судить, так і власники та акціонери авіакомпанії 
Aéreo-Mexican могли би по-іншому оцінити ситуацію, якби їм довелось здійснити терміно-
ву аварійну посадку на літаку, який ушкоджений внаслідок вибуху на борту. Тож журналіст 
погоджується, визнаючи, що деякі рішення потребують неабиякої мужності: «Well,» the 
reporter conceded, «I›ll grant you there are some decisions take a lot of guts.”

Рішення Мела зустрічає обурення Джо Патроні, котрий провів вже три години на 
морозі, намагаючись привести в дію мотор Боінга, що заблокував посадкову смугу. На 
гостре зауваження Патроні: «Shove an undamaged airplane with snowplows! Are you out of 
your mind?” лунає лаконічна відповідь: «No,» Mel said. «I’m out of runways.” Опозиція 
на основі гри слів be out of one’s mind ó be out of runways додає гіркої іронії оповіді.
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Отже, рішення прийняте, накази віддані та пояснені. Мел звертається до Петроні, 
наголошуючи на необхідності чітко діяти: Mel shouted to make himself heard above the 
wind and roaring engines of vehicles around them. «Joe, let’s be clear about one thing. When 
the tower tells us we’re running out of time, that’s it; there’ll be no argument. – Фактор часу є 
визначальним. Від чіткості дій рятувальників залежить життя людей на борту аварійного 
літака: People’s lives are involved on the fl ight that’s coming in. Якщо час вийшов, працю-
ючі мотори мають бути зупинені, обладнання і люди евакуйовані. Відразу по команді 
Мела починають зачищати смугу снігозбиральні машини та грейдери: If you’ve engines 
running, they’re to be shut down. At the same time all equipment and the men must move clear 
immediately. Make sure in advance that all your people understand. The plows will move on 
my order. If and when they do, they won’t waste time.”

Тема прийняття рішень експлікується у тексті роману за допомогою широкої палітри 
вербальних засобів, зокрема: 1) дієслів, що позначають розумову діяльність – be clear 
about, guess, grant, make sure, understand, have fi gured, (was) aware that, acknowledged, 
knew, intended, would assert; 2) іменників розумової сфери діяльності – intention, 
conviction, hindsight, thought, argument, understanding, point of view, decisions; 3) дієслів 
та дієслівних виразів розумової сфери діяльності, виразність значення яких посилена 
за рахунок вживання описових прислівників – chose his words carefully, said tersely, said 
incredulously; 4) дієслівних форм розумової сфери діяльності із різним ступенем модаль-
ності – might have to justify, must be open for use, must be clear, vehicles are not, repeat 
not, initially to obstruct the aircraft, must move clear; 5) дієслів та дієслівних виразів розу-
мової сфери діяльності, що підкреслюють важливість розуміння того, що відбувається, 
та наказів, що віддаються – acknowledge, confi rm that these instructions are understood, 
wanted to be sure there was no misunderstanding, seemed to understand, repeated the gist of 
the message, та фрази – I guess I understand. But I’d better be sure; 6) лексичних одиниць, 
що передають облігаторність дій – іменник order та дієслово order, вираз give the order, 
дієслівна форма will be ordered in; та фраза there’ll be no argument; 7) оцінних суджень, 
що наголошують на безумовності та нагальності точного виконання наказів – will be 
done at any cost, and with all speed; that’s the important thing; would be surer and faster; a 
lot depends on your point of view; decisions that take a lot of guts; 8) гри слів, побудованій 
на виразі ,,втратити розум”/ be out of one’s mind та прагматичній оцінці відсутності на-
лежної кількості злітно-посадових смуг/ be out of runways – be out of one’s mind ó be out 
of runways; 9) дискурсних маркерів, що уточнюють наведені пояснення – obviously, on 
the other hand, уточнення – let’s be clear about one thing; 10) темпоральних маркерів, що 
вказують на терміновість виконання рятувальних робіт та їхню обмеженість у часі – right 
now; in approximately thirty minutes, by which time <…>; If and when they do, they won’t 
waste time; running out of time; must move clear immediately.

Таким чином, вербальні маркери контекстуалізації фахового середовища аеропорту 
в однойменному романі А. Хейлі функціонують як ефективні мовні засоби відтворення 
особливостей специфічного інституціонального середовища, виступають продуктивни-
ми засобами об’єктивації просторових, часових, людських чинників у системі складних 
відносин під час складних подій за надзвичайних обставин. Основну лексичну базу 
вербальних маркерів контекстуалізації фахового середовища складає термінологічна та 
фахова лексика. У стилістично забарвленому контексті художнього твору нейтральна 
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термінологічна та фахова лексика маркерів контекстуалізації також набуває стилістич-
ного забарвлення, що сприяє глибшому розкриттю теми роману та емоційному впливові 
на читача.

Отже, проведений аналіз свідчить, що роман А. Хейлі Airport ефективно відтворює 
особливості фахового середовища та фахової культури інституціональної сфери, вводить 
читача в простір цього фахового середовища, знайомить його з основними проблемами 
та понятійними категоріями цієї сфери, робить його непрямим учасником зображува-
них подій і конфліктів, розширюючи межі концептуального світу читача через залучення 
його до пізнання фахової специфіки інституціонального середовища. Результати дослі-
дження засвідчили, що вербальні маркери контекстуалізації відіграють провідну роль 
у породженні тексту художнього твору, вони є мовною базою відтворення фахового се-
редовища, в якому відбуваються події роману А. Хейлі. Слід зазначити, що вербальні 
маркери контекстуалізації функціонують і як продуктивні засоби деконтекстуалізації 
фахового середовища роману при його інтерпретації читачем, що свідчить про інтердис-
курсивність як важливу ознаку функціонування вербальних маркерів контекстуалізації у 
художньому творі. 

Перспективи подальших досліджень лінгвостилістичних аспектів вживання вер-
бальних маркерів контекстуалізації фахового середовища в художньому творі пов’язані 
з комплексним дослідженням вербальних засобів відображення концептуального про-
стору літературного твору та особливостями його інтерпретації читачем. 
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В статье рассматриваются лингвостилистические особенности контекстуали-
зации профессионального контекста в романе А. Хейли ,,Аэропорт” на примере вер-
бализации чрезвычайных служебных ситуаций. Предложена классификация маркеров 
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The article deals with the research of the specifi c characteristics of contextualizing the 
professional context in the novel “Airport” by A. Hailey based on the analysis of extraordinary 
situations/emergencies. The classifi cation of the emergencies’ contextualization markers is 
suggested, and the analysis of the terminological lexis as the verbal basis of the professional 
context actualization is presented. 

Key words: professional novel, professional context, contextualization markers, 
terminological lexis. 
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РЕДАГУВАННЯ ТЕКСТІВ ТА ГЕНДЕРНА ПСИХОЛОГІЯ 
ЧИТАЦЬКОЇ АУДИТОРІЇ

У статті розглядаються особливості  чоловічої та жіночої психології, які вплива-
ють на сприймання і розуміння текстів. Акцентується увага на тому, що редактор під 
час роботи над текстом має враховувати особливості  мислення чоловічої та жіночої 
читацької аудиторії.

Ключові слова: гендерна психологія, чоловіче і жіноче мислення.
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Постановка проблеми. Одне з найважливіших завдань редактора – привести текст у 
відповідність із очікуваннями та потребами читачів. Це можливо зробити лише за умови 
глибокого усвідомлення редактором специфіки читацької аудиторії, якій адресовано 
конкретний журналістський твір або на яку розраховане періодичне видання в цілому. 
Редактор повинен мати уявлення передусім про соціально-демографічні показники 
потенційних читачів видання, а саме: стать, вік, національність, соціальний статус. 
Кожен із цих показників передбачає певні особливості сприймання та розуміння тексту.

Якщо з’ясування таких соціально-демографічних показників читацької аудиторії, як 
вік, національність, соціальний статус, як правило,  потребує від редактора спеціального 
дослідження (наприклад, за допомогою анкетування, опитувань тощо), то характеристика 
читачів за статтю часто визначається самим характером видання (існують так звані 
«чоловічі» та «жіночі» газети, журнали, сайти, адресовані представникам тієї чи іншої 
статі). Редактору слід усвідомлювати, що особливості психічних та мислительних 
процесів представників обох статей суттєво впливають на сприймання тексту. На нашу 
думку, професійна підготовка студентів спеціальності «Видавнича справа та редагування» 
має включати ознайомлення з особливостями чоловічої і жіночої психології. Адже така 
інформація допоможе майбутнім редакторам максимально передбачати хід читацької 
думки, унеможливлювати розбіжності між авторським та читацьким сприйняттям тексту.

Психологією статевих відмінностей традиційно займалася диференційна психологія. 
Цей розділ психології вивчає психологічні відмінності в представників різних соціальних, 
етнічних, вікових та інших груп. Продовжує вивчення психологічних відмінностей між 
статями, розширивши диференціацію до гендерних типів, гендерна психологія. Ця 
галузь наукового знання сформувалася на перетині таких прикладних психологічних 
дисциплін, як диференційна психологія і психологія розвитку. Серед авторитетних 
зарубіжних дослідників гендерної психології – такі науковці, як М. Берн, Т. Бендас, 
О. Вейнінгер, Р. Джонсон, К. Хорні, О. Мітіна, С. Васюра. Зародження і становлення 
гендерного напряму у вітчизняній науці сталося порівняно недавно – у 90-ті роки ХХ ст. 
Різні аспекти гендерної психології вивчають такі українські науковці, як  М. Ткалич, 
Н. Тавровецька, О. Танасійчук, В. Кравець.

Основу гендерної психології склали такі прикладні галузі психології: розділ 
диференційної психології – психологія статі та розділ психології розвитку – психосоціальний 
розвиток особистості (той аспект, який обумовлений статевою приналежністю індивіда). 
Ці розділи й  визначили структуру гендерної психології, яка представлена двома основними 
блоками інформації: психологія статевих відмінностей (основна тематика розділу 
психологія статі) і гендерна соціалізація. Для редакторів особливу цінність становить 
розділ психології статевих відмінностей, у якому розглядається весь спектр психологічних 
відмінностей представників чоловічої і жіночої статі: це відмінності в когнітивній, 
мотиваційній, емоційній, поведінковій та інших сферах.

Мета цієї статті – розглянути необхідні для редакторської роботи відомості про 
найбільш суттєві психологічні відмінності між чоловіками та жінками, а також різницю 
між жіночим і чоловічим типом мислення, що впливає на читацьке сприймання і 
розуміння тексту.

Результати. У чоловіків та жінок по-різному відбувається процес мислення, що 
зумовлено відмінностями у функціонуванні півкуль головного мозку. При обробці 
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вербальної інформації в жінок задіяні обидві півкулі головного мозку, а в чоловіків – 
тільки одна. Тобто конкретні функції мозку частіше локалізуються переважно в одній 
півкулі. Це пояснює чоловічий  інтерес і здібності до механіки, краще розуміння 
просторових відносин і математичних суджень.

У жінок півкулі головного мозку з’єднуються товстим «кабелем» з нервових 
волокон, тоді як у чоловіків він значно тонший. До того ж у представниць прекрасної 
статі є резервна система архівації даних, якої немає в сильної статі. У чоловіків ліва і 
права півкулі в процесі мислення та обробки інформації працюють по черзі, тоді як у 
жінок – одночасно. [1]

Як відомо, ліва півкуля головного мозку людини переважно відповідає за логічне 
мислення, а права – за інтуїтивне. Якщо ставиться завдання, що передбачає участь обох 
видів мислення – і логічного, й інтуїтивного, то жінки справляються з ним набагато 
краще. Крім того, вони більш емоційні та швидше запам’ятовують нову інформацію. 
Особливості функціонування жіночого мозку дозволяють ставити перед жінками більш 
широкий діапазон інтелектуальних завдань. Також жінки набагато краще, ніж чоловіки, 
здатні обробляти емоційно забарвлений матеріал. У чоловічому сприйнятті найважливіше 
місце належить зоровим враженням. У жінок найбільша кількість вражень пов’язана зі 
сприйняттям мови [4].

Американськими науковцями було встановлено, що існують якісні відмінності в 
сприйнятті чоловіками і жінками різноманітних предметів і об’єктів навколишнього 
світу [4]. Учені відзначають, що здатність до розпізнавання є в людини від народження. 
Передусім це стосується розпізнавання людських облич, оскільки саме ця здатність 
є запорукою соціальної адаптації. Напевне, тому людські обличчя однаково добре 
розпізнаються як чоловіками, так і жінками. Однак, коли йдеться про інші об’єкти, 
тут простежуються виразні відмінності в чоловічому і жіночому сприйманні. Так, у 
результаті експериментів дослідники виявили, що чоловіки найкраще запам’ятовують 
транспортні засоби, а жінки – представників тваринного світу. Науковці припускають, 
що це явище сформувалося в процесі еволюції, оскільки із самого початку і чоловік, і 
жінка були зосереджені на різних сферах життя. Також доведено, що чоловіки значно 
швидше та ефективніше вирішують просторові завдання, а жінки більш точно і яскраво 
сприймають кольори. Чоловікам притаманна об’єктивність як орієнтація на реальні 
факти при оцінюванні світу. Для жінок характерна суб’єктивність, орієнтація на своє 
власне сприйняття навколишнього світу [2].

Редактор, який обізнаний з науковою інформацію про суттєві відмінності між жіночим 
та чоловічим мисленням, може добирати матеріали з урахуванням цих особливостей. 
Наприклад, для жіночої аудиторії доречною буде велика кількість кольорових ілюстрацій, 
зокрема таких, що містять зображення тварин, тоді як у суто «чоловічому» виданні 
кольорових ілюстрацій може бути значно менше і перевагу слід надавати зображенням 
транспортних засобів, а також різноманітним графікам, картам і схемам.

Для чоловічої аудиторії недоцільно подавати матеріали з надмірним емоційним 
забарвленням, натомість слід зробити акцент на об’єктивному поданні фактів. Для 
жінок-читачок емоційно забарвлені матеріали, навпаки, будуть доречними й цікавими. 
Особливості функціонування чоловічого мозку зумовлюють те, що чоловіки можуть 
добре концентрувати увагу переважно на одній проблемі чи темі, тоді як жінки здатні 
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одночасно сприймати й аналізувати більшу кількість інформації. Отже, редактор, 
оцінюючи тематичну структуру твору, має враховувати ці відмінності. Тому в текстах, 
адресованих чоловікам, бажано витримати однорідну тематичну структуру, а в 
публікаціях, призначених для жіночої аудиторії, цілком припустимі тематичні відхилення 
і введення побічних тем. Американський дослідник А. Рейс стверджує, що жінки та 
чоловіки по-різному сприймають гумор [3]. Під час досліджень, проведених групою 
американських психологів, було виявлено, що жінки більш схильні до аналізу жартів і 
разом з тим менше очікують, що будь-яка фраза виявиться кумедною. Однак у результаті 
вони отримують значно більше задоволення від жартів, які справді здалися їм смішними. 
А. Рейс зробив висновок, що в жінок знижене так зване «очікування нагороди». Отже, 
якщо вони оцінили жарт, то він їм більше подобається. Чоловіки ж, за спостереженнями, 
більше тяжіють до нескладних жартів та афоризмів, тоді як жінки віддають перевагу 
дотепним і кумедним історіям.

Таким чином, редактор, добираючи матеріали для гумористичної сторінки газетно-
журнального видання чи готуючи випуск розважальної передачі, неодмінно має 
враховувати цю відмінність у сприйнятті гумору чоловіками та жінками. Якщо читацька 
(глядацька) аудиторія складається переважно з жінок, доречно пропонувати гумористич-
ні оповідання класиків світової літератури, гуморески сучасних авторів, веселі історії 
від читачів. Для чоловічої аудиторії краще обрати такі жанри, як анекдот чи афоризм. 
У випадку, коли кількість чоловіків і жінок серед читачів приблизно однакова, потрібно 
враховувати інтереси і потреби представників обох статей і добирати матеріали так, щоб 
усі читачі знайшли для себе щось цікаве.

Висновок. Ознайомлення майбутніх редакторів зі згаданими вище особливостями 
чоловічої та жіночої психології може відбуватися під час вивчення, передусім, таких 
дисциплін, як психологія, соціологія, теорія твору. На нашу думку, було б доцільно 
також запровадити в навчальний процес студентів спеціальності «Видавнича справа 
та редагування» таку дисципліну, як психологія та соціологія читання, у рамках якої 
б розглядалися не лише основні положення гендерної психології, але й психологічні, 
когнітивні та інші особливості, характерні для різних соціально-демографічних груп 
читачів.
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В статье рассматриваются некоторые особенности мужской и женской психо-
логии, влияющие на восприятие и понимание текстов. Редактор во время работы над 
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СТРАТЕГИЯ САМОПРЕЗЕНТАЦИИ В ТРЕВЕЛ-БЛОГЕ

Предметом анализа в статье является стратегия самопрезентации, используемая 
автором личного блога, который выступает в качестве блогера-писателя и нередко 
предлагает услуги частного гида. Описывая личностно-профессиональное и творческое 
«я» блогеры стремятся установить тесный контакт с адресатом и оказать на него 
максимальное воздействие. Поэтому стратегия самопрезентации обычно реализуется  
посредством выдвижения коммуникативно-прагматической функции.

Ключевые слова: блог, вербальный, интернет-коммуникация, личность, самопрезен-
тация, прагматический, стратегия, функция.

 
В информационном обществе начала XXIвека Интернет с его важнейшей функцией  

общения занимает существенное место в групповой и межличностной коммуникации. 
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«Глобальная сеть предлагает пользователю множество различных платформ, посред-
ством которых может осуществляться обмен: форумы, блоги, социальные сети, чаты» 
[1:125]. Виртуальное общение, таким образом, активно способствует развитию комму-
никативных навыков современной личности, которая в условиях компьютерно-опосре-
дованной коммуникации имеет гораздо больше свободы, а вместе с тем и возможностей 
для самовыражения и, следовательно, самореализации. Поэтому проблема самопрезен-
тации личности сегодня является достаточно актуальной.

Новая инфокоммуникативная среда как самостоятельный объект исследования  привле-
кает внимание ученых в области коммуникативистики, языкознания, семиотики, социальной 
философии, психологии и многих других наук. В последние годы появилось немало спе-
циализированных направлений, в частности, виртуальное жанроведение,  которое, исполь-
зуя накопленный опыт теории речевых жанров, составляет одно из основных направлений 
интернет-лингвистики. Новая лингвистическая наука, возникшая в ответ на потребности 
коммуникативно-речевой практики, изучает не только функционирование «естественного 
человеческого языка в глобальном интернет-пространстве, но и лингвистическое поведение 
виртуальной языковой личности в электронной (цифровой) среде» [2: 223].

В аспекте интернет-лингвистики повышенный интерес вызывает исконно сетевой 
жанр –  жанр блога, который некоторые исследователи интернет-коммуникации называ-
ют «бортовым журналом» или «личным онлайн-дневником», поскольку на данной ком-
муникативной площадке автор ведет своего рода «дневник»: рассказывает о себе,  выска-
зывает свое мнение, комментирует. При этом нельзя не заметить, что в русскоязычном 
сегменте Интернета число блогеров постоянно растет,  что красноречиво  свидетельству-
ет о значительной коммуникативной роли  жанра  блога в компьютерно-опосредованном 
общении.  Характерными  свойствами  блога, как и многих других интернет-жанров,  
являются  гипертекстуальность, «быстрота и легкость его создания» [3].

Как сетевой жанр блог до сих пор не  получил единого определения. Анализ показы-
вает, что ученые смотрят на его жанровую природу неоднозначно: одни исследователи 
считают, что блог выходит за рамки личного дневника,  поскольку этот жанр может со-
держать ссылки на другие блоги (или  интернет-ресуры). Другие  решают проблему  де-
финиции блога исходя из этимологического  значения рассматриваемого термина, кото-
рый возник в результате слияния двух слов: «web» и «log» («сетевой журнал» или «днев-
ник событий»). Что касается  нашей точки зрения  на жанровую специфику блога, то  мы 
разделяем мнение о том, блог  представляет собой  веб-сайт (или один из его разделов),   
который, наряду с текстом, содержит аудио- и  видеоматериалы,  различного рода  иллю-
страции, то есть имеет мультимедийную составляющую и предоставляет возможности  
адресату  для комментирования.

Высокое личностное начало –  отличительная особенность  данной жанровой фор-
мы интернет-коммуникации.  При этом  самого автора блога  следует рассматривать как 
весьма влиятельную личность: используя различные стратегии и тактики, вербальные 
и невербальные приемы  для  установления тесного контакта с  читателем,  блогер ока-
зывает  существенное воздействие на сознание и коммуникативное поведение адресата, 
систему его ценностных ориентиров и – что еще важно заметить  – стиль жизни.

Классификация блогов осуществляется с учетом разных параметров:  типа авторства, 
мультимедийных средств, особенностей контента, технической основы и т.д.  Предметом 
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нашего внимания стали личные блоги, принадлежащие одному автору, блогеру-писате-
лю, который создает тексты, посвященные достопримечательностям, культуре и быту 
разных стран и народов, и нередко позиционирует себя как частный  гид, предлагаю-
щий индивидуальные экскурсии. Коммуникативные площадки,  на которых размещают 
свои материалы  блогеры, выступающие в качестве писателей и гидов, иначе  назы-
вают  тревел-блогами. Содержание и структура тревел-блогов, относящихся к весьма 
популярной в настоящее время  тревел-журналистике,  направлены на  реализацию 
рекламной, культурно- просветительской, развлекательной  и, конечно,  презентаци-
онной функций. 

Известно, что блог – это специфический жанр интернет-коммуникации,  который 
отражает, с одной стороны, индивидуальный образ автора, а с другой стороны, харак-
терные  особенности  компьютерно-опосредованного общения. По наблюдениям иссле-
дователей, «особенности поведения пользователя в виртуальной коммуникации накла-
дывают отпечаток и  на   самопрезентацию   автора. Под  самопрезентацией автора  в 
виртуальной коммуникации понимается «процесс передачи информации о себе посред-
ством имеющихся в наличии средств общения и с учетом пространственно-временной 
специфики взаимодействия с адресатом» [4: 114].

Нередко автор  заявляет о  себе и своей деятельности сразу –  в  обращении к читателю:
Приветствую вас, путник! Вы зашли на мой личный сайт,  на страницах которого 

я рассказываю о своих путешествиях, делюсь впечатлениями от увиденного. Мельник 
Сергей (http://wild-chip.ru/).

Представление  о личности автора  формируется  и в процессе  структурирования  
блога: так, с учетом географии путешествий обозначаются постоянные рубрики. Напри-
мер:  Франция. Италия. Кавказ. Алтай и т.п.  Многие тревел-блоги  имеют разветвлен-
ную тематику,  поскольку  знакомство с  другой   страной   предполагает  не только  опи-
сание знаменитых  мест, ее достопримечательностей, которые можно увидеть во время 
той или иной экскурсии,  но и   обычаев,  традиций, менталитета и т.п.   Так,  автор бло-
га «В Португалию» Елена Ларюшкина  рассказывает о жизни, людях, местах, событиях, 
иммиграции, основанной  на   личном опыте:

Португальская кухня; Машины в Португалии; Зима в Португалии;  Квартиры в 
Португалии; Серфинг в Португалии; Новый год в Португалии; Пляжи Португалии и 
т.д. (http://www.to-portugal.ru/p/blog-page_21.html).

У этого автора-блогера  можно найти практически все, что интересует человека, ре-
шившего посетить Португалию в качестве  туриста или  же переехать на постоянное 
место жительства.

Безусловно, в решении задачи самопрезентации наибольшую значимость приобре-
тает  вербальная составляющая, которая  во  многом   обусловливает коммуникативно-
прагматическую направленность  блога. Презентационная  функция  находит выраже-
ние  на вербальном уровне  в разделе, который часто носит название «Обо мне»,  через 
стратегию  формирования социального и / или психологического портрета. В случае  
использования первой стратегии акцентируются собственные достижения и заслуги, 
которые характеризуют автора как человека успешного, достигшего высокого профес-
сионализма:
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Я – переводчик, преподаватель и гид

Некоторые жемчужины моей профессиональной  карьеры, которые наилучшим 
образом польстили моей профессиональной карьере

✓ Мне предоставилась честь сопровождать правительственную делегацию Рос-
сийской Федерации во главе с премьер-министром Касьяновым на ФИАТ АВТОна на 
встречу с Джованни Аньелли.

✓ Телевизионное интервью с Михаилом Горбачевым  для «Алан Фридман Шоу /про-
тив течения –FBCNVSKYTG24», телевизионного канала «LA7» с Антонелло Пирозо во 
время Генеральной Ассамблеи <....>.

✓ Директор  учебного профессионального  фонда попросил меня провести экскурсию 
на итальянском языке  для студентов-иностранцев в базилике Суперга, где находится 
мавзолей Савойской королевской династии (http://myblog.turin-piemont.com/index.php).

Нередко авторы тревел-блогов преследуют целью создание не только социального 
портрета,  но и психологического, используя для реализации этой цели экспрессивно-
оценочную лексику  в целях усиления эмоционального воздействия на адресата:

Как я стала туринской феей
...Мне крупно повезло - я живу в самом западном регионе Италии, Пьемонте, кото-

рый граничит с Францией.
Я влюбилась в него сразу, по уши и навсегда, объездив его вдоль и поперек, на машине 

и на мотоцикле, не переставая изучать его, восхищаться им и рассказывая о нем по 
всему миру. <... >

А феей меня окрестили  многие русские  туристы, которых я влюбила в Турин и 
Пьемонт(http://myblog.turin-piemont.com/index.php).

Здравствуйте, мои верные и постоянные читатели моих записок!
Меня зовут Раиса Синицына. Я живу на юге Испании, в Андалусии с 2003 года. Ро-

дом из Беларуси.
Не думала, не гадала,  не мечтала, не визуализировала,  не анализировала и не при-

кладывала никаких усилий, чтобы покинуть страну и жить в «просвещенной» Европе.  
И даже наоборот.

Но...  как я писала,  страсть к перемещению у меня в крови(3-я группа крови - это 
кочевники).  И это самое длинное путешествие в страну фламенко и корриды, тапас 
и хереса, апельсинов, оливкового масла,  моряков, Дон Кихота и толедских мечей, ноч-
ных серенад, мавританских традиций и средиземноморской кухни – Испанию (http://
espanamyhome.com/?page_id=723).

Стратегия самопрезентации, реализующаяся с помощью выдвижения коммуника-
тивно- прагматической функции,  тесно связана не только с целью межличностного 
общения  в Сети, но и с маркетинговой задачей  тревел-блога,  поскольку представле-
ние автора, которое вызывает интерес адресата,  участника интернет-коммуникации, 
может значительно способствовать  успешному   ведению  профессиональной деятель-
ности. 
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СТРАТЕГІЯ САМОПРЕЗЕНТАЦІЇ В ТРЕВЕЛ-БЛОЗІ
Предметом аналізу в статті є стратегія самопрезентації, яка використовується 

автором особистого блога, який виступає в якості блогера-письменника і нерідко 
пропонує послуги приватного гіда. Описуючи особистісно-професійне і творче «я», бло-
гери прагнуть встановити тісний контакт з адресатом і надати на нього максималь-
ний вплив. Тому стратегія самопрезентації зазвичай реалізується шляхом висунення 
комунікативно-прагматичної функції.
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A SELF-PRESENTATION STRATEGY IN TRAVEL BLOG
The subject under investigation in this article is a strategy of self-presentation used by an 

author of a personal blog which takes on the role of a blogger-writer, and who offers person-
al tour guide services. When describing personal-professional and creative “ego”, bloggers 
strive to establish a close contact with the audience and to impact it to the fullest. Therefore, 
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СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ АСПЕКТ ФУНКЦІОНУВАННЯ
ІМЕННОЇ ФОРМИ ПРЕДИКАТА ЗІ ЗНАЧЕННЯМ КВАЛІТАТИВНОСТІ

(НА МАТЕРІАЛІ ЗБІРКИ ЛІНИ КОСТЕНКО «ТРИСТА ПОЕЗІЙ»)

У статті досліджується структурно-семантичний аспект функціонування 
іменного предиката зі значенням якості. Визначаються диференційні ознаки предикатів 
із семантикою квалітативності та стану. Пропонується семантична класифікація 
предикатів із аналізованим значенням.

Ключові слова: суб’єкт, предикат, семантика, квалітативність, стан.

Однією з актуальних проблем мовознавства взагалі та українського зокрема є дослі-
дження й опис семантики синтаксичних конструкцій та основних категорій синтаксису, їх 
співвідношення з логічними категоріями (відношення між формальною та семантичною 
структурами синтаксичних об’єктів) та встановлення критеріїв їх визначення. Ґрунтовна 
розробка цих проблем позитивно вплине на поглиблення лінгвістичного аналізу мовних 
одиниць синтаксичного рівня та розширення меж структурно-семантичних моделей ре-
чення. Виступаючи однією з найважливіших та найпродуктивніших елементів семанти-
ко-синтаксичної структури речення, предикати з семантикою квалітативності вимагають 
детального вивчення. Їх ігнорування унеможливить реалізацію всебічного аналізу приро-
ди речення як базової синтаксичної одиниці, а, значить, і викінченої синтаксичної теорії в 
цілому. Наведені вище факти зумовлюють актуальність нашого дослідження. 

Аналізом предикативів із семантикою квалітативності займались такі лінгвісти як 
І. Р. Вихованець [3], К. Г. Городенська [4], В. А. Тимкова [10], Н. М. Костусяк [6], І. А. Па-
січник [8], М. Я. Плющ [9], О. Г. Межов [7], Л. Б. Шутак [12], Н. В. Кавера [5] та інші.

Мета нашої лінгвістичної розвідки – проаналізувати, описати, систематизувати та 
класифікувати іменні предикати з квалітативною семантикою у збірці Ліни Костенко 
«Триста поезій».

Оскільки категорія квалітативності є універсальною категорією, доречно буде про-
аналізувати визначення цього терміна у філософській науці.

Категорія квалітативності тлумачиться як «категорія, яка позначає властивість пред-
мета, що притаманна йому тільки як об’єкту пізнання, відповідно тільки опосередкова-
но, залежно від суб’єкта який пізнає» [11: 126].

Перші спроби дослідити це поняття були реалізовані Аристотелем, однак досі не іс-
нує однозначного підходу до класифікації предикатів з аналізованою семантикою.

Аристотель визначає категорію якості як «…те, завдяки чому предмети називаються 
якимись» [1: 72]. Серед предикатів квалітативності філософ виділяє: 

 предикати із стійкими та перехідними властивостями. Предикати із стійкими 
властивостями вербалізують «якості більш тривалі та ті, що мало підлягають змінам…», 
наприклад: Суддя справедливий. Учень розсудливий. Перехідними властивостями або 
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станами, на думку філософа, є «ті якості, які легко піддаються коливанням та швидко 
змінюються…» [1: 73]: Руки теплі. Ніс холодний. Таким чином, перша група відрізняєть-
ся від другої більшою тривалістю та стабільністю у виявленні ознак;

 предикати, які виражають якості або властивості, що інтерпретуються як вродже-
ні, наприклад: Дівчина вродлива. Дитина розумна;

 предикати, які впливають на «зовнішні почуття», наприклад: Кінь – вороний. 
Яблуко зелене;

  предикати, що репрезентують форму предмета (Форма – трикутна. Стіл – ква-
дратний). Слід відмітити, що предикати типу: рихлий, шершавий відносяться автором не 
до категорії якості, а до категорії положення, оскільки вказують не на якість суб’єкта, а 
на специфічний спосіб розташування складових частин суб’єкта. 

Перераховані вище види Аристотель вважає найтиповішими та найпродуктивніши-
ми, не заперечуючи існування й інших видів, але менш частотних.

Предикати, що репрезентують категорію якості можуть вступати у антонімічні від-
ношення (Він справедливий. Вона несправедлива), як винятки Аристотель розглядає 
предикати із семантикою кольору. Другою характерною рисою є здатність предикатів 
цієї категорії виражати якість у більшому або меншому ступені (Ти найвищий. Мати 
найдобріша людина), як винятки аналізуються предикати, що позначають форму (Стіл 
круглий. Дзеркало прямокутне).

В україністиці предикати з семантикою квалітативності вперше виділив І. Р. Вихова-
нець. Науковець підкреслює, що аналізовані синтаксеми «позначають постійну, внутріш-
ню, у певному розумінні невід’ємну щодо предмета ознаку. Тому якість не виникає поді-
бно до дії, процесу і стану, не виявляє фазовості існування, характеризується цілісністю 
переміщення на часовій осі. Вона … постає такою властивістю, з якою пов’язується ти-
пова своєрідність предмета, його відмінність від інших предметів. На відміну від преди-
катів дії, процесу і стану, предикати якості стосуються параметрів відносної незмінності, 
стабільності, постійності, внутрішньої належності предметові» [3: 101-102].

О. Г. Межов на базі семантичної специфіки та валентної спроможності поділяє пред-
икати з квалітативною семантикою на предикати власне-якісної ознаки, предикати якос-
ті-відношення (порівняння), предикати якісно-модального відношення [7: 57]. З таким 
підходом складно погодитися, оскільки в семантичний підклас власне-якісної ознаки, 
автор включає предикати типу: веселий, радісний, сумний, сердитий, здоровий, хворий. 
Такі синтаксеми, на наш погляд, виражають тимчасову, зумовлену різними зовнішніми 
чинниками ознаку, яка характеризується нестійкістю та мінливістю, тому її доречно ква-
ліфікувати не як категорію квалітативності, а як категорію психологічного та фізичного 
станів суб’єкта. Предикати молодий, старий, літній відносимо до предикатів, що презен-
тують зовнішній вияв фізичного стану суб’єкта. 

Віднесення у цю ж групу предикатів довгий, короткий, тривалий у реченнях День 
сьогодні довгий (О. Коломієць); Ніч коротка... (Р. Федорів); Переговори були досить три-
валі (З газети) також характеризуються дискусійністю, оскільки вони вербалізують не 
стільки квалітативну семантику суб’єкта, скільки його темпоральну характеристику, тоб-
то вказують на час реалізації суб’єкта в об’єктивній дійсності, наприклад: Життя коротке 
і шалене. Була розмова довга та гаряча, / уже й ті хмари вечір перебув. Підкреслимо, що 
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предикати з темпоральною семантикою становлять окремий достатньо продуктивний у 
сучасній українській мові семантичний тип.

Неоднозначним, на наш погляд, є підхід науковця до тлумачення конструкцій з пред-
икативним компонентом подібний, схожий, оскільки конструкції з такими предикатами 
входять до класу подібності. Їм притаманні такі специфічні риси: суб’єктивність, граду-
йованість та наявність об’єкта, із яким виявлена подібність (Ти просто схожий на долю. 
І схожий ти на мене. … І кожен крок вже схожий був на трюк). Категорія квалітативності 
характеризується об’єктивністю та типовою лівосторонньою валентністю (Очі в них ве-
ликі і круглі. Виходжу в сад, він чорний і худий. Він був високий, гордий і красивий).

Пропонуємо поділяти всі предикати з семантикою якісної характеристики на ті, 
що вербалізують значення квалітативної зовнішньої та внутрішньої характеристики 
суб’єкта. Критерієм диференціації, на наш погляд, може стати спосіб встановлення пев-
ної характеристики. Ті ознаки, що сприймаються органами чуття є зовнішніми, а ті, про 
які ми робимо висновок на базі логічного або абстрактного мовлення є внутрішніми, 
тобто комплекс зовнішніх ознак характеризують форму, а внутрішніх – сутність певного 
об’єкта дійсності.

У поезіях Ліни Костенко домінують предикати із семантикою зовнішньої характе-
ристики. Цей факт пояснюється бажанням митця створити в уяві читача яскраві візу-
альні та об’ємні образи та прагненням надати новосформованим почуттям ще більшої 
реалістичності. 

Виявлені предикати із семантикою зовнішньої характеристики суб’єкта презентують:
форму: Концертний зал був круглий, наче острів. Сю ніч зорі чомусь колючі, / як на-

лякані їжачки. У наведеному реченні автор реалізує цікавий лінгвістичним експеримент, 
презентуючи форму суб’єкта на базі предиката, що у своєму прямому значенні має се-
мантику тактильної характеристики;

розмір: Один великий, в брилику озерце. Бо світ великий – як не одне, то друге. У цей 
же підтип включаємо такі параметри як ширина: Дніпро був широкий, і видом вельми 
дивен; висота: Ми велетні, ми велетні, ми велетні. Ще вчора була я висока, як вежа; до-
вжина: Дорога дальня й невідома;

колір або масть: А сонце, сонце, сонце – пурпурове! Гандоли – чорні. Всі коні іще 
вороні; 

одяг або наявність прикрас: У нього військо, радники, вельможі, / все у мундирах, в 
золоті, в плісе; 

тактильну характеристику: Коли вуста пекучі, аж холодні, / уже не здатні вимовити 
слів. Вогонь холодний, він уже погас. Його лице тверде було, як мідь;

естетичну характеристику: І просто осінь щоб була красива. Невістка гарна, що там 
говорить. Вона була красунею. Предикати аналізованого підтипу суміщають в собі не 
тільки квалітативну, а й аксіологічну семантику.

Іноді предикати із семантикою зовнішньої якісної характеристики, здатні актуалізу-
вати своє переносне значення, презентуючи позитивну/негативну оцінку або внутрішню 
характеристику суб’єкта, наприклад: А світ уже не білий. Все на світі таке муриге, І 
дзеркало слави ще тоді було не криве. І сила ж є, і серце не мізерне.

Неоднозначність інтерпретації конструкцій типу Дощ полив, і день такий полив’яний 
детермінується крайнім ступенем синкретизму презентованих ознак: квалітативна ха-
рактеристика гладкої та блискучої поверхні та стану природи. 
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Окремої уваги заслуговують предикати, які вербалізують зовнішній вияв фізичного 
стану або стану природи, наприклад: На старих фотографіях всі молоді. Він був старий. 
Учора все було зелене, / сьогодні білим зацвіло.

Так, у першій предикативній частині речення Коли буду я навіть сивою, / і життя моє 
піде мрякою, / а для тебе буду красивою, / а для когось, може, й ніякою предикат буду 
сивою, на перший погляд, презентує квалітативну характеристику суб’єкта. Проте, якщо 
вдатися до більш детального аналізу, стане зрозумілим, що головне для автора не колір 
волосся, а вікова характеристика ліричного героя, тобто предикат, іменна частина якого 
виражена кольоративом, насправді є вербалізатором семантики стану. 

Підкреслимо, що рівнозначність представлених значень є ілюзорною. Переконливою 
у цьому плані є позиція Аристотеля, який стверджував: «А ті явища, які виникають від 
чогось, легко зупиняються або швидко зникають, називають станами, але не якостями. 
Справа в тому, що за ними нікого не називають таким-то і таким-то: адже почервоні-
лого від сорому не називають червонолицим, а того, хто блідне від страху – блідолицим, 
а скоріш про них говорять, що вони щось зазнали. Так що в цих випадках говорять про 
стани, а не про якості» [1: 75]. 

Внутрішній зміст субстантива є ще одним не менш вагомим, на наш погляд, дифе-
ренційним критерієм розмежування речень із предикатами омонімічної прийменниково-
субстантивної структури, що можуть виражати квалітативну характеристику поверхні 
суб’єкта або семантику стану. Як правило, якщо у функції предиката вживається лексема 
на позначення опадів, речовини або рідини, то йдеться про семантичну категорію стану, 
наприклад: Село в снігах, і стежка ані руш. Земля в росах, як в парчі. У цей же семан-
тичний клас включаємо речення типу Дерева в цвіту, що репрезентують стан природи.

Таким чином, переконуємось, що аналіз семантики предиката повинен реалізовува-
тися не ізольовано, а в контексті цілісного висловлювання. Варіативність інтерпретації 
семантики синтаксем нерідко зумовлюється явищем омонімії та багатозначності лексем. 
Ясність у тлумачення семантики присудка вносить, перш за все, підмет, оскільки саме 
ці члени речення виступають компонентами предикативного (смислового) ядра речення. 
Яскравим прикладом можуть стати рядки з поезії Ліни Костенко «Кольорові миші»: Був 
сірий день. І сірий був сусід. / І сірий стіл. І сірі були двері. На фоні спадної градації базо-
вим компонентом наведених синтаксичних одиниць виступає лексема сірий (крім першо-
го речення, в якому предикат вербалізує екзистенційну семантику). Якщо у останньому 
реченні предикат сірий виражає квалітативну характеристику суб’єкта за кольором (І сірі 
були двері), то у другому реченні предикат є презентантом оцінної семантики, детерміно-
ваної комплексом рис характеру суб’єкта та його зовнішнім виглядом (І сірим був сусід).

Предикати із семантикою внутрішньої характеристики можуть презентувати:
інтелектуальні здібності суб’єкта: Ми телепні, ми телепні, ми телепні. І кожен з них 

і мудрий, і дитя;
риси характеру: позитивні (Спасибі й вам, що ви не м’якуші. Він був високий, гордий 

і красивий, із племені, котре не знало зради. А мужчини високі і мужні. Верблюд дові-
рливий, як люди. / І терпеливий – як верблюд) та негативні (А ти – блюзир, подвижнику 
Везалій? Ми, нащадки героїв, співців і гульвіс, – /ми тепер такі безшабельні!);

національну або мовну приналежність: Ім’я у нього праслов’янське – Сувід. Коли ти 
навіть звався – Малоросія, / твоя поетеса була Українкою. У наведеному реченні митець 
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апелює до псевдоніма Лариси Косач, наголошуючи на національній приналежності 
письменниці.

Найбільш дискусійною є інтерпретація предикатів, що характеризують суб’єкт у 
плані матеріалу, з якого він вироблений, оскільки такі предикати в однаковій мірі підда-
ються сприйняттю органами чуття та презентують внутрішню сутність суб’єкта: Життя 
складне, зозулька поперова. Всі мости ще кленові. Там все було блискуче і латунне, і на 
роялі гномик там сидів

Слід зазначити, що представлена класифікація не відбиває всього розмаїття семан-
тичних відтінків предикатів із семантикою квалітативності, оскільки вона створювалась 
на базі обмеженого практичного матеріалу. Так, у нашому дослідженні не були проана-
лізовані якісні предикати на позначення характеристики суб’єкта за смаком, запахом, 
глибиною тощо.

Дослідивши предикати з семантикою квалітативності коротко зупинимось на засо-
бах їх вираження. Найбільш продуктивним засобом презентації предикатів аналізованої 
семантики є прикметники (А у світанків очі променісті), іноді ступеньовані (Вона росте 
ще, завтра буде вищенька. Найсимпатичніша з держав – / держава Куґель-Муґель); рідше 
іменники (Півнеба захід – золото червоне) та прийменниково-іменникові конструкції (А 
вранці встала в блиску свої слави, / вся в діамантах, золоті, парчі); субстантивно-суб-
стантивною або субстантивно-ад’єктивною сполукою, в яких субстантивний компонент, 
виражаючи родове поняття, губить своє лексичне значення, поступаючись місцем в пла-
ні вираження семантики ад’єктиву, що й презентує квалітативну предикативну ознаку 
(Життя – це справа без гарантій. Сумління – річ тендітна і марка. Кожен день був жагу-
чим чуттям передщасть).

Таким чином, незважаючи на те, що у сучасній лінгвістичній теорії предикати якості 
не завжди виділяють в окремий семантичний клас [5], [2: 119-120], з певністю можна 
стверджувати, що категорія квалітативності є однією з найважливіших понятійних кате-
горій, яка безпосередньо взаємодіє із іншими категоріями: категорією стану, оцінності, 
квантитативності, локативності та темпоральності. Предикати квалітативності є одними 
з найпродуктивніших у всіх стилях української мови, мають спеціалізовані форми ви-
раження та широкий спектр семантичних відтінків. 

Слід відмітити, що предикати з семантикою квалітативності – це не тільки частотні 
синтаксичні одиниці, а, перш за все, базові компоненти творення художнього образу. 
Глибока продуманість і філігранна обробка в процесі підбору та використання пред-
икатів із значенням якості збагачує їх важливою поетичною інформацією та розмаїттям 
художніх функцій, робить їх одним з найгостріших видів словесної зброї митця. Ана-
ліз синтаксичних одиниць з семантикою квалітативності становить значний інтерес не 
тільки для розбудови синтаксичної теорії, а й для більш ґрунтовного пізнання творчості 
видатного майстра українського слова в цілому. 
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СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИМЕННОЙ 
ФОРМЫ ПРЕДИКАТА СО ЗНАЧЕНИЕМ КВАЛИТАТИВНОСТИ 

(НА МАТЕРИАЛЕ СБОРНИКА ЛИНЫ КОСТЕНКО «ТРИСТА ПОЭЗИЙ»)
В статье исследуется структурно-семантический аспект функционирования 

именного предиката со значением качества. Определяются дифференциальные призна-
ки предикатов с семантикой квалитативности и состояния. Предлагается семанти-
ческая классификация предикатов с анализируемым значением.

Ключевые слова: субъект, предикат, семантика, квалитативность, состояние.
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STRUCTURAL-SEMANTIC ASPECT OF FUNCTIONING NOMINAL FORM OF 
PREDICATE WITH THE VALUE OF QUALITY 

(ON THE MATERIAL OF THE COLLECTION OF LINA KOSTENKO 
«THREE HUNDRED POETRIES»)

The article has deal with the structural and semantic aspect of the functioning of the nomi-
nal predicate with the value of quality. Differential signs of predicates with semantics of quali-
tativeness and state are determined. A semantic classifi cation of predicates with an analyzed 
value is proposed.
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