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ПСИХОЛОГІЯ МОВИ І КУЛЬТУРИ

  УДК 159.9.015+82
Мединцев В.А., канд. психол. наук
Институт психологии имени Г.С. Костюка НАПН Украины, Киев

ГЕОРГИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ БАЛЛ НА КОНФЕРЕНЦИЯХ «ЯЗЫК И КУЛЬТУРА»

На конференциях «Язык и культура» Г.А. Балл демонстрировал научные разработ-
ки, в которых психологическая проблематика на теоретико-методологическом уровне 
осмысления сопряжена с культурологической и лингвистической. Им были рассмотрены 
виды эмоциональной нагруженности терминов, построение психологической эпистемо-
логии, вариант формализованного описания культуры и его применения в языкознании, 
психологии, литературоведении.

Ключевые слова: психология, эпистемология, культура, язык, текст, модус культу-
ры, личность.

Конференции «Язык и культура» долгое время были в числе самых интересных на-
учных событий, в которых Георгий Алексеевич принимал участие с воодушевлением, 
он увлечённо готовил материалы своих выступлений. Теперь, после его ухода, можно 
составить обобщённое представление о его работе на конференциях разных лет и о его 
научных интересах на протяжении почти двух десятилетий.

Эмоциональная нагруженность человековедческих терминов. Темой, с которой 
Георгий Алексеевич впервые принял участие в работе конференции, была методологи-
ческая и этическая проблема, связанная с эмоциональной нагруженностью терминов [4]. 
Он напомнил известное положение о том, что учёный в своей работе не должен быть 
ведомым чувствами, как обычный человек, что должно проявляться и в языковых аспек-
тах его деятельности. Однако полностью редуцировать свои эмоциональные проявления 
человеку очень нелегко, а объекты и предметы в человековедении эмоциогенны по своей 
природе. По этим причинам одни и те же слова выступают одновременно и как наполнен-
ные разнообразными смыслами элементы живого человеческого общения, и как научные 
термины, к чёткости которых принято предъявлять повышенные требования. В качестве 
примера рассмотрено использование в гуманитарной сфере термина манипуляция. Ког-
да речь идет о манипулировании людьми, их психикой или сознанием, отрицательный 
эмоциональный заряд этого термина очень высок, и гуманистически настроенный чи-
татель может с возмущением отнестись к тем, кто занимается манипуляцией людьми и 
к ученым, разрабатывающим методы манипулирования. Однако без манипулятивных и 
императивных воздействий на учащихся педагогический процесс вряд ли возможен, по-
этому в гуманистически ориентированном педагогическом процессе такие воздействия 
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необходимо сочетать с диалогическим общением педагога и учащихся. В более общем 
методологическом контексте манипуляцию в психологической науке рассматривают как 
один из основных механизмов взаимодействия людей – средством, этическая оценка ко-
торого может быть различной, в зависимости от мировоззренческих ориентиров иссле-
дователя, формы той деятельности и того межличностного взаимодействия, в которые 
это средство включено. Георгий Алексеевич отметил и другие трудности использования 
эмоциогенно нагруженных терминов. В их числе такие, которые, обусловлены неопреде-
лённостью границ, отделяющих в гуманитарных текстах научные дискурсы, где эмоци-
ональная нагруженность лексических средств является помехой, от публицистических 
и художественных, в которых использование такой нагруженности вполне допустимо.

Актуальные проблемы психологической эпистемологии. Темой следующего вы-
ступления Георгия Алексеевича на конференциях стало изложение его представлений о 
предметной области и проблематике предлагаемой им новой дисциплины психологиче-
ская эпистемология, а также обоснование её актуальности [5]. Потребность в оформле-
нии этой дисциплины он видел в том, что существуют сквозные для различных отраслей 
психологии теоретически и практически значимые проблемы, которые наиболее есте-
ственно было бы исследовать в рамках этой дисциплины. В выступлении были пред-
ставлены конструктивные варианты разработки следующих проблем.

Проблема разработки категорий значения и смысла. Исследованиям по этой про-
блеме может способствовать подход, в котором различаются не два понятия (значение и 
смысл), а три: а) реальное значение объекта, которое отождествляется с совокупностью 
его свойств; б) значение этого объекта, отображаемое сознанием индивидуального или 
коллективного субъекта; в) смысл (субъективный) объекта для субъекта. Смысл опреде-
ляется при этом как имеющаяся в психике модель, которая фиксирует отношение отобра-
жаемых ею свойств упомянутого объекта к существенным для субъекта потребностям.

Проблема анализа эмоционально нагруженных знаний. Прогрессу в её разработке 
могла бы способствовать разработка логико-психологической теории эмоционально на-
груженных знаний. Первым шагом в её построении должна быть фиксация набора опера-
ций с компонентами таких знаний. Логические термины «высказывания» и «суждения» 
для обозначения таких компонентов лучше не использовать, потому что в содержание 
соответствующих понятий заложено абстрагирование от эмоциональной нагруженности 
и окраски. Но этот компонент можно обозначить термином «тезис». Тогда простейшими 
операциями будут утверждение и отрицание тезиса. И недопустимый в логике пере-
ход от утверждения тезиса к его отрицанию становится возможным, что в современной 
культурологии и методологии человековедения называют инверсией.

Проблема функциональности знаний. Она проиллюстрирована примером анализа 
известного факта, когда специалисты в области психологии личности, рассматривая ло-
кус контроля, отдают предпочтение интерналам перед экстерналами. Психолог, находясь 
в роли исследователя, понимает односторонность позиций и экстернала, и интернала, 
однако видит практические преимущества последнего в роли организатора собственно-
го поведения. Такая позиция психолога не связана с нехваткой целостности в его пози-
ции. Целостность позиции состоит не в применении одних и тех же знаний (т.е. идеаль-
ных моделей) к решению различных задач независимо от их специфики, а во владении 
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скоординированной совокупностью моделей, из которых для решения каждой задачи 
выбирается наиболее адекватная.

Проблема “парадокса гуманистической атрибуции”. Парадокс состоит в том, что, с 
одной стороны, достойные подражания образцы социального поведения и личностных 
качеств встречаются сравнительно редко, поэтому более вероятным считаются прояв-
ления противоположного характера. На этом основании психологи и педагоги склон-
ны строить свои прогнозы и в основном получают в дальнейшем опыте подтверждения 
результатов такой атрибуции. С другой стороны, главный принцип гуманистической 
психологии заключается в ориентации на заложенные в каждом индивиде возможности 
гармоничного личностного развития и основанного на нём нравственного поведения. 
Руководствуясь этим принципом, гуманистически настроенные психологи и педагоги 
осуществляют атрибуцию, которая из статистических соображений является необосно-
ванной, однако часто подтверждается в дальнейшем. Возможным объяснением этого 
парадокса может служить известный феномен «самоподтверждающегося прогноза». 
Проявленное педагогом или психологом доверие и уважение становятся для человека, к 
которому они обращены, источником мощного мотива – стремления оправдать их.

Проблема управления системой своих знаний. Знания, наиболее полные и как можно 
более точные – это колоссальное богатство лица, но вместе с тем это большое бремя. Чем 
выше уровень личностного развития человека, тем лучше он способен управлять систе-
мой своих знаний (актуализируя те из них, которые наиболее нужны для решения теку-
щих задач и вытесняя те, которые могут стать помехой). Проблема для гуманистически 
ориентированного психолога или педагога состоит в таком управлении своими знаниями 
о субъекте (пациенте, ученике и др.), которое способствовало бы реализации гуманисти-
ческих принципов и, соответственно, принесла бы ему больше пользы. В педагогической 
рефлексии, в планировании педагогических действий желательно исходить из наиболее 
полного знания о данном конкретном человеке, но в непосредственном взаимодействии 
с ним психолог и педагог должны абстрагироваться от всей информации, которая может 
помешать безоговорочному принятию этого человека (в духе К. Роджерса) и непринуж-
денному общению с ним.

Модусы культуры как единицы её анализа. После продолжительного перерыва 
Георгий Алексеевич вновь принял участие в работе конференций «Язык и культура» и 
представил материал, в котором его ранние системологические идеи обрели новое во-
площение и применение в гуманитарном знании [6] (в этот период мы уже работали 
совместно). Поставив цель повысить чёткость и продуктивность трактовки понятия 
«культура» при помощи системного подхода, мы представили её описание как много-
уровневой системы, где каждая составляющая культуры (а также человеческая культура 
в целом) – это некоторый её модус. Вспоминая различение Л.С. Выготским психологиче-
ского анализа по элементам и по единицам, мы трактуем модусы культуры именно как её 
единицы. Считая культуру, в самом широком смысле, главным предметом гуманитарно-
го знания, мы рассматриваем модусы культуры и как единицы предмета гуманитарного 
знания – философского, филологического, исторического, психологического и др. Таким 
образом, модусы культуры являются одновременно единицами различных дисциплинар-
ных знаний, в частности естественно-научного. Ведь, например, физическое знание яв-
ляется предметом философии физики, методологии физики, истории физики, методики 
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преподавания физики и других гуманитарных дисциплин. Вводится также понятие «ак-
тивный модус культуры» («агент культуры»); таким, в частности, является человеческий 
индивид. Агент культуры имеет возможности («операторы») использования и изменения 
модусов культуры.

Как развитие и углубление системной методологии анализа культуры мы предложи-
ли теоретико-множественную модель культуры и культурных процессов. Согласно этой 
модели, изменения, происходящие в культуре, представлены с помощью диахрониче-
ских отображений модусов культуры. Исходным здесь является используемое в теории 
множеств понятие алгебраическая структура. В такой структуре процессы изменений 
любых модусов культуры могут быть представлены как отображение множеств

Функции: Прообразы → Образы
В этом схематизме представлены культурные воздействия, компонентами которых 

являются знаковые системы как модусы культуры. В частности, были рассмотрены при-
меры формализованной записи перевода текста с одного языка на другой; изготовления, 
согласно технической документации, новой технологической формы наружной рекламы; 
создания писателем литературного произведения.

Формализованное описание изменений в грамматике. В науке о языке сформи-
рованы дисциплины и научные направления, одним из центральных предметов кото-
рых является грамматика языка. Разрабатываемый нами метод формализованного си-
стемного описания культурных процессов применён к описанию внесения изменений 
в грамматику [2]. Для использования указанного метода необходимо выбирать модусы 
культуры (и внекультурные феномены), которые следует учесть в конкретном исследова-
нии, это должен делать исследователь – специалист в своем предмете. Далее, используя 
формализованные записи процессов с выбранными модусами, можно построить описа-
ния большого числа отображений, проанализировать их и их различные сочетания. Для 
иллюстрации метода, были представлены формализованные описания процессов с мо-
дусами культуры: тексты, рассматриваемые как объекты грамматических знаний и/или 
объекты приложения грамматических норм; тексты по лингвистике и смежным наукам; 
тексты по грамматике данного языка; тексты по грамматикам других языков; феномены 
повседневной жизни (экономические, технические, климатические и др.); воздействую-
щие на агента изменения грамматики; социально-психологические феномены, в которых 
выражается активность иных агентов (поддержка, одобрение, осуждение и др.); модусы 
когнитивного опыта агента изменения грамматики; другие компоненты его личности.

Согласно нашему методу формализованного описания культурных процессов, каж-
дый компонент процесса может занимать в последнем любую позицию: функции, про-
образа, образа. Учитывая многосоставность каждого компонента, полное описание про-
цесса изменения грамматики с выделенными модусами будет представлять собой 82=64 
записи. Мы представили трактовки трёх из них:

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

– в соответствии с закономерностями в повседневной жизни (напр., развитием тех-
нологий) агенты вводят в структуру измененной грамматики новые компоненты, связан-
ные с феноменами повседневной жизни;
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– в соответствии с лексическими, орфографическими, синтаксическими и др. зако-
номерностями изученных текстов агенты вводят в структуру измененной грамматики 
новые компоненты, связанные с лексическими, орфографическими, синтаксическими и 
др. свойствами этих текстов.

Поскольку язык и его научные описания составляют важнейшую часть человеч  еской 
культуры, то наиболее полное его описание с необходимостью связано с описанием дру-
гих её компонентов, в том числе носителей языка.

Личности и поступки Кутузова и Наполеона. Последний раз Георгий Алексее-
вич выступил на конференциях в 2016 г., его доклад был построен на материале [1]. 
В содержании доклада можно выделить три композиционные составляющие. Сначала 
речь идёт о научных воззрениях Л.Н. Толстого периода работы над романом «Война и 
мир», которые не просто «вплетены» им в текст в форме философских отступлений, но 
и воплощены в анализах и оценках исторических ситуаций, а также в психологических 
характеристиках действующих лиц. Этот «слой» романа, как правило, мало интересен 
для литературоведов и читателей, однако заслуживает большего внимания со стороны 
специалистов по истории и методологии науки.

Во второй части доклада изложена методология, в рамках которой автор романа 
противопоставляет личности Кутузова и Наполеона. Это противопоставление проведено 
в духе стоицизма (согласного судьбы ведут, несогласного тащат). В рамках научно-
го мировоззрения Толстого работу судеб в романе выполняют движения человечества, 
которые вытекают из бесчисленного количества людских произволов. Таким образом 
читателю представлена картина, на которой покорный «истории» (судьбам) Кутузов по-
добен стоику, а Наполеон – герою, «grand-homme». Поражение Наполеона показано как 
поражение одного мировоззрения и превосходство другого, близкого и самому автору 
романа в тот период его жизни. 

В третьей части доклада было показана возможность применения ТМ-метода 
для формализованного описания личностей полководцев (основная идея и принци-
пы ТМ-метода были кратко представлены на предыдущих конференциях). Отмечено, 
что сначала должны быть выделены компоненты предмета исследования (в понятиях 
ТМ-метода – модусы) и составлены формализованные описания всех теоретически 
возможных процессов с этими модусами. Затем следует провести отбор процессов, 
которые образуют то множество «личных» культурных процессов Кутузова и Напо-
леона, которые подлежат анализу. В процессе анализа открывается возможность по-
нять, какие модусы вносят вклад в каждый конкретный изменившийся модус и какого 
рода этот вклад – как исходного модуса или как регулятора изменений (в терминах 
ТМ-метода, как прообраза или функции). Среди прочего в докладе было отмечено, что, 
сопоставив это множество процессов с описываемыми в романе событиями, можно 
проследить, как мировоззренческая пристрастность Толстого сказалась на том, что не-
которые его суждения относит  ельно личностей Кутузова и Наполеона он опровергает 
событийным рядом своего романа.

В заключение отмечу, что для Георгия Алексеевича широта тематик конференций и 
творческий дух, царивший на  них, создавали благоприятные условия для научной апро-
бации новых замыслов и смелых теоретико-методологических разработок. 
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ГЕОРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ БАЛЛ НА КОНФЕРЕНЦІЯХ «МОВА І КУЛЬТУРА»
На конференціях «Мова і культура» Г.О. Бал демонстрував наукові розробки, в яких 

психологічна проблематика пов’язана з культурологічною та лінгвістичною на теоре-
тико-методологічному рівні їх осмислення. Розглянуто види емоційної навантаженості 
термінів, побудова психологічної епістемології, варіант формалізованого опису культу-
ри та його застосування в мовознавстві, психології, літературознавстві.

Ключові слова: психологія, епістемологія, культура, мова, текст, модус культури, 
особистість.

Medintsev V.A., сandidate of Psychology
G.S. Kostiuk institute of Psychology, NAPS of Ukraine, Kiev, Ukraine

GEORGY ALEKSEEVICH BALL AT THE CONFERENCES 
“LANGUAGE AND CULTURE”

At the conferences “Language and Culture” G. Ball demonstrated his scientifi c researches, 
in which psychological issues were always associated with culture and linguistic fi elds at the 
theoretical and methodological level of their understanding. These researches highlighted the 
emotional loading of the terms, the construction of psychological epistemology, the option of a 
formalized description of culture and its applications in linguistics, psychology, literary criticism.

Key words: psychology, epistemology, culture, language, text, modus of culture, personality.
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КАТЕГОРІЇ ДОБРА І ЗЛА В ЕТИКО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ПРАЦЯХ Г.О. БАЛЛА 
 
У статті висвітлено трактування Г.О. Баллом категорій добра і зла, окреслено 

провідні етико-психологічні здобутки вченого, а саме: аналіз труднощів ідентифікації 
добра і зла, виявів їх буттєвої пов’язанності, формулювання універсальної моральної 
настанови, визначення необхідних властивостей суб’єкта чинення добра, осмис-
лення суперечливості нормативної регуляції поведінки, складності ціннісних колізій, 
обґрунтування неправомірності максималістського підходу до їх розв’язання. Показано 
продуктивність раціогуманістичного підходу до етико-психологічної проблематики та, 
виходячи із здобутків вченого, окреслено перспективи її опрацювання. 

Ключові слова: Г.О. Балл; раціогуманістичний підхід; категорії добра і зла; етико-
психологічні ідеї; типи норм; ціннісні колізії; моральний максималізм.

Метою статті є окреслення основних положень раціогуманістичного осмислення ка-
тегорій добра і зла; визначення напрямків та перспектив розвитку етико-психологічних 
ідей Г.О. Балла. 

Актуальність. Психологічні складові, втілені у змісті категорій «добро», «зло» на-
бувають у нашу епоху дедалі більшої ваги в контексті глобальних викликів людству. Ак-
туальність етико-психологічної проблематики зумовлено важливістю її осмислення та по-
шуку шляхів впливу на незадовільний стан етичної свідомості як окремої людини, так і 
суспільства (і людства в цілому). Г.О. Балл зазначає, що рівень етичної свідомості (не лише 
масової, а й елітарної) істотно відстає від вимог часу, а стан осмислення етичних проблем 
заслуговує на критичну оцінку, оскільки у цій сфері бракує раціональних, виважених під-
ходів, а переважають крайнощі [5], що також зумовлює актуальність дослідження.

Виклад основних положень. В своїх студіях Г.О. Балл висвітлює зміст категорій до-
бра і зла, які стосуються найважливіших засад людського співжиття [5]. В поле уваги вче-
ного також входять такі категорії та поняття як гармонія, моральний максималізм, нігілізм, 
сумління, соціальна мораль, особистісна моральність, честь, гідність, сенс життя та ін.

Г.О. Балл аналізує низку складних проблем. На жаль, зазначає дослідник, часом до-
водиться активно долати зло. Питання «Чи допустимо при цьому самому ставати носієм 
зла?» окреслює одну з найскладніших етичних проблем. В конкретній гострій ситуації 
людина змушена брати на себе відповідальність, свідомо (хоч і з гіркотою в серці) до-
пустити менше зло, щоб уникнути більшого. При цьому «більшим злом» може стати й 
пасивна поведінка, якщо вона відкриває шлях для негативного (а то й трагічного) роз-
витку подій.

Ця проблема ускладнюється різними чинниками, зокрема труднощами ідентифікації 
добра і зла. Балл розглядає питання: онтологічної пов’язаності добра і зла, обґрунтування 
неправомірності морального максималізму; окреслення властивостей суб’єкта, 
необхідних для чинення добра, важливості гармонійного поєднання раціонального та 
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інтуїтивного у прийнятті етично значущих рішень, широкого та індивідуалізованого 
поведінкового репертуару; суперечливості нормативного регулювання поведінки, 
відмінностей соціальної й особистісної моралі; ціннісних колізій.

Добро трактується вченим як сутнісний атрибут природо- й культуровідповідного 
гармонійного розвитку людей і людських спільнот, а зло – як атрибут перешкод тако-
му розвиткові. Наведене трактування добра і зла підкреслює їх асиметрію (всупереч 
маніхейським, у широкому сенсі, поглядам) і пояснює, чому тактична перевага при-
хильних злу стратегій соціальної поведінки, яка досягається завдяки ігноруванню ними 
моральних обмежень на вибір засобів досягнення цілей, у довгостроковій перспективі 
не призводить до тотального торжества зла. Вчений підкреслює, що згаданій тактичній 
перевазі зла протистоїть стратегічна перевага добра, зумовлена його відповідністю 
сутнісним закономірностям буття. Є доречним, відзначає Г.О. Балл, що гуманістично 
налаштовані люди схильні сприяти поширенню у світі першої етичної системи, за 
В. Лефевром [9], яка, на відміну від другої етичної системи, вважає злом поєднання до-
бра зі злом й тому не може виправдовувати зло, навіть таке, що зменшує вплив більшого 
зла. Проте згадане сприяння варто здійснювати обережно, з урахуванням суспільних 
реалій. Балл наводить думку Ю.А. Шрейдера щодо того, що реальне суспільство потребує 
«певної пропорції» прихильників обох систем – «тих, хто підтримує моральний клімат 
співробітництва, і тих, хто чітко реагує на небезпеку» [цит. за 6, с. 7]. Водночас бажано, щоб 
і окрема особа не дотримувалася ригідно однієї й тієї самої етичної системи, а погоджувала 
свою поведінку з особливостями ситуації. Вчений акцентує важливість різноманітності 
поведінки різних людей, згадуючи також і кібернетичні уявлення про різноманітність 
компонентів складної системи як передумову її стійкості. У зв’язку з цим, психолог, на 
думку Балла, не може беззастережно прийняти славетний «категоричний імператив» 
І. Канта (за всієї поваги до його етичної спадщини), згідно з яким кожний індивід повинен 
діяти так, щоб правило (максима) його поведінки могло стати правилом поведінки кожно-
го у такій самій ситуації. Адже люди різні, і навіть дуже подібні за зовнішніми ознаками 
ситуації, у яких діють різні люди, вже через їхні відмінності не є абсолютно тотожними. 
Сказане не ставить під сумнів фундаментальні моральні принципи, але долучає до них 
вимогу, аби кожна особа максимально можливою мірою використовувала для запобігання 
злу і збільшення добра у світі свої специфічні індивідуальні можливості [6].

Особливу увагу дослідник приділяє умовам і труднощам реалізації людиною етич-
них вимог – запобігання злу і збільшення добра. Істотні труднощі у реалізації цих ви-
мог зумовлені передусім тим, що людина не завжди здатна чітко співвіднести моральні 
цінності з конкретною ситуацією, вказати, де в ній знаходить вияв добро, а де зло. Адже 
добро й зло нерозривно пов’язані онтологічно: 

1) в умовах зіткнення інтересів індивідів або спільнот те, що є добром для однієї зі 
сторін, виявляється злом для іншої, і це призводить до конфліктів; 

2) одні й ті самі об’єкти й події часто-густо виступають як носії чи то добра, чи то зла 
залежно від того, у якій часовій перспективі вони розглядаються; 

3) задля досягнення благої мети часто доводиться вдаватися до засобів небезпечних, 
здатних завдати шкоди, тобто таких, які, більшою чи меншою мірою, несуть і зло; 

4) складність ідентифікації добра і зла зумовлено також сутністю процесу розвитку, 
що передбачає почерговість гармонійних і дисгармонійних фаз. 
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Особливу увагу Балл приділяє категорії «гармонія», адже добро він пов’язує із «гар-
монійним розвитком індивідів і спільнот». Проте його цікавить не просто гармонія (якою 
може відзначатися й неживий об’єкт), а гармонійний розвиток живих систем. Джерелом 
же розвитку слугує те чи інше порушення балансу, суперечність (іншими словами, певна 
структурна дисгармонія). І тільки коли деяку міру цієї дисгармонії перевищено (можна 
навіть сказати, яку міру: ту, за якої зберігається цілісність системи), – можливості її гар-
монійного розвитку блокуються. У цьому разі процес і результати розвитку набувають 
дисгармонійної, збоченої форми. В психології прикладом може бути розрізнення А. Ад-
лером почуття меншовартості, як цілком нормального явища (більш того – рушійної сили 
розвитку дитини), і комплексу меншовартості, котрий порушує цілісність особистості. 

Отже, є підстави розрізняти: а) конструктивну дисгармонію – таку, яка, не перевищу-
ючи певних меж, сприяє успішному функціонуванню системи та її гармонійному розви-
ткові, тобто слугує компонентом добра; б) деструктивну дисгармонію, що є виявом або 
передумовою зла. Звичайно, простота поняттєвого розмежування цих видів дисгармонії 
великою мірою є позірною: адже у реальному житті вони переплітаються. 

Г.О. Балл зауважує, що нерозривна пов’язаність добра і зла обмежує всезагальність 
втілення етичних вимог в життя. Через це моральний максималізм, який категорично 
відкидає будь-яке зло, є ірраціональним і не може бути послідовно реалізований. Ро-
зуміння цього має вести не до нігілістичного заперечення моральних пріоритетів, а до 
більш виваженого рішення. 

Як таке рішення вчений пропонує відповідну раціогуманістичному підходу універ-
сальну моральну настанову, складниками якої є: а) презумпція запобігання зла: суб’єкти 
взаємодії повинні послідовно уникати чинення зла, якщо й поки таке уникання не за-
грожує, з високою ймовірністю, більшим злом; при цьому щоразу слід мінімізувати здій-
снюване зло; б) вимога максимізації здійснюваного добра. Ця вимога набуває чинності 
за умови дотримання презумпції «а». Складові настанови задіяні не поодинці, а спіль-
но: автор акцентує їх взаємозв’язок. Сформульована універсальна моральна настанова 
є уточненням, і водночас – узагальненням, поширенням на найрізноманітніші соціальні 
ситуації добре відомого принципу медичної деонтології «не нашкодь, а якщо можеш – 
допоможи». До речі, хочу звернути увагу і на зміст, і на форму подання ученим змісту 
настанови: чіткість, логічність, обгрунтованість може слугувати взірцем.

Зазначену настанову Г.О. Балл доповнює вимогою індивідуалізації. Шляхи реалізації 
людиною прийнятих нею ціннісних преференцій залежать не тільки від обставин, у яких 
їй доводиться жити і діяти, а й від змісту й характеру задач, які вона обирає відповідно 
до своїх особливостей, прагнень та здібностей. Отже, кожна людина має, враховуючи 
особливості конкретних ситуацій, максимально можливою мірою використовувати свої 
специфічні індивідуальні можливості для запобігання злу і збільшення добра у світі.

Вчений виокремлює ціннісно-мотиваційні і інструментальні властивості діючого 
суб’єкта, необхідні для максимізації ним добра. Г.О. Балл докладає зусиль до з’ясування 
взаємозв’язків вказаних властивостей, підкреслює необхідність їх сполучення. З од-
ного боку, навіть найвищі когнітивні й вольові якості людей не забезпечать реалізації 
ними добра за недостатнього рівня їх моральної розвиненості. З іншого боку, інстру-
ментальні можливості суб’єкта (до речі, і колективного) слід співвідносити із задача-
ми, які він намагається розв’язувати. І якщо ці задачі передбачають удосконалення дуже 
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складних систем (як, наприклад, соціум, із суперечливим і, часто, прихованим характе-
ром взаємозв’язків його численних компонентів), то навіть високі моральні якості тих 
або інших діячів самі по собі не допоможуть здобути добро; потрібними є також досвід 
розв’язання задач у певній галузі, розум (а краще – мудрість) і воля. Отже, навіть найви-
щі інструментальні (когнітивні й вольові) якості людей не забезпечать реалізації добра 
за недостатнього рівня їхнього морального розвитку – як і високі моральні якості – коли 
бракує інструментальних. 

Особливості регуляції ціннісно значущої поведінки, складність її рушіїв і чинни-
ків розкриваються, зокрема, в обгрунтуванні її соціальних регуляторів та індивідуаль-
них настановлень, що теж становить важливу частину етико-психологічних міркувань 
Г.О. Балла. Учений аналізує чинники успішності ціннісно спрямованої поведінки за 
умов, коли відсутні або подолані зовнішні обмежувачі свободи, зокрема виокремлює такі 
поведінкові настановлення: а) на раціональний аналіз ситуації, налаштований на те, щоб 
обрати або сконструювати патерн поведінки, оптимальний з погляду реалізації пріори-
тетних цінностей особи; б) на здійснення того патерну поведінки, який інтуїтивно оці-
нюється особою як найбільш відповідний згаданим цінностям; в) на здійснення патерну 
поведінки, якому в подібних ситуаціях найчастіше віддають перевагу члени соціальної 
групи, референтної для особи. Учений стверджує, що на реалізацію визначальних для 
особи цінностей можна більшою мірою сподіватися за узгодженого з характеристиками 
ситуації гармонійного поєднання спирань на настановлення усіх трьох типів. 

Г.О. Балл розглядає норми як засоби регулювання соціальної поведінки і характери-
зує різні типи норм. Перш за все – це норми права, норми соціальної моралі, норми осо-
бистісної моральності. Також для успішного регулювання (або саморегулювання) діяль-
ності, яке дає особистісно-розвивальний ефект, потрібні прийняті суб’єктом діяльності 
норми-стандарти, норми-ідеали і норми індивідуального прогресу. 

Впливаючи на свідомість і поведінку людей, норми різних типів тісно взаємопов’язані 
і опосередковують функціонування одна одної. Поняттєва диференціація норм аж ніяк 
не має налаштовувати на їх протиставлення в реальному житті; акцент слід ставити на їх 
узгодженні. Проте, зауважує Балл, якщо в конкретній складній ситуації дотримання норм 
різних типів вимагає від особи принципово різних, несумісних дій, то вона змушена 
здійснити вибір, свідомо допустити менше зло, щоб уникнути більшого. 

В цьому контексті Балл зосереджується на відмінностях соціальної й особистісної 
моралі (та відповідних норм). Залежно від рівня свого розвитку особа може «не дорости» 
до моралі, яку підтримує певна спільнота, а може й «перерости» цю мораль. В останньо-
му разі особа найчастіше віддає перевагу (свідомо чи інтуїтивно) – нормам особистісної 
моральності. Особистісну моральність вчений характеризує як індивідуалізоване (і сто-
совно суб’єкта вчинків, і щодо ситуації їх здійснення) і водночас синтетичне втілення 
наявних у культурі – в тому числі в її загальнолюдських, особливих та індивідуальних 
модусах – принципів регулювання соціальної поведінки. Необхідність особистісної 
моральності є найбільш очевидною стосовно нестандартних ситуацій, щодо яких правові, 
а також прийняті особою моральні норми не пропонують задовільних рішень або пропо-
нують рішення, несумісні одне з одним. Тоді постають проблеми вибору і моральнісної 
творчості в контексті розв’язання ціннісних колізій. Г.О. Балл визначає ціннісні колізії як 
суперечності, у змісті яких істотна роль належить цінностям, котрі сповідує, обирає або 



15

прагне реалізувати суб’єкт, і ставить складні питання щодо їх розвязання, зокрема, про 
допустимість «злих» засобів задля досягнення благої мети.

 «Зрозуміло, – зауважує учений, – що моя й подібні розвідки жодною мірою не звіль-
няють особу від необхідності самостійно приймати рішення у складній ситуації, реалі-
зовувати його і брати за це відповідальність. Найбільше, на що хотілося б сподіватися, – 
це те, що врахування результатів цих розвідок здатне підвищити етичну і психологічну 
культуру суб’єктів соціальної поведінки і, завдяки цьому, ступінь її досконалості» [6, 22]. 

Замість висновків
Аналіз етико-психологічних праць Г.О. Балла свідчить про плідність дослідницького 

підходу, орієнтованого на синтез гуманістичної й раціоналістичної традицій, та спонукає 
до подальшої постановки проблем у зазначеній царині. Виходячи із здобутків вченого, 
спробуємо виокремити подальші напрямки та перспективи опрацювання цієї, без сумні-
ву, актуальної проблематики. Видається важливим подальше психологічне освоєння та 
впорядкування дотичних до етики понять (турбота, провина, прощення, просвітлення, 
каяття, гординя, спокуса, туга, нудьга та ін.), визначення їхньої психологічної складової, 
а також раціогуманістичне осмислення таких проблем: розвиток особи як суб’єкта чи-
нення добра і/або зла, вікові та індивідуальні типи чинення; прихильні добру і/або злу 
стратегії соціальної поведінки: стратегії співпраці, співтворчості, стратегії «сторожі», 
стратегії маскування, гібридної «постправди», «розділяй і владарюй», тощо; окреслення 
генези доброчесності, моральнісної амбівалентності; виходячи з раціогуманістичного 
трактування добра і зла, дослідження їх внутрішніх джерел, рушіїв та чинників, атрак-
торів добра і зла; психологічне осмислення спокус, їхніх різновидів та рівнів (тілесний, 
соціальний, духовний рівень спокушування); аналіз поведінкових настановлень на до-
сягнення успіху/ на уникання невдач в етичному контексті, зокрема у співвіднесенні 
із запропонованою Г.О. Баллом універсальною моральною настановою; особистісні та 
діяльнісні характеристики суб’єкта чинення добра і/або зла в залежності від переваги 
в нього внутрішньої або зовнішньої мотивації та різних варіантів локус-контролю; осо-
бливості генези виокремленої Г.О. Баллом інструментальної складової в творенні добра 
та визначення умов запобігання її деформації (перетворення на інструмент зла) та ін. 

Учений сподівався на урахування здійснюваних ним етико-психологічних розвідок 
не лише у теоретичних пошуках колег, а й на культурно-освітній вплив на людей у різних 
сферах соцыальних практик. В цьому контексті було б доцільно розробити освітній курс 
«Основ етико-психологічної компетентності», впровадження якого розширило б діапа-
зон практичного функціонування раціогуманістичних ідей.
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КАТЕГОРИИ ДОБРА И ЗЛА 
В ЭТИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТАХ Г.А. БАЛЛА

В статье представлена трактовка Г.А. Баллом категорий добра и зла, раскрыты 
важные теоретические разработки ученого, а именно: анализ проблем идентификации 
добра и зла, проявлений их бытийной взаимосвязанности, формулировка универсальной 
нравственной установки, определение необходимых свойств субъекта оказания добра, 
осмысление противоречивости нормативной регуляции поведения, сложности ценност-
ных коллизий, обоснование неправомерности максималистского подхода к их решению. 
Показана продуктивность рациогуманистического подхода к этико-психологической 
проблематике, определены направления и перспективы ее развития.

Ключевые слова: Г.А. Балл; рациогуманистический подход; категории добра и зла, 
этико-психологические идеи; типы норм; ценностные коллизии; нравственный макси-
мализм.
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CATEGORIES OF GOOD AND EVIL ІN THE ETHICAL-PSYCHOLOGICAL 
WORKS BY GEORGY BALL 

The article reveals the interpretation of the categories of good and evil in the writings 
by Georgy Ball and identifi es the key theoretical achievements of the scientist in the study of 
ethical-psychological problems, namely: analysis of the problems of identifying good and evil, 
analysis of manifestations of the interconnection of good and evil, their ontological insepa-
rability, formulation of universal moral guidelines, which correspond to the ratio-humanistic 
approach, defi nition of the required properties of the person doing good, analysis of contradic-
toriness of normative regulation of behavior and of the complexity of value confl icts. It shows 
the productivity of ratio-humanistic approach to the study of ethical-psychological issues and 
formulates directions, trends and prospects of the study.
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ЛИЧНОСТЬ И КУЛЬТУРА В ТРУДАХ Г.А. БАЛЛА1

Статья посвящена анализу разработанной Г.А. Баллом концепции личности как ин-
тегративного качества индивида и как индивидуального модуса культуры. Раскрыта 
сущностная связь личности и культуры, эвристический потенциал очерченных Баллом 
диалогических универсалий современного гуманизма. Исследовано соотношение психо-
логических идей Балла с диалого-культурологическим подходом в человековедении, на-
мечены пути продуктивного взаимодействия этих концепций.

Ключевые слова: личность, рациогуманизм, культура, произведение, диалогические 
универсалии.

Мы еще далеки от осмысления и надлежащей оценки вклада Георгия Алексеевича 
Балла не только в развитие психологии, но и в современную культуру в целом. Охват все-
го круга его научных интересов, веера сложнейших проблем, над которыми он работал 
до последних дней, требует длительных совместных усилий. И в то же время его творче-
ство уже сейчас предстает явлением удивительно целостным – системным, пользуясь его 

1 Доклад является сокращенной и переработанной русскоязычной версией статьи: Копилов С.О. 
Особистість і культура в психологічній концепції Г.О. Балла // Гуманний розум.
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излюбленной категорией, – благодаря единой устремленности к гуманному разуму. В бо-
лее же академических терминах Георгий Алексеевич, как известно, определял свой под-
ход в психологии (впрочем, и в социально-гуманитарных науках, этике, философии...) 
как рациогуманистический и в то же время интегративно-личностный.

Эти два определения, конечно же, тесно взаимосвязаны. Ведь сопряжение рациональ-
ности (в ее классических и неклассических ипостасях...) с современным гуманизмом, 
во-первых, требует интеграции наиболее значимых научных и культурных достижений; 
во-вторых же, выдвигает как основание такой интеграции в психологии категорию лич-
ности. Но и обратно: размышления о понятии личности, аккумулировавшем ключевые 
поиски и достижения современного знания и, однако, часто употребляемом в научном 
быту выхолощенно, «всуе», – вводят в средоточие главных коллизий рационализма и 
гуманизма, всей современной культуры. Именно связь личности с идеей культуры как 
одной из онтологических универсалий Новейшего времени – один из основных мотивов 
творчества Г.А. Балла, и его трактовка взаимополагания этих феноменов имеет, на наш 
взгляд, эвристическое значение для психологии. Не претендуя здесь на целостный охват 
его концепции личности, мы попытаемся выделить основные ее аспекты, значимые для 
проблемы «личность и культура». И в этом плане важно соотношение (близость и про-
дуктивное расхождение) его идей с той философской и научной парадигмой, которую 
мы пытаемся развивать и с которой Георгий Алексеевич активно взаимодействовал в 
последние десятилетия, – с диалого-культурологическим подходом в человековедении.

Постоянно работая над упорядочением категориально-терминологического аппарата 
психологии, Балл прежде всего стремился прояснить логико-методологический статус 
категории личности, обеспечить корректное и содержательное ее использование. Часто-
му в нашей литературе некритическому употреблению этого понятия в значении «инди-
вид» или даже «человек» он противопоставляет их четкое различение, идя от ключевого 
методологического вопроса: надо ли понимать под личностью носителя свойств (логи-
ческий субъект) или же свойство, качество (предикат)? Г.А. Балл обосновывает вторую 
точку зрения и, опираясь на употребление в основных европейских языках (в том числе 
в науке) двух однокоренных терминов, разграничивает лицо (индивида) и личность как 
его «интегративное качество» (укр. «особа» и «особистість») [1]. И интегративность в 
его концепции означает не просто целостность (системное единство более «простых» 
свойств, – предикатов, так сказать, второго порядка), но то, что личность есть, собствен-
но, действующая способность лица сопрягать эти качества. Она – исток бытия человека 
индивидом – целостным, своеобразным, автономным существом. В то же время личность 
для Г.А. Балла – «высший уровень субъектности» – свободы, способности индивида к 
самоопределению (самодетерминации) [2: 122].

При таком понимании личности – как предиката с особым статусом «объединителя» 
качеств индивида, источника его бытия собой, – она выступает «субъектом своего 
субъекта» (эмпирического носителя). Думается, этот вывод согласуется с трактовкой 
Баллом личности как качества «атрибутивного», т. е. реально определяющего ха-
рактер бытия феномена (здесь – инивида). И эта роль личности, разумеется, зависит 
от ее сформированности (об изменении функции личности в онтогенезе говорил еще 
Л.С. Выготский). Тут возникает парадокс: ведь индивид, в свою очередь, является – с 
определенного момента развития – субъектом формирования и преобразования своей 
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личности. И если видеть в последней некую внутреннюю истанцию – что, по меньшей 
мере, не противоречит подходу Г.А. Балла, – то индивид обладает по отношению к ней 
определенной свободой. Это – одна из граней фундаментальной способности человека 
быть свободным от самого себя. 

Так или иначе, описанное Баллом отношение лица (индивида) и личности предпо-
лагает внутреннее общение (диалог «инстанций», квазисубъектов сознания) как решаю-
щий механизм формирования и функционирования психики. Эту идею, ключевую для 
диалогически ориентированных философских и научных концепций, Георгий Алексее-
вич активно развивал в своих работах. В частности, важное направление исследований 
задает разрабатывавшаяся им категория «целостного человека», которая, не совпадая с 
понятиями лица и личности, раскрывает многомерность внутреннего диалога.

В целом же видим принципиальную близость трактовки Г.О. Баллом личности как 
средоточия субъектности индивида и основных идей философской логики культуры 
В.С. Библера, лежащей в основе диалого-культурологического похода. А именно, Би-
блер, как и Балл, трактует личность не субстанциально, а событийно-интенционально – 
как «регулятивную идею», тот «горизонт»» сознания и жизнедеятельности, на котором 
индивид способен определять и изменять свое бытие в целом [7]. Эта самодетерминиру-
ющая активность (способность) определяется Библером как бытие в культуре. При этом 
понимание Баллом и категории личности, и понятия «культура» как одной из онтологи-
ческих и познавательных универсалий Новейшего времени, существенно пересекаясь с 
библеровским, имеет, разумеется, и отличия. На наш взгляд, как близость, так и расхож-
дения двух концепций открывают возможность их продуктивного взаимодополнения и 
заслуживают более подробного рассмотрения.

Так, Г.А. Балл уточняет свое понимание личности как интегративного качества 
индивида в таком определении: это – «система качеств, позволяющих индивиду быть 
относительно автономным и своеобразным участником социального бытия, воспро-
изводить и преобразовывать его формы» [3]. Такое воссоздание и изменение форм со-
циального бытия и составляет для него сущность культуры в двух ее неотъемлемых, 
взаимодополнительных аспектах – «нормативно-репродуктивном» и «диалогически-
творческом» [3]. Соответственно, личность есть «индивидуальный модус культуры» 
(такую концепцию – напоминает Балл – развивал Э.В. Ильенков). Считая категорию 
культуры фундаментальной для психологии, Балл призывает к исследованию не только 
ее «особенных» форм (этнических, социально-групповых…), но и общечеловеческого и 
индивидуального ее модусов. Заметим: быть «относительно автономным и своеобразным 
участником социального бытия» (см. вышеприведенное определение личности) – значит 
в той или иной мере создавать социальные отношения, особенные и всеобщие формы 
деятельности и общения. А значит, не только общее (всеобщее) задает способ индиви-
дуального бытия, но и обратно: лишь в уникально-единичных актах жизнедеятельности 
индивидов воспроизводится и создается общечеловеческая культура. И, по мысли Балла, 
индивид – носитель системы культурных качеств – является не просто агентом культуры, 
но (на высоком личностном уровне) ее субъектом. А значит, можно и нужно говорить 
не только о культуре сообществ и всего человечества, но и о «личностной культуре» [1; 
курсив Г.А. Балла].
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Очерченное взаимоопределение индивидуального и всеобщего, являющееся 
ключевым мотивом философской логики культуры Библера, есть одновременно вза-
имополагание репродукции и творчества, о которых говорит Балл как о двух функциях 
культуры (у Библера – взаимополагание цивилизации и собственно культуры). С нашей 
же точки зрения, полноценное воспроизведение (репродукция) норм и форм культуры 
всякий раз – а не только на неких высших уровнях развития – является личным (соб-
ственно, личностным) открытием или «изобретением», смысловым обновлением этих 
форм в соответствии с уникальными свойствами, интенциями, способностями этого 
индивида. Но, конечно, и наоборот: новые содержательные формы индивидуальной и об-
щественной жизни, взаимоотношений создаются в напряженном взаимодействии твор-
ца с действительностью не только и не столько как с естественным «материалом» (как 
в традиционно понимаемой предметной деятельности), сколько как с «социумом» дру-
гих субъектов творческой активности, с их свойствами и продуктами – уже наличными 
и предполагаемыми, будущими. Именно такова, по Библеру, основная установка разума 
Новейшего времени – «разума культуры»: «Бесконечное, вечное бытие понимается так, 
«как если бы...» это было произведение культуры... Бытие понимается как вечное и бес-
конечное, и вместе с тем, как в любом произведении, как бы создается заново» [7]. Новое 
активно относится к ранее созданному как ответ, то есть предполагает целостное воссоз-
дание (по крайней мере в сознании, в мысли...) чужих «смысловых позиций». Здесь можно 
вспомнить слова М.Бахтина: «У каждого смысла будет свой праздник возрождения» [5]. 

Это актуализирует «диалогические универсалии» бытия и познания, очерченные 
Г.А. Баллом [4], коммуникативный смысл культуры. И именно в интенции на бытие 
как общение репродуктивно-нормативный (цивилизацонный) и диалогически-творчес-
кий аспекты культурной активности не просто предполагают друг друга, но взаимо-
проникают, как очерчено выше. При этом в современном бытии неуклонно возрастает 
значимость второго, собственно творческого плана, что отразилось в пафосе жизнет-
ворчества, пронизывающем мысль ХХ ст., а в последние десятилетия – в провозглаше-
нии важности «креатива» во всех сферах жизни и деятельности. Однако зачастую эти 
призывы, не подкрепляясь ясным представлением об условиях и механизмах развития 
креативности, остаются абстрактными и недейственными. Балл же выявляет конкретные 
социальные и психологические детерминанты культурной деятельности, в частности, 
очерчивая вышеупомянутое единство творчества и репродуцирования, их «взаимоопос-
редование» [2]. И актуальная задача современной психологии – раскрыть конкретное 
«устройство» этой связи, пути ее формирования, развернуть понимание личности как 
субъекта сопряжения репродуцирования и творчества. 

Думается, здесь может быть продуктивным развиваемое в диалого-культуроло-
гическом подходе понятие произведения культуры, представление о последней как о 
«сфере произведений»: «Культура – это моя жизнь, мой духовный мир, отделеннный 
от меня, транслированный в произведение» [7] . Именно жизнь произведения культуры 
(в двуединстве создания-восприятия) оказывается формой интенсивного созидания-по-
ддержания со-бытия индивида с другими – социальных взаимоотношений как общения 
равноправных, автономных, уникальных лиц. И именно в качестве авторов, реципиентов, 
трансляторов и героев произведений индивиды порождают и «держат» себя на личност-
ном уровне, сопрягая интенции на культуру и на диалог. Со своей стороны, Г.А. Балл, 



21

опираясь во многом на концепцию диалога культур, развивает присущую отечественно-
му человековедению плодотворную идею «опредмечивания человеческой сущности... в 
произведениях и ее распредмечивание в личностях» [3]. (Ср. мысли Л.С. Выготского о 
ведущей роли в онтогенезе опредмеченных форм социокультурной жизни – произведе-
ний (прежде всего знака и орудия) как средств воздействия индивида на себя «извне», 
формирования своей психологической культуры). Так или иначе, установка на бытие как 
порождение и восприятие произведений (предлагаем здесь близкий к языку концепции 
Балла термин «культурно-творческая активность») ныне приобретает, на наш взгляд, 
всеобщую онтологическую значимость. 

Намеченная здесь идея произведения культуры (детализация которой не вхо-
дит в задачу данной работы) сооотносится с развитым в работах Балла пониманием 
культуры как процесса моделирования. Эта эвристическая концепция стремится, как 
он отмечал, объединить принципы системного подхода (шире – естественно-научную 
методологию) с идеями, развитыми в гуманитарном знании. Широкая трактовка моде-
ли как системы, несущей информацию о другой системе (конкретнее – отображающей 
прежде всего ее структуру), разграничение моделей первичных и вторичных, а так-
же материальных, материализованных и идеальных открывает широкие возможности 
классификации и анализа явлений культуры. При этом, на наш взгляд, реальной «еди-
ницей» деятельности моделировання – моделью-системой, эмпирически выделимой 
среди других моделей и прочих явлений, – является именно произведение. Ведь ему 
присуща завершенность, «обособленность» внешней и внутренней форми (см., напри-
мер, концепцию «эстетического объекта» М.М. Бахтина [5]), а тем самым и относи-
тельная завершенность содержания. Думается, однако, что в отношении произведения 
недостаточным, упрощенным является понятие информации (самотождественной при 
трансляции, декодировании и т.д., точно измеримой и произвольно членимой). Произ-
ведение – «сообщение» особого рода, текст которого заключает в своей пространствен-
но-временной ограниченности, в конечном числе знаков потенциальную бесконеч-
ность смысла, способность генерировать новые и новые содержания. Содержательный 
обмен в «точке» произведения культуры выходит из чисто информационной плоскости 
в ценностно-смысловое, диалогическое измерение. 

Это, разумеется, не исключает использования информационно-кибернетических по-
нятий и методов в исследовании психики, особенно процессов передачи (трансляции) 
и восприятия – неотъемлемых моментов моделирующей активности. Но акцент на них, 
присущий информационному подходу, не должен заслонять того факта, что создание, 
передача и понимание сообщений людьми, т.е. обмен высказываниями (тем более в уста-
новке на произведение) – акты не «элементарные», механические, но опосредованные 
сложными интелектуальными та эмоциональными факторами, а в итоге – ценностно-
смысловой направленностью индивида, т.е. опять-таки его личностью. А значит, «отра-
жательная» природа модели не отрицает ее творческого характера. И согласно Г.А. Баллу 
культурная модель (включая и научное познание) – не копия эмпирической действитель-
ности, но ее понятийный и/или образный синтез, упорядочивающее осмысление – гар-
монизация, о которой он часто говорил. В терминах диалогического подхода это означа-
ет, что адресат высказывания-произведения стремится и должен не только точно понять, 
«что сказал» (или даже – «что имел в виду») автор. «Активное ответное понимание» 
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(М. Бахтин) есть нечто большее – самоопределение по отношению к смысловой позиции 
автора, которая целостно воспроизводится и осмысливается реципиентом как конкретно 
значимая для него, а тем самым – обогащается [5; 6]. Это относится и к случаям несогла-
сия; бесплодно лишь абстрактное отрицание, не выражающее собственной ценностно-
смысловой интенции и блокирующее возможность диалога.

Важно, что понятие моделирования как отображения у Балла акцентирует 
интеллектуально-когнитивный план любой культуротворческой активности – собствен-
но познавательной, эстетической, этико-социальной. При этом, на наш взгляд, произве-
дение культуры в своей целостности отображает, во-первых, не только результат, но и 
процесс постижения, во-вторых же – взаимосвязь отдельного «моделируемого» явления 
с целым мирового бытия как осмысленным, причастным всеобщим ценностным «перво-
началам». Наконец, модель, как отмечает Балл, отражает другие модели (как «вторич-
ная») и, в свою очередь, является «первичным» объектом для новых моделей [3]. Оче-
видно, произведение культуры всегда так или иначе соединяет обе эти функции (хотя 
та или иная может в конкретном случае преобладать, при исследовании же абсолютно 
правомерно сосредоточение на одном из отношений). При диалого-культурологическом 
подходе культура предстает простором взаимоотношений разных субъектных актов и, 
соответственно, произведений – их обращением друг к другу (в прошлое и в будущее) 
с вопросами, «запросами» и одновременно с «ответами». Тем самым позиции автора, 
реципиента и героя (как рефлексирующего деятеля) предполагают и воссоздают друг 
друга, взаимопроникают, хотя и не сливаются. Анализ этих процесов в строгих терминах 
взаимоотображения моделей представляется перспективным для интеграции естествен-
нонаучного и гуманитарного знания. 

Наконец, для понимания личности и культуры важно различение Г.А. Баллом мо-
делей материальных, материализованнных и идеальных, выделение и анализ разных 
типов материальных моделирующих объектов в зависимости от отношений идеально-
го (образного или понятийного) содержания и его материального «носителя». Одни из 
них – собственно «материальные» в терминах Балла – непосредственно воплощают эти 
смыслы своей внешней чувственной формой так же, как мышление, по известной фор-
муле Выготского, не просто выражается, но совершается в «физике» речи. Здесь про-
цесс создания и восприятия внешней формы (материально-предметная деятельность) 
фактически тождествен порождению-пониманию идеи – понятийному или образному 
мышлению. Ярче всего это проявляется в жизни произведений искусства. Но и всякий 
материальный продукт деятельности, взятый как культурная модель жизни и взаимо-
отноошений людей, идеально «насыщен» – символичен – и требует от «пользователя» 
интерпретации, а порой и индивидуально-творческого переосмысления Это состав-
ляет культурно-творческий план цивилизационных процессов производства, обмена, 
эксплуатации и/или потребления.

Что же касается выделения Г.А. Баллом моделей «материализованных», где со-
держание в какой-то степени нейтрально по отношению к материальной форме, и 
«идеальных» (автономных от чувственных форм), то о них, на наш вигляд, можно го-
ворить как об абстрактных, идеальных пределах, недостижимых в действительности. 
Нет ни «бессмысленных» материальных объектов, ни лишенных воплощения идей. Но, 
значит, модель (произведение) всегда есть некая форма сопряжения материального и 
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идеального. Соответственно личность, помимо прочего, определяется как субъект этого 
единства, осуществляющий одновременно «идеализацию» чувственного (например, 
в эстетическом образе) и «материализацию» идей (материально-производительная де-
ятельность). Исследовать в этом ключе процесс создания и восприятия призведений – 
важная задача диалого-культурологически ориентированной психологии

В итоге эвристичность трактовки культуры Г.А. Баллом можно видеть в том, что, опи-
раясь на диалектический способ мышления, он осмысливает ее как конкретное единство 
индивидуального и всеобщего, творчества и воспроизведения, внешнего и внутреннего 
(это основа его концепции строения личности, требующей отдельного рассмотрения), 
наконец, идеального и материального (культурно-творческой активности как интеллек-
туальной и материально-предметной). Наконец, культура для него есть осуществление 
трех взаимодействующих всеобщих ценностных интенций – познавательной (полнее 
всего воплощенной, по его мнению, в науке), этической та эстетической. Особое вни-
мание к ценностному аспекту культуры проявляется, в частности, в утверждении им 
Истины как высшего императива для ученого; в сосредоточении на этическом измере-
нии бытия личности – на проблеме ее свободы и надежности; наконец, в подчеркивании 
огромной роли в любом творчестве художественного гармонизирующего воображения, 
интуиции. Именно гармоническое единство было для Г.А. Балла конечным смыслом 
бытия в культуре, и ключевые категории его концепции – системный синтез, медиация, 
да и сам диалог – в итоге выступают средствами, механизмами достижения гармонии 
как «совершенства целостности».

Это определяет соотношение подхода Г.А. Балла с диалогической ориентацией в фи-
лософии и науке. Не разделяя полностью идеи онтологического примата диалога и его 
универсализации в духе бахтинских формул: «Все – средство, диалог – цель... Быть – 
значит общаться диалогически» [6], – Георгий Алексеевич при этом утверждает «диало-
гический принцип» как ключевой для всех форм социального взаимодействия и для ин-
дивидуальной психической жизни. И, не столько рассуждая о Диалоге с большой буквы, 
сколько формулируя принципы и условия реальных продуктивных диалогов в разных 
сферах жизни и культуры, он, конечно же, был подлинным диалогистом в том смысле, 
что последовательно осуществлял эти установки всей своей научной и общественной 
деятельностью. Завершить же этот сжатый очерк хочется его словами из предисловия 
к книге избранных работ, предельно четко очерчивающими дело жизни Георгия Балла, 
личностную и научную позицию выдающегося деятеля науки и культуры: «...Имеются 
две стратегии преодоления возникающих трудностей: одна – совершенствование по-
знавательного разума [по В.С. Библеру – нововременной разум в отличие от «разума 
культуры» ХХ – ХХІ в. – С.К.], другая – «переход от познающего к взаимопонимающему 
разуму»... Я, как правило, руководствуюсь первой стратегией, но, признавая значимость 
второй, пытаюсь внести свой скромний вклад в их диалог» [3: 15].

Постараемся же и мы сделать все возможное для этого.
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ОСОБИСТІСТЬ ТА КУЛЬТУРА В ПРАЦЯХ Г.О. БАЛЛА
Статтю присвячено аналізу розробленої Г.О. Баллом концепції особистості як інте-

гративної якості індивіда та як індивідуального модусу культури. Розкрито сутнісний 
зв’язок особистості та культури, евристичний потенціал діалогічних універсалій сучас-
ного гуманізму, окреслених Баллом. Досліджено співвідношення психологічних ідей Балла 
з діалого-культурологічним підходом у людинознавстві, намічено шляхи продуктивної 
взаємодії цих концепцій.

Ключові слова: особистість, раціогуманізм, культура, витвір, діалогічні універсалії.
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PERSONALITY AND CULTURE IN WORKS BY G.O.BALL
The article analyzes G.O.Ball’s conception of personality as an integrating attribute of a 

person and as an individual mode of culture. The author reveals an important relation of per-
sonality and culture, heuristic potential of dialogical principles of modern humanism outlined 
by Ball. The paper explores the connection of Ball’s psychological ideas with dialogue-cultural 
approach in humanities, defi nes ways of co-operation of these conceptions.

Key words: personality, ratio-humanism, culture, work of culture, dialogical principles. 
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ИНТЕРМЕДИАЛЬНОСТЬ КАК ЦЕЛОСТНОЕ ЯВЛЕНИЕ В ТВОРЧЕСТВЕ 
Н.В. ГОГОЛЯ

Данная статья посвящена рассмотрению интермедиальности как явлению целост-
ному в творчестве Н.В. Гоголя, которое органично синтезирует различные виды ис-
кусства (словесное, музыкальное, живописное, скульптуру и архитектуру). В общем 
контексте проблемы взаимосвязи искусств осмысливается специфика, многообразие и 
сложность художественного взаимодействия различных видов искусств у Н.В. Гоголя.

Ключевые слова: интермедиальность, музыкальность, лад, живописность, экфрасис.

Проблема взаимодействия различных видов искусства является всегда актуальной 
и одной из центральных в теории словесности. Деление искусства на замкнутые обо-
собленные области (литературу, живопись, музыку, скульптуру, архитектуру) явление 
исторически сложившееся, но однозначно не свойственное самим искусствам, которые 
всегда движутся, по мысли М. П. Алексеева, по пути «сближения» и «расхождения», 
что для них естественно и необходимо [1: 421-422]. Сложность, многообразие и спец-
ифика взаимодействия различных художественных форм требует определенного эсте-
тического осмысления и систематизации. Одним из концептуальных подходов в теории 
литературы становится интермедиальность, как способ перевода и диалога искусств в 
общем контексте проблемы взаимодействия искусств. Появляясь в результате подобного 
взаимодействия, интермедиальность являет собой целостное пространство, благодаря 
которому расширяется образный и смысловой ряды в художественном произведении.

При интермедиальном анализе становится возможным выявить образную структу-
ру одного искусства внутри другого, обратившись к внутренней форме произведения. 
Интермедиальность, как и всякое явление в искусстве, явление целостное и историче-
ское, так как литературным текстом осваиваются другие виды искусства, а также опыт 
предшественников в данном направлении. Говоря о взаимодействии в художественном 
произведении различных областей искусства, стоит отметить главное – предметом ли-
тературоведения остается художественное произведение, поэтому основным понятием 
является понятие «художественного образа» с его внутренней формой. В таком случае, 
интермедиальность – это наличие в художественном произведении образных структур, 
содержащих информацию об ином виде искусства. В узком смысле интермедиальность 
в художественном произведении понимается литературоведами как внутритекстовые 
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взаимосвязи, основанные на взаимодействии (взаимопроникновении) различных видов 
искусств. В широком смысле интермедиальность – это целостное пространство, в кото-
ром осуществляется диалог культур.

Интермедиальность также в широком смысле представляет собой точку пересе-
чения различных научных дискурсов («эйдосного», «персоналистского» и «литерату-
роведческой грамматики»), имеющих различные модусы научности и направляющие 
по-разному литературоведческую мысль. «Языки» разнообразных школ или теоретико-
литературных концепций, как правило, оказываются «диалектами», образованными в 
результате интерференции … Так, «интеретекстуальность» Ю. Кристевой – результат 
интерференции языка «литературоведческой грамматики» и бахтинского персонализма 
с очевидным доминированием первого. Концепция «художественности» и «метахудоже-
ственности» Н. К. Гея – результат интерференции языка «эйдосной» теории литературы 
и языка русской религиозной философии «серебряного века» с ее преимущественным 
вниманием к проблемам «онтологии искусства, онтологического его понимания» [2: 24]. 
Диалог дискурсов осуществляется и обусловлен трансформацией языка, который при 
наличии одной доминанты (скажем, персоналистской, где конститутивный момент худо-
жественного творчества – автор-творец), включает в себя элементы языков иных теорий: 
неокантианства, феноменологии, герменевтики и т.д. 

Интермедиальность дает новый взгляд на уже известный материал. Явление ин-
термедиальности часто связывают с изучением особенностей современной культуры, 
однако проблемы интермедиальности, вопросы соотношения и взаимопроникновения 
различных видов искусств, попытки перевода их языков свойственны всей истории ис-
кусств, начиная с античности. Об «обратимости» живописи и поэзии писал еще Гораций, 
позже о «живописности» и «музыкальности» литературного произведения говорили в 
своих работах Д. Дидро, Г. Э. Лессинг. В романтической эстетике эта проблема зани-
мает особое место, универсализм «эстетической вселенной» принимает вид «идеально-
го художественного произведения», в уникальном единстве содержащем все качества, 
присущие специфическим видам искусства. «Синтез искусств» романтики успешно ре-
ализуют в своем творчестве. Творится миф об искусстве как высшей форме духовной 
деятельности, о творческом процессе как сакральном действе, особым способом органи-
зующем эстетическое пространство. Романтическая эстетика осваивает синтетическое 
мышление, пытаясь раскрыть тайную суть вещей во всем многообразии, но при этом 
целостно. Как отмечает А. В. Михайлов: «В сущности романтического было задумано 
синтетическое творение, где была бы преодолена грань между жизнью и искусством» [3: 
41]. Целостная картина мира для романтиков интермедиальна, в ней органично осущест-
вляется перевод с одного языка искусства на другой. Таковы, например, «музыкальные 
картины» Жан-Поль Рихтера, передающие вербально музыкальные впечатления, форми-
рующие слышимую и впечатляющую картину.

Применение интермедиального анализа к творчеству Н. В. Гоголя, литератора и фи-
лософа, изучающего вопросы взаимодействия искусств в своих различных работах (ста-
тьи из сборника «Арабески» («Скульптура, живопись и музыка», «О малороссийских 
песнях»); «Петербургские записки 1836 года» – статья, напечатанная в «Современнике» 
в 1836–1837 гг.; статьи из книги «Выбранные места из переписки с друзьями» («Заве-
щание», «О том, что такое слово», «О том же», «О лиризме наших поэтов», «Что такое 
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губернаторша», «В чем же, наконец, существо русской поэзии и в чем ее особенность», 
«Светлое Воскресенье»), где Н. В. Гоголь выступает в роли литературного и музыкаль-
ного критика, весьма актуально.

«Искусство в искусстве» присуще многим произведениям Н. В. Гоголя. Речь идет о 
мелодике поэтической речи в его творчестве, о визуальной поэзии, о словесной живо-
писи и ладе, наполняющем художественное творчество писателя. Н. В. Гоголь считает, 
что искусство может изменить мир, и в этом он видит смысл нового искусства и науки. 
Писатель обращается к внутреннему языку искусства, стремясь к его онтологической ос-
нове. При этом произведения писателя представляют собой своеобразные эстетические 
пространства и переплетения различных искусств.

Первое, на чем мы остановимся, это визуальность гоголевского творчества, переход 
живописи в словесные произведения (экфрасис). Стирая границу между живописью и 
поэзией, Н. В. Гоголь словно оживляет художественный образ. Власть, мания и магия ви-
зуального, ожившего, вызывает страх не только у героев Н. В. Гоголя (повесть «Портрет», 
художник Чартков), но и у самого писателя в моменты религиозного кризиса. Было давно 
замечено, что гоголевское письмо в высшей степени живописно. Ю. М. Лотман пишет 
об этом следующее: «Гоголь часто, прежде чем описать ту или иную сцену, превратив ее 
в словесный текст, представляет ее себе как воплощенную театральными или живопис-
ными средствами» [4: 259]. Действительно, гоголевские тексты полны описаний, кото-
рым можно придать статус визуального экфрасиса. В ранних повестях Н. В. Гоголь уже 
использует «немые сцены» (картины), как в комедии «Ревизор». В «Повести о том, как 
поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» таких картин, «которые любят 
живописцы», масса: «Вся группа представляла сильную картину: Иван Никифорович, 
стоявший посреди комнаты в полной красоте своей без всякого украшения! Баба, раз-
инувшая рот и выразившая на лице самую бессмысленную, исполненную страха мину! 
Иван Иванович с поднятою вверх рукою, как изображались римские трибуны! Это была 
необыкновенная минута! спектакль великолепный!» [5 (2: 187-188)].

Н. В. Гоголь живописует словом, хотя и указывает на то, что он не живописец, но 
если поэт, то и живописец: «О если б я был живописец, я бы чудно изобразил всю пре-
лесть ночи! Я бы изобразил, как спит весь Миргород; как неподвижно глядят на него 
бесчисленные звезды; как видимая тишина оглашается близким и далеким лаем собак 
… как белые стены домов, охваченные лунным светом, становятся белее, осеняющие их 
деревья темнее, тень от дерев ложится чернее, цветы и умолкнувшая трава душистее…» 
[5 (2: 191)]. Н. В. Гоголь описывает звук и краски ночи, создавая видение и слышание 
ночного мира. Но не только так создается писателем виртуальное живописное полотно, 
иногда Н. В. Гоголь соотносит созданную умозрительную картину с конкретным худож-
ником, стилем письма, картиной. В повести «Тарас Бульба» мы встречаем такой прием: 
«Свет усилился, и они, идя вместе, то освещаясь сильно огнем, то набрасываясь темною, 
как уголь, тенью, напоминали собою картины Жерардо della notte. Свежее, кипящее здо-
ровьем и юностью, прекрасное лицо рыцаря представляло сильную противоположность 
с изнуренным и бледным лицом его спутницы» [5 (2: 73-74)]. А в «Старосветских по-
мещиках» писатель сожалеет о том, что он не живописец и говорит о том, какое бы он 
создал полотно: «Если бы я был живописец и хотел изобразить на полотне Филемона 
и Бавкиду, я бы никогда не избрал другого оригинала, кроме их … Легкие морщины на 
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их лицах были расположены с такою приятностию, что художник верно бы украл их» 
[5 (2: 8-9)]. 

Прозаическое письмо Н. В. Гоголя экфрастично, об этой особенности стиля писателя 
говорит и В. Набоков, и А. Терц. Но стоит сказать о том, что формы экфрасиса у Н. В. Го-
голя могут быть поняты в более традиционном ключе (интермедиально), как описание 
внутри литературного текста произведений живописного искусства. Разумеется, наибо-
лее яркой и развернутой формой экфрасиса является повесть «Портрет», где картина 
оживает и выходит из рамок, сдерживающих ее. Не менее важны и статьи писателя, его 
«эстетические манифесты»: «“Последний день Помпеи”. Картина Брюллова» (сборник 
«Арабески»), «Исторический живописец Иванов» (из книги «Выбранные места из пере-
писки с друзьями»). 

Произведения живописного искусства, которые включены в повествование Н. В. Го-
голя, оказывают большое влияние на стилистику и сюжет произведения. Особое место 
занимают описание живописных сюжетов на сакральные темы (картина кузнеца Ваку-
лы в повести «Ночь перед Рождеством» – изгнание святым Петром адского духа в день 
Страшного Суда, сцены из святого писания в «Гетьмане»).

У Н. В. Гоголя картина черпает свою силу в вербализации, разворачивается во вре-
мени, оживает. Эффект оживления персонажей станет конечной целью экфрасического 
стиля гоголевской поэмы – «Мертвые души». Зрелищность литературы заключается не в 
прямом изображении картин, а в особенностях видения, благодаря которому рождается 
целая картина мира, явленная в слове.

Второй момент, на котором мы остановимся – взаимосвязь музыки и литературы. 
Два вида искусства связаны между собой многими нитями, и знание одного из них по-
могает глубже воспринимать и понимать другое. В литературе XIX века музыка обосно-
валась прочно, иногда, не настаивая на своем присутствии, она онтологически неустра-
нима (так незримо присутствие лада в произведениях Н. В. Гоголя). «Музыкальное» и 
«поэтическое» в русской прозе определяет текучесть русской жизни, «интонацию», лад 
русской души. 

Гениальные творения Н. В. Гоголя принесли в музыку новые образы, расширили ее 
жанровые и тематические границы. Разное воплощение нашли гоголевские темы и об-
разы в произведениях русских и советских композиторов, среди них: комико-фантасти-
ческая опера «Черевички» Петра Чайковского, совершенно невероятное событие в трех 
действиях «Женитьба» и комическая опера «Сорочинская ярмарка» Модеста Мусорг-
ского, оперы «Майская ночь» и мн. др. Музыковеды рассматривали творческое наследие 
писателей XIX и XX веков в контексте отечественной музыкальной культуры. Литерату-
роведу не менее интересна роль музыки в эстетике, в поэтическом произведении. 

В произведениях Н. В. Гоголя музыкальный мир необычайно многолик. Стоит 
сказать о несовпадение «музыкального образа» и лада в художественном творчестве 
Н. В. Гоголя (лад – «как много в этом звуке», музыка – «множество звуков»). Н. В. Гоголь 
много рассуждает о музыке, о различных музыкальных жанрах и формах, о сущности 
музыки как вида искусства. Все творчество писателя пронизано созданной им музыкаль-
но-языковой стихией. Но Н. В. Гоголь не только создавал яркие, музыкально-насыщен-
ные, живописные образы. Во многих статьях, письмах и произведениях писатель высту-
пает и как историк музыки. В этом смысле он порой играл роль музыкального критика, 
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а потому занимал весомое место в цепи преемственности русской музыкально-эстети-
ческой мысли. Н. В. Гоголь как великий стилист и «мелодист» прозы, исследователь 
стихии музыки и языка – тема огромная и неисчерпаемая («О малороссийских песнях» 
1833 г., «Скульптура, живопись и музыка» 1834 г. – сборник «Арабески»; «Петербург-
ские записки 1836 года» – статья, напечатанная в «Современнике» в 1836–1837 гг.; ста-
тьи из книги «Выбранные места из переписки с друзьями» – «О лиризме наших поэтов» 
1846 г., «В чем же, наконец, существо русской поэзии и в чем ее особенность» 1846 г.).

Писатель считает музыку «восторженной» и «стремительной»: «Она вся – порыв; 
она вдруг, за одним разом, отрывает человека от земли его, оглушает его громом могу-
щих звуков и разом погружает его в свой мир… Невидимая, сладкогласная, она проник-
ла весь мир, разлилась и дышит в тысяче разных образов» [6 (6: 20)]. Народная песня 
для Н. В. Гоголя – «источник живительный», на них «печать чистого, первоначального 
младенчества, стало быть и высокой поэзии» [6 (6: 71)]. Н. В. Гоголь увидел, как «самая 
яркая верная живопись» народной песни сочетается с «истинной поэзией» в ней: «По-
эзия в песнях неуловима, очаровательна, грациозна, как музыка. Поэзия мыслей более 
доступна каждому, нежели поэзия звуков, или, лучше сказать, поэзия поэзии» [6 (6: 72)]. 
Самое жизненное в музыке – правдивость чувства; это стык, где сливаются красота зву-
чания с правдой «высказанного чувства». 

«Звучность» и «живописность» народной песни мы видим в ранних повестях 
Н. В. Гоголя, проникнутых «южно-русским» ладом [7: с. 253], заключающим обаяние 
его поэтического слова. В «Вечерах» и в «Миргороде» песни органично вплетаются в 
ткань повествования, звучат на украинских вечерницах: «…Только вечер, уже, наверное, 
где-нибудь в конце улицы брезжит огонек, смех и песни слышатся издалеча, бренчит ба-
лалайка, а подчас и скрыпка, говор, шум» (предисловие к 1-й части «Вечеров на хуторе 
близ Диканьки») [6 (1: 4)]. 

Песни «льются», создавая праздничную, гармоничную атмосферу в повестях: 
«Звонкая песня лилась рекой по улицам села ***. Было то время, когда утомленные 
дневными трудами и заботами парубки и девушки шумно собирались в кружок, в бле-
ске чистого вечера, выливать свое веселье в звуки… Уже и сумерки, а песни все не 
утихали» («Майская ночь, или Утопленница») [6 (1: 54)]; а вот свадебные сцены «Ве-
черов на хуторе близ Диканьки»: «На двор выкатили бочку меду и не мало поставили 
ведер грецкого вина. Все повеселело снова. Музыканты грянули; дивчата, молодицы, 
лихое козачество в ярких жупанах понеслись» («Страшная месть») [6 (1: 148)]. Музыка 
(или ее отсутствие – молчание, тишина) призвана сформировать и передать не только 
настроение, но углубить восприятие. «Звучащая песня» и «песенное слово» наполняют 
поэму «Мертвые души», являя исток лирического (лада). Звучность, эмоциональная 
насыщенность произведения, проникновенность – завет русской музыки, который не-
обходимо принять для сочинительства в русском духе и складе. С этого вниматель-
ного отношения к задумчивости народной песни (к народным корням) и начинается 
Н. В. Гоголь как величайший художник. 

Итак, границы отдельных искусств отнюдь не столь абсолютны и замкнуты, как ут-
верждают многие, ратуя за «чистоту своего предмета». Различные виды искусства пере-
ходят одно в другое, находя свое отражение, продолжение, завершение в ином, сопри-
родном ему искусстве, что отражает интермедиальный анализ.
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ІНТЕРМЕДІАЛЬНІСТЬ ЯК ЦІЛІСНЕ ЯВИЩЕ У ТВОРЧОСТІ М. В. ГОГОЛЯ

Дана стаття присвячена розгляду інтермедіальності як явищу цілісному в творчос-
ті М. В. Гоголя, яке органічно синтезує різні види мистецтва (словесне, музичне, жи-
вописне, скульптуру та архітектуру). У загальному контексті проблеми взаємозв’язку 
мистецтв осмислюється специфіка, різноманіття і складність художньої взаємодії 
різних видів мистецтв у М. В. Гоголя.

Ключові слова: інтермедіальність, музикальність, лад, живописність, екфрасіс.

Lubetskaya V.V., Ph.D (Literature)
Military academy, Odessa, Ukraine

INTERMEDIALITY AS A HOLISTIC PHENOMENON 
IN THE WORKS BY N.V. GOGOL

This article is devoted to the consideration of intermediality as a holistic phenomenon in 
the works by N.V. Gogol, which organically synthesiz various types of art (verbal, musical, 
pictorial, sculpture and architecture). In the general context of the interrelation problem of the 
arts, the specifi cs, the variety and the complexity of the various artistic interaction is compre-
hended.

 Key words: intermediality, musicality, tune, picturesque, ekphrasis.
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ҐЕНЕЗА ТА ШЛЯХИ ПОШИРЕННЯ ВИШИТИХ ВЕРБАЛЬНО-ІКОНІЧНИХ 
СЮЖЕТІВ КІН. XIX – СЕР. XX СТ.

Стаття присвячена ґенезі та шляхам поширення вишитих вербально-візуальних сю-
жетів кін. 19 – сер. 20 ст. Наголошується на тому, що друкована схема для вишивки 
хрестиком була не єдиним джерелом походження епіграфічних вишитих виробів. У на-
родному середовищі друковані взірці (чи їхні елементи) перетворювалися на фольклорні 
формули, що породжували нові сюжети.

Ключові слова: вербально-іконічні сюжети, ґенеза, шляхи поширення, трансформа-
ція, прототекст. 

Вишиті вербально-іконічні сюжети кін. XIX – першої пол. XX ст. не були об’єктом 
дослідження вітчизняних і зарубіжних фольклористів. Є лише згадки про них у на-
укових роботах мистецтвознавців та культурологів, де зазвичай зазначається, що ви-
шиті побутові сюжети є не народного походження. «Велике значення для поширення 
побутової сюжетики у вишивці мав масовий друкований матеріал: мініатюра, лубок, 
гравюра, навіть картинки з ілюстрованих журналів XVIІI – поч. XX ст., з яких сприйма-
лося найбільш близьке, зрозуміле і потім перероблялося вишивальницями відповідно 
до їхніх навичок і спостережень над навколишнім середовищем» [4: 127]. Вишиті зо-
браження могли мати за основу схеми, які отримували покупці виробів парфумерної 
фабрики Ралле і Брокара [5: 188]; малюнки з таких журналів, як «Нива», «Аполлон», 
«Искусство и художественная промышленность», «Мир искусства», а також додатків 
до журналів. Ці видання, як вказує дослідник народного декоративно-прикладного 
мистецтва півдня України В. Малина, були доволі популярними серед провінційної 
інтелігенції [2: 22].

Ми маємо зазначити, що, безперечно, схеми для вишивки хрестиком, які з’явилися 
у другій половині XIX ст., відіграли неабияку ролу у поширенні досліджуваних нами 
сюжетів. Деякі з цих друкованих взірців навіть містили готові написи, які також вишива-
лися. Виготовлення рушників без будь-яких кардинальних змін первісної схеми, майже 
ідентичних друкованому взірцю, дійсно, було непоодиноким випадком. Однак, було б 
дещо наївно уявляти, начебто єдиним джерелом походження вишитих вербально-іконіч-
них текстів була друкована схема для рукоділля. У цьому контексті, нам видається, варто 
звернутися до вже відомого спостереження у фольклористиці стосовно народної лірики: 
наявність пісенників не є ознакою того, що виконавці народних пісень користуються 
лише ними – друковані матеріали зовсім не виключають так зване «природне» засвоєння 
фольклорних текстів [1: 305]. У цьому ми пересвідчилися і на власне зібраному нами 
матеріалі. Під час особистого спілкування з інформантами (переважно нащадками ви-
шивальниць) було з’ясовано, що малюнки вишивалися не лише за друкованими схемами, 
а й за зразками рушників їхніх родичів, подруг тощо. 



32

Тому друкована схема для вишивки хрестиком є лише одним з варіантів шляхів по-
ширення вишитих вербально-іконічних текстів. Паралельно з вишиванням за друковани-
ми взірцями було і вишивання за зразками вже вишитих виробів (які, у свою чергу, могли 
бути також вишиті за вже вишитими виробами або ж за друкованими схемами). 

Одна друкована схема для рукоділля могла бути безпосереднім джерелом для певної 
кількості вишитих виробів. Ці вишиті вироби могли також породити нові вишиті вироби, 
де останні, у свою чергу, могли стати (а могли і не стати) джерелом для нових зразків. Це 
спостереження видається очевидним на перший погляд, проте з нього маємо зробити пра-
вильний висновок: нам не слід шукати якусь «первинну» друковану схему щодо кожного 
конкретного вишитого сюжету, адже прототекстом щодо певного вишитого сюжету може 
виявитися не друкований взірець, а вже вишитий виріб. І, що важливо, цей вишитий виріб-
прототекст (який так само може походити від іншого вишитого виробу або ж друкованої 
схеми), міг зазнати суттєвих трансформацій, і, таким чином, породити інші сюжети, поді-
бні більшою мірою до нього, а не до тієї друкованої схеми, від якої він сам пішов.

Одним зі шляхів виникнення трансформацій є поєднання двох (чи більше) різних 
сюжетів у єдиний текст. Звідси виявляється, що і розглянутий нами вище варіант також 
не дає повного уявлення про шляхи поширення вишитих вербально-іконічних сюжетів. 
Отже, маємо показати, що один виріб міг мати за основу як одну схему, так і дві різні. 
Щоб довести це твердження, нам слід проілюструвати його конкретними прикладами. 

Ми маємо чотири друковані схеми для рукоділля:

1) із зображенням жінки, яка б’є чоловіка , і написом «Била жінка 
мужика за чуприну взявши»;

2) із зображенням дівчини, що виглядає з-за дверей свого хлопця  і на-
писом «А це ж мій Гриць іде»;

3) із зображенням жінки, яка дивиться вслід чоловіку , і написом «Як 
серденько моє б’ється: пішов мій Гриць до Китаю, може, і не вернеться»;

4) із зображенням жінки, що нахилилася над тином, щоб поцілуватися з чоловіком

 , і написом «Поцілуй же мене на прощання».
Крім виробів, вишитих за якоюсь однією схемою, є ще й такі, що поєднують одразу 

дві (чи більше) схеми. Так, нами віднайдені зразки, які походять одночасно від схеми-1 
та схеми-2, схеми-2 та схеми-3, схеми-3 та схеми-4. Той факт, що кожен з таких комбіно-
ваних зразків представлений далеко не у єдиному варіанті, підтверджує, що ці вже нові 
сюжети походили не від друкованих схем, а вже вишитих виробів.
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Варто наголосити, що вербально-іконічні тексти
1) зі словесною частиною «А це ж мій Гриць іде» та відповідною візуальною час-

тиною, 
2) зі словесною частиною «А це ж мій Гриць іде // Била жінка мужика за чуприну 

взявши» та відповідною візуальною частиною,
3) зі словесною частиною «Як серденько моє б’ється: пішов мій Гриць до Китаю, 

може, і не вернеться» // «А це ж мій Гриць іде» та відповідною візуальною частиною
є не трьома варіантами одного тексту, а трьома різними текстами, яких об’єднує 

одна формула, словесна частина якої – «А це ж мій Гриць іде», а візуальна частина – зо-
браження дівчини, що виглядає з-за дверей свого хлопця.

Аналогічно, вербально-іконічні тексти
1) зі словесною частиною «Як серденько моє б’ється: пішов мій Гриць до Китаю, 

може, і не вернеться» та відповідною візуальною частиною,
2) зі словесною частиною «Як серденько моє б’ється: пішов мій Гриць до Китаю, 

може, і не вернеться» // «А це ж мій Гриць іде» та відповідною візуальною частиною,
3) зі словесною частиною «Як серденько моє б’ється: пішов мій Гриць до Китаю, 

може, і не вернеться» // «Поцілуй же мене на прощання» та відповідною візуальною 
частиною є не трьома варіантами одного тексту, а трьома різними текстами, що мають 
одну спільну формулу, словесна частина якої – «Як серденько моє б’ється: пішов мій 
Гриць до Китаю, може, і не вернеться», а візуальна частина – зображення жінки, яка 
дивиться вслід чоловіку.

Це зауваження важливе для розуміння того, що навіть готовий друкований текст (як 
словесний, так і візуальний) із схеми для вишивки, потрапляючи у народне середовище, 
може стати фольклорною формулою, яку ми, за Г. Мальцевим, розуміємо максимально 
широко: як стійкий елемент, що повторюється в різних текстах, не прив’язаних до пев-
ного сюжету [3: 3]. Особливо чітко різні сюжети простежуються у таких двох текстах (зі 
спільною формулою «А це ж мій Гриць іде»):

1) «Як серденько моє б’ється: пішов мій Гриць до Китаю, може, і не вернеться» 
// «А це ж мій Гриць іде» (з відповідною візуальною частиною),

2)  «А це ж мій Гриць іде // Била жінка мужика за чуприну взявши» (з відповідною 
візуальною частиною),

де у першому тексті йдеться про проводжання коханого та зустріч із ним, а у друго-
му – про повернення чоловіка та його побиття жінкою (тобто два тексти із кардинально 
різними сюжетами).

Отже, в основі вишитого вербально-іконічного тексту могла бути не одна друкована 
схема для рукоділля, а кілька; крім того, поширюватися такі комбіновані тексти могли не 
лише завдяки схемам, а й уже вишитим виробам.

Однак, щойно розглянутий випадок, як і два попередні, теж не дає цілісного уявлен-
ня про можливі шляхи поширення вишитих вербально-візуальних текстів. Так, напри-
клад, з однієї схеми могла бути взята лише вербальна частина, а з іншої – лише візуальна; 
з однієї схеми взята і вербальна, і візуальна частина, а з іншої – лише візуальна; з однієї 
схеми могла бути взята лише візуальна частина, а вербальну частину вишили з пам’яті 
(усних текстів); з однієї схеми взяли лише окремі візуальні елементи і доповнили ними 
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вже готовий візуальний сюжет з іншої схеми; взяли різні візуальні елементи з різних 
схем і створили новий сюжет, при цьому додали словесний текст з пам’яті тощо.

Можемо дійти висновку, що всі ці можливі комбінації творення нових вишитих вербаль-
но-іконічних текстів свідчать про те, що вони могли походити не безпосередньо від дру-
кованих взірців, адже останні (або їхні частини (як візуальні, так і словесні)) у народному 
середовищі могли перетворюватися на фольклорні формули, що породжували нові сюжети.
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ГЕНЕЗИС И ПУТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВЫШИТЫХ 
ВЕРБАЛЬНО-ИКОНИЧЕСКИХ СЮЖЕТОВ КОН. XIX – СЕР. XX СТ.

Статья посвящена генезису и путям распространения вышитых вербально-визу-
альных сюжетов кон. 19 – сер. 20 века. Делается акцент на том, что печатная схема 
для вышивки крестиком была не единственным источником происхождения эпиграфи-
ческих вышитых изделий. В народной среде печатные образцы (или их элементы) пре-
вращались в фольклорные формулы, которые порождали новые сюжеты. 

Ключевые слова: вербально-иконические сюжеты, генезис, пути распространения, 
трансформация, прототекст.
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EMBROIDERED VERBAL AND VISUAL PLOTS OF THE END OF 19TH – 
THE MID OF 20TH: ORIGIN AND WAYS OF PLOT DISSEMINATION

The article is devoted to the embroidered verbal and visual plots (the end of 19th – the mid 
of 20th) origin and ways of plot dissemination. The author stresses that a printed cross-stitch 
paper was not the only origin of the epigraphic embroidered patterns. Being in folk surround-
ings, print samples (or their elements) transformed into folk formulas, which created new plots. 

Key words: verbal and iconic plots, origin, dissemination ways, transformation, prototext.
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ГРЕЦЬКА МУЗИЧНА ТРАДИЦІЯ: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ

У статті досліджується унікальна і безперервна грецька музична традиція, яка у 
ХХ столітті стає фактором формування національної професійної музичної мови. До-
сліджуються складові грецької традиційної музики: візантійська монодія і фольклор. 
Дається огляд регіональних фольклорних жанрів, зокрема розглядаються критські на-
родні танцювальні і пісенні жанри. На зразках сучасних форм фольклору доводиться 
зв’язок традиції з античною музикою. На прикладі твору сучасного грецького компо-
зитора Д. Капсоменоса показуються широкі можливості для розробки автентичного 
критського фольклорного матеріалу з використанням нових композиторських технік. 

Ключові слова: музична традиція, візантійська монодія, античність, регіональний 
фольклор, критська архаїка, неофольклоризм, постмодернізм.

Новогрецька парадигма є новою для українського музикознавства і нині 
представлена дослідженнями грецького вченого Ліани Харалампіду і декількох 
українських авторів. Основним у вивченні новогрецької музики залишається пи-
тання закономірностей становлення і своєрідності проявів національного стилю. 
Найважливіший фактор формування національної грецької сучасної професійної 
музичної мови – музична традиція – нині вперше в українському музикознавстві 
досліджується окремо як культурно-історичний феномен, який охоплює всі періоди 
існування Грецького етносу.

Після здобуття незалежності у 1832 році перед грецьким народом постало питання 
етнічного самовизначення. Упродовж «темних віків» турецької окупації грецька мова 
і православна релігія допомагали грекам протистояти асиміляції і втраті національної 
ідентичності. Проте, через чотири століття після падіння і фактичного зникнен-
ня Візантії, вони вже не могли усвідомлювати себе візантійцями. Хоча імперський 
еквівалент еллінізму – ромейство (ρωμιοςύνη) для греків і досі є ностальгічним факто-
ром самоусвідомлення, про що свідчить поезія Я.Ріцоса і музика М.Теодоракіса. Так 
само, греки не забувають, що їх предки були засновниками цивілізації і дотепер вважа-
ють себе освітянами континенту.

Нова грецька нація, попри реліктовий стан відразу ж після звільнення сформулю-
вала перспективу розвитку як велику національну ідею. Враховуючи загальновідомий 
і закладений від прадавніх часів ментальний потяг греків до прекрасного, а також 
той факт, що біломармурові давньогрецькі пам’ятки архітектури наразі, перебуваючи 
перед очима, нагадували про прекрасне стародавнє, у пошуках високого у сучаснім 
злиденнім світі греки не могли не покласти свої надії на музику. 

Дивним чином ментальна естетична потреба греків співпадає у ХХ столітті з 
європейським філософським прагненням «спасіння світу» через високе і прекрасне. Хоча, 
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недарма європейці так опікувалися визволенням Греції – вона їм завжди була потрібна у 
якості культурного пращура і джерела ідей. І як міфічна вовчиця врятувала Рим, грецька 
музика, що вже врятувала грецьку ідентичність, нині мала врятувати грецьку свідомість.

 Греки високо цінують професіоналізм, вважаючи професіональне еквівалентом 
мистецького. Опинившись на порозі нової державності і нового етнічного періоду роз-
витку, вони встали перед фактом неймовірних професіональних висот європейського 
музичного мистецтва з одного боку і зовсім іншим власним музичним світом, створю-
ваним і існуючим упродовж віків за місцевими звичаями. Відставання у галузі музики 
було очевидним, хоча б через сусідство Італії, яка стала для Греції першим орієнтиром 
у культурнім розшаруванні балканських країн. 

Визначальною особливістю грецької музики і нині є специфічна монодійна 
національна музична традиція – «μουσική παράδοση», до якої у Греції відносять фоль-
клор і церковну музику. Ці дві складові об’єднує запис у безлінійній нотації1, зв’язок з 
традиційними практичними формами музикування, глибоке історичне коріння. Точний 
зміст, який греки вкладають у слово традиція пояснюється дієсловом παραδίδω (пере-
даю), що свідчить про безперервність передавання форм народного і церковного музи-
кування від покоління до покоління виконавців.

М. Маврoїдіс у “Введенні у грецьку традиційну музику” пояснює, що “Грецька 
традиційна музика представлена на двох рівнях: як фольклор, що є загальним про-
явом народного мистецтва, і як візантійська музика, що являє собою музику Східної 
православної церкви, створену конкретними мистецькими особистостями – поетами і 
композиторами” [2,4-5].

Натомість, антична музична культура Еллади до цієї традиції не включена, попри 
відомі факти, які підтверджують присутність у деяких нанішніх фольклорних жанрах 
характерних рис, притаманних мистецтву давньої Греції. Найдавніша у європейській 
історії, ця традиція тривалий час вважалась втраченою за винятком кількох коротких 
артефактів. У ХХ столітті вона несподівано «повертається» до сучасників, передусім, 
завдяки відкриттям швейцарського етнічного музикознавця Самюеля Бо-Бові [7-10]. 
Досліджуючи архаїчний фольклор регіону Додеканіса (Дванадцяти островів), вчений 
звернув увагу на п’ятнадцятискладові структури локальних пісенних жанрів, які мож-
на також знайти у літературних і драматургічних пам’ятках епохи античності. Думку 
про збереження у сучасних фольклорних формах давньогрецьких ритмічних формул 
підтримує також вчений Т.Георгіадіс. Вивчення зв’язків Візантії з мистецтвом анти-
чності нині є одним з напрямків грецького і світового музикознавства. Зокрема вони є 
полем дослідження музикознавця К. Роману, яка співпрацює університетами Європи і 
Сполучених штатів Америки.

Крім лінгвістичних ознак античності у архаїчних жанрах грецького фолькло-
ру присутні також характерні ознаки давньогрецького музичного мислення, серед 
яких – діатоніка; сполучення і часткове перехрещення тетрахордів; довільний ладовий 

1 Основними способами запису візантійської музики були екфонічний (до ІV століття) і невмен-
ний. У 1821 році систему було оновлено у напрямку зближення з європейською нотацією. Семи 
звукам звукоряду було дано назви, близькі до західної сольмізації: πΑ, Βου, Γα, Δι, κΕ, Ζω, νΗ (За 
Однотомним словником візантійської музики О. Толіки [5, 67,450,460-463 ] )
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діапазон – амбітус; перехрещування ліній розвитку поспівок мелодії з означенням пев-
ної точки їх перетину – реперкуси, яка є еквівалентом стійкого тону; наявність перехід-
них побудов-модуляцій для поєднання різних рівнів ладу. Зустрічаються у фольклорі і 
мішані лади, які народні музиканти відносять до вільних. Характерна риса тематичних 
структур грецької традиційної музики – тенденція до демонстрації ладового діапазо-
ну – є свід ченням сприйняття ладу як об’єкту музичного мислення. Активне дослі-
дження звукового простору можна розглядати як спільну позицію стародавніх грець-
ких музикантів і багатьох композиторів-новаторів ХХ століття. Така позиція дозволяє 
грецьким композиторам застосовувати аналогію історично віддале них музичних фено-
менів для поєднання звукового світу архаїчного фольклорного матеріалу і елементів 
сучасної композиторської техніки. 

Про безперервність давньогрецької музичної традиції свідчать її тісні зв’язки з ві-
зантійським п обутовим фольклором, збереженим в критських гірських селах, зокре-
ма у жанрах ризитико і акритських піснях. Зв’язки з античними жанрами у силабо-
ритмічній і ладовій структурі мають також і жанри, створені після падіння Візантії, а 
саме – клефтські пісні, танок пентозаліс, критська частівка – мадинада. У фольклорних 
назвах нерідко відображається історія визвольної боротьби. 

Грецький фольклор має риси прадавнього синкретизму, зокрема на рівні зв’язків 
між музикою пісні і танцю у акомпанементі. Важлива частина фольклорної традиції – 
танок – відображений у гліптиці мінойського періоду, розписах Кноського палацу, 
списках Іліади і античних гімнах. Про прадавнє походження свідчить назва і фабула 
танцю «лабіринт», які мають зв’язки з міфологічним сюжетом. Локальні прояви тан-
цювальних жанрів грецьких островів демонструють консервативність процесів пере-
дачі народної традиції від покоління до покоління. 

Візантійський історичний тип грецької музики, який прийшов на зміну античному 
виявився настільки стійким і самобутнім, що буквально затьмарив музичні історич-
ні типи попередніх віків. У Греції термін «візантійська музика» означає традиційну 
музику Православної церкви Східного обряду. Вона історично склалася як особлива 
і цілісна музична система, основою якої є візантійський мелос. Суперечливим є питан-
ня витоків церковної музики – нині існують дві точки зору з цього приводу: «Перша, 
представлена в основному зарубіжними дослідниками, базується на тому, що музика 
ортодоксальної церкви була основана на єврейській синагогальній музиці, яка продо-
вжила свій розвиток у часи Візантії і під дією турецько-арабських впливів, зазнала 
докорінних змін у період Оттоманського панування. Інша точка зору, якої дотриму-
ються здебільшого грецькі музикознавці, засновується на наявності цілісної музичної 
системи гімнів, що спершу використовувала елементи давньогрецької музики, щоб піз-
ніше, у період Візантії, розвинути їх і передати сучасній музичній традиції у майже 
первісному вигляді» [цит. по 12,52]

Як «складну систему з достатньо рухомих елементів, що постійно змінюються (як 
у географічному просторі, так і в історико-часовій площині) і впливають на форму 
прояву всього комплексу» уявляє візантійську музичну культуру Є.Герцман [12, 19]. 

Очевидно, що специфіка географічного розташування Греції і особливості її історії 
дозволили їй стати не тільки нащадком музичних традицій Східної і Західної культур, 
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але поступово взяти на себе роль посередника між ними. Так, псалмоспів, що досяг 
високого рівня розвитку у візантійську епоху, спричинив значний вплив не тільки на но-
вогрецьку музику, але і на музику інших європейських народів, передусім слов’янських 
[15,130]. 

Як зазначає Є.Герцман, церковна музика як один із могутніх засобів, спрямованих 
на поширення християнства, відігравала визначальну роль у музичному житті Візантії. 
При інтенсивнім впливі релігії на усі сфери громадянського і суспільного життя цер-
ковна музика вийшла за межі церков і монастирів і стала активно впроваджуватись у 
середовище суспільного і домашнього музикування [12, 9].

Таким чином візантійська музика і грецький фольклор візантійських часів склали-
ся у єдину традицію. При цьому недоторканість одноголосного стилю, який підтримує 
православна церква, певним чином сприяє консервації монодійного устрою фольклору. 
Однак, таке збереження основної якості народної музики не позбавляє її можливості 
збагачення новими жанровими різновидами і образними ознаками, регіональними осо-
бливостями і історичними типами.

Хід історичного розвитку призвів до нерівномірності впливів на розвиток грець-
кого музичного мистецтва. Упродовж усього періоду оттоманського володарювання 
грецька культура знаходилася у трьох основних сферах впливу – турецької, латинської 
і грецької. У часи правління Венеції Крит і архіпелаг Іонійських островів, які зна-
чно пізніше підпали під турецьке правління, на деякий час долучились до «західного» 
типу розвитку музики. Центральна Греція зазнавала турецьких впливів, діячі науки та 
мистецтва грецької частини населення зосередилися у прилеглому до патріархії районі 
Константинополя – Фанарі. 

Не у меншій мірі, ніж історичне минуле, географічне розташування Греції, бага-
то у чому визначило багатоманітність регіональної палітри її нинішньої традиційної 
і професійної музичної культури. У музиці Греції поєднуються регіональні компо-
ненти: східний, середземноморський, архаїчний острівний, у якому виокремлюються 
архіпелаг Десяти островів, а також вже згадані архіпелаг Іонічних, чи, як його ще на-
зивають – Семи островів і Крит. У материковому музичному мистецтві Греції мають 
суттєві регіональні відмінності центральна частина – Аттика й півострів Пеллопонес, 
північно-західні райони Македонія та Епір. Якщо у середземноморському грецькому 
фольклорі можна побачити спільність з вірменським, іранським, іракським, турецьким 
традиційним народним мистецтвом, то у традиційному мистецтві Македонії та Епіру 
нерідко проявляються риси, споріднені з фольклором балканських народів. 

Від прадавніх часів бере початок традиційна музика Криту, представлена у різно-
манітних пісенних, танцювальних жанрах і інструментальних жанрах. Однією з голо-
вних функцій критської інструментальної музики є су провід народному танцю, який є 
надзвичайно популярним на Криті і існує також як окремий вид ансамблевого музику-
вання. На ост рові зараз існує близько 200 танцювальних ансамблів. 

Го ловні критські танці мають прадавнє походження. Не виключено, що любов кри-
тян до танцювального мистецтва як народного дійства є не тільки етнічною схильніс-
тю кри тян, але й генетичним проявом, своєрідним відлунням сакральних танців мі-
нойської доби. Адже зображення тан цюристів у Кноській гліптиці можна порівняти 
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з постатями у сакральних позах і з тваринними ідолами. Ритуальним призначенням 
можна пояснити також ім провізований танець з брязканням щитами охо ронців Зевса – 
куритів (хари тів), відомий з міфології.

П’ять основних критських танців: сиртόс, пентозаліс, сіганόс, суста, кастр’янόс, 
мають варіанти виконання, супроводу і назв у різних місцевос тях острову [3]. Глибокий 
внутрішній зміст найпопулярнішого у Греції танцю – сиртόсу – надає йому особливої 
динаміки. Вважається, що цей танок має са кральну природу. Ритуальним походженням 
пояснюється необхідний еле мент сиртосу – поєднання танцюючих покладанням рук 
на плечі сусіда, як це роблять у сучасному ритуалі командної клятви спорт смени перед 
поча тком поєдинку. Специфічним є і основний танцювальний рух сиртосу, в якому 
ноги не крокують, а ковзають, шаркають по землі. Про тягом тисячо літь сиртос був 
невід’ємною частиною сімейних свят, головним з яких греки вважають весілля. На 
весіллях танцюють усі члени родини за віковими і ста тевими групами. Зауважимо, що 
жінки, котрі дотримуються народної тради ції, танцюють тільки на домашніх святах, а 
публічно танок виконується тільки чоловіками.

Драматична історія Криту, невпинно пов’язана з боротьбою проти окупантів, поро-
дила специфічний різновид чоловічого народного танцю – військовий танок пентозáліс 
(ο πεντοζάλης) У опублікованому 1996 року посібнику “Повний курс навчання на крит-
ській лірі” [3, 52], Ян ніс Бухалакіс пише, що цей танцювальний жанр виник на Криті 
у часи п’ятої хвилі національно-визвольного повстання проти турецького понево лення 
(1769 рік). Звідси його назва, що походить від слів “п’ять кроків”. Я. Бу халакіс на-
водить декілька прикладів лірного супроводу пентозаліса. За легендою, виникнення 
пентозаліса було відгуком на загибель керманича по встання 1769 року, народного мит-
ця Янніса Даскалоянніса, і розвивало створену їм музичну ідею. Традиційно танок 
має “дванадцять речень”, які символізують дванадцять місцевостей, де розпочалося 
повстання. Пентозалісу прита манний дводольний метр, чергування пружних “барабан-
них” ритмічних фі гурацій з “тріольним” групуванням, а також велика кількість форш-
лагів. У наведеному нижче зразку пентозалісу у візантійській і сучасній нотації впадає 
в око п’ятнадцятискладова структура, яка є архаїчною силабічною ознакою.

Приклад № 1. Критський танок Пентозаліс у записі візантійською нотацією 
І. Панделопулоса [4,58-59]
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Приклад № 2. Критський танок Пентозаліс у обробці А.Альвертіса [13,13-14]

Різновиди пентозалісу – куцабадьянόс, кацібадьянόс, кацабадьянόс. Попри своє вій-
ськове походження пентозаліс може виконуватися на свят ах. 

Жанр, що виник у пізній період турецького “культурного пресу”, свідчить про резис-
тенцію етнічних особливостей, а отже – є ознакою збереження національної ідентичнос-
ті за рахунок рішучого відторгнення чужорідних впливів.

Інший критський танок, сіганόс, вважають танцем духовного відро дження. Його різ-
новидом є “лабіринт” – танок Тезея, пов’язаний з його критським подвигом, який згадує 
Гомер [12, XIX, 590-610; 25, 22]. Танок має глибоко філософський підтекст, пов’я заний із 
сим волікою життя і смерті, потойбічним життям, шляхом пізнання. У посібнику Я. Буха-
лакіса знаходимо ду мку про древнє походження танцю сіганóс: “Це – перший критський 
танок, що підтверджує простота його танцювальних рухів і обмежений звуковий діапа-
зон у музиці супроводу” [3, 46].

Найшвидший з критських танців – кастр’янόс, що є одним з різнови дів сіганосу, 
називають танцем свободи і пов’язують його ви ник нення з періодом набігів на Крит 
сарацинів.

Особливе місце серед творів, в яких розробка фольклорної тематики критської му-
зичної традиції підіймається на сучасний професійний рівень, посідає фортепі анна сюїта 
Критські землі1 Д. Капсоменоса, опублікована у 1986 році у Афінах. Виразно розкрили-
ся у творі як індивідуальність, так і етнічна приналежність композитора, який пройшов 
шлях від народного музики гірського селища до продовжувача ідей неоавангардистських 
кіл Болоньї і Флоренції. За формою і технікою ви кладу музичного матеріалу фортепіанна 
сюїта Критські землі відповідає як нефольклорним так і постмодерністським європейсь-
ким тенденціям.

Епіграфом до твору композитор узяв уривок із поеми Костаса Хіота кіса:
«Нема на острові прадавніх мавок,
що наші голови прикрасили б вінками,
і світлом місяця шляхи самотні сяють,
там, де відкрилася душа його
бурхливим полум’ям
байраків:
“СВОБОДА, АБО СМЕРТЬ ”»

1 Καψωμένος Δ. “Κρητικά χώματα”. Σειρά για πιάνο σε πέντε μέρη. – Αθήνα: Ένοση καθηγητών, 1986. – 36 σ.
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Гасло “Свобода або смерть” було поширене на Криті у часи повстання 1886 року 
[11, 174-5]. Патріотично піднесені рядки епіграфу підкреслюють громадянську позицію 
автора сюїти – у минулому учасника народного Опору.

Сюїта Критські землі складається із п’яти частин. Образно-стильо вими прототипа-
ми кожної з частин є найбільш типові критські фольклорні жанри. Три частини – перша, 
третя і п’ята – мають танцювальний характер, інші дві – друга та четверта – написані на 
основі традиційних пісень Криту:

1. Συρτός Αλικιανιότης (Сиртос Алікіаноський)
2. Τραγούδι τού βουνού (Пісня гори)
3. Λεβέντικος χορός (Молодечий танок)
4. Аγριμόστρατο (Овеча стежина)
5. Μεσαρίτικο (Месаритський танок) 2

У цьому циклі представлені типові жанри критського фольклору: танці – сиртос, 
леведікос та месаритико, критська народна пісня, а також локальний жанр «голоси при-
роди». Композитор виявляє філігранну майстерність у відтворенні мотивної структури 
критського мелосу, у відображенні засобами фортепіанної фактури гетерофонії народно-
го інструментального багатоголосся. При цьому мовна стилістика сюїти пов’язана вод-
ночас і з вільною серійною манерою, яка виявляється передусім у тяжінні до дванадця-
титонової організації горизонталі та вертикалі.

Усупереч тому, що цитування фольклорних тем є нетиповим для творів Д. Капсо-
меноса, він будує п’яту частину сюїти – Аγριμόστρατο (Овеча стежина) на матеріалі 
критської народної пісні Αγρίμια κι΄ αγριμάκια μού (Худоба, худобонька3 моя). Мелодія цієї 
пісні має відчутну інтонаційну подібність до Епітафії (Пісні) Секіла4, датованої Першим 
століттям Нової ери. 

Приклад № 3. Д. Капсоменос Сюїта “Критські землі”, Четверта частина “Овеча сте-
жина”, 1–8 такти 5.

2 У оркестровому викладі, під назвами Танок в апельсиновому гаю, Голоси гори, Танок парубків 
музичний матеріал перших трьох частин Критських земель увійшов до Симфонічної сюїти Д. Кап-
соменоса.
3 Точний переклад іменника αγριμάκια – молодняк худоби.
4 Кам’яна стела, на якій викарбуваний нотний текст епітафії, знаходиться у музеї Копенгагену. 
Транскрипцію епітафії у лінійнім нотнім записі надає Джованні Комотті [4, 114].
5 Див. виноску № 1



42

 
Приклади № 4-5“Епітафія Секілόса”: антична нотація і сучасна транскрипція 

(за виданням Comotti G. “La musica nella cultura greca e romana” [11, 114].

Д. Капсоменос варіативно розвиває тему пісні, створюючи ліричну пейзажну кар-
тину. В останньому розділі п’єси імітується ніжний передзвін дзвіночків овечої отари. 
Композитор своєрідно підкреслює спорідненість критської пісні з її античним музичним 
«пращуром», додаючи супроводжуючий голос, що рухається по ступенях висхідного те-
трахорду. Опорні інтервали квінти та кварти, які утворюються у двоголоссі, надають 
музиці Овечої стежини ще більшу подібність до Пісні Секіла.

Реліктовий стан критської фольклорної традиції для європейської музики є унікаль-
ним феноменом. З іншого погляду, реліктові ознаки острівних культурних традицій, 
зокрема, середземноморської, можна вважати типовою етногенетичною тенденцією. У 
музичному фольклорі грецьких архіпелагів – Семи і Дванадцяти островів, Косу, Кіпру та 
інших дотепер збереглися деякі характерні риси давньогрецької музики, опис яких мож-
на знайти у працях древніх теоретиків, а також у літературних пам’ятках. І якщо упро-
довж тривалого часу вважалось, що антична музика безповоротно зникла, дослідження 
грецького фольклору, як бачимо, спростовують цю поширену думку. Таким чином спіль-
ність пісенної традиційної музики грецьких островів з давньогрецькою може простежу-
ватись не тільки у спільності силабічних структур, яку доводив С. Бо-Бові [8,10], а і у 
основних ознаках ладової і ритмічної організації мелосу.

Сюїта Димітріса Капсоменоса Критські землі у сучасних оригінальних звучаннях 
відображає типові риси критської традиційної музики. Композитор підкреслює архаїчну 
спе цифіку її ладової системи. При цьому матеріал фольклорних першоджерел збагачу-
ється за рахунок викорис тання технічних засобів ранніх поліфонічних форм і принципів 
нової композиторської техніки. Сюїта викликає окремі асоціації з античною музикою, 
подібність до якої деяких зразків критського фольклору, принаймні згідно з інформа-
цією, відомою зі збережених до на шого часу першоджерел і теоретичних трактатів, до-
сить імовірна. Стильові константи сюїти Критські землі – монодійність і мода ль ність 
породжують своєрі дне вирішення твору, яке сприяє вті ленню різноманітних образних 
станів, надаючи твору класичної стрункості і рівноваги. Можна зробити висновок, що 
тип розвитку матеріалу, мальовнича картинність твору близькі до “ілюзорного симфоніз-
му”, як охарактеризував увертюри М. Глінки та програмність деяких творів російських 
композиторів Б. Асаф’єв. Поряд із цим підкреслення у “Критських землях” остінатності 
як типу розгортання архаїчного матеріалу нагадує фольклорні твори І. Стравінського.
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Сюїта Критські землі була значним творчим здобутком Д. Капсоменоса. Її можна 
поставити поряд з фольклорними сюїтами Дж. Енеску, Я. Папаіоанну, Н. Скалкотаса, 
М.Лисенка, І. Шамо, Л. Колодуба та інших композиторів ХХ століття 1. Твір отримав 
теплі відгуки музичних критиків. У вступі до першого видання, здійсненого 1986 році 
Афінською спілкою професорів музики, го лова спілки Афанасій Коккінос писав: “Твор-
чий талант і неспокійний дух його, разом з істинно критською душею, не дозволяють 
йому взяти готові критські мотиви і аранжувати їх, гармонізуючи, – звичайний шлях, 
який задовольнив би інших грецьких компо зиторів. Він розправляє крила натхнення і 
створює свої власні самобутні мелодії, виявляючи майстерну техніку, збагачуючи їх 
оригінальним роз витком і гармонією, що їх доповнює” 2. Як підтверджує оцінка, яку дав 
сюїті Критські землі А. Коккінос, Д. Капсоменос обрав саме цей шлях. Імпровізацій-
ність народного музикування у професійнім творі композитора замінюється глибинним 
теоретичним знанням тонких структур народної музики. Про усвідомлення непересічно-
го значення сюїти Критські землі для новогрецької музики свідчить створення компози-
тором оркестрової версії трьох її частин.

У ХХ столітті фольклорні танцювальні жанри, у тому числі їх архаїчні різновиди, 
привертають увагу грецьких композиторів особливим ладовим устроєм і ритмічними 
формулами. Згадані та інші архаїчні ознаки повсякчас присутні у новогрецькій фор-
тепіанній музиці. Дослідницька робота у фольклорних архівах стає для новогрецьких 
композиторів продовженням європейської освіти. У творах Я. Константинідіса, Я. Ксе-
накіса, Н.Скалкотаса Д. Капсоменоса і Т. Харидіса так само тісно переплетені архаїчні 
автентичні риси і авторський тематизм. Їх зв’язок з античною традицією проявляється у 
органічній єдності з фольклорною і візантійською на рівні відчуття ладу, як прообразу 
світового порядку і гармонії. 
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ГРЕЧЕСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ТРАДИЦИЯ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 
В статье исследуется уникальная и непрерывная музыкальная традиция, которая 

в ХХ веке становится фактором формирования национального профессионального 
музыкального языка. Исследуются составляющие греческой традиционной музыки: ви-
зантийская монодия и фольклор. Дается характеристика региональных фольклорных 
жанров, в частности рассматриваются критские народные танцевальные и песенные 
жанры. На примерах современных форм фольклора доказывается связь традиции с 
античной музыкой. На примере произведения современного греческого композитора 
Д. Капсоменоса показываются широкие возможности для разработки автентичного 
критского фольклорного материала с использованием новых композиторских техник.

Ключевые слова: музыкальная традиция, византийская монодия, античность, 
региональный фактор, критская архаика, неофольклоризм, постмодернизм. 
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GREEK FOLK TRADITIONAL AND ANTIQUE MUSIC.
This article investigates the unique and continuous Greek music tradition, which in the XX 

century became the national professional music language’s main development factor. Segments 
of the Greek traditional music are studied as well: Byzantine church monody and monadic 
folklore. We next investigate the multiplicity of the regional genera, among them Cretan folk 
dancing and song genera. The examples from the contemporary folklore of Crete are substan-
tiating the links between Greek folk traditional and antique music. The varied possibilities for 
the development of the Cretan authentic folk substance with the contemporary technique which 
the composition had explored are illustrated by the characteristic folk piano piece of the con-
temporary Cretan composer Dimitri Kapsomenos.

Key words: music tradition, Byzantine church monody, antique music, Cretan archaic folk-
lore, neo-folklorist, post-modernist. 
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THE PECULIARITIES OF DIALOGICAL PREDICATION IN G.B. SHAW’S 
CONVERSATIONAL DRAMAS 

Dialogical speech prepares especially favorable opportunities for predicative hierarchy 
as the basis of textual integration promoted with the gradation of abstractedness (in particu-
lar with the intentions of dramatic cues, the alternatives). These opportunities are used in 
G.B. Shaw’s dramas-discussions where the writer involves rhetoric means at costs of the reduc-
tion of action. The mediating mission of macroscopic implicit predicates provides conditions 
for textual unity with references to abstractions as the background of scenic disputes with the 
gradual disclosure of problem. 

Key words: abstraction, gradation, macroscopic predicate, motif, mediation, alternative. 

Introduction. It has already been shown that the gradation of predicates according to their 
abstractedness contributes essentially to the formation of predicative hierarchy and subsequent-
ly to textual integration in prose [4]. In a lyrical verse it is the thorough predication that be-
comes the decisive integrative power [5]. Especially favorable conditions for the predication’s 
integrative mission are to be traced in drama where textual unity is especially stressed. Such are 
the schemes of dramatic work elaborated by G. Freitag with the transformation of Aristotle’s 
principal moments [1: 140-154]. It is the stable sequence of confl ict – collisions (peripethy) – 
crisis – recognition (anagnosis) – catastrophe – pathos (with the ensuing catharsis) that will 
become the constant crucial points of any dramatic textual entity. These moments demonstrate 
movement from initial collision to culmination as the obligatory prerequisite of textual integra-
tion. The conditions of dramatic unity as such promote the formation of predicative hierarchy. 
It is already the chain of collisions that becomes similar to a typical rhetoric confutation that is 
of conjectures and their refutation. 

In its turn conversational speech that prevails in drama furthers textual entirety already 
due to the incompleteness of each utterance taken as a cue and presupposing its continuation 
within the fl ow of dialogue. The location of cues, in particular their authorization between 
protagonist and antagonist discloses the intentional load of utterances as the modal parameter 
of speech that presupposes abstraction of purpose. Location (authorization in particular) is 
therefore only the outer form of the dependence between dictum & modus of speech. Each 
intention (as well as modality in general) is a kind of abstraction; therefore location as such 
furthers the formation of predicative hierarchy. In drama intentions obtain favorable conditions 
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for their revelation, and it becomes the essential force of the prevalence and preference of ab-
stractions. Besides, each dialogue presupposes situation as a typical generalization of interper-
sonal collisions of the dramatis personae. Such situational nature of dialogical communicative 
speech becomes additional force that promotes abstraction and the formation of macroscopic 
predicates uniting text. 

Main body. An interesting case of the use of predicative hierarchy within a scenic dialogue 
is to be found in the plays of G.B. Shaw. It is generally acknowledged that “the introduction 
of a discussion in drama has been Shaw’s contribution to the dramatic art” [1: 294] where the 
playwright followed the attempt in H. Ibsen’s “Puppet’s House”. Besides, in the last years of 
the life the writer has left a valuable confession: “The art of all artistic literature, be it produced 
for stage, for cinema or for bookshelves, is always the art of narration” [3: 580]. It follows 
from here that in reality drama could be regarded by him as a rhetoric object. In its turn, the 
dialogical contest with their alternatives enables predicative gradation and gradual display of 
predication that builds up the respective hierarchy. The key moment in such hierarchy would be 
the mediation between the predicates of lesser and greater degrees of abstraction. Macroscopic 
predicate turns out to be a motif indicating the principal confl ict. 

One can here refer to still one common point with narrative devices. It is the stressed 
detail that acquires the function of a macroscopic predicate. Such disposal comes back still 
to Dostoyevsky who in its turn referred to E. Poe as the substantiation of fantastic images [2: 
336 – 337]. This experience of narration gains another meaning under the conditions of dia-
logic communicative speech. One adds here also the Rembrandt’s light that imparts to an image 
an apparition’s verve [2: 348]. Stull more important is the fact that such detailed predicates 
are introduced within the cues of ideologically loaded persons (as is again the case with Dos-
toyevsky) that return to the personifi ed allegorical abstractions of miracles. These predicative 
details fulfi ll the meditative mission in the formation of predicates’ hierarchy while referring to 
more general implicit abstractions. Within the contestation such details become the conjectures 
suggested and disputed within confutation as the principal form of the confl ict’s development, 
co that the conversational alternatives build up a staircase of predicates’ abstractions. 

Such ordinary rhetoric means are involved in drama still due to a particular writer’s posi-
tion: Shaw criticized ideals as the background for dramatic play. “Ideals” are said to grow from 
masks made up to conceal the real state of affairs and therefore to impart deceit to the play [1: 
287]. While rejecting “the criteria that become perfectly abstract” [1: 289] the writer had to 
hold at returning to the allegorical dramatic schemes, to parables and fables. Meanwhile the 
refusal from “ideals” made the writer turn to the ancient scenic miracles. As far as one denies 
the regulation of the behavior with ideal abstractions it leaves the only opportunity of spontane-
ous action where miraculous outer forces replace motivation. The similar process is observable 
at M. Maeterlinck where such transformation gains persuasive outlook. Ideals don’t disappear; 
they are only replaced with other alternative ideals that are sometimes of a doubtful verve. 
Paradoxically while rejecting ideals for their abstractedness Shaw had to turn to abstractions to 
preserve the unity of a dramatic text, and subsequently to restore the ideals. It is ideals that are 
meant as a silent presupposition during scenic discussions. The ideals become implicit (meant 
and not mentioned) arguments substantiating the thesis. 

The common result was the reduction of dramatic action replaced with inexplicable forces’ 
intrusion where conversation becomes the singular moving force without deeds’ consequences. 
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Shaw makes drama paradoxically lose its most essential dramatic quality, that of dramatic 
action. One deals actually with epic dialogue without drama where there are neither deeds 
nor responsibility. One observes only messages on them and the discussion about them. From 
this viewpoint such pieces are of especial interest as the samples of textual integration based 
on the peculiarities of conversation. The result of action’s reduction is the replacement of the 
action with ritual schemes and the return to the obsolete miraculous treatment of events taken 
as something arising from spontaneous fl ow of conversation. Deeds are merely regarded as 
the exemplifi cation of discussion and the respective abstract matters. In its turn the seeming 
spontaneity can be treated also as fatality. Drama endures the same processes of abstraction that 
fairy tale does. First of all it is dramatis personae that become the vehicles of abstraction as the 
representatives of stable masks. 

In particular one would mention the type of a feminine protagonist that prevails in Shaw’s 
dramas. The playwright says about “the revolt of a single clever daughter” [6: 22] that gives the 
source for dramatic confl icts. This abstraction of “triumphant daughter” is recognizable in a se-
ries of the plays: such are not only Blanche (“Widower’s Houses”), but also Vivie (“Mrs. War-
ren’s Profession”), Ann (“Man and Superman”), Ellie (“Heartbreak House”). In broader sense 
one could add here also Mrs. Dubedat (“The Doctor’s Dilemma”) and Joan (“Saint Joan”). 

1. “Widower’s Houses” is a story of a bride Blanche who wishes to make her bride-groom 
Trench convenient and obedient person. Meanwhile the person that makes Trench return (after 
his refusal to receive money from Blanche’s father and temporary disruption) is Lickcheese 
who acts as a mask of a magic assistant from a fairy tale (resembling some biographic peculiar-
ities of a Cat with Shoes) or of a cunning servant from ancient Roman comedy. It is Lickcheese 
that manages to solve the tension of the 2d act. The terminal collision of the act is expressed in 
the dialogue betweem ther daughter and the father Blanche – Sartorius. B: I don’t want to marry 
a fool. S: Then you will have to take a husband over thirty, Blanche. There arises the alternative 
WISDOM vs. AGE from the exchange of opinion that represents a pair of macroscopic implicit 
predicates to be dealt with. 

The decisive step of dissolving the tension is undertaken in the dialogue Trench – Lick-
cheese. L.: […] Are you still on for marrying Miss Blanche if she’s agreeable? T. (shortly): I 
don’t know that I am (Sartorius rises indignantly). L.: Easy one moment, Mr. Sartorius. (To 
Trench) Come, Dr. Trench, you say that you don’t know that you are. But do you know that you 
ain’t? That’s what we want to know. T. (sulkily): I won’t have the relations between Miss Sarto-
rius and myself part of a bargain. (3). The mediating mission of Lickcheese is just the interplay 
between the predicates AGREEMENT & LACK OF REFUSAL. The absence of knowledge 
about the agreement is not the same as the disagreement. The actual agreement is confi rmed in 
negative way with giving up the opposites. Such interplay of negations enables coming to the 
desirable solution. 

2. “Mrs. Warren’s Profession” retells a love story between Vivie and Frank. This ends with 
Frank’s rival Crofts disclosing the mystery as the terminal means: the bridegroom is in real-
ity the illegal brother and son of the same mother. The disclosure entails also the disruption 
between mother and daughter who becomes an independent person. One detects here the overt 
melodramatic motifs of disclosed mysteries, those of the origin and of the richness’ sources. 
Meanwhile these fatal messages are prepared with conversational means. The gradation of 
collisions leading to catastrophe begins with the allusion to some mysterious obstacles for the 
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marriage clarifi ed later by Crofts. Mrs. Warren: If your girl wants to get married no good can 
come of keeping her unmarried. Rev. Samuel (astounded): But married to him! – your daughter 
to my son! Only think: it’s impossible. Crofts: Of course it’s impossible. Don’t be a fool, Kitty. 
(2). The implicit predicate TABOO is thus introduced as the mediating abstraction that serves 
as the device of transition. 

The situation is aggravated from another side as the confrontation between mother and 
daughter takes place in the dialogue Vivie – Mrs. Warren. V.: Do you think my way of life would 
suit you? I doubt. W.: Your way of life. What do you mean? V. (cutting a page of her book with 
the paper knife on her chatelaine): Has it really never occurred to you, mother, that I have a way 
of life like other people? (2). Here still another implicit abstraction MODUS VIVENDI appears 
that reveals the inner divergence coming to disruption. In its turn the last scene of disruption 
is preceded with the dialogue of a seeming concord between Vivie – Crofts. V.: I have shared 
profi ts with you; and I have admitted you just now to the familiarity of knowing what I think 
of you. C. (with serious friendliness): To be sure you did. You won’t fi nd me a bad sort: I don’t 
go in for being superfi ne intellectually; but I’ve plenty of honest human feeling; and the old 
Crofts breed comes out in a sort of instinctive hatred of anything low, in which I’m sure you 
will sympathize with me. (3) Here a very meaningful interplay of the intentions’ abstractions is 
to be traced where the predicates are differently conceived by the partners: FAMILIARITY is 
in Crofts’ imagination identifi ed with SYMPATHY. The effect of cognitive dissonance ensues 
that leads to catastrophe. 

3. Still another sample of the so called well-made play is to be found in “The Doctor’s 
Dilemma” in spite of all its polemical verve. All fi ve acts display the gradual confi rmation of 
the protagonist Mrs. Dubedat who pleads for cure for her husband painter Louis. The antagonist 
Dr. Ridgeon prefers to kill the husband with the intention of marrying the newly-created wid-
ow. The fi nal makes him stupefi ed and disappointed with the message that actually this widow 
has already managed to marry again. The crime is committed in vain, and it imparts black hu-
mor to the whole. It is Mrs. Dubedat who conquers with her simple and timely taken decision. 

Such real production contradicts to the preface’s extensive declarations where the author 
aims at describing medical superstitions (in the way of the famous Moliere’s “The Pretended 
Patient”). The action is reduced to the process of an illness’s unsuccessful treatment that is to 
serve as the illustration for preface. Meanwhile it only conceals the real events taking place 
beyond the surface of discussions and expressed intentions. There are a lot of utterances that 
have nothing to do with the real fl ow of events and the situation of dramatis personae. Such 
commonplaces look like quotations of some oracle and acquire the properties of proverbial ex-
pression. In particular they belong to Sir Patrick who performs the function of a typical scenic 
commentator (raisonneur) whose cues turn out to be fortuitous. For example, he asserts: “All 
professions are conspiracies against the laity”. Meanwhile the doctor’s crime fails as the aims 
remain unattained. 

Vice versa of importance are the seemingly unimportant utterances of the chief protagonist 
and antagonist. In the end of the 3-d act a very meaningful conversation takes place between 
Jennifer Dubedat and Colenso Ridgeon. R.: […] I hope this will be a lasting friendship. D.: 
It will. My friendships end only with death. R.: Death ends everything, does it? Good-bye. 
(3). The meaning of the abstract predicate DEATH is conceived in absolutely contrary ways. 
From the doctor’s side it goes about the preponderant murder, and he makes an allusion to his 
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intentions. Jennifer actually warns her partner for the consequences. The concealed meaning-
fulness of cues with their implicit contents becomes still more obvious after the death in the end 
if 4-th act. D.: […] I felt that I must shake hands with his friends once before we part today. […] 
R.: Good-bye (He offers his hand). D. (drawing back with gentle majesty): I said his friends, 
Sir Colenso. […] (4). It ensues from the scene that the doctor is no more FRIEND, he becomes 
FIEND. This has already designated the failure of the just committed medical murder. Actually 
the scene can be regarded as the turning point of the drama. 

The elucidation of the catastrophe takes place after the meeting at the exhibition of Louis’ 
pictures. The doctor confessed his crime and receives the disappointing explanation in the 
dialogue between Jennifer (the former widow Dubedat) and Ridgeon where the truth becomes 
disclosed. Jennifer: […] I know quite well that you did not like Louis; but it is not your fault: 
you don’t understand: that’s all. […] He was one of the men who know what women know: 
that self-sacrifi ce is vain and cowardly. R.: […] Not when it becomes the food of godhead. J.: 
[…] you are clever enough to puzzle me but not to shake me […] (5). Here the abstract implicit 
predicate VICTIM is introduced to designate the fortuity of doctor’s attempts. His awkward 
justifi cation with reference to GODHEAD presupposes the fi ctitious sublime purposes that 
actually lack. Therefore a typical theatrical surprise terminates the whole ruin of doctor’s aspi-
rations. R.: […] I have marked fi ve pictures as sold to me. J.: […] they were all bought in for 
me this morning by my husband. R.: By whom?!!! J.: By my husband. (5). The accomplished 
marriage puts a cross upon doctor’s plans. 

4. The action’s reduction to a mere exemplifi cation of abstract statements is particularly 
demonstrable in “Man and Superman” where all events are merely a wedding tour with conver-
sational contestation of a bridal pair Ann and Tanner. First the dialogue between them comes 
to a seemingly unexpected decision on the departure for this tour (2). The action is interrupted 
with an intermediary visionary scene in hell (3), that is concluded with the decision to marry 
(4). Thus the whole action is to be seen as an extent and complicated scene of the declaration 
of love. The decisive scene here is to demonstrate the feminine inventiveness where the hero-
ine concedes to win her victory in the dialogue Ann – Tanner. A.: Well, I made a mistake: you 
do not love me. T. (seizing her in his arms): It is false: I love you. […] A.: Take care, Jack: if 
anyone comes while we are like this, you will have to marry me. T.: If we two stood now on the 
edge of precipice, I would hold you tight and jump. A. (panting, failing more and more under 
the strain): Jack: Let me go. […] I can’t bear it. T.: Nor I. Let it kill us. A.: Yes: I don’t care. […] 
I have promised to marry Jack. (4). Tanner is here examined as to his attitude towards the risk. 
His resignation to leave Ann in the critical moment of the danger of being caught gives the nec-
essary confi rmation of his intentions. It is the stressed predicate CARE that becomes such ex-
amining tool and refers actually to the abstraction RISK. The behavioral strategy of Ann can be 
defi ned with the concept CONCESSION as the provocative device of her bride’s examination. 

5. “Heartbreak House” tells actually about the choice of a bride-groom for Ellie who is 
invited to visit the house of Captain Shotover by his daughter Mrs. Hushabye and in the course 
of disputation refuses her primary intention of marrying Mangan in favor of the house’s master. 
First it turns out that her sympathetic acquaintance Hector is Hushabye’s husband, and in its 
turn Hushabye copes with trying to persuade Ellie not to marry Mangan as well (act 1). Then 
in the dialogue between Ellie and Mangan the last is set under hypnosis and doesn’t pass this 
examination so that Ellie prefers Shotover (act 2). Besides, the situation becomes complicated 
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with the arrival of a burglar who is captured. The fi nal act brings solution with the bombard-
ment of German airplanes where both the burglar and the unhappy groom perish: it gives an 
overt device of deus ex machina. 

Due to the reduced action the decisions are taken on the ground of arguing the conjectures. 
For example one can refer to the dialogue Mangan – Shotover where the motif off disappoint-
ing fatality is introduced. M.: Who will stop me? S. (emerging): My daughter. (He makes for 
the door leading to the hall). M. (following him): Mrs. Hushabye! Do you mean to say she 
brought me here to break me off? S. (stopping and turning to him): I know nothing more than 
I have seen in her eye. She will break it off. (1). The meaningful predicate BREAK OFF refers 
here to the implicit abstraction DISAPPOINTMENT that serves as the macroscopic predicate 
of the whole action. 

The incommensurability of the pretended bridegroom’s images with reality as the cause 
for disappointment is disclosed in the dialogue Mangan – Ellie that precedes the terminal ex-
amination and disruption. M.: Suppose I go straight to Mrs. Hushabye and tell her that you’re 
in love with her husband. E.: She knows it. M.: You told her! E.: She told me. M. (clutching at 
his bursting temper): Oh, this is a crazy house. Or else I’m going clean off my chump. Is she 
making a swap with you – she to have your husband and you to have hers? E.: Well, you don’t 
want us both, do you? (2). It is the false image of SWAP that misleads Mangan’s conduct who 
remains unable to understand feminine strategy. Still another idiomatic predicate CLEAN OFF 
CHUMP presupposes the abstraction of ESCAPE. Therefore in the next scene the hypnosis 
follows symbolizing Mangan’s defeat. 

In its turn the motif of disappointment as the ruling passion is demonstrated in the dialogue 
Ellie – Shotover. E.: There seems to be nothing real in the world except my father and Shake-
speare. Marcus’s tigers are false; Mr. Mangan’s millions are false; there is nothing really strong 
and true about Hesione but her beautiful black hair; and Lady Utterword’s is too pretty to be 
real. The one thing that was left for me was the Captain’s seventh degree of concentration; 
and that turns out to be – S.: Rum. (3). Constantly taking things in negative Ellie refers to still 
another implicit abstraction of RESIGNATION as a state of mind. Then the play reproduces the 
general motif of broken illusions that the action is reduced to. 

6. The reduced action ad the background for a scenic parable is clearly traceable in “Saint 
Joan”. The play contains the descriptive biography of the heroine where all three fi rst scenes 
are built up according to the laws of miracle. Actually only these scenes concern action, the 
rest being discussions, and the action here is treated as something miraculous. It is miracle that 
is mentioned as the fi rst step to the heroine’s military career: due to the unusual decision she 
becomes affi liated to the army (1). After this initiation the examination follows: Joan guesses 
the Dauphin and recognizes Bluebeard, and then follows the successful imploration of the King 
(2). After this miraculous transformation the decisive argument in favor of the offensive is 
donated as a miracle, that is the change of the wind (3). The demonstration of the antagonists’ 
camp (4) doesn’t exert any essential impact on the action. It is only within the dispute of the 
pretended protagonists that the catastrophe becomes inevitable (5). The crucial point is here the 
contestation between Joan and the King’s adherents. 

The macroscopic predicates aren’t here mentioned but they are meant implicitly: it is 
TREASON that is invisibly present in the decisive 5-th scene, The crucial meaning has the dia-
logue between Joan and Dunois. D.: […] Pluck and impetuosity are good servants in war, but 
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bad masters […] We never know when we are beaten: that is our great fault. J.: You never know 
when you are victorious: that is a worse fault. […] You would have been besieged in Orleans 
still, you and your councils of war, if I had not made you attack. […] D.: I think that God was 
on your side; for I have not forgotten how the wind changed, and how our hearts changed when 
you came; […] and I tell you that your little hour of miracles is over, and that from this time on 
he who plays the war game best will win […] J.: […] your art of war is no use, because your 
knights are no good for real fi ghting. War is only a game to them, like tennis […] do you think 
men that are fi ghting for France and for God will stop to bargain about ransoms, as half your 
knights live by doing? No: they will fi ght to win […] D.: […] But I know Joan: and I see that 
some day she will go ahead when she has only ten men to do the work of a hundred (5). There 
seems to be a contradiction of dream (J.) and rational decision (D.). Meanwhile the seeming 
reasonability turns to become the pretended justifi cation. Joan’s chief argument is not only 
the recollection of miraculous events and the really accomplished deeds. The principal argu-
ments appear with the predicates RANSOM / BARGAIN and GAME that are disputed. The 
knights’ indifference towards the victory is here demonstrated with their playful attitude, where 
the fi ctitious events are taken as the real ones. It all betrays the FALSEHOOD as the implicit 
predicative attribute of the knights’ position. Joan calls those who “fi ght to win” that’s those for 
whom victory becomes the case of EXISTENCE, It becomes the chief argument disclosing the 
cowardice and treason of her opponent. 

7. “Major Barbara” reduces the action to the mere reconciliation between the father Under-
shaft and his rebellious daughter Barbara. The father admonishes his child while concluding 
a bargain with her bridegroom and making him his adherent. Moreover the play reproduces 
the abstraction of prodigal son. 2d act intrudes intermediary episodes of communication with 
diverse representative of the opposite class. This intermezzo gives pretext for converging view-
points in the parlor at the dispute in the fi nal 3d act. 

The fi nal acknowledgement of Barbara attests the resignation in favor for his father: “[…] 
I escaped from the world into a paradise of enthusiasm and prayer and soul saving; but the 
moment our money ran short, it all came back to Bodger: it was he who saved our people: he, 
an the Prince of Darkness, my papa […] Turning our backs on Bodger and Undershaft is turn-
ing our backs on life” (3). The key predicates are here LIFE / WORLD that means REALITY. 
The heroine recognizes the incongruence of her conduct and imagination with truth and yields. 

This confession is preceded with a meaningful conversation between Undershaft and 
Cusins. U.: Do you love the English? C.: No. Every true Englishman detests the English […] 
U.: That is what comes from your gospel of love, is it? C.: May I not love even my father-in-law? 
U.: Who wants your love, man? By what right do you take the liberty of offering it to me? […] 
Pity and love have broken in your hand: forgiveness is still left. C.: No: forgiveness is a beg-
gar’s refuge. I am with you there: we must pay our debts. U.: Well said. (3). He re the decisive 
predicate is DEBTS that refers to the abstraction of DUTY. Thus the behavior becomes ruled 
IN DUE COURSE that’s the bridegroom acknowledges the righteousness of Undershaft who 
displays the contradictions of his opinions. 

8. “Too true to be good” is the story of a burglar converted to become a preacher. While 
pretending to demonstrate the world’s absurdity the play turns to become a typical sample of a 
mediaeval morality piece about a sinner’s transformation. The initial confl ict of the ill daughter 
with her too careful mother is solved with the arrival of a burglar who seduces the heroine to 
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escape from home together with him (act 1). Then the burglar and his assistant (the former 
victim) look like quite decent and respectable persons in other locality (act 2). The fi nal act 
suggests the solution of the confl ict as the refusal from the parents (the burglar turns out to be 
also the preacher’s son while the patient becomes only an instrument for his transformation). 
Such reduced action reproduces the scheme of the fi rst novel of G. Boccaccio’s Decameron as 
that of mediaeval exempla. Motivation is here replaced with the miraculous metamorphoses 
and the action with conversation. 

The scene of seduction is represented with the conversation between the Patient and the 
Burglar. P.: I suppose you said ‘Right you are, Sweetie’ or something vulgar like that. B.: 
Wrong. I said, ‘If that girl had any sense she’d steal the necklace herself’. P.: Oh! This is get-
ting interesting. How could I steal my own necklace? B.: Sell it; and have a glorious spree with 
price. The key predicate is here SPREE. It directs the interested aroused with the unusual pro-
posal. In its turn this predicate is affi liated within more abstract and general notion of LUXURY 
that represents a certain image of life. It betrays the motif of SEDUCTION, spree being its tool. 

Conclusion. One can see that the genuine novelty of Shaw was not the destruction of 
a “well-made play” as it had been proclaimed. The schemes of it are fully employed by the 
author. The real element introduced with the conversational manner of narration is that of epic 
verve imparted to drama. It reveals itself in particular in the reduction of action in favor for 
the development of dialogical alternatives of messages that provide textual unity. One can say 
of parabolic abstractions emerging on the basis of dialogical contestation. Together with the 
abstractions of dramatis personae that bear the functions of masks such ritualistic reduction 
provides textual integration instead of the earlier phantom of action. 
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Діалогічне мовлення містить особливо вдячні можливості для побудови ієрархії 
предикатів як основи інтеграції тексту, що спирається на градації ступенів 
абстрактності (зокрема, інтенції драматичних реплік, їх альтернатив). Ці можливості 
використовувалися Дж. Б. Шоу в драмах-дискусіях, де письменник залучав риторичні за-
соби коштом редукції дії. Посередницька місія імпліцитних макропредикатів забезпечує 
умови для єдності тексту через відсилання до абстракцій як основи сценічних диспутів 
та поступового розкриття проблеми. 
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Диалогическая речь раскрывает особенно благоприятные возможности для по-
строения иерархии предикатов как основы интеграции текста, основанной на града-
циях степени абстрактности (в частности, интенций драматических реплик, их аль-
тернатив). Эти возможности использовались Дж. Б. Шоу в драмах-дискуссиях, где пи-
сатель привлекал риторические средства за счет редукции действия. Посредническая 
миссия имплицитных макропредикатов обеспечивает условия для единства текста че-
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ПОЕТОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ХУДОЖНЬОГО ДИСКУРСУ 
В НАРАТОЛОГІЧНІЙ ПЕРСПЕКТИВІ

Наукова панорама дослідження поняття дискурсу в новітньому літературознавстві 
свідчить про значну варіативність, різноманітні можливості вирішення і деталізації 
відповідно до обраного методологічного підходу та значною мірою зумовлюється спе-
цифікою художнього тексту. Філософсько-філологічна складність концепту “художній 
дискурс” переконливо доведена численними дослідницькими підходами, диференціацією 
чи синтезом різних аспектів у сприйманні цієї категорії. Одна з теоретичних перспек-
тив її вивчення пов’язується з наратологічними підходами у літературознавстві. 

Ключові слова: художній дискурс, наратив, наратор, комунікативний простір, на-
ративна типологія.

 
Складність концепту “художній дискурс” переконливо засвідчена численними дослід-

ницькими підходами, диференціацією чи синтезом лінгвістичних та літературознавчих 
аспектів у сприйманні цієї категорії. Філологічна матриця цього поняття може мати зна-
чну кількість тлумачень. Одна з теоретичних перспектив пов’язується з наратологічними 
підходами у літературознавстві. Через наративну конфігурацію стає можливою деталізація 
індивідуально-естетичного бачення та розуміння світу, його художня репрезентація. Ціліс-
ний ланцюг “інтенція – презентація – рецепція – інтерпретація” в призмі наратологічного 
підходу набуває своєрідного комунікативно-персоналізованого вирішення. 

Теоретична концептуалізація дискурсу в новітньому літературознавстві набуває 
щоразу іншого вирішення, деталізується відповідно до обраного методологічного під-
ходу та значною мірою зумовлюється специфікою художнього тексту (якщо парадигма 
дослідження “вписується” у художній масив). Науково-дослідницька історія дискурсу 
пов’язана з ідеями та пропозиціями авторитетних філософів, лінгвістів, літературознав-
ців (З. Харріс, Ю. Габермас, Е. Беневіст, Т. ван Дейк, А. Греймас, П. Серіо, Ж. Курте, 
Р. Богранд, Л. Гренобл, У. Мейнхоф та ін.), диференційована за певними підходами до 
вивчення (прагматичний, етнографічний, когнітивний, функціональний, наратологічний, 
критичний дискурсний аналіз). Зокрема, з точки зору наратологічного підходу ключови-
ми аспектами дослідження дискурсу є його комунікативна домінанта, відмінності між 
літературними та нелітературними текстами, а також жанрова специфіка літературного 
тексту (позиція обґрунтована у працях Яна Іфверсена). Природа художнього наративу 
становить досить продуктивний об’єкт наукового інтересу, отож потребує уважного ви-
вчення на теоретичному рівні літературознавства. 

Основні принципи наратології Ж. Женетта досить часто підтверджують слушність 
активованого дослідником поняття “запаморочення”, семантика якого дає можливість 
поступово приєднати різні площини існування культурних феноменів до методологіч-
ної траєкторії їх пізнання та осмислення (особливості та базові закони функціонування 
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мови, літератури, позалітературного простору). Літературний твір у контексті дослідження 
художнього дискурсу позиціонується як необхідна основа реалізації естетичної комуніка-
ції. Попри деякі відмінності щодо розуміння його смислотворчості чи смисловідтворю-
ваності, його функціонального призначення, незмінним є сприймання літературно-худож-
нього твору як чинника гармонійного індивідуально-психологічного впізнавання особис-
тості за посередництва тексту. На переконання Р. Барта, “текст безпосередньо пов’язаний із 
задоволенням, він є задоволенням без почування відчуженості” [1: 495]. У наратологічній 
дискусії обстоюють право на вичерпність аналізу тексту прихильники суто наративного 
напряму, який зосереджує увагу на макрокомунікативному рівні літературного тексту і ви-
являє складноорганізовані ієрархічні системи з наявними парами відправника та отриму-
вача інформації, та дискурсивного напряму, предметом вивчення якого є “світ описуваний 
і цитований” [9: 72]. Однак за межі сумнівів винесена діалогічна та комунікативна сутність 
самого літературного твору як центру художнього дискурсу. 

У розрізненні стратегій самовияву наратора виявляється його змістотворча роль. 
Якщо наратор полишає точку зору на описуваний світ як відсторонений деміургічний 
творець і стає персонажем, близьким до інших чи одним серед інших, то він здобуває 
можливість побачити, зрозуміти й оцінити персонажів та події зсередини, у форматі 
внутрішньої фокалізації. Така форма втілення наратора дає змогу поєднати різні часові 
плани, а далі – реалізувати достатньо складні мовленнєві розповідні чи оповідні кон-
струкції. На думку Ю. Манна, в тексті слід знаходити експліцитного автора, який вжив-
люється у дієгетичну площину твору і виявляється двояко: у рефлексіях та коментарях. 
Дослідник уважає, що призначенням “рефлексії” у тексті – “генералізувати приватне, 
звести до нього життєві та літературні паралелі, знайти зображуваному місце в загальній 
картині світу”, натомість “коментар” – “пояснює та аналізує мистецьку сторону твору і 
містить режисерські зауваги, щодо розвитку сюжету, розподілення матеріалу по розді-
лах. Часто це розлогий естетичний екскурс про очікувану реакцію публіки, різні подро-
биці письменницької кухні” [8: 9]. Таким чином, обидві функціональні площини твору 
покликані синтезувати відчутні та реальні атрибути зовнішньоописового світу з уявними 
аспектами втілення його у внутрішньому просторі тексту. На основі категорій голосу та 
дихотомії модусів оповіді наративні форми поділяються на “панорамний огляд, драма-
тизованого оповідача, драматизовану свідомість, чисту драму” [9: 59]. Тут зауважуємо 
тяжіння класифікації до потреб візуального подання тексту, до конкретного впізнавання 
зображеного і відокремлення його від решти Umwelt (-у). Для цього вводиться поняття 
голосу, який дасть можливість розташувати текстові рівні згідно із їх персональними 
характеристиками, а згодом – персоналізувати художній дискурс загалом. 

Досить продуктивною для дослідження наративно-дискурсивної природи художньо-
го тексту видається класифікація наративних типів за критеріями оповідної перспективи 
та граматичної форми. Отже, виділяються чотири типи наративної організації твору: “1) 
внутрішня перспектива + Ich-form – персонаж від першої особи розповідає історію, в 
якій сам бере участь; 2) внутрішня перспектива + Er-form – персонаж від третьої особи 
“розповідає” історію, учасником якої він є (тобто розповідь від третьої особи подається 
через сприйняття однієї з дійових осіб); 3) зовнішня перспектива + Ich-form – оповідач 
використовує граматичну форму першої особи, щоби розповісти історію, в якій він сам 
не бере участі; 4) зовнішня перспектива + Er-form – так звана позиція “олімпійця”, де 



56

наратор у третій особі розповідає історію, в якій сам виступає дійовою особою” [9: 63-
64]. Основою класифікації наративних типів Ж. Женетта є запропонована ним категорія 
парадигматичного читання, “при якому послідовність оповіді відіграє другорядну роль 
порівняно зі стосунками гомології, – тобто гармонійного, вертикального прочитання, на 
двох чи більше регістрах, при якому починається подвоєння тексту” [4: 381]. Розщеплен-
ня світу на відображуваний та описаний дало літературознавцеві змогу ввести в термі-
нологічний обіг поняття гетеродієгетичного та гомодієгетичного нараторів в екстрадієге-
тичній ситуації, а також гетеродієгетичного та гомодієгетичного нараторів в інтрадієге-
тичній ситуації. Таким чином текстова площина літературного твору увібрала атрибуцію 
зовнішньоописового плану та формальний спосіб свого існування на граматичному та 
мовленнєвому рівнях художнього дискурсу. 

Традиційно присутність наратора в тексті трактується як самостійний вияв чи ком-
бінація вияву кількох основних варіантів: як безпосередній внутрішній монолог, як ар-
тикульована форма “я-оповідання” і її різновид “односторонній діалог” (термін І. Дени-
сюка) або як виклад від 3-ої особи. Кожна викладова форма відзначається характерними 
для неї ознаками. Так, атрибутами безпосереднього внутрішнього монологу є: цілковита 
мовленнєва відстороненість автора від розгортання розповіді, що виявляється у відсут-
ності відсилань до суб’єкта мовлення та прямого апелювання наратора до будь-якого 
реципієнта; конфліктність горизонтів сподіваного та сприйнятого; спроби конкретизу-
вати взаємозв’язок і взаємозалежність атрибутів Umwelt (-у) та Innewelt (-у). Для форми 
“я-оповідання” примітними ознаками є: цілковите ототожнення позицій автора та нара-
тора (наратор є не лише засобом викладу авторської точки зору, але сам постає у тексті 
як втілення реального автора); можливість розпізнати ціннісні орієнтири біографічного 
автора та питомі вартості наратора; взаємоузгодження наявних параметрів часопросто-
рової присутності як автора, так і наратора, який свідомо дистанціюється від суті роз-
повіді, стає поза нею, але супроводжує світ твору власною суб’єктивністю. Текстовими 
варіантами цієї викладової форми можуть бути найбільш типові способи “вживлювання” 
наратора в протікання історії. Передусім – це “верстатне оповідання” (термін І. Денисю-
ка), коли персонаж-оповідач викладає історію авторові; наратор, який репрезентує по-
зицію автора, розповідає про подію чи період життя, артикулюючи власну віддаленість 
від описуваної дії; наратор може виказувати опосередковану присутність автора (таким 
чином сам наратор одночасно є автономним та залежним від авторської інтенції); також 
автор може заявити про особисту належність до описуваного світу твору або моделю-
вати необхідні для нього позиції, часто зумовлені позатекстовими чинниками (потреба 
реагувати суспільну ситуацію, коригувати читацьке сприйняття, відповідати критикам-
сучасникам). Для розуміння сутності художнього дискурсу важлива роль належить “од-
носторонньому діалогу” [2: 97]:

 фатична функція мови: здатність до нав’язування контакту; гра наратора зі слу-
хачем мотивується; наративній ситуації надається конкретного характеру; 

 сприймається в контексті дискусії про певну проблему.
Поширена в літературі викладова форма від 3-ої особи вирізняється як за змістови-

ми, так і за формально втіленими ознаками: розповідь пропонує несуб’єктний характер 
презентації історії; наратор інстанційно асимілюється з автором (що зумовило функці-
онування поняття “відавторського наратора”); одночасно він концентрує епічний зміст 
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викладеної ним ситуації без артикуляції деталей середовища з наміром задекларувати 
власне всезнання, яке значною мірою стає рушієм сюжету. Третьоособовий наратор має 
можливість виявити онтологічні аспекти щодо світогляду, переконань, встановлених цін-
ностей, оскільки йому дозволено втручатися безпосередньо в хід викладу історії. Як за-
уважує М. Легкий, до слугування нараторові надані “міметичні кліше (“він сказав”, “він 
подумав”) [як] спосіб панування над діалогом: [вони] залучають діалог до нараційного 
протікання [і] позбавляють діалог самотності” [6: 36]. Стилістично наратор використо-
вує надзвичайно широкий спектр засобів, допускаючи помітні порушення нормативнос-
ті літературної мови. Особливістю суб’єктивності наратора є можливість виявити себе 
емоційно, вступити у полеміку з персонажами чи автором. Позиціонування в художньо-
му дискурсі такого наратора цілком залежить від розповідної ситуації: голос його може 
вивищуватися над усіма, може стишуватися як засіб “непомітно” підказати відтінок зна-
чення або навмисно зникати зі сподіванням на рецептивну компетентність читача (пере-
дає частину всезнання читачеві). Часом наратор стає втіленням настрою, психологічного 
контексту зображуваної історії. 

Для більшої переконливості комунікативної специфіки художнього дискурсу непо-
одинокими є комбінації викладових форм у межах одного твору. Першоособовий наратор 
може поступитися перед третьоособовим, згодом перейти у внутрішній монолог, тобто 
йдеться про індивідуально-стильові наміри автора. З другого боку, та сама наративна про-
екція може отримати нетотожне термінологічне окреслення. Скажімо, на думку В. Леси-
ка, “опис є видозміненою розповіддю – такий виклад відомостей про навколишній світ, у 
якому оповідач повідомляє не про події та вчинки людей, а про ознаки, про зримі зовнішні 
риси персонажів та предметів і явищ природи, побуту тощо” [7: 77]. Так само ймовірним є 
ототожнити наративну компетентність із усезнанням автора чи інший спосіб внутрішньо-
текстового співвідношення викладових інстанцій у межах художнього дискурсу. 

Кожна наративна стратегія проектує комунікативний дискурс, встановлює правила 
гри автора з читачем за посередництва художнього тексту. “Голосна” позиція наратора 
чи затемнення її, фізична присутність в матерії твору чи перебування поза текстовим 
простором, наявність чи відсутність контактів наратора з персонажами – це глобальна 
проекція змісту твору на рецептивні можливості читача або читачів. Функціональне роз-
щеплення текстів та голосів автора, наратора, нарататора, персонажів дає можливість ви-
черпно щодо первинного задуму окреслювати контури фікційного світу, надавати йому 
впізнаваних ознак, робити естетичну комунікацію якомога більше психологічно мотиво-
ваною та естетично довершеною. Наратор не лише функціонально впорядковує текстову 
структуру твору, але й виявляється як спроба досягнути внутрішньопсихологічного по-
розуміння спочатку автора з його історичністю, а згодом читача з цілісним культурним 
середовищем. Елементами цього середовища є стиль біографічного автора, стиль певної 
літературної епохи, рецептивні та інтерпретаційні потуги читачів-сучасників автора, чий 
естетичний досвід трансформувався в супровідні значення твору, а також самоусвідом-
лення віддаленого в часі читача, який у текстовому просторі може виявити актуальні для 
нього проблеми та способи їх розв’язання. Гра наратора з читачем – це своєрідне запро-
шення до комунікації, спроба примирити всезнання та всеправність автора із прагнен-
ням до самопривласнення чужого досвіду читачем. Наратив певного тексту завжди по-
стає як синтез передбачуваного та несподіваного, тому неминуче входить у культурний 
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чи культурно-історичний метанаратив. Будучи формою викладу, тобто виконуючи суто 
прикладну роль, він вписує в онтологічний обіг змодельований фікційний простір ху-
дожнього дискурсу зі специфічними ознаками щодо світогляду, переконань, підходів до 
розуміння особи та способу оприявнення в літературно-художній проекції. Загалом на-
ративна структура твору має значне смислове навантаження, оскільки зближує в смис-
лотворчому процесі історичність продукування та історичність сприймання твору, тобто 
забезпечує збереження культурної традиції. Таким чином, зі сфери суто функціонально-
го чи структурального літературознавства наративна парадигма дослідницького процесу 
переходить на помежів’я різних дисциплін. 

На думку Ж. Женетта, “не варто сплутувати інформацію, котра надається фокалізо-
ваною розповіддю, та інтерпретацію, до виведення якої запрошується читач (або котру 
він виводить без запрошення)” [3: 212]. Таким чином інтелектуально-естетична інформа-
ція опиняється в колі як текстового втілення, так і способів встановлення мотивованого 
комунікування за посередництва літературного твору, поступово модулюючи контури ху-
дожнього дискурсу. Гра значень набуває сенсу в комбінуванні позицій описового малюн-
ка та наявності смислотворчого центру. Формат наратора є частково довільним, однак 
свою доречність він фіксує текстовими фрагментами. Передача деякої інформації має 
відбуватися в оптимальний саме для неї спосіб. Так структура оповідних рівнів транс-
формується у площину інтерпретаційного характеру, коли стратегія викладу зумовлює 
не лише сенсорне сприймання матерії тексту, але й координує аналітичний дискурс. На-
ративно-дискурсивна компетентність формується багатьма складовими і цілісно моде-
люється автором. Поляризація поглядів, відсторонення кутів зору на ту саму проблему, 
насичення розповіді чи оповіді різноманітними подробицями, конфліктність наратора 
з персонажами, а також ряд інших моментів вказують на виразний зв’язок текстового 
формату твору із його загальною проблематикою, тематикою та авторською настановою. 
Попри звучання різних голосів, вирішальним є голос наратора, що проектується на влас-
ну оповідну площину. Як стверджує Ж. Женетт, “за відчутної диференціації дискурсу 
оповідача і дискурсу персонажів … досягається міметичний ефект” [3: 199]. Будучи 
то всезнаючим і незалежним від зображуваного, то учасником описуваної історії, нара-
тор впливає на рецептивну стратегію читача. Тобто певним чином сфокусована позиція 
наратора накладає схему сприйняття тексту й осмислення його значень. Процес інтер-
претації розгортається як взаємопогоджена ідентифікація авторського задуму із потен-
ційними читацькими можливостями. 

Структурна типологія наративних типів у контексті дослідження художнього дис-
курсу загалом виглядає як мотивована психологічними чинниками: знанням чи незна-
нням автора, делегуванням автором частини власного досвіду нараторові, вибудовуван-
ня складних ієрархічних стосунків між світом справді фікційним та уявно чи навмисно 
змодельованим як фікційний. Значна текстова свобода наратора дає йому можливість 
проникати у внутрішній світ персонажів, прямо чи опосередковано звертатися до чи-
тачів, вступати в полеміку з автором. Можливість змінювати точку зору на описувану 
історію чи її фрагменти сприяє поглибленню сюжету, а також ускладнює психологічний 
портрет персонажів – таким чином світ літературного твору стає об’ємним, художній 
дискурс – цікавим для спостереження та “вживання” у нього. Розпізнавання у такому ви-
падку голосів автора та наратора дає можливість акцентувати провідні ідейно-тематичні 
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горизонти, наближатися до об’єктивної оцінки втіленого змісту. Отож функція наратора 
поширюється і на очікування певної реакції читача, тому інстанційно мусить відбуватися 
зміна викладової манери. Як уважає Ю. Левін, саме завдяки формальним модифікаціям 
наративної площини можливим є “запаморочливий і шокуючий ефект, який викликає в 
читача ця зміна <…> (від читача вимагається велике зусилля волі та уяви, щоб все роз-
ставити по місцях, коли він дізнається, хто є хто)” [5: 437]. 

Отже, будь-яке ускладнення наративної структури прозового твору передусім дифе-
ренціює в художньому дискурсі виявлення автора та читача. Наратор встановлює поле 
для знаходження значення твору, запрошує читача до порозуміння – при цьому кожне 
відкриття в царині смислу неминуче супроводжується новими запитаннями, які персоні-
фікують читацьку реакцію, роблять її більш динамічною та взаємозрозумілою. Важливу 
роль відіграє мова наратора, яка дистанціює позицію автора, у такий спосіб зближую-
чись із власним голосом читача. Мовленнєва рівність чи емоційна забарвленість окремих 
частин тексту визначає розвиток наративу: або з позиції всезнання, або як форматування 
уявного діалогу автора через наратора із читачем. З’ясування того, “хто говорить” у тек-
сті, становить предмет читацького зацікавлення і забезпечує рецепційну цілісність само-
го процесу трансформації фікційного світу твору у нову (іншу) свідомість. Таким чином, 
наративна типологія форматує досить цікавий та продуктивний для літературознавчих 
досліджень художнього дискурсу інструментарій. Вона дає можливість максимально 
синтезувати особливості реалізації у фікційному світі літературного твору глобальні 
світоглядні проблеми, побачити особистісні проекції характерів, витлумачити складні 
комплекси закодованих значень, а також зробити процес читання якомога більше доско-
налим з позиції погодження горизонтів авторської інтенції та читацької компетентності. 
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ПОЭТОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ДИСКУРСА 
В НАРРАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ

Научная панорама исследования понятия дискурса в новейшем литературоведении 
свидетельствует о значительной вариативности этой категории, разнообразных воз-
можностях решения и детализации в соответствии с избранным методологичным под-
ходом и в значительной степени определяется спецификой художественного текста. 
Философско-филологическая сложность концепта “художественный дискурс” убеди-
тельно доказана многочисленными исследовательскими подходами, дифференциацией 
или синтезом разных аспектов восприятия этой категории. Одна из теоретических 
перспектив ее изучения связана с нарратологическими подходами в литературоведении. 

Ключевые слова: художественный дискурс, нарратив, нарратор, коммуникативное 
пространство, нарративная типология.
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POETOLOGICAL ASPECTS OF FICTIONAL DISCOURSE IN NARRATOLOGICAL 
PERSPECTIVE

Scientifi c view of the research of the concept of discourse in the contemporary literary 
criticism indicates a signifi cant variation, different options of solving and detailing according 
to a chosen methodological approach and to a great extent is predetermined by a specifi city 
of a literary text. Philosophical-philological complexity of the concept “fi ctional discourse” is 
convincingly proved by numerous research approaches, differentiation or synthesis of various 
aspects in this category perception. One of the theoretical perspectives of its study is connected 
with narratological approaches in the literary criticism. 

Key words: fi ctional discourse, narrative, narrator, communicative space, narrative typology.
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КОНЦЕПТ «ПАМЯТЬ» В РАССКАЗЕ И.А. БУНИНА «ПОЗДНИЙ ЧАС»

В статье на материале рассказа И.А. Бунина «Поздний час», входящего в цикл рас-
сказов о любви «Темные аллеи», рассматривается концепт «память» и устанавливает-
ся сложная система структурно-композиционных, сюжетно-фабульных и образно-мо-
тивных взаимосвязей, формирующих ассоциативную ткань текста.

Ключевые слова: русская литература ХХ века, И.А. Бунин, цикл «Темные аллеи», 
рассказ «Поздний час», концепт «память».

В рамках архитектоники цикла «Темные аллеи» рассказ «Поздний час» занимает 
одну из ключевых позиций – он завершает первый раздел книги и тем самым a priori 
принимает на себя определенные концептуальные задачи. Эмоционально-экспрессивная 
мощь рассказа «Поздний час» столь велика, что он словно эпиграфически подсказывает 
(будущую) набоковскую формулу – «Память, говори».

Концепт память задан в рассказе с первых строк: «Ах, как давно я не был там, ска-
зал я себе. С девятнадцати лет. Жил когда-то в России, чувствовал ее своей, имел пол-
ную свободу разъезжать куда угодно, и не велик был труд проехать каких-нибудь триста 
верст. А все не ехал, все откладывал. И шли и проходили годы, десятилетия. Но вот 
уже нельзя больше откладывать: или теперь, или никогда» [1: 37]. Путешествие про-
странственное и путешествие памяти изначально смыкаются в тексте Бунина, словно ре-
ализуя метафору: путешествие героя посредством воспоминаний воплощается в форме 
иллюзорного путешествия по времени и пространству, тем самым порождая смешение и 
смещение полихронотопа – хронотопа прошлого и хронотопа настоящего и что не менее 
важно – вплетенного в них хронотопа воспоминания и воображения. Хронотоп рассказа 
оказывается многослойным и причудливо перемежающимся, позволяя герою (повество-
вателю) свободно перемещаться из былого в настоящее, из реальности и воображение, 
из хорошо известного и памятного в предполагаемое и иллюзорное. Уже в первом абзаце 
концепт «поздний час» позволяет герою перейти из прошлого в настоящее, и тут же на 
иной уровень – из представлений и воображения в художественную реальность: «Надо 
пользоваться единственным и последним случаем, благо час поздний и никто не встре-
тит меня» [1: 37]. Фраза, начатая и развивающаяся как размышление о жизни вообще, 
неожиданно завершается конкретизированным вступлением героя на «землю» былого, 
туда, где он не был «с девятнадцати лет» [1: 37]. Хронотоп воображения смыкается с 
хронотопом реальных рассказовых событий.

Тот же прием многозначности произнесенного (сказанного) используется и далее по 
тексту: «В городе не было нигде ни единого огня, ни одной живой души. Все было немо 
и просторно, спокойно и печально…» [1: 38]. Усилительный оборот «ни единого огня», 
«ни одной живой души» может быть воспринят и как знак опустелости и заброшенно-
сти прежде знакомого города, воскресшего в памяти героя-рассказчика, но может быть 
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увиден и как образ художественно реального маленького городка, погрузившегося в сон. 
Бунин словно удваивает значение каждого образа-слова, порождая стереоскопическую 
объемность. Прием удвоения (зеркальности) срабатывает и в самой сюжетике текста: «Я 
шел – большой месяц тоже шел, катясь и сквозя в черноте ветвей зеркальным кругом…» 
[1: 38] – говорит нарратор.

Хронотоп путешествия (традиционно) должен диктовать пространственно-времен-
ные перемещения героя и, как следствие, задавать сюжетность наррации, ее динамику. 
Однако Бунин лишает рассказ привычного сюжета, подменяя его размытыми, раство-
ренными в памяти ассоциативно спонтанными перемещениями героя. Повествование 
ведется от первого лица (я-персонажа), чувства и впечатления которого и вычерчивают 
ослабленную фабульную нить рассказа, вынесенную из области собственно сюжетики 
в сферу эмоциональных переживаний героя. Фундамент композиционных элементов 
сюжетостроения потеснен «бестелесными», «беспредметными» образами памяти и во-
ображения, позволяя фабульный уровень подчинить мысли персонажа, его воле. Сюжет 
опосредован не событиями, но чувствами героя. 

В рамках лиризованного повествования каждый образ и деталь обретают у Бунина 
многозначность и разносторонность, полисемантизм, оказываются как бы в разных хро-
нотопических пластах, поворачиваются к герою (и читателю) различными гранями. Так, 
уже начальный абзац-предложение рассказа – «И я пошел по мосту через реку, далеко 
видя все вокруг в месячном свете июльской ночи» [1: 37] – открывает две перспективы 
текста: (1) мост, связывающий прошлое и настоящее, и (2) мост, соединяющий реальное 
и воображаемое. Неслучайно образ моста особо акцентирован в тексте, ему придано са-
мостоятельное значение: «Мост был такой знакомый, прежний, точно я его видел вчера: 
грубо-древний, горбатый и как будто даже не каменный, а какой-то окаменевший от вре-
мени до вечной несокрушимости» [1: 37]. Замена слова «каменный» на «окаменевший» 
подчеркивает не материальность, а процессуальность, не качество моста, а временную 
протяженность его почти извечного существования («он был еще при Батые» [1: 37]). 
Неслучайно и то, что слово-смычка «мост» будет пронизывать весь текст повествования, 
отзываясь в лексемах «мостовая», «мощеная», «замощенная» [дорога, улица], наслаивая 
и аккумулируя корень мост-/мощ- и актуализируя символическое значение моста как 
границы-связки между «другими берегами», различными мирами и временами.

Функциональное использование моста как части пути, как средство соединения до-
рог предполагает рассмотрение его в художественном пространстве бунинского текста в 
символическом аспекте – как части жизненного пути. А поскольку мост (как правило) 
прокладывается над рекой, еще одним мировым символом человеческой жизни (тради-
ционный образ «река жизни»), то можно говорить о том, что образ моста в рассказе 
Бунина предстает узлом схождения жизненных путей, человеческих судеб. Неслучайно 
упоминание о колесном пароходе, стоящем на реке, сопровождается замечанием героя-
нарратора: «Это было и в Ярославле, и в Суэцком канале, и на Ниле» [1: 38]. Образу 
маленького старого моста (и реки под ним) придается значение всеобщности и всемир-
ности. И что не менее важно – иррациональности и мистичности, ибо окаменевший от 
времени мост оказывается у Бунина и мостом от живых к мертвым (в прямом и перенос-
ном смысле: дорога через мост ведет в рассказе в т. ч. к кладбищу).
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Образ моста позволяет нарратору соединить маленький провинциальный русский 
городок с Парижем – правда, не на уровне сопоставления, но противопоставления, под-
черкивая разность между прошлым и настоящим, между собой прежним и нынешним, 
между восприятием жизни в России и во Франции. Если здесь мост «сухой и пыльный» 
[1: 38], то «в Париже ночи сырые, темные <…> Сена течет под мостами черной смолой» 
[1: 38]. Не выведенные на прямое сравнение российский «степной» городок и Париж на 
уровне эмоциональных эпитетов оказываются явно противопоставленными, определе-
ние вод Сены как «черной смолы» несет на себе негативный оттенок.

Неожиданной смычкой между образами русского маленького городка и Парижа ока-
зывается национальный флаг – русский и французский триколор. По словам нарратора, в 
обоих случаях флаги «трехцветные: белое, синее и красное» [1: 38]. Заметим, что на мо-
мент написания рассказа (1938 год) флаг России, точнее – СССР, был исключительно крас-
ным, кумачовым. Бунин словно забывает об этом, однако именно упоминание флага и его 
неназванного цвета – красного – ассоциативно (и подсюжетно) выводит рассказ к первому 
и важному фабульному эпизоду рассказа, к истории первой влюбленности персонажа.

Образ дороги-моста подводит героя-рассказчика к воспоминанию о первой любви: 
«Боже мой, какое это было несказанное счастье! Это во время ночного пожара я впервые 
поцеловал твою руку, и ты сжала в ответ мою – я тебе никогда не забуду этого тайного 
согласия» [1: 38]. Кажется, герой Бунина действительно говорит о любви и случайно 
(фоново) упоминает некий пожар: «Вся улица чернела от народа в зловещем, необычном 
озарении. Я был у вас в гостях, когда вдруг забил набат и все бросились к окнам, а по-
том за калитку. Горело далеко, за рекой, но страшно жарко, жадно, спешно. Там густо 
валили черно-багровым руном клубы дыма, высоко вырывались из них кумачные по-
лотнища пламени, поблизости от нас они, дрожа, медно отсвечивали в куполе Михаила 
Архангела. И в тесноте, в толпе, среди тревожного, то жалостливого, то радостного гово-
ра отовсюду сбежавшегося простонародья, я слышал запах твоих девичьих волос, шеи, 
холстинкового платья – и вот вдруг решился, взял, весь замирая, твою руку...» [1: 38]. 
Однако ассоциативное письмо, которое избрал в виде формы повествования Бунин, за-
ставляет иначе прочесть описанные рассказчиком события. Ранее не названный красный 
цвет советского флага – кумача – явно просматривается в картине пожара: «кумачные 
полотнища» пламени и рядом с ним купола церкви Михаила Архангела – актуализи-
руя в памяти всполохи революционного кумача и борьбу Советов с религией. Потому 
упоминание в следующей строке скопления народа – точнее «отовсюду сбежавшегося 
простонародья» – на фоне красного кумача порождает ассоциацию с пролетариатом и 
революционным крестьянством. В данном контексте воспоминание о первом глубоком 
чувстве героя прочитывается уже не только как событие личное, частное, касающееся 
лишь самого героя, но и как страница истории всей страны, того революционного пла-
мени, которое опалило многих (в т. ч. и Бунина, оказавшегося в Париже). Описывая, 
кажется, историю любви, Бунин одновременно затекстово воссоздает события истории, 
легко и свободно осуществляя переход с одного ракурса восприятия событий на другой, 
накладывая планы личностный и общественный, частный и социальный. Первая юноше-
ская – счастливая – любовь на фоне тревожной декорации («пожар революции») насы-
щается драматическими чертами и отблесками, предвещающими будущие трагические 
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события (личной жизни и истории). Пространственная горизонталь (мост<ы>, река<и>, 
дорога<и>) и временная вертикаль (19-летний молодой человек, пожар 1899 года, со-
бытия 1917–1918 годов, «полвека назад») пересекаются, превращаясь в многовекторную 
«розу ветров», порождая многомерность наррации.

Хронотоп воображаемого пути составляет основу (едва) вырисовывающегося сюже-
та рассказа. Упоминание моста и дороги, как слова-сигналы, переводит ассоциативное 
повествование в иной лирический регистр, к новым воспоминаниям и новым эпизодам. 
«За мостом я поднялся на взгорье, пошел в город мощеной дорогой» [1: 38] – и эта фраза 
становится ключом к осознанию того, что герой-повествователь совершил временной 
скачок и перешел к иному времени и иным обстоятельствам. Природно-психологиче-
ский пейзаж – бело-черные пятна теней, ложащиеся на дорогу от деревьев, освещенных 
яркой луной – подводит к воспоминанию героя о вечернем наряде героини. «…широкие 
улицы лежали в тени – только в домах направо, до которых тень не достигала, освещены 
были белые стены и траурным глянцем переливались черные стекла; а я шел в тени, сту-
пал по пятнистому тротуару, – он сквозисто устлан был черными шелковыми кружевами. 
У нее было такое вечернее платье, очень нарядное, длинное и стройное. Оно необыкно-
венно шло к ее тонкому стану и черным молодым глазам» [1: 38–39].

Кажущийся, намечающийся консонанс природного и человеческого (сквозистая тень 
на дороге // кружевное платье героини) неожиданно оборачивается диссонансом: «Она 
в нем была таинственна и оскорбительно не обращала на меня внимания» [1: 39]. Утра-
тившая акварельные краски желтого, зеленого и красного картина Бунина превращается 
в черно-белую гравюру, пугающую контрастами противоположных цветов и предве-
щающую раcставание героев. Риторические вопросы лирического персонажа «Где это 
было? В гостях у кого?» [1: 39] словно дополняются неполнотой непроизнесенного тре-
тьего вопроса – «Отчего? Почему? По какой причине?».

Любопытно, что разрыв героев обозначен и лексически. Если первый – любовный – 
эпизод был пронизан диалогизмом, доверительным обращением героя к героине на «ты» 
(«я слышал запах твоих девичьих волос», «взял, весь замирая, твою руку...» – 2-е лицо), 
то в эпизоде «оскорбительного» невнимания рассказчик использует местоимение она, 
словно обнаруживая дистанцированность героев, обозначая 3-м лицом местоимения 
расстояние, разделившее персонажей.

Возвращение героя-нарратора к образу (мотиву) дороги вновь знаменует собой вре-
менную ступень (переход), обращение к новым воспоминаниям и событиям. «Цель моя 
состояла в том, чтобы побывать на Старой улице. И я мог пройти туда другим, ближним 
путем» [1: 39]. Оба выделенные слова пространственно обозначают временной сдвиг, 
корректируя хронотоп и смещая его в иной исторический отрезок.

Выбор героем «неближнего» пути указывает на более глубокое погружение во вре-
мени (и памяти) – воспоминание о гимназических годах, о гимназии, куда «входил <…> 
сперва стриженный под гребенку первоклассник в новеньком синем картузе с серебря-
ными пальмочками над козырьком и в новой шинельке с серебряными пуговицами, по-
том худой юноша в серой куртке и в щегольских панталонах со штрипками» [1: 39]. 
Прихотливость памяти (// прихотливость желания во время ночной прогулки) приво-
дит героя к каменному зданию гимназии: «тут все осталось таким, как полвека назад; 
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каменная ограда, каменный двор, большое каменное здание во дворе – все так же казен-
но, скучно, как было когда-то, при мне» [1: 39]. Троекратно повторенное прилагательное 
«каменный, каменная, каменное» усиливается и нагнетается ассонансно-аллитерирован-
ным созвучием «казенно», подчеркивая отстраненность героя от социологизирующих 
условий гимназического (школьного) образования, актуализируя его устремленность к 
чувствам, эмоциям, сердечным движениям. Неслучайна риторика героя: «но разве это 
я?» [1: 39], отделяющая я-прежнего от я-настоящего, я-чувственно-чувствительного 
от я-гимназически-дисциплинирующего. Прилагательное «каменный» в силу природы 
камня «утяжеляет» воспоминания героя, вновь переводя материальный план в ирреаль-
ный, предметный в психологический – и в силу своей «весомости» акцентируя разность 
жизненного опыта героя (каменного и зыбкого).

Возвращение к топониму «Старая улица» реверсирует героя, обращает его к главно-
му – субъективно-чувственному – пути движения (пути любовных воспоминаний). Сло-
ва-маркеры «ухабистая мостовая», «тротуары <тоже ухабистые>», «средина улицы» [1: 
39], как и прежде, знаменуют обращение мыслей героя к новым временным событиям, к 
новой сюжетно-фабульной точке, к воспоминанию о свидании с любимой.

По всем признакам построения композиции рассказа, как уже было сказано – «раз-
ряженной композиции», встреча с «вашим дом» [1: 39], с ее домом, должна была стать 
высшей, кульминационной, ибо именно здесь состоялись самые горячие встречи возлю-
бленных. Как свидетельствует иерархичность ситуационных событий, весь путь героя 
(т. е. ослабленный сюжет рассказа) был нацелен именно на этот старый купеческий дом. 
Напряжение повествования по мере приближения к нему героя нарастало. Однако, кажет-
ся, уже на самой вершине сюжетного развития герой признается: «Я все-таки не решился 
дойти до вашего дома» [1: 39]. Острота кульминации формируется теперь не ожиданием 
рассказывания о самой пылкой встрече возлюбленных, но о трагедии, пережитой героями. 

Герой размышляет: дом, «верно, не изменился, но тем страшнее увидать его. Какие-
то чужие, новые люди живут в нем теперь. Твой отец, твоя мать, твой брат – все пере-
жили тебя, молодую, но в свой срок тоже умерли…» [1: 39]. Страх и боль воспоминаний 
героя оказываются связанными со смертью героини, молодой героини. Важнейшие точ-
ки в жизни человека – любовь и смерть – в рассказе Бунина сливаются в одну, единую, 
объясняя остроту воспоминаний героя и аккумулируя его боль. Как показывает писатель, 
сила все еще больных (болевых) чувств героя не допускают его взглянуть на дом рано 
умершей возлюбленной.

И вновь личное героя оказывается соединенным с историческим (пусть и узкоисто-
рическим): «все пережили тебя, молодую, но в свой срок тоже умерли. Да и у меня все 
умерли; и не только родные, но и многие, многие, с кем я, в дружбе или приятельстве, 
начинал жизнь; давно ли начинали и они, уверенные, что ей и конца не будет, а все нача-
лось, протекло и завершилось на моих глазах, – так быстро и на моих глазах! И я сел на 
тумбу возле какого-то купеческого дома, неприступного за своими замками и воротами, и 
стал думать, какой она была в те далекие, наши с ней времена» [1: 39–40]. Примечатель-
но, что внутри одного абзаца она словно меняет свою приближенность/причастность к 
герою – «тебя» и «твои» в начале абзаца к концу его превращаются в объективированное 
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«она» («какой она была в те далекие, наши с ней времена»). Смерть героини разлучает 
возлюбленных, и Бунин демонстрирует это изменением лица местоимения.

Между тем сила юношеской любви героя, как показывает Бунин, велика. И доказа-
тельством того становится «удержание» автором персонажа на высшей кульминационной 
точке – вопреки неувиденному старому дому герой все-таки возвращается мыслями к тому 
времени, когда герои были вместе, «времени еще ничем не омраченного счастья, близости, 
доверчивости, восторженной нежности, радости» [1: 40], в том самом старом доме.

Катарсис переживаемой героем ситуации выявляется посредством усиления лириз-
ма: в лирическом повествовании появляется еще один уровень лиризма – лирическое 
отступление о ночном стороже, почти «вставная лирическая новелла»: «Есть нечто со-
всем особое в теплых и светлых ночах русских уездных городов в конце лета. Какой 
мир, какое благополучие! Бродит по ночному веселому городу старик с колотушкой, но 
только для собственного удовольствия: нечего стеречь, спите спокойно, добрые люди, 
вас стережет Божье благоволение, это высокое сияющее небо, на которое беззаботно по-
глядывает старик, бродя по нагретой за день мостовой и только изредка, для забавы, за-
пуская колотушкой плясовую трель. И вот в такую ночь, в тот поздний час, когда в городе 
не спал только он один, ты ждала меня в вашем уже подсохшем к осени саду, и я тайком 
проскользнул в него…» [1: 40].

Образ ночного сторожа, «для собственного удовольствия» бродящего «по ночному 
веселому городу» и заводящего «колотушкой плясовую трель», противопоставляется об-
разу героя-повествователя, с болью и тревогой блуждающего по улицам спящего «немо-
го» города. Выражение «в такую ночь, в тот поздний час» вновь смыкает множественные 
хронотопы рассказа – если там был поздний час ночи, то теперь для нарратора наступил 
поздний час жизни. Былое счастье героя и былая веселость старика-сторожа диссони-
руют с нынешним состоянием героя-повествователя, его мудрого опыта и невеселого 
понимания жизни и любви. Неслучайна вопросительная фраза героя-нарратора: «Можно 
ли помнить эту ночь где-то там, будто бы в небе?» [1: 39]. И этот вопрос словно отсылает 
к нынешнему положению героя, находящегося очень далеко от возрождаемых памятью 
событий, уже будто бы на краю жизни, «будто бы в небе».

Однако несмотря на сдвоенность кульминации – любовь и смерть – в рассказе Бу-
нина (в воспоминании Бунина) побеждает любовь. Высшая точка развития сюжетной 
линии в итоге оказывается занятой (заполненной) памятью о свидании героя с его возлю-
бленной: «И мы сидели, сидели в каком-то недоумении счастья. Одной рукой я обнимал 
тебя, слыша биение твоего сердца, в другой держал твою руку, чувствуя через нее всю 
тебя» [1: 40]. Патетичность эпизода усилена обращением к героине на ты и дополнена 
едва ли не единственным в рассказе сценически организованным фрагментом: «А потом 
ты проводила меня до калитки, и я сказал: “Если есть будущая жизнь и мы встретимся в 
ней, я стану там на колени и поцелую твои ноги за все, что ты дала мне на земле”» [1: 40]. 
Апогей наррации достигнут, кульминация пройдена.

Дальнейшее лирическое повествование, пространственно сконцентрированное 
вокруг Старой улицы и старого дома, еще продолжается, но уже угасает, движется к 
развязке. Последующий путь героя угадываем – он направляется к кладбищу, чтобы в 
последний раз увидеть могилу возлюбленной. Мортальные мотивы нарастают: «И я 
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пошел – взглянуть и уйти уже навсегда» [1: 40]. Выражение «уйти навсегда» снова по-
рождает бинокулярность зрения (чтения) – «уйти навсегда» от ее могилы, «уйти навсег-
да» из жизни, теперь простившись с ней.

Продолжение пути героя Бунин вновь связывает с нарративной задержкой, с ретар-
дацией. Прямой путь на кладбище преграждает рынок. Возникает симметрия рассказа: 
на пути к сюжетной вершине стояла гимназия, на спуске оказывается базар. «Базар как 
бы другой город в городе. Очень пахучие ряды. В Обжорном ряду, под навесами над 
длинными столами и скамьями, сумрачно. В Скобяном висит на цепи над срединой про-
хода икона большеглазого Спаса в ржавом окладе. В Мучном по утрам всегда бегали, 
клевали по мостовой целой стаей голуби. Идешь в гимназию – сколько их! И все толстые, 
с радужными зобами – клюют и бегут, женственно, щепотко виляясь, покачиваясь, одно-
образно подергивая головками, будто не замечая тебя: взлетают, свистя крыльями, только 
тогда, когда чуть не наступишь на какого-нибудь из них. А ночью тут быстро и озабочен-
но носились крупные темные крысы, гадкие и страшные» [1: 41].

В описании базара появляются черты плотскости, телесности, осязаемости. Голуби 
«женственно» и «щепотко» виляют, подергивают головками. Крысы – гадкие и страш-
ные, крупные и темные. И само избранное место – базар – эксплицирует коннотации 
торга, покупки, продажи, обмена, возможно, обмана. В этом антураже даже «икона боль-
шеглазого Спаса в ржавом окладе» выглядит опрощенно, почти кощунственно.

Композиционная симметрия повествования поддерживается повторным упомина-
нием Парижа. Причем теперь Бунин намеренно и оценочно сближает образы базара 
и Парижа, вслед за большеглазым «ржавым» Спасом и гадкими крысами немедленно 
переходя к рассказу о «чумной бутафории» парижских похорон. «В Париже двое суток 
выделяется дом номер такой-то на такой-то улице изо всех прочих домов чумной бута-
форией подъезда, его траурного с серебром обрамления, двое суток лежит в подъезде 
на траурном покрове столика лист бумаги в траурной кайме – на нем расписываются в 
знак сочувствия вежливые посетители; потом, в некий последний срок, останавлива-
ется у подъезда огромная, с траурным балдахином, колесница, дерево которой черно-
смолисто, как чумной гроб, закругленно вырезанные полы балдахина свидетельствуют 
о небесах крупными белыми звездами, а углы крыши увенчаны кудреватыми черными 
султанами – перьями страуса из преисподней; в колесницу впряжены рослые чудовища в 
угольных рогатых попонах с белыми кольцами глазниц; на бесконечно высоких козлах 
сидит и ждет выноса старый пропойца, тоже символически наряженный в бутафорский 
гробный мундир и такую же треугольную шляпу, внутренне, должно быть, всегда ух-
мыляющийся на эти торжественные слова! “Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux 
perpetua luceat eis” <”Дай им вечный покой, Господи, и да светит им вечный свет”>» 
[1: 41]. И вслед за (почти сатирическим и почти обличительным) описанием немедленно 
констатирует: «Тут все другое» [1: 41]. Ранее намеченное предпочтение «степного город-
ка» Парижу обретает определенность и завершенность.

Топонимика позднего путешествия героя в рассказе Бунина сменяется. Старая улица, 
направляясь «в город мертвых» [1: 41], переходит в Монастырскую – «На выезде, слева 
от шоссе, монастырь времен Алексея Михайловича, крепостные, всегда закрытые воро-
та и крепостные стены, из-за которых блестят золоченые репы собора» [1: 42]. Обращает 
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на себя внимание, что монастырь у Бунина снова подчеркнуто каменный, а в рамках 
лирического повествования в «Позднем часе» эпитет «каменный» обретает у Бунина яв-
ную негативную коннотацию. Примечательно и то, купола собора названы «репами». И 
что ворота монастыря «всегда закрытые» – в противоположность тому, что ворота непо-
далеку расположенного кладбища «раскрыты настежь» [1: 42]. Совокупность бунинских 
признаков монастырской постройки свидетельствует о некой отторгающей предрасполо-
женности героя к церкви – в данном случае, возможно, мотивированная тем, что Бог и 
вера и не защитили героиню (и героя). 

На кладбище главная кладбищенская аллея названа повествователем «главным про-
спектом» [1: 42], «ровным» и «бесконечным». Топография кладбища тем самым, с од-
ной стороны, напрямую сопоставляется с образом города, «городом мертвых» [1: 41], 
а жизнь в свою очередь уподобляется смерти – Бунин незримо устанавливает их фило-
софское равенство. Но с другой стороны, означенными эпитетами акцентируется «уха-
бистость» городской улицы (дороги-жизни), а краткость жизни (пути) противопоставля-
ется бесконечности смерти. Верующий и отправляющий церковные обязанности и тра-
диции Бунин на уровне художественного текста неожиданно обнаруживает свое (почти 
атеистическое) неверие или точнее – желание вечной жизни.

К финалу повествования герой достигает страшную и печальную цель своего пу-
тешествия – могилу рано ушедшей возлюбленной. «Я знал, куда надо идти, я шел все 
прямо по проспекту – и в самом конце его, уже в нескольких шагах от задней стены, 
остановился: передо мной, на ровном месте, среди сухих трав, одиноко лежал удлинен-
ный и довольно узкий камень, возглавием к стене. Из-за стены же дивным самоцветом 
глядела невысокая зеленая звезда, лучистая, как та, прежняя, но немая, неподвижная» 
[1: 42]. Вновь в рассказе (поддерживая кольцевую организацию текста) возникает образ 
«зеленой звезды», которая была свидетелем свидания героев в саду большого старого 
дома. Эпитет «лучистая» (к звезде) обнаруживает связь с определением глаз возлюблен-
ной – «лучистое мерцание твоих глаз» [1: 40], художественно реализуя метафорический 
образ: веру в то, что ушедшие души обитают на небе и воплощаются в небесных звездах. 
Т. о. «зеленая звезда» Бунина оказывается метафорой его любви, его нежных чувств, 
тонких эмоций и любовных переживаний.

Образ ночного кладбища у Бунина оказывается удивительно близок образу ночного 
кладбища у Чехова («Ионыч»). Подобно тому, как у Чехова земля покрыта узором отра-
женных луной теней листьев клена, так и у Бунина «узорно пестреет» «прозрачная тень» 
кладбищенских крестов и деревьев. «Как поздно и как немо! Месяц стоял за деревьями 
уже низко, но все вокруг, насколько хватал глаз, было еще ясно видно. Все пространство 
этой рощи мертвых, крестов и памятников ее узорно пестрело в прозрачной тени. Ветер 
стих к предрассветному часу – светлые и темные пятна, все пестрившие под деревья-
ми, спали» [1: 42]. Подобно чеховскому мироощущению повествователя (не героя), бу-
нинский герой приходит к мысли о тщете человеческого существования и о ближайшем 
соседстве жизни и смерти. Поэтому когда «в дали рощи, из-за кладбищенской церкви, 
вдруг что-то мелькнуло и с бешеной быстротой, темным клубком понеслось на <героя> – 
<он>, вне себя, шарахнулся в сторону, <…> сердце рванулось и замерло...» [1: 42]. Во-
прос «Что это было?» удостоен только неоднозначного заключения: «Пронеслось и 
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скрылось» [1: 42], в котором слышатся интонации размышления героя-повествователя 
не только о таинственном существе (птице? летучей мыши?), но и о быстротечности 
жизни, которая «пронеслась» и «скрылась», настал самый «поздний час». Локализация 
прошлого и настоящего, синхрония и диахрония, воспоминание и сиюминутное раз-
мышление смыкаются и соединяются.

В рассказе «Поздний час» Бунин актуализировал не внешнюю зрительно-образную 
память, но прежде всего память внутреннюю, глубинную, эмоционально-долговечную. 
Тем не менее концепт память не стал доминантным в цикле «Темные аллеи», не за-
нял лидирующую позицию (как у В. Набокова). В Бунине-писателе победили не сила и 
мощь живых и неизгладимых воспоминаний, но дух творческого воображения – вымы-
сел («все рассказы выдуманы…» – неоднократно повторял писатель). 
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ПАРАДИГМАТИЧНЕ ВИСВІТЛЕННЯ КОНЦЕПТОСФЕРИ МАРКЕТИНГУ 
В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

У статті досліджено вплив іншомовної концептосфери маркетингу на відповідну 
концептосферу української мови, а також роль зовнішніх чинників у процесах пізнання й 
осмислення картини світу терміносфери маркетингу відповідних мов-реципієнтів.

Ключові слова: когнітивістика, концептосфера МАРКЕТИНГУ, маркетингова тер-
мінологія, маркетинговий дискурс.

На сьогоднішній день розвиток лінгвістики зосереджує нашу увагу на формуван-
ні терміносистеми з основами когнітивістики. За останні десятиліття вчені-когнітивіс-
ти Дж. Лакофф, Ч. Філмор, О. Кубрякова, В. Дем’янков, П. Паршин, С. Жаботинська, 
Н. Слухай, І. Голубовська активно використовують поняття концепту і концептосфери.

Парадигмальний простір дослідження в сучасній лінгвістиці отримав нові орієнти-
ри, тому необхідно виокремлювати такі напрями, які поєднують в собі дослідження су-
міжних областей науки. У когнітивно-дискурсивному напрямі ми розглянемо концепти, 
які є ментальними одиницями, що містять в собі мовні та культурні знання, уяви, оцінки. 

Метою статті є спроба висвітлити загальну парадигму концептосфери МАРКЕТИН-
ГУ в українській мові, що і визначає її наукову новизну.

Мова надає доступ до ментальності людини, до її концептуальних структур свідо-
мості. Одним із базових понять когнітивної лінгвістики є категорія «концептосфери», 
яка складається з концептів як одиниць та відображає світорозуміння мовця. Науковці 
переконливо підтверджують реальність існування концептосфери та концептів, реаль-
ність мислення, що не спирається на слова, тобто невербальне мислення. 

За словами Д.С. Лихачова «У сукупності потенції, що відкриваються у словниковому 
запасі окремої людини, як і всієї мови в цілому, ми можемо називати концептосферами» 
[2]. Концептосферою, у розумінні мовознавця, є сукупність концептів.

Поняття «концептосфери» як польової структури варто пов’язати із пізнавальним 
потенціалом, запасом знань та навичок, культурним досвідом як окремої особистості, 
так і народу загалом. Концептосфера має національно-культурну своєрідність непомітну 
зсередини, але вона виявляється у процесі порівняльного аналізу. Аналіз концептів дає 
змогу простежити розвиток поняттєвої структури як окремих слів, так і всього словни-
кового запасу мови в цілому в діахронічному аспекті, побачити зв’язок цього процесу з 
особливостями національного менталітету.

Дослідження концептосфери МАРКЕТИНГУ в українській мові дає змогу відтво-
рити відповідні фрагменти національної картини світу, проникнути в глибини народ-
ного світосприйняття та національної діяльності в підгалузі економіки. Концептосфера 
МАРКЕТИНГУ є надзвичайно важливою для української лінгвокультури, проте вона 
ще не потрапляла у центр уваги мовознавців. Події в суспільному житті показують, що 
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вивчення цієї концептосфери в українській лінгвокультурі є надзвичайно актуальним. 
Тому об’єктом нашого дослідження є концептосфера МАРКЕТИНГУ в свідомості носіїв 
української мови та культури.

Різні аспекти феномену маркетингової діяльності досліджували Ф. Котлер, Ж.-
Ж. Ламбен, Р. Кіт, М. Бейкер, Н. Бутенко, А. Длігач та інші вітчизняні й зарубіжні до-
слідники. Однак основна увага зосереджена на окремих етапах еволюції маркетингу, 
при цьому, зазвичай, не поєднується аналіз когнітивних і соціальних аспектів генезису 
маркетингу.

Недостатньо висвітленою залишається не лише проблема концептуального узагаль-
нення соціального змісту розвитку маркетингу, а й аналіз сутності трансформацій мар-
кетингу в процесі переходу від одного етапу свого розвитку до іншого. Поняття «марке-
тингова діяльність» є предметом вивчення різних наук: економіки, соціології, філософії 
(як пошук місця людини у світі, сенс існування), психології (як невід’ємний аспект само-
свідомості, самовдоволення, концепції взаємовідносин особистостей, впливу одного на 
іншого), проте українських лінгвістичних праць не виявлено.

Отже, проведемо аналіз повної парадигми складових одного макроконцепту. Запро-
поновано рішення проблеми побудови концептосфери концепту МАРКЕТИНГ за інфор-
мацією з корпусу текстових фрагментів, що виділені методом суцільної вибірки з корпу-
су професійної української мови термінологічних словників, підручників, монографій, 
наукових маркетингових статей економічних конференцій, маркетингових статей періо-
дичних журналів, тексти корпоративного листування, корпоративних медіа, рекламних 
проспектів, текстів публічних виступів власників, управлінців, співробітників компаній, 
текстів внутрішньокорпоративних видань, та інших видань маркетингової тематики.

На початку ХХ століття відомі вчені Р. Батлер, Т. Бекман, П. Конверс та ін. вперше 
почали трактувати маркетинг як науку. У країнах Східної Європи та в Україні марке-
тинг поширився лише на початку 90-х років ХХ ст. Тому цілком зрозуміло чому саме 
англійська маркетингова термінологія стала джерелом системного запозичення в цій 
сфері для інших мов, у тому числі й для української. В Україні для написання профе-
сійних економічних статей та підручників, для застосування у корпоративному спіл-
куванні використовують сучасну англійську маркетингову термінологію. Під час пере-
кладу для передачі значення терміну можуть використовуватися декілька термінів, які 
трапляються в термінології. Наприклад: type of merchandise – item (тип товару), sale of 
goods – distribution of goods (продаж товару), to invest – to put up (вкладати гроші), profi t – 
earnings (прибуток), investor – depositor (вкладник), mail order – post order (замовлення 
по пошті) start-up costs – start-up expenses (витрати на заснування нового підприємства). 
Часткові синоніми – синоніми, які не повністю збігаються. Вони можуть різнитися від-
тінками значень, емоційно-експресивним забарвленням, стилістичними функціями. Від-
повідно серед них виділяють семантичні, стилістичні й семантико-стилістичні синоніми. 
Наприклад: make – produce – manufacture (виробляти), conduct – carry out (здійснюва-
ти), formula – method – scheme (схема), collapse – decrease – decline – turn-down (спад), 
valuable – expensive – costly – precious (дорогий), competitor – opponent (конкурент), 
bankrupt – insolvent (банкрот).

Багато вчених виділяють головним прийомом перекладу термінів переклад за допо-
могою лексичного еквіваленту. Еквівалент – постійна лексична відповідність, яка точно 
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співпадає із значенням слова. Терміни, які мають еквіваленти у рідній мові, відіграють 
важливу роль при перекладі.

Одним з найпростіших прийомів перекладу терміна є прийом транскодування. Тран-
скодування – це побуквенна чи пофонемна передача вихідної лексичної одиниці за допо-
могою алфавіту мови перекладу. 

Макроконцепт МАРКЕТИНГ (marketing) вбирає в себе такі поняття, як ринок 
(market), керувати (manage), діяльність (activity), справи (affairs), інтереси (interests), 
підприємництво (enterprise / undertaking / entrepreneurship), зайнятість (occupation), 
справа, підприємство (concern), робота, що вимагає часу та уваги (pursuit), покликання 
(vocation / сalling), підприємство (a business / an enterprise / an undertaking), ризиковане 
підприємcтво (venture), об’єднання, корпорація (corporation), ділова угода (transaction 
/ deal), робота (job), професія (profession), добровільна робота (voluntary work), посада 
(оffi ce), коло обов’язків (function / duty), відповідальність (responsibility), заняття, рід ді-
яльності, фах (line), виробництво (production), торгівля (trade), ремесло (craft) [4: 338].

У науковій картині світу поняттєва парадигма концепту МАРКЕТИГ базується на кон-
цепті market (ринок) та співвідноситься з концептом business через поняття place of business 
(місце торгівлі). The Oxford Dictionary of English Etymology датує вживання іменника герман-
ського походження market на позначення скучення людей для купівлі та продажу (gathering 
of people for buying and selling) XII ст., громадського місця, відведеного з цією метою (public 
place for this) – XIII ст., можливості або обcягу купівлі та продажу (opportunity for, rate of 
purchase and sale) – XVI ст., місця торгівлі (seat of trade) – XVII ст. [5: 556]. 

До сучасного концепту market відносять поняття торгівля (trade), ярмарок (fair), базар, ри-
нок, великий магазин (bazaar), торговельний центр (shopping centre), крамниця (shop), універ-
сальний магазин (department store), торговельне містечко (mall), ринок, торговельний центр, 
аукціонний зал (mart), магазин-склад (wharehouse), магазин роздрібної торгівлі (retailer’s 
store), торговий дім (trading house), фондова біржа (Stock Exchange), концерн (concern), фір-
ма (fi rm), обмін (exchange), покупка (purchase) [4: 450-451]. В економічній літературі термін 
market визначається як місце роздрібної та оптової торгівлі, сфера товарно-грошового обігу 
або товарного обміну, сукупність окремих сегментів споживачів, попит на окремий товар чи 
послугу, що вимірюється обсягом продаж за певний період часу” [1: 174].

До концепту ринок (market) належать також поняття, що виражають усі форми та 
види торгівлі (commerce, trade, traffi c, barter, deal, exchange), суб’єктів куплі-продажу 
(sellers and buyers) та об’єкти обміну (commodities). 

В економічній теорії розроблений концепт МАРКЕТИНГУ (concept of marketing), 
який позначається як 4Р’s – production, promotion, distribution, selling і визначається 
як комплекс взаємопов’язаних форм і методів господарювання в умовах цивілізованої 
ринкової економіки, що охоплює усі стадії руху товару, починаючи з вивчення потреб, 
попиту, виробництва виробів і надання послуг, доведення їх до кінцевого споживача і 
закінчуюючи організацією післяпродажного обслуговування (аж до утилізації) [3: 263]. 

Отже, макроконцепт МАРКЕТИНГ (marketing) ґрунтується на концепті ринок 
(market). Термін маркетинг (marketing) лексикографічно засвідчений у північному діа-
лекті давньоанглійської мови як дериват від прикметника ринок (market). Market також 
розгляється як ціла країна, коли мова йде про внутрішній або зовнішній ринки (domestic 
or foreign markets).
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Актуальним для студій над світосприйняттям маркетингового дискурсу є вивчення 
ключових слів маркетингової мови як репрезентативних знаків маркетингової культури. 
Тому усвідомлення концептів макросфери МАРКЕТИНГУ особливо важливе для нала-
штування ефективних маркетингових комунікацій в першу чергу внутрішньокорпоратив-
них (відділ маркетингу – відділ виробничий, виконавчий), в другу – для безпосередніх зо-
внішніх комунікацій відділу збуту (продавці – клієнти), оскільки зовнішні комунікації мар-
кетингового дискурсу мають напрацьовані методики ретрансляції інформаційних потоків. 
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ЛАКАЛІЗАЦЫЯ МЕМАРЫЯЛЬНЫХ АЙКОНІМАЎ, УТВОРАНЫХ АД 
ПРОЗВІШЧАЎ ДЗЯРЖАЎНЫХ ДЗЕЯЧАЎ

У артыкуле вызначаецца лакалізацыя перайменаваных у выніку дэнамінацыі ХХ 
стагоддзя найменняў, якія суадносяцца з прозвішчамі дзяржаўных дзеячаў. Разглядаюцца 
назвы населеных пунктаў, якія былі страчаны, аналізуюцца іх утваральныя асновы. 
Выяўлена, што гэтыя зніклыя айконімы ўзыходзяць да антрапонімаў, якія часам былі 
адзінкавымі фіксацыямі старажытных імёнаў і прозвішчаў, страчаныя айконімы 
паходзілі таксама ад геаграфічных тэрмінаў, што характарызавалі пэўную мясцовасць.

Ключавыя словы: перайменаванне, айканімія, мемарыяльны айконім, апелятыў, 
антрапонім, тапааснова. 

Айканімія пэўнай тэрыторыі ўтрымлівае звесткі пра матэрыяльную і духоўную 
культуру народа, захоўвае старажытныя лексемы, якія выйшлі з ужытку. У пераважнай 
большасці такія назвы ўзнікалі стыхійна, але з’ява перайменаванняў назваў населеных 
пунктаў у розныя гістарычныя перыяды фіксуецца з рознай ступенню інтэнсіўнасці. 
Змена дзяржаўнага ладу пасля падзей 1917 года прывяла да з’яўлення новай ідэалогіі, 
якая закранула ўсе сферы тагачаснага грамадства. У айканіміі Беларусі ХХ стагоддзя гэта 
адлюстравалася ў шматлікіх перайменаваннях назваў населеных пунктаў. У адзначаны 
перыяд зафіксаваны дзве хвалі працэсу дэнамінацыі: першая ў 30-я, другая – у 60-я 
гады, калі масава праходзілі замены традыцыйных айканімічных адзінак, што нагадвалі 
тагачасным чыноўнікам пра былыя рэаліі: тыпы паселішчаў (Сядзібы), заняткі і рамёствы 
мінулых часоў (Данілаўская Буда), прывілеяваныя класы (Царэўск), рэлігію (Божы Дар, 
Папоўка), этнонімы (Жыдаўка) ці, на іх думку, былі абразлівымі або “немілагучнымі” 
(Пузавічы, Гарэлышы) і іншыя. Такія айконімы падлягалі перайменаванню на ідэалагічна 
афарбаваныя тапанімічныя адзінкі, матываваныя апелятывамі-сімваламі і ідэаламі 
новага грамадства (Рассвет, Авангард), лексемамі са станоўчымі канатацыямі (Сонечны, 
Прывольная), назвамі свят (Акцябр, Першамайскі). Частымі ў новых найменнях былі 
лексемы новы, чырвоны, што ў гэты перыяд набылі ідэалагічную канатацыю. Новыя 
айконімы паходзілі таксама ад тапаграфічных апелятываў (Прыазёрная, Сасновая), 
назваў прамыслова-гаспадарчых рэалій (Меліярацыйная, Саўгасная). На працэс 
дэнамінацыі ў беларускай айканіміі звярталі ўвагу Я. Адамовіч, В. Лемцюгова, Л. Лыч, 
Г. Мезенка, Я. Рапановіч, Г. Цыхун, В. Шур і іншыя.

Мэта артыкула – выявіць лакалізацыю айконімаў-мемарыялаў у межах Гомельскай 
вобласці. Мемарыяльныя айконімы вядомы са старажытнасці: Александрыя – найменне 
ў старажытным Егіпце ў гонар Аляксандра Македонскага, Уладзімір – паселішча, 
заснаванае князем Уладзімірам Манамахам, Екацярынбург – найменне ў гонар расійскай 
царыцы Екацярыны ІІ і г.д. На Беларусі да назваў-прысвячэнняў адносяць Тураў, 
Барысаў і інш. Адметнай рысай у айканіміі Бедарусі ХХ стагоддзя стала з’яўленне 
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вялікай колькасці айконімаў-мемарыялаў, створаных у гонар партыйных і дзяржаўных 
кіраўнікоў, рэвалюцыянераў, герояў грамадзянскай і Вялікай Айчыннай войнаў, дзеячаў 
культуры (Леніна, Кіраўскае, Чапаева, Заслонаўка, Някрасава). 

Адзначаецца, што па шаблоннай для ўсяго СССР антрапанімічнай мадэлі ўзнікалі 
айконімы-мемарыялы ў “гонар кіраўнікоў-нябожчыкаў”, а ў 40–60-я гады ХХ стагоддзя – 
нават жывых палітычных дзеячаў краіны [7: 57]. Айконімы-мемарыялы складаюць каля 
15,8 % ад усёй колькасці засведчаных перайменаванняў. Некаторыя з іх суадносяцца 
з назвай аднайменнага калгаса (“Імя Ц.П. Бумажкова”, “Імя К.С. Заслонава”, “Імя 
М.І. Калініна”, “Імя У.І. Леніна” і інш.). Найбольш частотнымі мемарыяльнымі адзінкамі 
з’яўляюцца найменні, суадносныя з псеўданімам заснавальніка першай сацыялістычнай 
дзяржавы (У.І. Ленін). Усяго на Беларусі выяўлена каля 20 такіх перайменаванняў. 
“Беларуская Ленініяна” як частка дзяржаўнай ідэалагізаванай палітыкі не адрознівалася 
ад агульнапрынятай па СССР, а па колькасці найменняў была на першым месцы пасля 
РСФСР”: у 1980 годзе налічвалася 245 беларускіх калгасаў, якія былі названы ў гонар 
У.І. Леніна [1: 4; 3: 88]. У былым СССР вядомы 223 назвы паселішчаў ад псеўданіма 
Ленін, 73 – ад прозвішча Ульянаў, 41 – ад імя па бацьку Ільіч [4: 228–229]. 

Найбольшая колькасць найменняў выяўлена ў Буда-Кашалёўскім раёне. Першыя 
мемарыяльныя айконімы ў гонар тагачасных дзяржаўных дзеячаў з’явіліся ў 20-я 
гады ХХ стагоддзя. На думку Я.М. Паспелава, назвы некаторым новым паселішчам 
даваліся на нейкі час. Працягласць існавання такіх найменняў вызначалася адносінамі 
тагачаснага кіраўніка дзяржавы да пэўнай асобы, у гонар якой узнікала назва паселішча 
[6: 15]. Так, назвы, суадносныя з псеўданімамі і прозвішчамі дзяржаўных дзеячаў 
Л.Д. Троцкага, М.І. Бухарына, Р.Я. Зіноўева, былі перайменаваны, з 1937 года адзінка 
Пасёлак Імя Бухарына была заменена на мемарыяльную назву Калініна. Адзінка Калініна 
засведчана ў гэтым раёне двойчы, яна матывавана пераважна ад аднайменнага калгаса 
“Імя М.І. Калініна”, што суадносіцца з прозвішчам М.І. Калініна, старшыні Вярхоўнага 
Савета СССР (1938–1946 гг.). Страчанае найменне з фармантам -аўка Сямёнаўка 
ўтворана ад антрапоніма Сямён < Семен < Симеон [Бір. 1966: 149]. У гэтым жа раёне 
засведчаны айконім Уладзіміраўка, які суадносіцца з іменем лідара партыі бальшавікоў 
Уладзіміра Ільіча Леніна. Страчанае найменне Пералаз суадносіцца з апелятывам 
пералаз ‘нізкае месца ў агароджы, праз якое зручна пералазіць’. 

На Брагіншчыне таксама засведчана адзінка Калініна, якая да 1934 года мела назву 
Просмыцкі, суадносную з антрапонімам *Просмыцкі. Айконім Тэльмана суадносіцца 
з назвай калгаса “Імя Э. Тэльмана”, які ўтвораны ў гонар лідара нямецкіх камуністаў, 
актывіста міжнароднага працоўнага руху Эрнста Тэльмана. Папярэдняя назва паселішча 
Двор-Гарадзішча паходзіць ад апелятыва двор ‘населены пункт, паселішча хутарскага 
тыпу, шляхецкае землеўладанне’ [2: 76], ‘двор, надворак; прастора па-за сценамі 
дома’, маёнтак, гаспадарка’ [ТС, т. 2: 9], ‘панская сядзіба, фальварак; маёнтак, панскі 
двор’ [Яшкін: 234]. Кампанент Гарадзішча суадносіцца з апелятывам гарадзішча 
‘месца, дзе ў старажытнасці стаяў невялікі горад, гмах, высокі ўзгорак з ваеннымі 
абарончымі ўмацаваннямі ці было селішча, месца старажытнага паселішча’ [Яшкін: 
188]. Мемарыяльная адзінка Кірава да 1939 года мела назву Лукаеды, што ўзыходіць да 
ўласнага імя *Лукаед. Айконім Ленінец замяніў у 1937 годзе адантрапанімічную назву 
Ясяні (ад уласнага імя *Ясень).
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У Добрушскім раёне назва Кругавец-Калініна часткова захоўвае былую назву 
Кругавец, якая матывавана геаграфічным тэрмінам круг ‘балота ў лісцёвым лесе; 
багністае балота, якое зарасло альхой; альховы лес на балоце’ [Яшкін, 365]. Паводле 
народнай этымалогіі, вёска атрымала назву ад мясцовага возера Мох, якое знаходзіцца ў 
цэнтры населенага пункта і мае форму круга [5: 541]. Да 1922 года найменне Леніна мела 
назву Папоўка, матываваную антрапонімамі Поп, Папоў [Бір. 1969: 329], што суадносяцца 
таксама з лексемай поп ‘свяшчэннік’. Мемарыяльны айконім з нульдэрывацыяй 
Антонаў (з 1938 г.) паходзіць ад псеўданіма наркама СССР па ваенных і марскіх справах 
У.І. Антонава. Паходжанне папярэдняй назвы паселішча Сырнік зацемнена, магчыма, 
яна сведчыць пра сырое, вільготнае месца. 

У Лельчыцкім раёне засведчана мемарыяльнае найменне Дзяржынск у гонар 
старшыні Усесаюзнай надзвычайнай камісіі Ф.Э. Дзяржынскага. Яно ўтворана 
трансанімізацыяй шляхам усячэння прозвішча. Страчанае ў 1931 годзе найменне з 
патранімічным фармантам -ічы Радзілавічы матывавана ўласным іменем Радзіла [9: 36], 
гіпакарыстыкам славянскіх імёнаў Радогост, Радомысл. Станіслаў Роспанд прыводзіць 
звесткі пра ўласнае імя Радило – кіеўскі баярын (Лавр 316, 1147) – з прадуктыўным 
фармантам -іла (параўн. Гасціла, Цярпіла) [8: 14]. 

У Нараўлянскім раёне засведчаны таксама тры мемарыяльныя адзінкі. Айконім 
Дзяржынск ад прозвішча Ф.Э. Дзяржынскага замяніў у 1939 годзе назву паселішча 
Святоцк, утвораную, верагодна, ад лімноніма Святое [БСБ: 374–375]. У гэтым жа годзе 
ўзнікла адзінка Кіраў, што суадносіцца с прозвішчам С.М. Кірава (сапраўднае прозвішча 
Кострыкаў), сакратара ВК РКП (б). Раней паселішча мела адантрапанічную назву 
Махаеды, утвораную ад уласнага імя *Махаед. Мемарыяльны айконім Ленінскі Пасёлак 
у гонар лідара бальшавікоў У.І. Леніна часткова захоўвае страчанае найменне Пасёлак, 
што ўзнікла ў 20-я гады ХХ стагоддзя. Яно матывавана апелятывам пасёлак ‘населены 
пункт гарадскога тыпу’. 

На Жлобіншчыне адзінка Кірава да 1939 г. мела назву Святое. Айконім Святое 
суадносіцца, верагодна, з лімнонімам Святое [БСБ: 374–375]. У Ельскім раёне 
мемарыяльная назва ў гонар актывіста нямецкай і еўрапейскай рэвалюцыйнай 
сацыял-дэмакратыі Розы Люксембург Роза Люксембург з 1919 года замяніла найменне 
Алеская, што паходзіць ад геаграфічнага тэрміна алёс ‘мокрае месца; торф, тарфяное 
балота, дрыгва, нізкае месца, якое зарасло травой [Яшкін: 36].

У Рэчыцкім раёне выяўлена мемарыяльная адзінка Валадарск, суадносная 
з псеўданімам В. Валадарскі камісара па справах друку, прапаганды і агітацыі 
М.М. Гальдштэйна. Страчаная ў 1935 годзе назва паселішча з патранімічным фармантам 
-ічы Гавенавічы ўзыходзіць да асабовага імя Говен < Гавиний [Усц.: 25].

Мемарыяльны айконім Урыцкае на Гомельшчыне ўтвораны, магчыма, у гонар 
дзяржаўнага дзеяча, старшыні Петраградскага УНК М.С. Урыцкага. Найменне 
суадносіцца таксама з назвай калгаса “Імя М.С. Урыцкага”. З 1925 года была страчана 
папярэдняя назва Ваўковіцкі Крупец, што ўзыходзіць да гідроніма *Крупец або лексемы 
крупец ‘незамярзаючы кароткі прыток у бас. Дняпра’ [Яшкін: 368]. Атрыбутыўны 
кампанент Ваўковіцкі ўказвае на прыналежнасць (страчаны айконім Воўкавічы 
або антрапонім Воўк). У гэтым жа раёне фіксуецца найменне Ільіч. У адносінах 
да асобы Леніна (У.І. Ульянава) існавала “папулісцкая дэнабілізацыя”, таму што 
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айконімы-мемарыялы ўтвараліся не толькі ад псеўданіма, але і ад прозвішча, імя і імя 
па бацьку [6: 6]. Страчаная назва паселішча ў форме множнага ліку Клёнкі матывавана 
антрапонімам Клён [Бір. 1969: 207]. 

На Чачэршчыне таксама фіксуюцца мемарыяльныя адзінкі Калініна і Леніна, якія 
замянілі назвы Пясчаная і Смалоў у 1924 і 1940 гадах адпаведна. Айконім Пясчаная 
паходзіць ад апелятыва пясок, які ўказвае на пэўныя адметнасці, у дадзеным выпадку на 
характар глебы – пясок ‘сыпучыя крупінкі цвёрдых мінералаў; пясчанае месца; пясчаная 
неўрадлівая глеба, якая не апрацоўваецца’ [Яшкін: с. 565]. Найменне Смалоў матывавана 
антрапонімам Смала [Бір. 1969: 383]. Мемарыяльны айконім у Петрыкаўскім раёне Ільіч 
утвораны ад імя па бацьку (Уладзімір Ільіч). У выніку дэнамінацыі былі старачаны назва 
Буды, што паходзіць ад апелятыва буда ‘новая сяліба, населены пункт у лесе, жыхары 
якога займаюцца вырабам дзёгцю, паташу, клёпкі; дрэнны жылы будынак’ [Яшкін: 112] 
і найменне Батрак, суадноснае з антрапонімам Батрак [Бір. 1969: 45]. На Лоеўшчыне 
засведчаны мемарыяльны айконім Кірава ў гонар С.М. Кірава, страчаная назва паселішча 
Зарэзаў утворана ад антрапоніма *Зарэза.

Такім чынам, у межах Гомельшчыны мемарыяльныя адзінкі, утвораныя ад 
іменаў і прозвішчаў дзяржаўных дзеячаў, выяўлены ў Буда-Кашалёўскім, Брагінскім, 
Добрушскім, Рэчыцкім, Лельчыцкім, Жлобінскім, Гомельскім, Нараўлянскім,Чачэрскім 
раёнах. Яны суадносяцца пераважна з прозвішчамі У.І. Леніна, Ф.Э. Дзяржынскага, 
С.М. Кірава, М.І. Калініна. Гэтыя новыя айконімы не былі звязаны з гісторыяй паселішча, 
з асаблівасцямі ландшафту мясцовасці. Яны замянілі спрадвечныя найменні, утвораныя 
ад геаграфічных тэрмінаў (круг → Кругавец, алёс → Аляская), ад апелятываў, што 
ўказвалі на тагачасныя рэаліі (Двор-Гарадзішча), ад лімнонімаў (Святоцк), паходзілі ад 
імёнаў (Сямёнаўка), імёнаў-мянушак ці прозвішчаў тагачаснага насельніцтва (Клёнкі, 
Зарэзаў). Некаторыя з гэтых зніклых айконімаў з’яўляліся адзінкавымі фіксацыямі 
тагачаснага антрапанімікону (Махаеды, Лукаеды, Радзілавічы).
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LOCALIZATION OF THE COMMEMORATIVE OIKONYMS, WHICH ARE BASED 
ON THE STATEMEN’S SURNAMES 

The article deals with the oikonyms on the present-day territory of Belarus, which were 
renamed as a result the denomination in the XXth century. Such placenames are based on the 
statesmen’s surnames. The oikonyms, which were lost because of denomination, are defi ned, 
their toponymic stems are analyzed. It is revealed, that the lost oikonyms register the historical 
anthoponymicon, and they were in some cases the unique recording of ancient proper names, 
the lost oikonyms were derived from the geographical terms, which were typical in certain 
region.

Key words: denomination, oikonymy, commemorative oikonym, аppellative, anthroponym, 
toponymic stem. 
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МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ

 УДК 811.82-32. 
Мех Н.О., д.ф.н., професор, провідний науковий співробітник
Інститут української мови НАН України, Київ

 
ВПЛИВ ВІЗАНТІЙСЬКИХ ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ НА УКРАЇНСЬКУ 

ПИСЕМНУ КУЛЬТУРУ

У статті розглядаються фрагменти української писемної культури, аналізується 
вплив візантійських духовних цінностей на її формування. Акцентується увага на тіс-
ному взаємозв’язку мови та національної культури. Висвітлюється роль святих рівно-
апостольних Кирила та Мефодія – перших серед слов’ян вчителів християнської віри та 
засновників слов’янської культури.

 Ключові слова: мова, писемна культура, духовні цінності, духовна сутність мови.
 
Епохальна інтегративна та об’єднавча подія для всього слов’янського світу – при-

йняття християнства. Це дало можливість Київській державі увійти в коло країн христи-
янської цивілізації, стати частиною їх інтелектуального і духовного надбання. 

Християнство як релігійна система «докорінно змінила хід розвитку державності, 
духовності і культури східних слов’ян, всього їхнього суспільно-політичного життя. 
Вона мала не лише суто релігійні, а й нерелігійні наслідки. Християнство прийшло в 
Русь-Україну не лише як релігія, але і як нові культура, мораль, цивілізація.

 Завдяки його прийняттю Київ став одночасно і політичним, і релігійним центром 
середньовічної Русі-України. Причому міжнародний авторитет Києва з часом настіль-
ки зріс, що його стали порівнювати із «священним градом» Єрусалимом та з «новим 
Єрусалимом» – Константинополем. .. Через християнство Україна отримала змогу також 
прилучитися до багатої спадщини античної культури, спадкоємницею якої була Візан-
тія. Крім того, після прийняття християнства східні слов’яни відчули на собі культурний 
вплив Болгарії, через яку здійснювалися контакти Русі-України з Візантією» [1; С.65].

У «Повісті минулих літ» знаходимо підтвердження давніх культурних зв’язків 
Київської держави зі слов’янським світом, пор.: «Був єдиний народ слов’янський: і ті 
слов’яни, які сиділи на Дунаї і яких підкорили угри, і морави, і чехи, і ляхи, і поляни, 
яких називають Руссю. Для них же перших, для морав, були перекладені книги і ство-
рена азбука, яка називається слов’янською грамотою. Ця ж грамота і на Русі, і в болгар 
дунайських. Коли морави жили вже хрещеними, їхні князі послали мужів до царя грець-
кого Михайла, кажучи: 

 – Земля наша хрещена, та нема в нас учителя, який би наставляв нас, і повчав, і ви-
тлумачував Книги Святі. Бо ми не розуміємо ні грецької мови, ні латини. Одні ж бо вчать 
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нас одного, інші – іншого. А ми не розуміємо ні образу букв, ні сили їх. Пришліть нам 
учителя, який би відкрив нам книжні слова і смисл їх.

 Почувши про те, цар Михайло скликав усіх філософів і передав їм слова слов’янських 
князів. І сказали філософи:

 – В Селуні єсть муж, іменем Лев, є в нього сини, які знають слов’янську мову, два 
сини у нього, Кирило й Мефодій, вправні філософи. Почувши про те, цар послав по Ки-
рила і Мефодія в Селунь і, коли вони прийшли, сказав їм такі слова:

– От, прислала до мене послів слов’янська земля. Просить учителів собі, які могли б 
витлумачити Святі Книги. Бо того вони прагнуть.

І умовив їх цар, і послав їх у слов’янську землю до моравів і болгар. Коли ж брати 
прийшли, почали вони складати азбуку слов’янську і переклали Апостола і Євангелію. 
І ради були слов’яни, коли почули своєю мовою силу і мудрість писання» [2; С.20-21]. 

З історичних джерел відомо, що Святі Рівноапостольні Кирило та Мефодій відвідали 
Константинополь 11 квітня 863 року. Там відбувалося святкування Відновлення міста. 
Потім вони, «зі своїми численними учнями та співробітниками вирушили у великий та 
епохальний путь, маючи на мету хрещення слов’янських народів. Це був найбільший мі-
сіонерський проект Константинопольської церкви в усій її історії. Через стару Сардику, 
як тоді називалась Софія, потім Сінгідунум, який вже тоді почав називатись Белградом, 
Неоплан (Новий Сад) – вони відправилися у Велику Моравію, де одразу ж розпочали 
свою діяльність. .. Але на шляху до Риму, у Венеції Константин (Кирило) і Мефодій 
мали серйозну суперечку з прибічниками тримовності, котрі закидали їм, як вони мо-
жуть проповідувати слов’янською мовою, що не належить до жодної зі святих мов (дав-
ньоєврейської, латини, давньогрецької). Але Костянтин відповів, що не має ні святих, 
ні проклятих мов, тому що мова – це дар, який Господь дає всім, як і інші дари; а потім 
перерахував їм мови, а відповідно і народи, які прославляють Бога своїми мовами; серед 
них і абіссінці, які практикують це ще з апостольських часів» [3; С.37].

Праведні труди братів були добре сприйняті у Римі, куди вони прибули після 40 мі-
сяців важкої та наполегливої просвітницької діяльності. Мощі святого Климента Рим-
ського були принесені ними у Рим із Херсонесу. Святі Кирило та Мефодій «отримали 
благословення на подальшу місіонерську роботу та службу слов’янською мовою, яка 
стала четвертою сакральною мовою в європейському ареалі, а пізніше буде – після ла-
тини – найпоширенішою мовою християнського культу в світі. Папа був присутній на 
слов’янській богослужбі, рукопоклав Мефодія в єпископи, тим самим схваливши та бла-
гословивши їхню роботу. ..

Перед смертю Костянтин, а тоді вже Кирило, радить Мефодію мандрувати Горами 
(маючи на увазі Олімп): «не полишай свого учительського покликання, бо лише так ти 
можеш бути врятований». Цю заповітну думку і заповіт брата Мефодій прийняв та ста-
ранно виконував, долаючи всі перешкоди та негаразди, яких було чимало» [3; С.37-38].

Святі Рівноапостольні Кирило та Мефодій трохи більше ніж за три роки своєї мі-
сіонерської діяльності заклали основи незалежної від Риму національної Слов’янської 
Церкви з власними церковно-слов’янськими книгами. Мова цих богослужбових текстів 
згодом стала спільною мовою Православ’я. Церковнослов’янська мова ніколи не була 
повсякденною, розмовною мовою. Це мова для богослужінь, мова молитовного спілку-
вання наших дідів і прадідів – духовне та культурне надбання всього слов’янського світу. 
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 Між мовою та національною культурою існує тісний взаємозв’язок. Святі Кирило та 
Мефодій були «першими серед слов’ян вчителями християнської віри та засновниками 
слов’янської культури. У широкому просторі слов’янської душі вони посіяли насіння 
євангельської науки й слова, і щедро зросили його соками божественної благодаті, так, 
що вона виявила себе у різних формах і величинах – зрештою, як і в інших слов’янських 
народів. Але в дечому – у мові, а це означає: у ментальності й узагалі у відродженні 
особистості зсередини, здається, – відзначає Калезич Дімітріє у своєму дослідженні 
«Слов’янський світ у сфері візантійської духовності», – більше від інших. Завдяки цьо-
му мова давніх слов’ян пристосовується для розуміння більш піднесеного змісту, і це 
дозволяє виразити адекватніше й успішніше, ніж мови давніх класичних народів – греків 
та римлян, – їхню готовність щодо вираження нюансів почуттів та надтонких субтиль-
них думок. Це існує завдяки їхній духовності, яка бере своє походження від інтимного 
засвоєння християнського духу, яким глибоко просякнуті слов’янські мови» [3; С.38]. 

 Однією з найважливіших ознак мови є її духовна сутність. Мова духовно «постає як 
глибинно антропоцентричний, притаманний лише людині вияв її сутності, як усвідом-
лення, осмислення, розуміння і оцінка явищ зовнішнього і внутрішнього світів, а також 
як підсвідомі чинники, що притаманним лише конкретному етносу способом виявляють-
ся в мові» [4; С.4]. 

 На думку В. фон Гумбольдта, мова не лише займає проміжне положення між двох 
світів: зовнішнього – навколишньої дійсності, і внутрішнього – світу людини. Вона вби-
рає в себе особливості обох світів, передає їх взаємозв’язок та взаємозумовленість. Як 
універсальне сховище суспільного знання, набутого століттями колективного досвіду, 
мова впливає на людину, тобто вона містить в собі інформацію про систему ціннісних 
орієнтацій, про спосіб життя та мислення народу, містить глибинні сенси.

 Усвідомлюючи всю складність сутності природи мови, український вчений О.О. По-
тебня був суголосним із Гумбольдтом у тому, що «мова зароджується у таких глибинах 
людства, що її ніяк не можна вважати витвором народів. .. Неможливо редукувати сут-
ність мови тільки до людського чинника. Для обох учених поза людською сутністю мови 
залишається якийсь важковловимий, складноформульваний «позалюдський залишок». 
Однак, на відміну від Гумбольдта, Потебня сміливо формулює тезу про вищу сутність 
мови як відображення Божественного Логоса. На його думку, оскільки мова не може ви-
водитись із народного духу, то, очевидно, і мова, і дух повинні мати вище начало, вищу 
внутрішню єдність» [5; С.197].

 Зусилля В. Гумбольдта утримати не тільки для практики, а й для теорії людське по-
ходження і розуміння сутності мови є марними, на думку Потебні, оскільки неможливо в 
людському дусі, з якого німецький вчений виводить мову, уявити нічого вищого від нього 
самого, нічого такого, з чого б поряд могли випливати мова і духовні особливості народу. 
І звідси постає, – наголошує Ф. Бацевич, – найважливіший для всієї концепції О. Потебні 
«висновок про те, що мова є справою божественною, причому не в тому сенсі, в якому 
можуть бути названі божественними всі витвори, які неодмінно виникають із властивос-
тей людського духу (наприклад, поезія): мові немає нічого рівного, окрім самого духу; 
разом з духом вона сягає Божественного начала» [5; С. 197]. 

 О. Потебня, як відзначає Л. Филипович, вирізняє два основні напрями у вирішен-
ні проблеми появи мови взагалі – теорію божественного походження мови та теорію 
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природного виникнення її. На думку автора, перша є однією з найбільш ранніх концеп-
цій. О. Потебня вичленовує два різновиди цієї теорії: 

1) Бог в образі людини був учителем перших людей; 
2) мова відкрилася першим людям через їх власну природу. 
Перший різновид містить у собі внутрішню суперечність, що робить теорію бездо-

казовою. Концепція виходить із того, що Бог говорив, а люди розуміли Його. Але ж, 
зауважує О. Потебня, люди могли розуміти цю мову лише за тієї умови, коли б вони або 
знали її, або ж могли створити власними силами.

 Другий різновид теорії божественного походження мови має у Потебні дві форми: 
 1) Бог заклав в природу людини здатність до створення мови, розвиток якої від-

бувається за природними законами. Але ж тоді, підкреслює мислитель, мова є продукт 
людини, а не дарунок Бога;

 2) мова безпосередньо дана людині невідомими божественними силами [6; С. 274].
 Вживання термінів «еманація», «витікання», певні акценти та контекст праць О. По-

тебні свідчать про його тяжіння до глибоко містико-теологічного еманаційно-енергетей-
ного розуміння сутності мови. Основою динамічного, еманаційно-енергетейного розу-
міння природи мови було вчення отців церкви про божественні енергії. Ще видатний ві-
зантійський богослов Григорій Палама у середині ХІV ст. найбільш точно сформулював 
це вчення. Він відзначав одночасну можливість особистісного спілкування з Богом та 
непізнаваність Його сутності. «Творець виявляється у всьому, але не сутнісно, а своїми 
енергіями, динамічно. Людина ж, завдяки цим енергіям, прилучається до непізнаваного 
у своїй сутності Бога і з ним спілкується.

 У цьому процесі особистісного спілкування, злиття, теозису слово є одним із проя-
вів енергетейної еманації Творця. У кожному вимовленому слові, у кожному написаному 
знаку символічно перебуває і нагадує про себе людському духу таїна Боговтілення. Для 
лінгвофілософської думки східних слов’ян, яка багато в чому ґрунтувалась на постулатах 
віровчення східної церкви, початком містичного руху до Бога, наближення до Нього було 
людське слово. Процес теозису виглядав так:

«слово (людське) – слово-Логос (божественне)».
 Використання О. Потебнею термінів «еманація», «витікання енергії» є свідченням 

впливу неоплатоністичних ідей, еманаційно-енергетейного розуміння сутності мови як 
ілюмінативного відображення сутності вічного Логоса, притаманних лінгвофілософ-
ській традиції східних слов’ян» [5; С.199].

 Давні слов’яни були щирими та відкритими до глибинних християнських істин, до 
Євангелія, до Божого Одкровення. Вони змогли забезпечити «зародження всередині себе 
нової сутності; а пізніше виробили у собі схильність, так, неначе заздалегідь були при-
значені для цього, до сприйняття всіх виявів духовності та емоційності. З тієї схильності 
витікатиме те знання, яке забезпечить суб’єкту необхідні умови для сприйняття й інтим-
ного засвоєння Божої науки, за якою (і завдяки якій) живе. Ці здібності, – відзначає Д. 
Калезич, – утворили місток, який пов’язав суб’єкта із Суб’єктом, картинку з Оригіналом, 
людину із Богом, щоб через сприйняття Бога людина жила духовно, надбіологічно в умо-
вах матеріальної реальності. Тому їхня мова, після відродження за допомогою Євангелія, 
буде чутливою до відображення духовної реальності, її змісту, закріплюючи у собі зміни, 
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варіанти та ін., переважно духовного змісту. Це означає, що вони були не об’єктивними 
передавачами, а суб’єктивними співтворцями» [3; С.38]. 

Ці міркування сербського вченого суголосні з поглядами О. Потебні, який вважав на-
роди насамперед цілісними «духовними одиницями», а особливий «склад» мислення та 
внутрішні духовні особливості народу – його визначальними прикметами. 
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ВЛИЯНИЕ ВИЗАНТИЙСКИХ ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ НА УКРАИНСКУЮ 
ПИСЬМЕННУЮ КУЛЬТУРУ

 В статье рассматриваются фрагменты украинской письменной культуры, анали-
зируется влияние византийских духовных ценностей на её формирование. Акцентирует-
ся внимание на тесной взаимосвязи языка и национальной культуры. Освещается роль 
святых равноапостольных Кирилла и Мефодия – первых среди славян учителей христи-
анской веры и основателей славянской культуры.
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ность языка.

Mekh N.O., doctor of Philology, professor, senior researcher
Institute of Ukrainian language of NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine

INFLUENCE OF THE VISANTIC SPIRITUAL VALUES ON THE UKRAINIAN 
WRITING CULTURE

The article examines fragments of Ukrainian written culture, analyzes the infl uence of 
Byzantine spiritual values on its formation. Attention is focused on the close relationship of 
language and national culture.
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ЭТАЛОНЫ КРАСОТЫ ВО ФРАНЦУЗСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 1820-1830-Х ГГ: 
ОТ СРЕДНЕВЕКОВЫХ И РЕНЕССАНСНЫХ ИДЕЙ ДО РОМАНТИЗМА

В статье рассматривается идеал красоты в романтической литературе Франции 
1820-1830-х гг. В проблемное поле исследования входят вопросы о конфликте духовно-
го и материального в романтизме, о противостоянии внешнего и внутреннего уровней 
красоты, а также о принципах ее символического выражения в поэзии, романе и драме, 
ее социальной и психологической детерминированности в телесной и духовно-душевной 
организации человека. 

Ключевые слова: Гюго, романтизм, символ, эталоны красоты, естественная красо-
та, духовность, телесность, вещность.

Романтическая Франция, обратившись к национальным истокам, заново открыла 
творчество средневековых и ренессансных авторов, выделив отдельные, наиболее при-
влекательные фрагменты и освещая их в фокусе романтизма, при этом, затемняя аспек-
ты, находящиеся за границами романтического интереса. 

К середине 1820-х – началу 1830-х гг. Ш. Нодье, А. де Виньи, В. Гюго, П. Мери-
ме, А. де Мюссе выдвинули эталоны красоты, сравнивая разные цивилизации, нацио-
нальные культуры, представления, мнения и вкусы. В представлении романтиков, евро-
пейская цивилизация, испорченная ложью и притворством, проигрывала в сравнении с 
естественным образом жизни примитивных народов и наций, сохранивших целостность 
духа и природный коллективизм, первозданные ментальность и чувствительность, нра-
вы и поведенческие модели, свидетельствовавшие о незамутненном сознании, ничем не 
запятнанной душе, искренних намерениях и чистых побуждениях. Эти идеализирован-
ные представления определили способы отбора культурного и литературного материала, 
методологию освоения народного смеха и народной фантазии, особенности рецепции и 
перевода, культурной и творческой адаптации, подражания и стилизации, принципиаль-
но новых приемов трансфера фрагментов прошлого, подчиненных созданию системы 
новых мифопоэтических образов и защите гуманистических ценностей. Те же принци-
пы определили отношение романтиков к эпохе Возрождения и ее литературе, в кото-
рой доминировал скепсис Франсуа Рабле, гротеск, сатирический и пародийный пафос, 
перемежавшийся с вольными высказываниями, натуралистическими шутками и добро-
душными колкостями, характерными для устной народного традиции. Заслуга нового 
открытия Франсуа Рабле во Франции эпохи романтизма принадлежала Шарлю Нодье, 
возглавлявшему романтическое движение в 1810 – 1820-е гг. В творчестве этого роман-
тика самым тесным образом переплелись «серьезность и сказочность, сентименталь-
ность и сатира, возвышенная философия и приземленная житейская мудрость» [6: 5]. С 
романтическим рвением и энтузиазмом библиофила Нодье расширил знание и углубил 
интерес к «неклассическим» образцам, отразив наметившееся движение к национальной 
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истории и культуре, к народности, в которой обнаружил источник таинственной «коллек-
тивной мудрости», откровений «души», «живой и изменчивой силы, наделенной незави-
симым существованием и стихийной диалектикой». В раннем творчестве французского 
библиофила и коллекционера особенно часты образы «низа» – «чертовщина», дьяволь-
ский гротеск, бывшие в духе средневековых фантасмагорий, напоминающих старинные 
гравюры. Гротеск стал частью замысловатого текста «Смарры» и «Библиомана», своео-
бразным продолжением праздника шутовства, на котором примеряются чужие одежды и 
чужие роли разыгрываются всерьез [7: 171 – 176].

В связи с актуальной ныне проблемой детерминированности телесной организации 
человека в разных типах культур [10: 71], особенно актуален вопрос об эталонах теле-
сной и вещественной красоты в романтизме в сопоставлении с предшествующими куль-
турами философского дуализма. Возрождая тему конфликта «верха» и «низа» в целом в 
ренессансной традиции, французские романтики решали эту проблему не в гротескно-
низовой, а в гротескно-возвышенной или иронической тональностях, замещая народный 
смех романтической иронией. В теории гротеска Гюго, в предисловии к «Кромвелю», в 
его романах «Ган-Исландец», «Собор Парижской богоматери», «Человек, который сме-
ется», «Отверженные» (в образах «чрева Парижа» и «жемчужины в грязи») «смешное» 
трансформировалось в дисгармоничное, «ужасное» и «безобразное», и вызывало сме-
шанное чувство страха, жалости и сострадания. Гротесковые образы совместили пред-
ставление о нравственной красоте и физическом безобразии, а образы-антиподы соеди-
няли нравственное уродство и физическую красоту. 

Виньи и Гюго шли разными путями, совершенствуя мастерство идилликов в эро-
тически-поэтических описаниях, разительно отличавшихся от грубо-телесной варази-
тельности, наполненных анатомическими подробностями и медицинскими терминами 
описаний в раблезианском стиле. Так в раннем творчестве Виньи герметизм отношений 
«человек – природа» нес на себе печать чувственной эротики времен эллинизма (Бион, 
Мосх, Феокрит) [4: 29 – 55], который во Франции первых десятилетий ХІХ в. был симво-
лом естественной красоты и эстетической изысканности. характерного для романтизма 
сочетания «дерзновенного эротизма» и «мечтательного глубокомыслия» [1: 5]. В этом 
плане романтизму Виньи, действительно, был чужд раблезианский скепсис, подчинив-
ший себе рациональное знание, например, из области медицинской практики, и пере-
нявший у средневековой народной пародии ее прямоту, несдержанность в выражениях, 
откровенный, неприкрытый взгляд на физиологию тела, внимание к материальной не-
прикрашенной стороне жизни, бытописательству, описаниям грубоватых выходок пер-
сонажей, всяческих чудачеств, непристойных поступков и привычек. В текстах Виньи 
отсутствуют подробности, касающиеся человеческого тела, но во множестве присутству-
ют рассуждения об одухотворенной, обожествленной, естественно-телесной и матери-
альной красоте, которая завораживает, очаровывает, увлекает воображение. В романном 
творчестве Виньи обильны наивно-трогательные словесные штрихи, «милые» штампы, 
наряду с эстетически ценными поэтическими зарисовками, возникшими под впечатле-
нием от живописи Ватто, Пуссена и Рафаэля. Виньи рассуждая о человеческом существе, 
подчеркивает ангелическую эфирность фигур, что вызывает желание сравнить его твор-
чество с дантевским: Беатриче – «божественный свет сияет в ней, как в ангеле»: Виньи: 
«…поскольку он (т. е. человек) существо разумное, он ищет совершенства, в чем он 
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одинок или же объединяется с естеством ангельским» [19: 89]. Ангелизация (идеализа-
ция) не просто сюжетный или образный мотив, это еще духовно-интеллектуальная пози-
ция, эстетизация человека как существа душевно-духовного – сродни ангелам. Дюпюи о 
том, что Кити Белл и Чаттертон – это Виньи и Мари Дорваль. Образ Кити идеализирован-
ный, не списан ли он с Мари Дорваль? [13: 165 – 166]. «ne garde-t-elle pas toute idealisee 
qu’elle est? plus d’un trait expressif de la physionomie de la “belle maitresse»? C’ est la Dorval 
ideale” [13: 166] В «Стелло» образ Кити написан в той же элегической тональности и 
остается в идиллическом ареале: ее личность, матери двоих детей, тихой, трогательной, 
чувствительной, доброй, находится под влиянием архетипа «мудрой женщины», не зна-
ющей ни сомнений, ни колебаний. Но ее внутреннее равновесие нарушается, когда в 
ее жизни появляется Чаттертон – поэт с трагической судьбой, символ вечного парии. В 
письме-исповеди к Китти Белл он признается в своих чувствах, нарушая идиллическую 
гармонию отношений: образ мудрой женщины уступает место тревожному образу воз-
любленной. Собирательный образ детей – спутников Китти, смутный, картинный, будто 
срисованный с полотна Рафаэля о Ниобее, окончательно отодвинут на задний план. Ви-
ньи как будто подводит к выводу о том, что в каждой конкретной жизни (персонажей) 
соотношение личности и архетипа складывается по-разному. Это соотношение зависит 
от обстоятельств и ситуаций, в которых проявляется архетип, иначе – Тот, Другой, не-
видимый, глубинный. Архетипическое содержание этих образов критикам показалось 
несовместимым и искусственным. Чаттертон с его суицидным настроением проигрывал 
на фоне спокойной и благородной Кити Белл. Поэт медленно умирал и искал встречи с 
другом, которому можно было доверить сокровенное. Этим человеком оказалась жен-
щина, способная понять и принять оскорбленного поэта таким, каким он был. Семейное 
счастье, к которому стремилось эго поэта, было невозможно. Оставались либо игра, либо 
бессмысленная пустота. Так проявился в Чаттертоне архетип жертвы, Персефоны – бо-
гини царства тьмы, души потемок, теней подземелья. И Чаттертон открыл перед люби-
мой женщиной потайные двери подземелья, в котором были спрятаны бесценные дары 
божественного поэтического дарования, несметные сокровища влюбленной творческой 
натуры, тонкой души, очарованной прекрасной и добродетельной женщиной и подстере-
гаемой коварным Змеем – искусителем души, пустившейся в бесстрашные и бесполез-
ные поиски славы.

Чаттертон – безуспешный искатель, прошедший через тоннели и подземные ходы 
лабиринта Минотавра. Кити – изначально Персефона, покорная судьбе, которой в итоге 
пришлось взять на себя роль влюбленной непокорной Эвридики, покорившейся судьбе. 
До этого Кити-Персефона послушно исполняла роль рабыни в темном царствии (буржу-
азный мир), служанки мужа и добропорядочного отца семейства мистера Белла, которо-
му были уготованы роли Аида и Синей Бороды. Но произошла смена ролей. Кити-Эври-
дика призвана спасать Орфея, а не наоборот, как в древнем мифе. В своих неосознанных 
интенциях таким совмещением в одном женском образе противоположных архетипов 
Виньи добивался воплощения идеи Имени, за которым стояла яркая романтическая 
жертвенная личность, не способная к адаптации в буржуазных условиях жизни, сопро-
тивляющаяся лицемерию и бездушию окружения. В образе Чаттертона также поддержи-
вается идея Имени – непризнанного поэта, противящегося рутинной службе городской 
администрации и ничем не выдающейся, банальной, далекой от творчества жизни. С 
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помощью Имени, Чаттертона, ставшего в романтическую эпоху символом остракизма 
поэта, Виньи воссоздал личность, наделенную жаждой любви, но не готовую к ее при-
нятию, как и к принятию простого человеческого, безыскусного, обывательского счастья 
и всего того, что не имело отношения к его пламенной, горящей огнем Прометея душе.

Исторический Чаттертон не был гениальным поэтом, но у Виньи он – непризнанный 
гений, его труд является титаническим, подобно прометеевскому. Воображение Виньи 
рисует нам Чаттертона, имеющего сходство с Прометеем. К тому же это сходство логич-
но вытекает из архетипа жертвенных судеб того и другого. В атмосфере позитивистской 
деловитости Чаттертон терял свободу, замыкался на собственной личности: она довлела 
над ним, и это было невыносимо, ведь признание его трудов не наступило: разочарова-
ние и отчаяние привели к решению добровольно уйти из жизни. Такая концепция жерт-
венности вызвала бурю протеста в критике и в противовес высокой оценке образа Кити, 
который казался особенно правдивым рядом с образом страдающего, горделивого поэта, 
вызывал неприятие образа Чаттертона, созданного Виньи в романе и пьесе. В постро-
мантическом архетипическом контексте известный театральный критик Жюль Жанен 
увидел подмену естественной гармонии чувств игрой, неискренностью, притворством, 
позерством, актерством. 

Вполне в духе противоречивой эпохи, в которую жил А. де Виньи, современники 
писателя придавали большое значение нарциссическим отношениям, т. е. отношениям 
со своим зеркалом или двойником, которым мог быть и другая часть Я, и другой человек, 
нечто знакомое отражающий. Нарциссизм, самолюбование, гипертрофия чувств – евро-
пейская болезнь, которой страдают и женщины, и мужчины, но характерно, что термин 
произошел от имени мужского, не женского божества – Нарцисса. Западные аналитики 
показали, что нарциссические отношения являются причиной агрессивности по отно-
шению к Другому и к другим. Добавим, и к себе тоже. Безусловное счастье делает не-
возможным самое восприятие событий как несчастья. Романтический энтузиастический 
порыв Чаттертона Виньи сопоставил с подвигом героического титана, воплотившем в 
коллективном бессознательном и в европейской литературе со времен Эсхила тот самый 
древний архетип двойничества, который символизировала и двуликая Персефона – про-
тивоборство и единство света и тьмы, огня и мрака, самопожертвования и обреченности 
на несчастье и смерть. Жак Лакан утверждал, что такое событие как собственная смерть 
умом не понять, и объяснял эту невозможность ясного понимания тем, что собственную 
смерть невозможно вообразить [6: 165 – 166]. Добавим, что смерть другого близкого 
человека тоже невозможно вообразить. Потому, когда она является, то пугает и на мгно-
вения и часы опрокидывает все привычные представления о жизни. Одним словом, оста-
ется только принять все как есть, как неминуемое.

Ангелизация, как и демонизация в романтизме определенно условно-литературный 
прием для выражения прекрасного в том виде, в котором он проявится впоследствии, в 
иные периоды развития литературы. Лермонтовская Тамара «прекрасна как ангел не-
бесный, как демон коварна и зла». Такая ангелизация есть внутренний императив траги-
ческого ренессансного стиля [9: 12], когда душа облагорожена и очищена от всякой ма-
терии. Идеализация и демонизация (ведьмовство) женщины есть у Ш. Нодье, у Ж. Санд 
есть только идеализация. У Гюго и то, и другое в конкретно-исторической или социаль-
ной среде, под влиянием которой возникает образ, формируется характер. Как заметила 
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еще в 50-е гг. прошлого века Е. О. Преображенская, В. Гюго и Ж. Санд, создавая своих 
героев-протестантов, идеализируют их каждый по-своему. В. Гюго концентрирует в них 
в основном обычные человеческие добродетели: доброту, справедливость, самоотвер-
женность и т. д. Ж. Санд стремится придать этим качествам подчеркнуто социальный 
характер. Она хочет показать в этих образах ростки народной культуры. У Гюго, кроме 
того, мы встречаемся с образами-символами и с идеализацией безобразного, чего нет у 
Ж. Санд» [8: 20]. В этом смысле примечательны образ Эсмеральды, наделенной чарами 
соблазнительницы, и Фантины, судьбу и красоту которой Гюго передает с помощью кон-
трастной метафоры – «жемчужины в грязи». По контрасту образ Козетты милый и без-
упречный (цитата). Противопоставление идеализация – типизация, на наш взгляд, не со-
всем верна по отношению к французскому романтизму, т. к. идеализация является лишь 
разновидностью романтической типизации. Цитировать Бальзака об идеализации у него 
и у Ж. Санд. Анализ. У Виньи идеализация идет от видения божественного в человеке, 
небесных черт в человеке. У Ламартина то же. Но в поздней поэзии Виньи появляется 
мотив когтя (Ришар), он разрушает эфирность и показывает дисгармонию и жестокость, 
царящие в мире, особенно в мире материальном, но не только. Демонизация – романти-
ческий прием, противоположный идеализации-ангелизации, но один из приемов типиза-
ции, разновидность типизации. В этом, на наш взгляд, общее в теория контрастов у Гюго 
и у Виньи. В художественной практике Виньи, в отличие от Гюго, менее сдержанного в 
словесных описаниях и портретных характеристиках, был склонен к завуалированным 
формам передачи эротического наслаждения от созерцания материально проявленной 
красоты. Вместо откровенных зарисовок тела он описывал одежды, удачно скрывающие 
и одновременно стыдливо подчеркивающие физическую красоту и естественную гра-
цию. Виктор Гюго унаследовал склонность ренессансных художников к смелой передаче 
эротического наслаждения от созерцания женской красоты в ее естественности и гар-
моничности, которая которые передавались вещам прекрасной обладательницы. «Весь 
ее наряд производил впечатление чего-то певучего и сияющего. На ней было барежевое 
платье розовато-лилового цвета, маленькие темно-красные башмачки-котурны, с лента-
ми, перекрещивающимися на тонких белых ажурных чулках, и тот самый муслиновый 
спенсер, который придумали марсельцы и название которого – «канзу» (искаженное на 
канебьерский лад: quinzе aout) – означало пятнадцатое августа, то есть хорошую погоду, 
зной, полдень. Остальные три девушки, как мы уже говорили, менее робкие, были от-
кровенно декольтированы, что летом, в сочетании со шляпками, украшенными цветами, 
придавало им очень изящный и задорный вид. Однако рядом с этими смелыми костюма-
ми прозрачное канзу белокурой Фантины, с его нескромностью и недомолвками, что-то 
скрывавшее и в то же время что-то обнажавшее, казалось дерзкой находкой приличия; 
пожалуй, знаменитый суд любви, где председательствовала виконтесса де Сет, обладав-
шая глазами цвета морской воды, скорее вручил бы этому канзу приз за кокетливость, 
нежели за целомудрие, на которое оно претендовало. Нередко наивность оказывается 
величайшим искусством. Это случается» («Отверженные»). Гюго «кокетливо» подменял 
откровенные описания телесности эротическим описанием одежды, удачно скрываю-
щей и одновременно стыдливо подчеркивающей природное женское кокетство. 

При этом и Виньи, и Гюго, совершенствуя поэтическое мастерство идилликов, уже 
отдалились от мифической реальности. Но и они шли разными путями, открывая новые 
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рубежи и возможности в искусстве наррации и описаний, в целом резко отличных от гру-
бо-телесной формы выражения в раблезианском стиле, с откровенными вульгаризмами, 
обилием анатомических подробностей и медицинских терминов и главное – не имею-
щих ничего общего с мифологической метафорой чудовищности женского очарования, 
ее «змеиной» фаллической природы – двойственной и двусмысленной, возникшей на 
границе женской и мужской сексуальности» [16: 4], которая сохраняется и развивается в 
мифопоэтическом творчестве Китса («Ламия») и Нодье («Смарра»).

On notera aussi le rapport entre gigantisme et satire sociale, registre burlesque 
(épique+grotesque) à travers Swift et Voltaire (Micromégas). 
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EТАЛОНИ КРАСИ У ФРАНЦУЗЬКIЙ ЛIТЕРАТУРI 1820 – 1830-Х PP.: 
ВIД СЕРЕДНЬОВIЧНИХ ТА РЕНЕССАНСНИХ IДЕЙ ДО РОМАНТИЗМУ
У статті розглядається ідеал краси в романтичній літературі Франції 1820-

1830-х рр. У проблемне поле дослідження входять питання про конфлікт духовного і 
матеріального в романтизмі, про протистояння зовнішнього і внутрішнього рівнів кра-
си, а також про принципи її символічного вираження в поезії, романі і драмі, її соціальної 
та психологічної детермінованості в тілеснiй і духовно-душевнiй організації людини.
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MODELS OF BEAUTY IN FRENCH LITERATURE OF THE 1820-S – 1830-S: 
FROM MEDIEVAL AND RENAISSANCE IDEAS TO ROMANTICISM

The article discusses the ideal of beauty in the French literature of the 1820-s-1830-s. The 
research includes the romantic problem of the confl ict between the spiritual and material, the 
opposition of the external and internal levels of beauty, as well as the principles of its symbolic 
expression in the romantic poetry, romance and drama, the social and psychological determin-
ism of human spiritual organization in the romantic literature. 
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THE HISTORICAL CONDITIONS FOR THE EMERGENCE OF THE QURANIST 
MOVEMENT IN EGYPT IN THE 19TH-20TH CENTURIES

The factors and historical context that have played an important role in the formation and 
development of the Quranist movement in Egypt emerged from the 19th century on various 
parts of the Muslim world are reviewed in this article. In this regard, we specifi cally dwell on 
the works and ideas of the most distinguished representatives of the Egyptian Quranists and 
the similar and distinctive features were studied. The principal differences between the calls 
for the return to pure Islam and the Qur’an for the solution of the problems facing the Muslim 
world since the emergence of the movement in early days of the 19th century and the views of 
the Egyptian Quranists in the second half of the 20th century were studied.

Key words: The Quranists, return to the Qur’an, Egypt, Sunnah, hadith.

In the late 19th and early 20th centuries, a number of trends and movements emerged in 
the various Muslim countries claiming that “the true Islam” was only the Qur’an and there 
was no need for hadiths and Sunnah. They considered the earliest Muslims that adopted Islam 
succeeded only because they had accepted the Qur’an as their guidance, and began regress in 
Muslim world since along with the Qur’an the hadith became a source of reference.

The main ideas that were supported by this trend and refl ected in a general conception of 
the Qur’an can be briefl y summarized as follows. 1. Quran alone is the sole source of Islam 
and anything other than the Qur’an can be accepted as a source or an argument for the religion. 
2. Particularly, to accept Sunnah as the main source of religion is fundamentally wrong. 3. 
Muslims are mistakenly thinking that some issues are in their religion and that religion should 
be cleared of such wrong ideas (12, pp. 37-38). The above-mentioned theses are more clearly 
refl ected in an article that appeared in the Egyptian journal “al-Manar”, written by Dr. Mu-
hammad Tawfi q Sidqi (died in 1920), who was one of the outstanding fi gures of the Quranist 
movement in Egypt in the 20th century. In the same article of the author titled “al-Islam huwa 
ul-Qur’an Wahdahu” (“Islam is the Qur’an Alone”), the above-mentioned principles of the 
Qur’an had been explicitly stated, and Sidqi presented himself and his supporters as “nehnū- 
Qur’āniyyūn” (we are the Quranists) (12, pp.125).

A group of researchers have suggested that the Quranist movement was formed in the 
19th century in India by Seyyid Ahmed Khan Hindi and then spread to Indo-China Peninsula, 
Egypt, Syria, Libya and other Muslim countries. Nevertheless, not all researchers agree on the 
idea source and the place of origin of this trend. Thus, according to some of them,   this idea had 
emerged in Egypt, and to another group, in Iraq (14, pp. 50).

It would not be right to study the Quranist trend in isolation from the time of the idea 
movers of it and the dominant socio-political processes of the time. It is no coincidence that 
almost all researchers directly link the formation and development of this movement with that 
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historical period and processes. On the whole, it should be noted that, despite of the common 
ideas on the motives for the emergence of the Quranist trend among European and Muslim 
scholars in many cases, but in many principal issues they are diametrically opposed. If we sum-
marize the material we have examined, it can be concluded that ideas about this movement can 
be divided into three groups. In other words, European Orientalists, who viewed the Quranists 
as reformers of Islam; Muslims and Near Eastern scholars, who considered this trend as a part 
of the reformist movement created to eliminate the stagnation in the Muslim world, but who 
were of a low opinion about this trend who veered off the course because of not knowing reli-
gious principles well and ran to extremes; and the third, researchers and scholars of the Muslim 
countries, who generally defend the idea that this group, created by colonial states and mis-
sionary organizations and directed by them with the purpose of strengthening their positions in 
Muslim countries which are not related to the religion of Islam.

Despite the fundamental differences among them, all three groups of researchers see the 
lagging and decline in the Muslim world from the 18th to the 19th centuries, as the main reason 
for the formation of the Quranist movement. Almost all the researchers are referring to the 
alarming socio-political processes in the Muslim world on the eve of emergence of the Quranist 
movement. In the 19th century, when the Western countries pursued a great deal of develop-
ment after the renaissance, the Islamic world seemed to be in the weak and backward position. 
This historical period also coincides with the time when Western colonialists launched exten-
sive and all-round attacks against most Muslim countries. The growing hegemony of the West 
had created the wrong impression that the path of any development, progress in some Muslim 
societies passed from the gradual transformation into Western culture and civilization. Such 
ideas gained support in certain political, scientifi c circles, among the intellectuals and thinkers 
in Muslim societies, and in this regard, Seyyid Ahmed Khan in India and Mirza Mulkum Khan 
in Iran can be regarded as a vivid example of this kind of thinking. On the opposite front was 
another group ignoring the development of the West focused on the preservation of the exist-
ing national and Islamic culture approached the issues from the excessive conservatism. Such 
thinkers were more popular among the simple masses. Besides, there was also a small group 
which being closely acquainted with Western culture and ideological trends created from it 
that had the Islamic thought and chose the third way. They regarded being neither yielded to 
the European culture nor totally deny the Western culture as a way out of crisis. The group of 
intellectuals, who did not restrict Western civilization to its colonial aspect, was also closely 
acquainted with the scientifi c progress in Europe and promoted the use of Western science and 
technology as a great success in keeping their religious and national values. At the same time, 
they tried to show that Islam and its main source, the Qur’an, contrary to its criticisms, does not 
hinder progress, it leads people to science, thinking, labor, freedom, human and women rights 
and encourages modern values   such as the wisdom, science, freedom, spirit of initiative and 
democracy (14, pp. 55-57). In parallel, they tried to show that the world views that led Muslims 
to sluggishness, destiny, hopes, thrift and so forth wrong attitudes, elements that mixed with 
religion afterwards, made-up hadiths, bid’ats and superstitions are the works of the “so-called 
scholars”, so the cause of everything that happened throughout the history are the Muslims, and 
it has nothing to do with the Qur’an and “true Islam”. Among the prominent representatives of 
this trend, known as the “return to the Qur’an”, are the names of Jamaladdin Afgani, Moham-
med Abduh, Mohammad Rashid Reza and others (9, pp.71-73). Many researchers describe the 
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movement as a moderate ihya (revival) movement. The movement did not completely deny the 
Sunnah, but rather called for the correction of the hadiths. They were careful not to accept the 
authenticity of some of the other narrations carefully considering many of the narrations true. 
Another group opposite to them completely rejected the Sunnah (14, pp. 55-57). 

It should be noted that some researchers do not deem correctly the connection of Jamalad-
din Afghani and other intellectuals to the idea of   contentment with the Quranism or the Qur’an. 
In this regard, they pay attention to Jamaladdin Afghani and the views of those people different 
from the Quranist movement or the oppositional group mentioned above. They try to study the 
ideas of Afghani, who occupies an important place in the thinking and political life of the 19th 
century Islamic world, in the context of his life and social-political activity. Afghani traveled to 
many Muslim countries to study the problems facing the Islamic world and spent a long time 
in India, where he got to know the activities of European missionaries. During his numerous 
travels Afghani had studied the roots of the deep crisis in Muslim countries and societies, met 
with political and public fi gures of the East and the West, read lectures, published books and 
journals, founded a party, and fi nally left many disciples. He saw the solution of all the prob-
lems in the return of Muslims to Islam and in the following of its teachings. In the same book 
Afghani grounded this view so: “Although the earliest Muslims were few in number, through 
following the life-giving teachings of Islam, they advanced from the Alps to the Chinese bor-
ders, subdued the Iranian and Greek kings, and, with their fi ne moral values, attracted hundreds 
of millions of non-Muslim to Islam” (14, pp.58-59).

Afghani noting that nations and peoples cannot live without the religion sees the cause for 
Muslims’ lagging behind and decline in withdrawing from the religion in resorting to bid’at 
and superstitions (1, pp. 98-99).

Afghani, who considered it necessary to return to the pure state of Islam in early centu-
ries, sought to unify the notion of “pure Islam” defended by his predecessors with the modern 
progress and new approaches (20, p.122; 8, vol. X, pp. 464-465) He stated that Muslims should 
be based on wisdom and thinking, should reject taqlid (imitation) by doing ijtihad, and should 
make new commentaries on the Qur’an and sahih sunnah, indicating that it was necessary to 
be able to escape from the lagging (18, p.161-162; 8,vol. X, pp. 464-465) Although Afghani 
did not write tafsir (interpretation) of the Qur’an himself, one can understand his position on 
Qur’an while considering his view expressed by his student Abduh. Afghani believed that to 
return to the Qur’an and to follow its teachings was the only solution for the fundamental 
problems of the Islamic world. We see that along with grounding on the Qur’an Afghani refers 
to the hadiths as well and this can be regarded as an example of the fact that while speaking 
about religious teachings Afghani does not regard the sunnah as useless and unnecessary. On 
the other hand, we have no negative attitude towards the sunnah in the views of Jamaladdin 
Afghani that we have encountered in other reformists (14, p. 62-63). It should be noted that 
Afghani accused Seyyid Ahmed Khan, who was one of the pioneers of Hindu modernism and 
considered to be an ideological founder of the “Quranists” in India, in propagating naturalism 
and materialism among Muslims and also known that he wrote a rejection aiming to prove the 
groundlessness of his views (18, p.161-162;). 

One of the prominent representatives of the moderate reformist movement, Mohammad 
Abduh, was born in 1849, in Egypt. He gets acquainted with Afghani while studying at Al-
Azhar University in Cairo and this acquaintance changes his life. Abduh was arrested in 1882, 
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in Egypt for his political activity and then was banished from the country. After staying for a 
year in Beirut, at the invitation of Seyyid Jamaladdin he leaves for Paris and there he publishes 
a magazine called “Urvatul vusqa”. A year later he returned Beirut, where he published various 
books and was involved in religious activities. In 1889, he returned Egypt with a formal refusal 
providing not to be engaged in political activities and began his religious teaching. Abduh died 
in 1905, at the age of 57. His most important works available to us are as follows: “Al-Islâm al-
radd al-muntaqidiyya”, “Islah ul-mahakim al-shariyya”, “Tafsir al-manar”, “Risalatul touhid”, 
“Şərh Nəhcul-bəlağə”(Commentary on Nahjul-Balaga) (14, pp. 65-66).

According to Abduh, the true Islam forbids following the basic principles of the faith blind-
fold, destroyed the concept of imitation, instead inviting the people to wisdom, lifted the cur-
tain of ignorance and tried to awaken people. Although it is sometimes thought to be different 
from the traditional views Abduh, who based on the Qur’an, says that one should get rid of 
imitation in order to solve the problems of the time; Qur’an should be re-read and understood, 
in content does not seem to have been estranged from the traditions (21, pp.110-111).

People such as Mehmet Akif, Musa Carullah and Mohammed Iqbal, who were infl uenced 
by Abduh and Afghani, were closer to the scientifi c-cultural reformist line of Abduh than that of 
the political reformism of Afghani. Russian scholars, including the Tatar scholar Musa Carullah 
(1949), who shared the same ideas with Abduh on both religious and political issues, contrasted 
with the ulama who represented the medrese style of classical teaching methods (old method-
ology), defended the new teaching system usuli-jadid (new method) affected by the Western 
education system (4, pp.211-213).

As for the views of Abduh on Sunnah, some Ahle-Sunnah scholars accused him of oppos-
ing a part of the Sunnah. According to the following points, the scholars of this group thought 
that Abduh was against Sunnah. 1) He admitted neither the hadiths on matters of faith, nor a 
hadith on bewitch of the Prophet (pbuh). Because Abduh said about this hadith that even if we 
assume the hadith to be true, this is “khabar al-wāḥid” (the “report of one individual”), and 
the “khabar al-wāḥid” is not followed in faith. Here should be based on the nas of Qur’an and 
wisdom only. 2) Abduh’s considerations about the arguments that the Satan did not touch the 
Virgin Mary and Jesus during the birth and that the Prophet’s devil adopted the Islam, as a tale. 
3) His rejection to accept the hadiths about the magic against the Prophet in such collection 
of hadiths as “Sahih al-Bukhari” and “Sahih al-Muslim”. Thus, rejection of the hadith in these 
books, being the most reliable hadith collections, makes it easy other hadiths to be rejected as 
well. It can be concluded that none of the above-mentioned arguments can be considered as 
evidence that Abduh is contented with the Qur’an and that he completely rejects the Sunnah. 
All this should be regarded as ignoring some of the existing narrations (14, pp. 65-66).

It should be noted that the supporters of the contemporary Quranist movement in their turn, 
accuse Jamaladdin Afghani and Mohammad Abduh for the reason that they do not ignore the 
hadiths and the Sunnah completely and believe that the failure of their reformist movement in 
the Islamic and Muslim thought is related to their attitude to the hadith and the Sunnah. Origi-
nally from Malaysia, Qassim Ahmed thinks that, despite the efforts of these reformists, the 
condition of the Muslim community has changed insignifi cantly and Muslims should thought 
why all this happened. While speaking about Mohammad Abduh he explains the underlying 
cause of his reformist movement so: “His main references are still the Qur’an and the hadith. 
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I emphasized that this is the reason for the failure of this movement. The hadith and any other 
things must be judged on the basis of the Qur’an“ (2, pp. IX; 10ç pp. 12-21).

In the second half of the 19th century, Rashid Riza, represented by Jamaladdin Afgani 
and Mohammed Abduh is one of the important fi gures of the Islamic reformist and renova-
tion movement. However, Rashid Riza, known as Jamaladdin Afgani and Mohammad Abduh’s 
student, unlike them had advanced the salafi  thought to the forefront in this movement and 
therefore has been recognized as a neo-salafi st (13, p.106). 

Murtaza Muteherri writes about it: “The main factor causing the Islamic movement that 
began by Seyyid Jamal, to lose its dynamism was that those who claimed for reforms after 
Jamal and Abduh were seriously inclined to Wahhabism and were tightened in the narrow 
mindset. They turned this movement into a form of salafi yya and they lowered the subjugation 
to the Salafi  Sunnah to the level of being subjugated to bin Theymiyya that was bin Hanbali” 
(11, p.5).

Commenting on ideological differences between Rashid Reza and Abduh, researcher 
M.Ozturk notes that “Abduh did not see any problem to think as Mowtazile in one subject, as 
Salafi  in another and as Ashari in the third one. However, Rashid Reza was closer to the line of 
Henbelism, representing the most conservative wing of the Sunni. This proximity drew him to 
an ideological service to the development of the Wahhabist movement by writing a work called 
“Al-Wahhabiyyun val-Hijaz” (Cairo, 1925-26) and to support the policy of Abdul Aziz bin 
Saud (1880-1953) the leader of the movement then (13, p.81).

For more than thirty years he had published the “Al-Manar” magazine in Cairo, and had 
contributed to discussions about the legality of Sunnah in his articles published in many num-
bers of the magazine. Rashid Reza, the constitutor of the magazine, further roused up these 
debates and helped this kind of articles to be published in the magazine. In one of his articles 
Rashid Reza noted that in addition to the Qur’an, Sunnah is one of the sources for studying 
the religion, and our possession of the Qur’an does not mean that we do not need the Sunnah.

Although he considered the hadiths of the prophet as revelation, pointed with various ar-
guments, including the fact that the “khabar al-wāḥid” could be admissible, he did not accept 
its legality in the absolute sense. (“Al-Manar”, 342-348) On the other hand, Reza divided the 
hadiths of the Prophet into two groups, the practical and qauli (in words). He believed that the 
practical hadiths of the Prophet were time-wide and spatial, and that the transmitted hadiths 
were beyond such attributes. According to him, although it is possible to take use of the narrat-
ed (transmitted via numerous chains of narrators) Sunnah, it is not correct to accept it as a con-
tention. That is why his companions did not put these hadiths into writing, even avoided such 
works. Based on these ideas (i.e, the Prophet’s words had not been recorded in written form, 
or even the prohibition of it by the Prophet and that the followers were not inclined to write it) 
Reza came to the conclusion that the Prophet’s narrative Sunnah had not been a contention. He 
then criticized many hadiths in the hadith collections that were considered authentic and did 
not accept some of them. Rashid Reza was also harsh against the Israeli and penetrated hadiths. 
He pointed out that many of the companions were still popular as the nonconformist people 
disbelief, and that the rule of “equity of the companions” was referred not to all the followers 
but many of them. 

Rashid Reza, who criticized many of the tafsirs before that time, did not only take a sharp 
position on the issue of Israelis, especially in those where dominated the narrations, on the 
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other hand, he blamed some tafsirists like Fakhraddin Razi, for transmitting information un-
der the tafsir bearing no relation to the Qur’an. At the same time, he had been criticized for 
some contrary views to traditional thinking too. For instance, he had been subjected to serious 
criticism because he called the sending of the Prophet Jesus, and many narrations concerning 
the controversial issues, such as the Dajjal and the Inshiqaqu al-Qamar, ungrounded and his 
inconsistent mind in the possibility of miracles, in particular, his insistence that the Prophet 
had no miracles and fi nally, he did not adopt the idea that growth in the rate of interest was not 
forbidden (13, p.106). 

A doctor by speciality, Muhammad Tawfi q Sidqi (died in 1920), in his article titled “Al-
Islam huva al-Quran vahdahu”(Islam is the Qur’an alone) published in “al-Manar” magazine 
constituted by Rashid Revza, for the fi rst time in Egypt openly expressed the idea of   content-
ment with the Quran alone. He argued in this article that Islam is the Qur’an alone and that 
religious judgments should be justifi ed by referring to the Qur’anic text only. Namely in this 
article, for the fi rst time Sidqi used the phrase “Nahnu Quraniyyun” about himself and for those 
who agree with it (We are the Quranists). This person, who was a student of Rashid Reza (died 
in 1935), with his article published in the Al-Manar magazine had been involved in the scandal 
that lasted for four years (12, p. 195). He tried to regain “the true Islam” by breaking the shack-
les of the emulation and to return its original sources (35, pp. 1-40). According to him, Muslims 
have never been bounded to imitate the Sunnah of the Prophet and should only be contented 
with obedience to the Qur’an (15, vol.21, pp.515-517).

Like those in the Indian peninsula, sharing the same views, Sidqi also wanted to prove that 
the important deeds of Islam, in particular the importance of prayer, should be gained only from 
the Qur’an without referencing to the Sunnah.

In the second half of the 20th century, the formation of a new global political system after 
the Second World War and the period of scientifi c-technical revolutions provided a new form 
and content to the Quranist tendencies. As we mentioned above, the Quranism, which was 
directly infl uenced by these global processes, had sharpened the cleft between traditional reli-
gious institutions and this, ultimately, led to marginalization in the Muslim world, especially 
to fi nding supports in Western countries. One of such Quranists was Rashad Khalifa (died in 
1990). Khalifa, who was born in Egypt and living in America, made harsh statements in his 
works, specifi cally in the preface of the book “Qur’an, Hadith and Islam” called the hadith and 
the Sunnah as satanic bid’ats having nothing to do with the Prophet (pbuh). According to the 
author, the hadiths and Sunnah are based on assumptions, but the Qur’an contains all the points 
up to the smallest issues. Khalifa had come to the conclusion that the Qur’an is the only source 
that Muslims should refer (5, p.4-58).

One of the most prominent representatives of Quranists in the modern era in Egypt is 
Ahmed Subhy Mansour. Subhy Mansour, a teacher at Al-Azhar University, was dismissed from 
the University in 1980 as he opposed traditional Islamic thought. Subhy Mansour, who then 
moved to America and contacted with Rashad Khalifa, is now known as the leader of the Qura-
nists in Egypt (7, p.199). Subhy Mansour, who works mainly through the Internet, describes the 
concept of “Ahl al-Qur’ān” on the website as follows:

 “Ahl al-Qur’ān” is the name of an organization uniting around everyone who believes 
in it: “The Quran is the only source of Islam and Islamic Sharia. In the Qur’an, nothing was 
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missing from the Muslims’ needs. The Qur’an was sent to explain everything, because the 
Qur’an is the law of Allah, and the last Prophet Muhammad was his messenger” (3).

Like Rashad al-Khalifa, Subhy Mansour considers the Qur’an the only complete and per-
fect source of the Sharia that explains itself and covers everything that human beings need. 
According to him, the Prophet had not given any explanations and only fulfi lled the Quranic 
verdicts, and the Qur’an is just the Prophet’s (phub) Sunnah (13, pp.23-27).

There is deep divergence of opinions in a number of issues among the different formations of 
the Quranist movement and other Muslims, as well as the Quranists themselves. The tafsirs and 
views of Subhy Mansour, Binnur, al-Mahdavi, Shahrûr, Sharif Hadi, Ahl al-Zikr, Muslim Hanif 
differ greatly that there is no point in connecting them except the Qur’an. For example, Dr. Subhy 
Mansour emphasizes in particular such issues as the free ijtihad and deep thinking in Qur’an, 
Ahl al-Zikr – the tafsir based on arithmetic and abjad and Saleh Binnur – on inspiration and Dr. 
Shahrur - on linguistic sources. There is deep controversy in tafsir of the verses and interpreta-
tion of the fi qh. The divergence of opinions among the Quranists is so deep that even some of the 
Quranists regard it as confusion (17, p.67). Thus, the Quranists who claim to have a clear explana-
tion of each point in the Qur’an have come to different conclusions in terms of the form of prayer 
and number of prayers. For example, Subhy Mansour based on verse) 38 of the Surah (chapter 
of the Quran) “al-An’am” (We have not missed anything in the Book (Qur’an), explaining that 
there was no need to talk about prayer in detail in the Qur’an, grounded it so: “If Muslims had 
problems in such matters, then God would have explained these moments in detail” (19, pp.52).

 Unlike Subhy Mansour, a big group of the Quranists, including Abdullah Chakralawi tried 
to prove the idea of   explaining of prayer in details in the Qur’an. Muhammad Tawfi q Sidqi, 
another prominent representative of the Quranists, had different ideas on the prayer. Sidqi, who 
by referring to verses 101-104 of the Surah “an-Nisa” tried to justify that there was no need to 
apply to the Sunnah in addition to the Qur’an to determine the details of the prayer, stated that 
the number of important prayers in particular cases was two. The author emphasized that if the 
Prophet (pbuh) performed the daily prayers more than twice it was a merit in God’s sight, and 
that to perform more prayers was the Muslims’ own will (16, pp.206). Daniel Brown also notes 
that the Quranists cannot even solve a simple matter like the prayer by referring to the holy 
book only and arrive at contradictory conclusions. 

Muslim scholars and researchers also blame the Quranists for the directing people to wrong 
side in the interpretation of the divine book and religious verdicts instead of the deep sense rec-
ommended in the Qur’an, and making the Qur’an, which has to guide the people’s thoughts, 
dependent on human sense. They believe that not to use the Sunnah in the interpretation of the 
Qur’an, basing on rationality rather than true explaining of the verses, and the attempts to adduce 
evidence to their subjective opinions from the Qur’an to be an ungrounded approach. They stated 
that such approach will further aggravate the disagreements between the Muslims and instead of 
uniting them around the Qur’an, even will destroy the performance of basic rituals. 

Conclusion
Thus, the activity of the Quranists that emerged as part of the reformist movements aimed 

at the liberation of the Muslim world from stagnation and recession, further deepened the di-
vergence of the opinions and widened the split in the Islamic world.

Substantial differences both in ideological and political areas had emerged between the 
movements calling to Qur’an covering the period from the late 19th to the fi rst half of the 20th 



98

century, and the Quranism trends at the subsequent periods. The reformists calling to return the 
Qur’an did nothing more differing from the traditional Islamic outlook, even though they called 
for the purifi cation of the Islamic religion from the unreliable hadiths and the rooted bid’ats. 
Although they were critical in regard the hadith, did not reject the Sunnah totally, but rather 
supported the hadiths to be corrected. Unlike them the Quranists, just being content with the 
Qur’an, on the whole, are against the referencing to Sunnah as a source. They see the Qur’an 
as the sole source for religious rulings and do not accept the use of tafsir in the interpretation 
of the Qur’an and the credibility of all the reliable hadith collections in the religion remains 
undecided for them. The main difference between them and the traditional religious thought is 
that the Quranists has a tendency to positivist scientifi c methods, to relate many terms in the 
Qur’an, including jinn, angel, etc., with science and try to relate their interpretation within the 
framework of accepted scientifi c methods. Modern followers of the Quranists have attempted 
to do changes in some basic attributes of religion, namely women’s praying without head ker-
chiefs, women to be imams to men during prayer and so on. Some branches of the Quranists 
have even claimed that Muslims should be praying in the face of Jerusalem, not by Mecca. All 
these circumstances led to the accusation of the Quranists by their opponents to be a Western 
project, used as a tool by majority of despotic Muslim rulers and abandoning religion. 
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Джафарлі Дурдана
Інститут сходознавства ім. акад. З.М. Буніятова НАНА, Азербайджан

ІСТОРИЧНІ УМОВИ ЗАРОДЖЕННЯ КОРАНІЗМУ В ЄГИПТІ НА ПОЧАТКУ 
ХІХ – КІНЦІ ХХ СТ.

У наведеній статті розглядаються історичний контекст і фактори, що зіграли 
значну роль у виникненні і розвитку в Єгипті руху кураніййун (з ар.: кораністи), що за-
родився у різноманітних місцях мусульманського світу з початку ХІХ ст. З цієї точки 
зору особлива увага приділяється працям і поглядам найбільш визначних єгипетських 
представників коранізму, аналізуються їхні спільні риси і розбіжності. У статті було 
проаналізовано принципові відмінності між тими закликами про повернення до чистого 
ісламу і Корану, що звучали на ранніх етапах виникнення руху для вирішення проблем, з 
якими ісламський світ зіткнувся в ХІХ ст., і наступними поглядами в середовищі кора-
ністів, особливо, кураніййун в Єгипті у другій половині ХХ ст. 

Ключові слова: кураніййун, повернення до Корану, Єгипет, Сунна, хадис. 

Джафарли Дурдана
Институт востоковедения им. акад. З.М. Буниятова НАНА, Азербайджан

ИСТОРИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ЗАРОЖДЕНИЯ КОРАНИЗМА В ЕГИПТЕ 
В НАЧАЛЕ XIX – КОНЦЕ XX ВВ.

В настоящей статье рассматриваются исторический контекст и факторы, сы-
гравшие значительную роль в возникновении и развитии в Египте движения кураний-
йун (с ар.: коранисты), зародившегося в различных местах мусульманского мира с на-
чала XIX века. С этой точки зрения особое внимание уделяется трудам и воззрениям 
наиболее выдающихся египетских представителей коранизма, анализируются их схо-
жие черты и различия. В статье были изучены принципиальные различия между теми 
призывами о возврате к чистому исламу и Корану, что звучали на ранних этапах воз-
никновения движения для решения проблем, с которыми исламский мир столкнулся в 
XIX веке и последующими воззрениями в среде коранистов, в особенности, кураниййун в 
Египте во второй половине ХХ века.

Ключевые слова: кураниййун, возврат к Корану, Египет, Сунна, хадис.
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АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЕРБОИДОВ В ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ

В статье рассматриваются вопросы, связанные с теорией и практикой функциони-
рования неоднословных наименований предикатного признака с десемантизированным 
компонентом – вербоидов – в художественном тексте.

Ключевые слова: вербоид, текст, теория.

Исследование вербоидов, неоднословных наименований предикатного признака типа 
вести эксперимент, испытывать радость, состоялся митинг весьма актуально в совре-
менной лингвистике. Деривационно-семантическая структура этих дискретных единиц, 
представляющая результат взаимодействия дериванта – десемантизированного глагола и 
лексического центра вербоида – абстрактного существительного, отличается гибкостью, 
мобильностью, содержательной ёмкостью. Являясь коммуникативными эквивалентами 
глаголов, вербоиды существенно расширяют пределы функционально-семантической 
категории процессуальности [1], входят в состав словообразовательных гнёзд [2], весьма 
употребительны в ментально-психической сфере человеческой деятельности, поскольку 
здесь «собственно словообразовательные средства номинации крайне непродуктивны» 
[3, 142]. Вербоиды широко используются в современных восточнославянских литера-
турных языках, поэтому достаточно интересно их изучение с позиций контрастивной 
лингвистики [4].

Естественно, своеобразие деривационно-семантической структуры вербоидов «вос-
требовано» художественным текстом. Кстати, в современных лингвистических иссле-
дованиях проблеме текстообразующей функции вербоидов внимания не уделялось, да и 
само понятие художественного текста нуждается в дальнейшей теоретико-практической 
конкретизации.

Как известно, специфика художественного текста стимулирует индивидуально-ав-
торское начало в разносторонней актуализации языковых средств, отобранных из наци-
онального языка для реализации творческого замысла, заключающегося в том, что автор 
при создании художественного произведения «производит отбор… явлений действи-
тельности, которые соответствуют его представлениям и концепциям. Вымышленные, 
но правдоподобные ситуации моделируются им в целях пояснения и подтверждения 
своих идей и представлений» [5, 4]. Однако «общей теории художественного текста… 
ещё не создано. Художественный текст продолжает оставаться некоторой “закрытой 
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сущностью”» [5, 4]. Сложность анализа художественного текста заключается в многопла-
новости, многомерности его семантики, поскольку «художественный текст не только отра-
жает действительность, но и выражает средствами естественного языка модели человече-
ского отношения к миру» [5, 18]. В связи с этим И. Р. Гальперин отмечает особый характер 
модальности художественного текста [6, 72], который проявляется через свойственную 
тому или иному писателю систему актуализации языковых средств. Отсюда вытекает «вы-
сокая степень антропоцентризма художественного текста, который предстаёт как сложный 
смысловой знак, выражающий знания писателя о действительности, воплощённые в его 
произведении в виде индивидуально-авторской картины мира» [7, 49].

Востребованность вербоидов художественным текстом проявлется в употреблении раз-
личных по объёму и конфигурации вербоидных образований. В процессе реализации твор-
ческого замысла вербоиды подвергаются как простым, элементарным изменениям (вести 
борьбу: веду борьбу, ведущий борьбу, ведение борьбы, ведётся борьба и др.), так и слож-
ным, которые проявляются в интеграции вербоидов (чувствовать близость + чувствовать 
враждебность = чувствовать близость и враждебность), во включении в состав вербои-
дов слов-классификаторов (испытывать горечь поражения, отдаваться чувству любви), в 
перераспределении компонентов вербоидов с элементами определённой трансформации по 
предикативным частям сложноподчинённого предложения (давать оценку, совершать пере-
мены: оценка, которую даю; перемены, которые совершались) и др.

Простые, элементарные изменения вербоидов достаточно значимы в повествовании, 
поддерживают или усиливают в тексте различные эмоционально-смысловые акценты: 
1) «Да нестерпимо было и самое чтение, вызывавшее рукоплескания» [8, 186]; 2)«И он 
собирался, делал приготовления к отъезду, ходил по Москве…» [8, 190]; 3) «Ты есте-
ство мужское, лезешь на стену, предъявляешь к ней высочайшие требования инстин-
кта продолжения рода…» [8 , 190]; 4) «И всё это доставляло Мите странное удоволь-
ствие» [8 , 206]; 5) «что… даже давало порой странную надежду, что в Соньке можно 
найти не то наперсницу своих чувств, не то некоторую замену Кати» [8 , 206].

В первом примере отрицательный с точки зрения Мити характер смысла чтение 
было искусственным с элементами фальши, пошлой певучести, в результате – нестер-
пимым усиливается оксюморонным по отношению к этому смыслу вербоидом вызы-
вавшее рукоплескания (вызывать рукоплескания). Во втором примере смысл поскольку 
Митя твёрдо решил уезжать поддерживается не глаголом готовился, а более значимым 
по семантике вербоидом делал приготовления, потому что в функции форманта (дери-
ванта) выступает глагол делать, а существительное употребляется в форме множествен-
ного числа, подчёркивая многократность вербоидного действия. Не случаен семантиче-
ски значимый вербоид предъявлять требования, подкреплённый прилагательным высо-
чайшие в третьем примере, который является своеобразным следствием смысла Митя 
нетерпим ко всем женским слабостям Кати в силу особых свойств своего характера и 
своей мужской природы.

Вербоиды доставляло удовольствие и давало надежду представляют центры итого-
вых предикативных частей, заключающих развитие смысловой линии взаимоотношения 
Мити и Соньки на протяжении 14-ой главы.

Достаточно распространённым средством в процессе реализации творческого за-
мысла является прием интеграции вербоидов, когда данные деривационные сочетания, 
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имея один деривант, объединяются в один комплекс, представляющий своеобразный 
«сгусток», фокус значений нескольких предикатных существительных – семантических 
центров вербоидов: «С людьми, окружавшими его, от дочери до слуг, князь был резок 
и неизменно-требователен, и потому, не быв жестоким, он возбуждал к себе страх и 
почтительность, каких не легко мог бы добиться самый жестокий человек» [9, 112]; 
«Достигнуть Цнайма прежде французов – значило получить большую надежду на 
спасение армии; дать французам предупредить себя в Цнайме – значило наверное под-
вергнуть всю армию позору, подобному ульмскому, или общей гибели» [9, 214]; «Этот 
человек теперь в силе, я должен приобрести его доверие и дружбу и через него устро-
ить себе выдачу единовременного пособия» [9, 253]; «Вид этот и звуки эти не только 
не возбуждали в нем какого-нибудь унылого или робкого чувства, но, напротив, при-
давали ему энергии и решительности» [9, 356]; «Тихон, сначала исправлявший черную 
работу раскладки костров, доставления воды, обдирания лошадей и т. п., скоро оказал 
большую охоту и способность к партизанской войне» [12, 142]; «Получив известие о 
Бородинском сражении и об оставлении Москвы, Ростов не то чтобы испытывал от-
чаяние, злобу или месть и тому подобные чувства, но ему вдруг все стало скучно, до-
садно в Воронеже, все как-то совестно и неловко» [12, 20].

Как видим, в отмеченных комплексах слиты вербоиды, именные компоненты кото-
рых могут вступать в частичные отношения синонимии или антонимии: возбуждать 
страх и почтительность = возбуждать страх + возбуждать почтительность; приоб-
рести доверие и дружбу = приобрести доверие + приобрести дружбу и т.д. Вербоиды 
возбуждать почтительность, придавать энергии, придавать решительности, оказы-
вать способность – единственные средства наименования акционально-статального 
признака. Что касается вербоидов возбуждать страх, подвергнуть позору, подвергнуть 
гибели, приобрести дружбу, то они имеют однословные коммуникативные эквиваленты 
устрашать, опозорить, погубить, подружиться, которые, однако, не «воспринимают-
ся» текстом, поскольку не имеют необходимых дистрибутивно-семантических свойств, 
в отличие от синонимичных вербоидов. Так, словоформу устрашал не «пропускают» 
компоненты к себе, почтительность и придаточная часть каких не легко мог бы добить-
ся самый жестокий человек. Словоформа опозорить не контактирует в дистрибутивном 
отношении с компонентами текста подобному ульмскому, имеет в сочетаниях с другими 
словами элементы просторечно-разговорного характера. Результатом структурно-смыс-
ловой ассимиляции с вербоидом подвергнуть позору является вербоид подвергнуть ги-
бели, вместо словоформы погубить. Вербоид с взаимно-возвратным значением приоб-
рести (его) дружбу имеет коммуникативный однословный эквивалент подружиться (с 
ним), который принципиально допустим в данном тексте, но его не «пропустит» с таким 
же значением вербоид приобрести (его) доверие, поскольку он не имеет однословного 
коммуникативного эквивалента «подовериться» (с ним).

И, наконец, в последнем примере мы имеем тройной комплекс вербоидов испыты-
вал отчаяние, злобу или месть, который не дает никаких шансов однословным компо-
нентам отчаивался, злобствовал (злился) для вхождения в текст, во-первых, потому, что 
в языке нет третьего однословного компонента («мстился»), и, во-вторых, потому, что 
три именных компонента данного комплекса в структурном и семантическом отношении 
поддерживаются словами «и тому подобные чувства».
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Текстообразующие и текстоорганизующие свойства вербоидов нередко активизи-
руются следующим путем: их семантический стержень – абстрактное существитель-
ное – представляет опорный смысловой центр одной из предикативных частей сложного 
предложения, а десемантизированный глагол (деривант) с коммуникативным заместите-
лем этого существительного – местоимением – перемещается в другую предикативную 
часть. Так, например, преобразованы вербоиды выказывать любовь, давать свободу: 
«Ростов был очень счастлив любовью, которую ему выказывали; но первая минута его 
встречи была так блаженна, что теперешнего его счастия ему казалось мало, и он всё 
ждал чего-то еще, и еще, и еще» [10, 10]; «Митя провожал Катю в студию Художе-
ственного театра, на концерты, на литературные вечера или сидел у неё на Кисловке 
и засиживался до двух часов ночи, пользуясь странной свободой, которую давала ей 
мать, всегда курящая, всегда нарумяненная дама с малиновыми волосами, милая, добрая 
женщина (давно жившая отдельно от мужа, у которого была вторая семья)» [8, 183].

В этих примерах особенно заметна текстоорганизующая роль, а также мощная се-
мантическая нагрузка вербоидов. Текстоорганизующая роль заложена в весьма динамич-
ной, гибкой деривационной структуре вербоидов, отражающей модели синтаксических 
словосочетаний, а ёмкая семантическая нагрузка обусловлена составляющими частями 
вербоида: десемантизироианным глаголом (деривантом), чаще всего сохраняющим ос-
лабленные лексические семы, которые дают качественную характеристику общевербо-
идного акционально-статального признака, и абстрактного существительного, обладаю-
щего пропозитивной семантикой.

«Распадаясь», вербоиды прежде всего скрепляют предикативные части, реализуя 
творческий замысел писателя. Однако такая трансформация вербоида не только пове-
ление текста. Если исходить из психолингвистической концепции мотива (мотивации), 
речевой интенции и т. д., то интересной представляется мысль М. В. Всеволодовой о 
том, что «не контекст “проясняет” смысл слова, а слово “выбирает” свой контекст и сво-
их контекстпартнёров, в связке с которыми оно передаёт необходимый говорящему 
смысл, или иначе, сочетаемость слова определяется его ЛСВ, концептуальной значимо-
стью, частеречной принадлежностью и способностью нести те или иные субъективные 
смыслы… Связь слова “со своим” контекстом позволяет уточнить собственное значение 
слова, раскрыть его концепт в данном языке» [13, 26].

На семантику и организацию текста часто работает комплекс «мер», применяемых 
писателем по отношению к вербоидам: «Всякий молодой человек, приезжавший в дом 
Ростовых, глядя на эти молодые, восприимчивые, чему-то (вероятно своему счастию) 
улыбающиеся, девические лица, на эту оживленную беготню, слушая этот непоследо-
вательный, но ласковый ко всем, на всё готовый, исполненный надежды лепет женской 
молодежи, слушая эти непоследовательные звуки, то пенья, то музыки, испытывал 
одно и то же чувство готовности к любви и ожидания счастья, которое испытыва-
ла и сама молодежь дома Ростовых» [10, 48]. Во-первых, в один комплекс объединены 
два вербоида: испытывать любовь и испытывать счастье. Во-вторых, осуществлена 
конкретизация семантики именных компонентов любовь и счастье распространенны-
ми классификаторами [] чувство готовности (к любви) и чувство ожидания (сча-
стья). В-третьих, компонент счастье получает семантическое подкрепление повтором 
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десемантизированного глагола испытывала с заместителем этого компонента местои-
мением которое. 

Мы обратили внимание лишь на отдельные фрагменты проявления текста через при-
зму вербоидных конструкций. Дальнейшее исследование этой проблемы с учётом де-
ривационной специфики вербоидов [2; 4] и их производных позволит основательнее и 
глубже понять структурно-семантическое и текстообразующее своеобразие вербоидов в 
художественном тексте. 
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АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВЕРБОЇДІВ У ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИЦІ
У статті розглядаються питання, пов’язані з теорією і практикою функціонування 

неоднослівних найменувань предикатної ознаки з десемантизованим компонентом – вер-
боїдів – у художньому тексті.
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МОВНА СТРУКТУРА ЯПОНСЬКИХ ПАТЕНТНИХ ОПИСІВ. ЛЕКСИКА 
ТА ГРАМАТИКА

В статті наводиться рейтинг Японії серед інших держав світу по кількісті що-
річно одержуваних патентів. В ній також досліджуються словарні одиниці та сло-
восполучення, які вживаються в японських патентних описах. Спочатку зазначається 
сутність винаходу згідно з японським патентним законом і, відповідно, вимоги до па-
тентних описів як офіційних документів. Далі розглядаються слова і терміни різних 
підрозділів патентного опису: заголовка, мети винаходу, попереднього технічного рівня, 
сутності винаходу, патентних вимог та пояснень до креслень і малюнків. Стисло опи-
суються щомісячні Збірники, в яких регулярно друкуються патентні описи.

 Ключові слова: рейтинг, винахід, патент, патентний опис, заголовок, рівень техні-
ки, мета винаходу, сутність винаходу, патентна вимога, пояснення до креслень.

Розвиток науки і техніки в наш час залежить у значній мірі від стану винахідництва 
в країні. Щорічна кількість винаходів у тій або іншій країні чітко показує, яке місце 
вона займає серед високорозвинених промислових країн світу. По числу винаходів, які 
патентуються кожного року можна достовірно і правильно оцінити науково-технічний 
прогрес, а значить і економічний стан країни. З цією метою порівняймо кількість заявок 
на винаходи трьох найбільш індустріальних країн світу в 2014 та 2015 роках.

  2014  2015   Зростання у відсотках
Всіх заявок  2680900  2888800  7,8%
Китай   928177  1101864  18,7%
США   578802  589410  1,8%
Японія   325989  318721  - 2,2
Як бачимо, Японія займає почесне третє місце, хоча в 2015 році число її заявок на 

винаходи трохи зменшилось порівняно з 2014 роком.



106

 А тепер подивімось на кількість одержаних патентів тими самими країнами у 2016 
році ( не всі винаходи є патентноздатними ).

 Китай  526412
 США  503582
 Японія  342610 
 І тут Японія продовжує займати те саме третє місце. 
 Україна в цій таблиці стоїть, на превеликий жаль, аж на 23 місці, Вона одержала в 

2016 році лише 5269 патентів, тобто в 65 разів менше, ніж Японія [1]. І тому українським 
інженерам є чому повчитись у японців.

 Нагадуємо, що патент – це є свідоцтво на винахід, а винахід–це є нове технічне 
рішення в якій завгодно галузі техніки, чи виробництва. Разом з тим патент –це офіційний 
юридичний документ, який охороняє та захищає права автора винаходу. Патентній 
опис – це мовна характеристика винаходу. Тому знання структури патентних описів є 
дуже важливе для розуміння суті технічних рішень і для перекладу на українську мову. 
Ось чому ми продовжуємо дослідження лексичної, граматичної та стилістичної побудо-
ви японських патентних описів, яка відрізняється від інших видів японського науково-
технічного мовлення.

Звідси розділ “ Переклад японського патенту в книжці “ Теорія і практика перекладу. 
Японська мова” був для нас дуже корисним, бо в ньому заачається, що опис патенту 
має свою традиційну форму і свій стиль викладу і знайомить українського читача з ком-
позиційними та мовними особливостями японських патентних текстів, зокрема з пере-
кладом бібліографічних даних цих описів. Робиться також висновок, що в патентних 
текстах відсутня емоційна лексика і широко використовуються речення пасивної будови 
[2, сс.173,174].

В іншому джерелі, в посібнику “Особливості перекладу японських науково-техніч-
них текстів українською мовою” на прикладі кількох японських патентів показується, як 
легше і ефективніше перекладати головні розділи патентних описів – патентні вимоги та 
підписи до ілюстрацій ( креслень і малюнків) та відзначається, що патентні описи мають 
незмінну композиційну структуру і дуже формалізовану форму викладу. Що стосується 
лексичних та граматичних елементів, то вони, на його думку, до значної міри є досить 
стандартизовані та уніфіковані [3, с.136].

Майже ідентичне твердження про структуру та форму патентних описів вислови-
ла і російська дослідниця І.В. Жукова, яка пояснила її таким чином: “Науково-діловий 
стиль – стиль патентної літератури і в першу чергу стиль патентних описів, додатково 
характеризуєтьсч стандартизацією мовних засобів, великою кількістю штампів та стій-
ких зворотів , уніфікацією синтаксичних конструкцій “ [4,с.63]. 

Ще одна дослідниця С.М Шевенко в своєму посібнику з перекладу привела кілька 
спеціальних термінів з бібліографічної частини японського патентного опису [5, сс. 334-
336], а в другій своїй роботі надрукувала надзвичайно цінний “Список ієрогліфів, які 
зустрічаються в японських патентних текстах” . Він включає 1139 ієрогліфів. З них 143 
ієрогліфа зустрілися у вибірці лише по одному разу, а 71 – по два рази. Разом з тим вона 
підрахувала , що в цьому списку ієрогліф合 зустрівся 894 рази, а інший ієрогліф 上 699 
разів [6, сс.331-375].
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 Треба сказати, що проблема частотності вживання ієрогліфів у патентних описах 
є дуже важливою, особливо для автоматизації робіт по обробці і перекладу японської 
технічної документації. Проте в українській лінгвістиці інформації на цю тему покищо 
не знайдено.

 Що ж торкається згаданої стандартизованої лексики і зокрема патентної терміноло-
гії та її граматико-стилістичної організації в патентних текстах, то це питання в зазна-
чених вище джерелах розглянуто поверхово і , як нам здається , недостатньо.

 Виходячи з цього ми хотіли б в нашому дослідженні більш докладно зупинитися на 
особливостях саме цієї групи слів, на її дуже частому вживанні в звичайних патентних 
описах, а також на перекладі зазначеної лексики українською мовою, що є сьогодні дуже 
важливим питанням для тих, хто сьогодні перекладає японські науково – технічні тексти. 

 Для здійснення цієї мети нами були використані японські патентні описи , які від-
носяться до класів H01L та H01J Мінародної класифікації винаходів.

 При цьому ми пам’ятали, що під винаходом в японському патентному законі розумі-
лась технічна ідея, яка може бути практично реалізована на високому професійному рів-
ні на основі і з урахуванням законів природи. Винахід повинен бути новим, виробничо 
здійснюваним і мати чіткі ознаки винахідливості [7, Стаття 2, параграф 1]. 

 Таке визначення винаходу визначає патентний опис як документ, який повинен бути 
настільки зрозумілим, ясним і повним, щоб спеціаліст у цій галущі міг його реалізувати 
на практиці. [7, Стаття 17 біс ].

У звязку з цими вимогами до патентних описів, ми і будемо більш докладно розгля-
дати особливості їхньої лексики, в тім числі термінологічної. Хоча лексика бібліографіч-
них розділів вже досить послідовно і докладно описана {правда, з деякими застережен-
нями ) у згаданих вище джерелах [2, с.172] і [3,сс.117, 118], ми частково торкнемося і її. 
Але головна наша увага – термінологічні та лексичні одиниці тих підрозділів патентних 
описів, які слідують зразу за бібліографією і які не менш важливі, ніж бібліографія. 

Як відомо, патентний опис , крім вже зазначеної бібліографічної частини , містить 
під числом 54 заголовок, або назву винаходу хацумей-но мейсьоо発明の名称, який, як 
правило, включає іменник, або іменникове сполучення, що і є предметом винаходу, На-
приклад, патент N43-8310 називається “ Рееза сооті йоо ходенкан” – レザ 装置用 放電管 
( розрядна трубка газового лазера ). Тобто патентується розрядна трубка газового лазера, 
а вона є іменником. Більш широке родове значення цього іменника – пристрій ( そち).

 В іншому патенті N57-10632 патентується не лише пристрій, але і спосіб функці-
ювання цього пристрою “ Спосіб 方法 ( хоохоо ) вимірювання характеристик осаду у 
кольоровому кінескопі і пристрій装 置 згідно з цим способом” – Караа дзюдзоокан-но 
рандінгу токусей сокутей хоохоо (спосіб) ойобі сокутей сооті ( пристрій) – カラジュ像
管ノランディング特忤測定方法オヨビ測定.装.置.

 Таким чином іменники соті 装置 і хохо 方法 є дуже важливими лексичнми одиниця-
ми для патентів, у яких патентується або пристрій, або спосіб, або і одне і друге. 

 Якщо ж винаходом є електрична схема, чи який-небудь елемент електричної схеми, 
то в цьому випадку вона стає метою винаходу і фігурує в назві патенту або в самому 
описі, як наприклад в патенті N 60-13555 – даний винахід стосується схеми 回路 ( кай-
ро ) визначення рівня сигналів кольорової сигналізації – Коно хацумей ва кара теребі 
дзюдзоокі –но кайро-ні кансуру – コノ発明はカラテレビジユゾオキノ回路に関する.
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 Отже іменник кайро 回路 є теж дуже необхідним терміном в тих патентних описах, 
в яких патентується об’єкт, пов’язаний з тією, або іншою електричною схемою, чи її 
елементом. До речі в цьому випадку, як і багатьох інших, дуже часто використовується 
дієслово стосується – кансуру – 関する.

 Після назви винаходу ( а в патентних описах останнього часу в їх кінці ) під числом 
57 слідує опис сутності винаходу – йоосі – よぉ し. 

 Проте в деяких патентних описах після назви винаходу може знаходитись інший 
підрозділ , який називається об’ємом патентних вимог ( токкьо сейкю-но хан’і) – 特許
請求の範囲, яких у патенті може бути кілька. Найважливіша патентна вимога перша, бо 
в ній міститься основне технічне рішення винаходу. Наступні патентні вимоги найчасті-
ше стосуються певних ознак цього основного технічного рішення. При цьому структура 
речень цих кількох вимог нерідко дуже подібна в лексичному і синтаксичному плані. Так 
у вищезгаданому патенті N 60-13555 слова “схема 回路 і “ стосується 関する { кайро 
і кансуру } повторюються в першій, другій і третій вимозі в однаковій послідовності. 
Лексична одиниця “ дзенкі ぜんき на двох сторінках патентних вимог ( їх вісім ) повто-
рюється 25 разів, сполучення “ 2 доденсей фуреему – どでんせいふれむ – 12 разів, соті
そち– 9 разів, денкітекіでんきてき – 6 разів . Подібне повторення лексичних одиниць і 
висловів спостерігається і в багатьох інших патентних описах. Це говорить про високу 
концентрацію слів і сполучень у патентних описах порівняно з іншими видами науково-
технічної літератури. А значить і кількість ієрогліфів, які вживаються в патентній літера-
турі, треба думати, менша, і тому їх переклад, як нам здається, потребує менших зусиль 
від перекладача. 

 За вимогами слідує локладний опис винаходу ( хацумей-но сьоосайна сецумей )
発明の詳細な説明. Цей підрозділ може містити в собі кілька менших компонентів, та-
ких як галузь техніки, до якої відноситься винахід гідзуцу бун’я – 技じゆつ分野, за 
ним розташовується рівень попередньої техніки – дзюрай гідзюцу – 従釆技じゆつ, по-
тім йде мета винаходу хацумей-но мокутекі – 発明の目的 і нарешті сутність винаходу 
хацумей-но коосей – 発 明のこおせい.

 В більшості патентних описів фігурує стандартне висловлювання токутьоо то суру, 
特徵とするяке перекладається на українську мову – який відрізняється тим, що. Зви-
чайно цей вираз вимагає в українській мові вживання складнопідрядного речення, тобто 
іншої синтаксичної труктури, такої, як наприклад: – Патентується пристрій, який від-
різняється тим, що... і т.д. Важливо, що в цьому реченні повинна бути зазначена головна 
прикмета винаходу, без якої запропоноване технічне рішення не може бути визнане ви-
находом і його автор не може одержати відповідний патент.

 Як правило, патентний опис закінчується кресленнями, малюнками або іншими 
ілюстраціями. Це відноситься до майже всіх винаходів, в яких патентуються різні при-
строї, механізми, устаткування, конструкції. Для їх опису вживається кілька стандартних 
висловлювань, які повторюються по багато разів навіть в одному патенті. Наприклад, ви-
раз “як показано на малюнку один” – “ дай-іті дзу-ні сімесу йооні” – 第1 図にしぬすよ
に, або “ короткий опис малюнків” –“дзумен-но кантанна сецумей” – 図面の門たんな
説明, або “малюнок 1 –це” – “дай іті дзу ва” – 第1図は, “малюнок три це”, “ дай сан дзу 
ва” = 第三図は. Тут же можуть описуватись цифрові та буквенні позначення на малюн-
ках, тобто називатися окремі деталі об’єкта, який патентується. Зрозуміло, що текст на 
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таблицях, графіках і малюнках повинен співпадати з текстом другого розділу патентного 
опису, в якому дуже докладно тлумачаться всі супроводжуючі елементи [4, с. 126 ].

Нагадуємо, що всі зазначені вище підрозділи патенного опису логічно поєднані 
один з одним. О.В. Дебейко з цього приводу зауважує: “... зв’язок між цими розділа-
ми імпліцитний, тобто з погляду текстової зв’язності вони об’єднуються в єдине ціле 
опису винаходу за допомогою суто композиційних заходів. Організація тексту в меж-
ах кожного з цих розділів контрастує з принципом організації цілого тексту документа. 
Засоби зв’язності в межах мікротекстів мають багато формальних ознак логічності та 
послідовності викладу [ 9, с13]. Логічність же у патентному описі допомагає довести, 
що запропоноване технічне рішення відрізняється від попередніх відомих рішень своєю 
новизною, і ця новизна є суттєвою і саме тому винахід є патентноздатним. А це значить, 
що автор винаходу має право одержати офіційний документ – патент.

 А про лексику, яку ми розглядаємо, можна сказати, що вона за своїм походжен-
ням відноситься переважно до звичайного загальновживаного словарного фонду, але в 
патентних описах вона термінологізується , тобто набуває додаткового термінного зна-
чення і характеризує патентні описи як спеціальні документи з технічним та юридичним 
забарвленням. Зрозуміло, що в патентних текстах використовується і багато інших лек-
сичних олиниць і висловлювань, притаманних для других видів чи стилів японського 
науково-технічного мовлення. Це можуть бути окремі слова різного граматичного похо-
дження, а можуть бути і словосполучення з неоднаковою кількістю складових елементів. 
До речі така термінологізована лексика – це, повторюємо, переважно загальновживані 
лексичні одиниці, які в спеціальних текстах одержують термінологічне навантаження, а 
це значить, що вони термінуються, або термінологізуються , але не повністю, а частково 
і тому не відчуваються абсолютними термінами.

Підкреслюємо, і це дуже важливо, що розташування і звичайних і термінологізова-
них лексичних одиниць повинно бути граматично узгодженим і логічно правильним і 
послідовним [2, с. 110]. 

 Тут слід, певне, згадати про те, що патентні описи регулярно друкуються в спеціаль-
них збірниках, один з яких, називається “Кокай Токкьо Кохо”公開,特許公ほう і який 
регулярно і періодично передруковує патентні описи на своїх сторінках. Він офіційно 
має українську назву Збірник описів винаходів до заяв, відкритих для ознайомлення. 
Другий збірник називається просто Токкьо Кохо 特許公ほう, що українською мовою 
означає: Збірник описів винаходів до заяв, викладених для огляду після проведення 
експертизи.

Друкування патентних описів в обох збірниках відбувається повністю без скоро-
чень, тому ними можна користуватись без ніяких застережень. На обкладинці першого 
збірника великими ієрогліфами надрукована назва збірника, його номер та рік видання. 
Збірник почав видаватись з 1971 року в семи тематичних серіях національної класифі-
кації винаходів, які включають 26 розділів Міжнародної класифікації винаходів. Кожний 
збірник містив до 1972 року 50 описів винаходів, в теперішній час в кожному збірнику 
100 патентнмх описів. На титульній сторінці першого листа “ Збірника” друкується вся 
бібліографічна інформація патентного опису, про яку ми вже говорили [ 3, с. 172]. 

В другому збірнику друкуються не всі описи винаходів, а лише ті, які пройшли екс-
пертизу. Він видається згідно з тими самими правилами [10, сс. 11-22].
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 Отже на підставі всього, що було сказано више, зробимо кілька висновків. 
 Перший висновок. Вибір лексичних та термінологічних одиниць в японських па-

тентних описах залежить від галузі техніки, до якої відноситься винахід. Чим ширша ця 
галузь, тим ширшим має бути семантичне поле слів, які вживаються в тому, або іншому 
патентному описі. Лексика окремих патентних описів може стосуватися механіки, елек-
трики, світлотехніки, комп’ютерної техніки, фізики чи хемії, або й просто якогось про-
мислового виробництва. 

 Другий висновок. Існує певна група слів, притаманних для великого числа патент-
них описів, у яких ці словарні одиниці і висловлювання вживаються обов’язково і без 
яких опис винаходів практично неможливий. Очевидно, що їх можна назвати патент-
ними термінологізованими лексичними одиницями, або висловлюваннями з чітким 
термінним змістом .

 Третій висновок. Зазначена вище патентна лексика має високий рівень повторюва-
ності, завдяки чому підвищується концентрація слів, а значить і ієрогліфів і відповідно 
зменшується їхня дисперсія. Проте ця ознака потребує окремого дослідження. 
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ЯЗЫКОВАЯ СТУКТУРА ЯПОНСКИХ ПАТЕНТНЫХ ОПИСАНИЙ. ЛЕКСИКА 
И ГРАММАТИКА

 Сначала в статье указывается рейтинг Японии среди мировых держав по количе-
ству получаемых патентов. Далее исследуются слова и словосочетания, которые упо-
требляются в текстах японских патентных описаний. Подчеркивается суть изобрете-
ния в соответствии с японским патентным законом и, соответственно, требования к 
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патентному описанию как официальному документу. Затем рассматриваются слова 
и термины отдельных подразделов патентных описаний – наименования изобретения, 
его цели, уровня предшествующей техники, сути изобретения, патентных притязаний, 
объяснений чертежей и рисунков. В конце кратко описаны ежемесячные сборники, в 
которых печатаются японские патентные описания.

 Ключевые слова: рейтинг, изобретение, патент, патентное описание, наименова-
ние, уровень предшествующей техники, цель изобретения, патентые притязания, объ-
яснение чертежей и рисунков.

Medvediv A.R., PhD in Philology, professor
Minneapolis, USA 

LINGUISTIC STRUCTURE OF JAPANESE PATENT SPACIFICATIONS. 
VOCABULARY AND GRAMMAR

The article deals with the rating of Japan among world countries according to the number 
of patents got annually .Some lexical units and expressions used in Japanese patent specifi ca-
tion texts are under consideration. Some words and terminological units of patent specifi cation 
parts arealso investigated. These parts are the title, the previous technology level, the invention 
content ( substance ), the specifi cation claims, the explication of schemes and drawings. In 
conclusion the monthly Journal of Japanese patent specifi cations is shortly described. 

 Key words: rating, invention, patent, patent specifi cation, title, technology level, invention 
aim, patent claims, drawing explication.
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Береговенко Н.С., здобувач 
Білоцерківський національний аграрний університет, Біла Церква

АНГЛІЙСЬКИЙ ПАРАМЕТРИЧНИЙ ПРИКМЕТНИК LARGE ТА ЙОГО 
ПЕРЕКЛАД УКРАЇНСЬКОЮ ТА РОСІЙСЬКОЮ МОВАМИ 

(НА МАТЕРІАЛІ ФІЛЬМІВ КАНАЛУ BBC THE BLUE PLANET ТА LIFE)

Стаття присвячена дослідженню англійського параметричного прикметника large 
та особливостей його перекладу українською та російською мовами на матеріалах філь-
мів каналу BBC “The Blue Planet” та “Life”. У статті також зроблена спроба визначити 
функціональні характеристики англійського параметричного прикметника large. 

 Ключові слова: параметр, мовна картина, переклад, фільм, перекладацькі транс-
формації.

 Основними формами існування матерії є час, рух та простір. Параметричність є 
однією з фундаментальних якостей останнього. Люди різних національностей завжди 
усвідомлювали різницю у розмірах осіб та предметів і відчували потребу передати її 
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у своєму мовленні. З’являлися відповідні лексичні одиниці, які були покликані якнай-
точніше пояснити розмір кого – або чого-небудь. Мовні одиниці зі значенням величини 
є, очевидно, однією з найдавніших лексичних груп будь-якої мови [1]. Сучасний етап 
розвитку лінгвістики характеризується посиленою увагою до системного аналізу та 
структурування лексичного складу мови, зокрема назв розміру. Услід за В.В. Архелюк, 
О.В. Соловйовою, Н.І. Жуковою, С.П. Денисовою, Г.Н. Гумовською, T. Givon, D. Bolinger, 
R. Beard та ін., під поняттям “параметричні прикметники” ми розуміємо прикметники, 
які означають великий чи малий розмір предметів та об`єктів навколишнього світу [2]. 

 Актуальність нашого дослідження визначається спрямуванням сучасних лінгвіс-
тичних студій до вирішення проблем, пов`язаних з мовною картиною світу. На лінгвіс-
тичному ґрунті актуальним залишається спеціальне вивчення прикметників величини у 
перекладознавчому аспекті, зокрема англійського параметричного прикметника large, а 
також визначення його функціональних характеристик. Метою даної статті є опис ан-
глійського параметричного прикметника large та шляхів його відтворення українською 
та російською мовами на матеріалах фільмів каналу BBC “The Blue Planet” та “Life”. 

 Параметри предметів об`єктивної дійсності є їх невід`ємною якістю та властивістю. 
Однією із самих найуживаніших та високочастотних груп слів у різних мовах є при-
кметники, що означають розмір. Як правило, це полісемантичні слова із розгалуженою 
ієрархією значень [3: 6]. Лексико-граматичні трансформації є найпоширенішим прийо-
мом для передачі змісту та значення мовних одиниць, що позначають розмір. Розгляне-
мо особливості перекладу найуживанішого англійського параметричного прикметника 
large на матеріалі фільмів каналу BBC “The Blue Planet” та “Life”. Прикметник large 
може реалізувати низку значень, але нас в першу чергу цікавить він у значенні розміру 
та величини. Вказана одиниця походить від давньофранцузького broad, wide, яка у свою 
чергу запозичена з латини largus – abundant, copious, plentiful, liberal, у латинській мові 
вона має затемнене походження [5: 45]. Сема extensive, big з`явилася у XIV столітті [6].

 Нами засвідчені випадки його вживання із словами на означення як крупних, так 
і малих за розміром створінь на зразок: касатки (Життя, VII, 42:41) [12], слона (Життя, 
III, 41:25) [12], орла (Планета, VIII, 20:32) [9], бджоли (Життя, VI, 37:08) [12], черепахи 
(Планета, VIII, 09:16) [9], морської зірки (Життя, VIII, 30:56) [12], крабів (Планета, VII, 
21:21) [9]. Окрім того, помітним є залучення large для опису розміру створіння у межах 
однієї зоологічної групи. Наведемо приклади: 

 (1а) Orca, the largest and most predatory of the dolphin family (Life, VII, 42:41) [11].
 (1б) Касатка – найбільший за розмірами та хижий представник родини дельфінів 

(Життя, VII, 42:41) [12].
 (1в) Касатка, самый крупный и хищный представитель семейства дельфинов 

(Жизнь, VII, 42:41) [13]. 
 (2а) The world`s largest eagle – Steller`s eagle, a third as big as golden (BP, VIII, 20:32) 

[8]. 
 (2б) Найбільший у світі за розмірами Білоплечий Орлан вражає своєю величчю 

(Блакитна планета, VIII, 20:32) [9].
 (2в) Самый крупный в мире – Белоплечий Орлан, большой и величественный (Пла-

нета, VIII, 20:32) [10]. 
 (3а) Dawson`s bee is one of the largest in the world (Life, VI, 37:08) [11].
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 (3б) Бджола Доусона – найбільша в світі (Життя, VI, 37:08) [12].
 (3в) Пчела Доусона – одна из самых больших в мире (Жизнь, VI, 37:08) [13]. 
 (4а) Out of the depths comes one of the largest and most aggressive starfi sh in the ocean 

(Life, VIII, 30:56) [11].
 (4б) Глибоко в океані проживає одна із найбільших і найагресивніших морських зі-

рок (Життя, VIII, 30:56) [12].
 (4в) В глубинах океана обитает одна из самих больших и агрессивных морских 

звёзд (Жизнь, VIII, 30:56) [13].
 Вартим уваги видається те, що large вживається при порівнянні співвідношення роз-

мірів самців та самок, як-от: larger female (BP, VI, 37:30), larger males (BP, V, 41:44) [8], 
при цьому можна спостерігати таку лексичну трансформацію, як перестановка слова або 
пермутація. Сутність її полягає в тому, що при перекладі лексичні елементи міняються 
місцями (тобто змінюють позицію на протилежну [7: 136]. У нашому випадку словоспо-
лучення larger males при перекладі передається українським еквівалентом самці більших 
розмірів (5б), а в російському варіанті перекладач зберігає повну еквівалентність. На-
приклад: 

 (5а) The larger males compete for the attentions of a female displaying towards her and 
to one another by putting on a ballet, during which they continually change the colour of their 
costumes (BP, V, 41:44) [8].

 (5б) Самці більших розмірів приваблюють самок більше ніж інші (Блакитна пла-
нета, V, 41:44) [9].

 (5в) Более крупные самцы привлекают внимание самок, исполняя перед ними брач-
ный танец, во время которого они меняют окрас (Планета, V, 41:44) [10]. 

 Цікавим виявився той факт, що у ході нашого дослідження не виявлено тенденції 
вживання компаративних структур із словом large, втім порівняння таки зрідка трапля-
ються, як от: 

 (6а) Despite having the largest mouths in the animal kingdom, the size of a small garage, 
they eat tiny crustaceans (BP, IV, 19:42) [8].

 (6б) Не беручи до уваги наявності найбільшого рота в царстві тварин – розміром 
з маленький гараж, вони харчуються крихітними молюсками (Блакитна планета, IV, 
19:42) [9]. 

 (6в) Несмотря на самый огромный рот в царстве животных, размером с малень-
кий гараж, они питаються маленькими ракообразными (Планета, IV, 19:42) [10]. 

 У фрагменті the moon is large enough (7а) засвідчено не тільки вживання порівняль-
них структур, але й лексичну трансформацію – заміну слова однієї частини мови на сло-
во іншої. Така трансформація може застосовуватися до слів майже всіх частин мови, 
однак найчастіше її зафіксовано з іменниками (номіналізація), дієсловами (вербалізація), 
прикметниками (ад`єктивізація) та прислівниками (адвербіалізація) [4: 197]. У матері-
алі засвідчена номіналізація в російському варіанті перекладу – размеры луны (7в). В 
українському перекладі місяць – достатньо великий (7б) бачимо адекватне відтворення. 
Наприклад: 

 (7а) The moon is large enough to generate gravity and with suffi cient force to pull on the 
earth (BP, VII, 01:24) [8].
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 (7б) Місяць – достатньо великий для того, щоб виробляти силу з якою можна при-
тягувати Землю (Блакитна планета, VII, 01:24) [9]. 

 (7в) Размеры луны позволяют ей вырабатывать силу, способную притягивать Зем-
лю (Планета, VII, 01:24) [10]. 

 У матеріалі засвідчено непоодинокі випадки вживання large з іменниками із зна-
ченням збірності, як от: group (Life, III, 32:06), roost (Life, III, 18:20) [11], number (BP, V, 
15:03), colony (BP, V, 03:58) [9]. Наприклад:

 (8а) Meerkats in the Kalahari Desert also live in large groups (Life, III, 32:06) [11]. 
 (8б) Сурікати в пустелі Калахарі живуть великими групами (Життя, III, 32:06) [12]. 
 (8в) Сурикаты в пустыне Калахаре тоже живут большими группами (Жизнь, III, 

32:06) [13]. 
 Нами зафіксовано вживання прикметника large зі словами, які позначають місце 

поширення, ареал рослин чи тварин на зразок: habitat, яке в сполученні з large при пе-
рекладі передається як: огромная обитаемая часть (9в) або самая обширная стихия 
(10в) в російському перекладі, в українському ж – найбільш заселені території (9б) та 
найбільша за своїми масштабами стихія (10б). У першому випадку перекладач вживає 
лексичну (контекстуальну) заміну і прикметник large передається як найбільш заселений, 
в іншому випадку відбувається лексична трансформація додавання слова найбільша за 
своїми масштабами стихія. Напр. пор.:

 (9а) That, the deep sea is by far the largest habitat on earth and it`s largely unknown (BP, 
II, 00:44) [8]. 

 (9б) Глибокі моря – це найбільш заселені території на Землі (Блакитна планета, II, 
00:44) [9]. 

 (9в) Глубокие моря – это огромная обитаемая часть на Земле и она еще до конца 
не изучена (Планета, II, 00:44) [10]. 

 (10а) The ocean, the largest habitat on Earth and an inhospitable place for those of us 
who live on land (Life, VIII, 00:24) [11]. 

 (10б) Океан – найбільша за своїми масштабами стихія на Землі, не зовсім при-
вабливе місце для тих, хто проживає на суші (Життя, VIII, 00:24) [12]. 

 (10в) Океан – самая обширная стихия на Земле, и неприветливое место для оби-
тателей сушы (Жизнь, VIII, 00:24) [13]. 

 Крім цього, прикметник large реалізує значення великий, тобто важливий як у при-
кладі (11), коли сполучається із словом part. Сам по собі цей приклад демонструє мож-
ливості залучення низки еквівалентів та перекладацьких рішень. У російському варіанті 
ми спостерігаємо антонімічний переклад: large part – не последнюю роль. В українській 
мові маємо еквіваленти типу величезна роль, однією з причин та впливають (Блакитна 
планета, VI, 14:33) [9]. На нашу думку, у першому варіанті відбувається абсолютно адек-
ватний переклад. У другому, перекладач вдається до лексичної заміни слова, у третьому – 
відбувається вербалізація (прикметник перетворився на дієслово). На нашу думку, саме 
перший варіант перекладу є найкращим і повністю передає зміст речення. Напр. пор.:

 (11а) These fi sh play a large part in the erosion of the reef (BP, VI, 14:33) [8].
 (11б) Ці риби відіграють величезну роль в ерозії рифу (Блакитна планета, VI, 14:33) 

[9]. 
 (11б) Ці риби є однією з причин руйнування рифу (Блакитна планета, VI, 14:33) [9].
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 (11б) Ці риби впливають на ерозію рифа (Блакитна планета, VI, 14:33) [9].
 (11в) Эти рыбы играют не последнюю роль в эрозии рифа (Планета, VI, 14:33) [10]. 
 Як бачимо, в основному в матеріалі прикметник параметру large відтворюється адек-

ватно. Перевага надається таким поширеним, на нашу думку, еквівалентам як: в україн-
ській мові – великий, крупний, величезний, в російській – крупный, большой, обширный, 
огромный. Досліджуваний прикметник large іноді може перекладатися на українську 
мову еквівалентом значний, коли вживається із іменниками на означення природних 
явищ типу tides (12). Наприклад: 

 (12а) The tides here are the largest in the world and have a profound effect on marine life 
creating a rich feeding ground (BP, VII, 03:30) [9]. 

 (12б) Ця територія відома значною кількістю приливів, що позитивно впливають 
на морське життя, створюючи гарні кормові угіддя (Блакитна планета, VII, 03:30) [10]. 

 (12в) Здесь самые большие приливы в мире, влияющие на морскую жизнь и созда-
ющие богатые кормовые угодья (Планета, VII, 03:30) [11]. 

 Помітною є тенденція до вживання у російському варіанті перекладу аналітичних 
форм на зразок: самый крупный (13), самый большой (12в). Як відомо, типологічно ро-
сійська мова, як і українська відносяться до синтетичної групи мов, у той час як англій-
ська належить до аналітичного типу. Втім, аналітичні компоненти в російській, на від-
міну від української, вживаються набагато частіше [2: 57]. Хоча ми спостерігали також 
і синтетичні компоненти у нашому матеріалі, типу крупнейший (Планета, I, 01:57) [13] 
та огромнейший (Планета, I, 20:31) [13], але перевага аналітичних компонентів у росій-
ськомовному перекладі значна, що дає підставу стверджувати, що аналітичні тенденції 
яскраво виражені в російській мові, особливо в офіційно-діловому стилі. Наприклад:

 (13а) As she approaches the traditional mating ground, one of the largest males starts to 
show interest in her (Life, VIII, 21:18) [11]. 

 (13б) Як тільки самка прибуває до традиційного місця зустрічей, найбільший із 
самців починає загравати до неї (Життя, VIII, 21:18) [12]. 

 (13в) Как только самка каракатицы добирается до традиционного места встреч, 
самый крупный самец начинает проявлять к ней интерес (Жизнь, VIII, 21:18) [13]. 

 Трапляються випадки вилучення слова, які, на нашу думку, не є вдалими. Зазвичай 
ця трансформація здійснюється задля уникнення тавтології в перекладі. Так, larger rival 
(14) передається що в російському, що в українському варіантах як: суперника, сопер-
ника (14). Втім, жоден з варіантів не передає суті речення. Варто було б перекласти цей 
фрагмент, як у прикладі (14г). У запропонованому нами варіанті ми зробили додавання 
слова сильнішого для пояснення смислу речення та більш адекватного перекладу. Напр.:

 (14а) This larger rival is more diffi cult to intimidate (Life, VIII, 23:25) [11].
 (14б) Суперник так просто не здасться (Життя, VIII, 23:25) [12].
 (14в) Соперника не так то просто напугать (Жизнь, VIII, 23:25) [13].
 (14г) Цього величезного, а отже сильнішого самця – конкурента буде важко здо-

лати (Береговенко).
 Отже, аналіз матеріалу свідчить про те, що параметричний прикметник large від-

творюється при перекладі адекватно. Нами засвідчені численні випадки вживання large 
для опису розміру створінь у межах їхньої зоологічної групи, при порівнянні розмірів 
самців та самок, задля опису розмірів частин тіла тварин та рослин. Частими є випадки 
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вживання large із збірними іменниками. При перекладі нами помічено велику кількість 
різних перекладацьких трансформацій як-от: заміна слова однієї частини мови на слово 
іншої (номіналізація, вербалізація), додавання та вилучення слова, лексична заміна, пер-
мутація, антонімічний переклад. 

 Перспективним вбачається виявлення особливостей вживання інших параметрич-
них прикметників та способів їх перекладу, які залучаються для опису як живих, так і 
неживих істот, а також дослідження особливостей вживання та способів перекладу лек-
сичних одиниць усіх мовних рівнів поля параметричності. 
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СВОБОДНЫЙ АССОЦИАТИВНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ КАК ОДНА 
ИЗ МЕТОДИК ИССЛЕДОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ 

СПЕЦИФИКИ ВНУТРЕННЕГО ЛЕКСИКОНА ЧЕЛОВЕКА

Данная статья знакомит с процедурой проведения свободного ассоциативного экс-
перимента в рамках лингвокультурологии. Обосновывается эффективность использо-
вания данной методики для рассмотрения внутреннего лексикона носителей русского 
национально-культурного сознания в гетерогенном языковом окружении.

Ключевые слова: свободный ассоциативный эксперимент, лингвокультурология, 
внутренний лексикон человека, гетерогенное языковое окружение.

Антропоцентрический подход к изучению языка определил перспективность и целе-
сообразность современных исследований языка как средства и продукта познавательной 
деятельности индивида. Изучение процессов восприятия, хранения и переработки ин-
формации, непосредственно отражающих процесс человеческого познания через язык, 
помогает понять, как представлена информация о мире во внутреннем лексиконе челове-
ка, в какой степени накопленные знания и опыт человека трансформируются в языковом 
знаке, как происходит их дальнейшая ретрансляция от человека к человеку.

Внутренний лексикон человека скрыт для исследователей, однако он становится до-
ступным для изучения посредством овнешнения (термин Е.Ф. Тарасова). 

В статье «Образ России: методология исследования», анализируя исследовательские 
подходы и методы вскрытия знаний, входящих в содержание образа России, Е.Ф. Тарасов 
сформулировал один из принципов анализа сознания человека: сознание доступно для 
анализа только в своих внешних формах (овнешнениях), которые являются его изменен-
ными (превращенными) формами. Степень адекватности анализа сознания целям иссле-
дователя зависит от форм овнешнения. При анализе массового сознания исследователю 
в качестве объекта предстоит отдельный индивид, помещенный в экспериментальную 
ситуацию, в которой он своим поведением овнешняет собственное сознание в рамках 
стандартизованной процедуры. Анализ массового сознания предполагает, что обследует-
ся экспериментальное поведение отдельных индивидов, совокупность которых образует 
выборку по отношению ко всем носителям русского языкового сознания (генеральная 
совокупность), на которых распространяются выводы, сделанные при анализе выборки. 
Очевидно, что анализ массового сознания возможен только в том случае, если каждый 
испытуемый будет демонстрировать экспериментальное поведение в форме, допускаю-
щей сравнение с экспериментальным поведением других испытуемых. Такое сравнение 
возможно только при условии, что такое поведение осуществляется в заранее заданной 
мерности. Метод контролируемых ассоциаций, известный также как метод семантиче-
ского дифференциала Ч. Осгуда, позволяет получать от испытуемых стандартизованные 
реакции в заданной мерности. Этим требованиям отвечает и свободный ассоциативный 
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эксперимент, в котором испытуемые действуют стандартизованно, реагируя одним сло-
вом, первым пришедшим в голову, на общий для всех список стимулов [7: 72-73].

Свободный ассоциативный эксперимент представляет собой «один из видов проек-
тивной методики исследования личности, позволяющей снять самоконтроль «Я» [1: 37]. 
В настоящее время данная методика применяется в разных областях науки. 

В психологии свободный ассоциативный эксперимент используется для исследова-
ния стереотипов массового сознания, определения степени сплоченности групп, выявле-
ния лидера (социальная психология), обнаружения психосемантики сознания (психоло-
гия личности), изучения индивидуальных особенностей мышления (дифференциальная 
психология) и т.д.

Социологи с помощью свободного ассоциативного эксперимента выявляют социаль-
ный компонент знания, исследуют качественное разнообразие социальных смыслов и 
социальных проблем. Определенные в ходе эксперимента типы реакций (связанные с во-
влеченностью в политическую жизнь, доходом, стилем жизни, профессиональные, ген-
дерные) обнаруживают разный социальный опыт информантов. Данные о частотности 
личных и социальных реакций (прежде всего политических и экономических) помогают 
сделать предположение о соотношении приватной и общественно-политической сфер.

В судебной практике свободный ассоциативный эксперимент может помочь в уста-
новлении истинности или ложности показаний. Использование вербальных стимулов, 
отражающих как содержание, так и динамику криминального события, позволяет вы-
явить наличие признаков «охраняемой» субъектом информации, при обращении к ко-
торой отмечается рост психической напряженности, вызывающей изменения реакций 
подэкспертного.

В медицине свободный ассоциативный эксперимент применяется в психодиагности-
ке и в психотерапии неврозов (психоанализ). В психодиагностике с помощью свободного 
ассоциативного эксперимента устанавливают патологические изменения психики и из-
мененные состояния сознания. Психоанализ по типу возникающих ассоциаций, частоте 
однотипных ассоциаций, величине латентных периодов (времени между словом-стиму-
лом и ответом испытуемого), поведенческим и физиологическим реакциям позволяет 
судить о скрытых влечениях и «аффективных комплексах» испытуемого. Свободный 
ассоциативный эксперимент применяют также для изучения эффективности действия 
фармакологических веществ.

Нами данная методика была применена для рассмотрения внутреннего лексикона 
носителей русского национально-культурного сознания в рамках лингвокультурологии. 

О правомерности использования свободного ассоциативного эксперимента в лингви-
стических исследованиях говорят многие ученые. Е.И. Горошко, например, утверждает, 
что условия свободного ассоциативного эксперимента «достаточно близки к естествен-
ным, и собственно форма проведения без специальной ориентировки на конечный резуль-
тат и его простота «снимают» искусственность экспериментальной обстановки и прибли-
жают ее к нормальным условиям функционирования речевой способности» [2: 5].

По мнению Т.И. Доценко, при использовании свободного ассоциативного экспери-
мента, «поведение информанта менее всего зависит от контекста экспериментальной си-
туации и фундаментально связано со значением. При таком подходе не только слово-сти-
мул (S), но и ассоциативная пара «стимул-реакция» (S – R) понимаются как автономные 
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и изолированные явления, а все множество отношений, возникающих между информа-
тором и экспериментатором, информантом и конситуацией, сводится лишь к отношению 
информанта к воспринимаемому слову-S как отдельному явлению» [3: 149].

Н.В. Уфимцева отмечает ряд преимуществ изучения результатов свободного ассо-
циативного эксперимента: «Первое преимущество изучения ассоциативных реакций 
заключается в соотнесенности с семантической структурой словарного состава языка 
(точнее, словарного запаса носителей языка). Свободный ассоциативный эксперимент 
дает возможность получить информацию относительно психологических эквивалентов 
«семантических полей» и вскрыть объективно существующие в психике носителя языка 
семантические связи слов.

Второе преимущество изучения ассоциативных реакций заключается в их обусловлен-
ности собственно языковыми синтагматическими связями слова, почти не привлекавшими 
внимание лингвистов. Между тем именно синтагматический характер реакций представ-
ляет наибольший теоретический и практический интерес в плане обучения языку.

Третье преимущество изучения ассоциативных реакций заключается в том, что по 
ним можно судить о «правилах» совместной встречаемости слов в речи, о речевой син-
тагматике, причем закономерности распределения слов в свободном ассоциативном экс-
перименте и вероятность появления их в потоке речи чрезвычайно близки. Поскольку 
закономерности ассоциирования слов играют существенную роль в системе факторов, 
обусловливающих порождение конкретного речевого высказывания, то изучение ассо-
циаций является необходимой основой, на которой может развиваться и теория речевой 
деятельности, и теория владения языками.

Четвертое преимущество изучения ассоциативных реакций заключается в том, что 
эти материалы можно рассматривать как специфичный для данной культуры и языка 
«ассоциативный профиль» образов сознания, которые интегрируют в себе умственные и 
чувственные знания, которыми обладает конкретный этнос» [8: 229].

Явления реальной действительности, воспринимаемые человеком в процессе дея-
тельности и общения, отображаются в его сознании таким образом, что это отображение 
фиксирует причинные связи явлений, предметов и эмоций, вызываемых их восприятием. 
Основываясь на этом допущении, определенная совокупность ассоциаций может рас-
сматриваться как модель сознания человека, которую принято называть ассоциативным 
тезаурусом.

Ассоциативный тезаурус – это один из возможных способов описания «коллективного 
обыденного» языкового сознания реальных носителей языка, это такая модель сознания, 
которая представляет собой набор правил оперирования знаниями (вербальными и невер-
бальными значениями) о культуре носителей определенного лингвокультурного сообще-
ства [10: 103]. Представленный в виде многомерной ассоциативной сети ассоциативный 
тезаурус дает четкое представление об устройстве и функционировании языкового созна-
ния «усредненного» носителя того или иного языка и тем самым о его образе мира.

Свободный ассоциативный эксперимент проводился нами с ноября 2010 г. по ок-
тябрь 2013 г. среди представителей русской этнолингвокультуры, проживающих на тер-
ритории этнической родины, а также в Украине, США, в странах Европейского союза 
(Греция, Кипр, Италия, Нидерланды, Германия) и Азии (Индия, Израиль). В экспери-
менте приняли участие 712 человек. Возраст испытуемых варьировался от 15 до 85 лет.
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Целью эксперимента являлся анализ изменений в культурной семантике единиц 
внутреннего лексикона человека, произошедших под влиянием гетерогенного языкового 
окружения.

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

За основу свободного ассоциативного эксперимента были приняты три группы 
языковых маркеров национально-культурного сознания (далее ЯМНКС), выделенных 
И.В. Приваловой [5; 6]: ЯМНКС лингвоструктурного, лингвокультурного и лингвоэко-
логического типов. 

В группу стимулов-ЯМНКС лингвоструктурного типа были отобраны слова, струк-
турно-семантические характеристики которых отражают особенности восприятия окру-
жающей действительности носителями русской этнолингвокультуры: морозить, зно-
бить, светать, вечереть, вы, бабушка, дедушка, болеть, плыть, сидеть.

В качестве стимулов-ЯМНКС лингвокультурного типа были рассмотрены языковые 
единицы, специфика которых обусловлена различными экстралингвистическими факто-
рами: традиционными формами коммуникации; сложившимися в ходе эволюции языка 
особенностями распределения и обозначения цвета, пространства, времени; бытовой и 
культурной сферами жизни; наличием уникального для каждой этнокультурной группы 
корпуса прецедентных текстов: Здравствуйте!, Привет!, До скорого!, Увидимся!, Пока!, 
На здоровье!, С легким паром!, Спокойной ночи!, Всего хорошего!, Будьте здоровы!, Так 
держать!, Молодец!, Добро пожаловать!, Горько!; вороной, гнедой, русый, рыжий, ка-
рий, красный, переулок, проулок, область, деревня, сутки, миг, мгновение, возраст, три, 
семь; окрошка, оливье, каравай, холодец, солянка, пельмени, буханка, баранка, пирог, пи-
рожки, блины, щи, борщ, вобла, кулич, пасха, квас, кисель, самогон, водка, ушанка, рас-
пашонка, платок, валенки, святки, крещенский, масленица, тамада, дружка, частушка, 
хоровод, балалайка, матрешка, береза, дуб, гостинка, коммуналка, усадьба, дача, авось-
ка, маршрутка, теща, свекровь, сваха, кума, столовая, чебуречная, рубль, копейка, Ба-
ба-Яга, Дед Мороз, Снегурочка, Водяной, Леший, Домовой, субботник, суворовец, бомж, 
тусовка, аврал, советский, декрет, первомай, перестройка, путч; авось; при царе Горо-
хе, Кузькина мать, во всю ивановскую, на сносях, семи пядей во лбу, точить лясы, бить 
баклуши, лыка не вяжет, не лыком шит, узнать всю подноготную, с бухты-барахты, 
глухая тетеря, как с гуся вода, зубы заговаривать; Золушка, Отелло, Буратино, Иван 
Сусанин, Обломов, Плюшкин, Мать Тереза, Иуда, Павлик Морозов, Сталин, Мертвые 
души, Кто виноват?, Что делать?, Окно в Европу, 37-й год, МММ, Поле чудес.

Группу стимулов-ЯНМКС лингвоэкологического типа составили слова, появивши-
еся в русском языке в начале XXI века, находящиеся на разных стадиях освоения их 
носителями языка и зафиксированные словарями иностранных слов последних изданий: 
флешмоб, онлайн, провайдер, граффити, ланч, супермаркет, консалтинг, органайзер, 
опция, паркинг, респект, бойфренд.
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Значительное количество участников эксперимента может быть объяснено следую-
щим образом. Еще А.А. Леонтьев отмечал, что «если мы имеем 1000 испытуемых, то со-
вершенно ясно, что, каковы бы ни были индивидуальные особенности этих испытуемых, 
общая тенденция «пробьется», хотя бы в наиболее частых ответах» [4: 13].

По мнению Г.А. Черкасовой, увеличение на 100 человек количества респондентов, 
отвечающих на стимулы, увеличивает в среднем на 36,41% число разных реакций, тем 
самым возрастает достоверность количественного распределения реакций, более того, 
при увеличении объема выборки (опроса) относительные частоты встречаемости (ран-
ги) «постоянных» реакций стабилизируются [11: 243].

Согласно Н.В. Уфимцевой и Е.Ф. Тарасову, на достоверность свободного ассоциа-
тивного эксперимента влияет прежде всего количество испытуемых и количество слов-
стимулов (не менее 100) [9: 23].

Сами участники эксперимента подобраны таким образом, что «структура данного 
«множества» не слишком отличается от социальной, профессиональной, возрастной 
структуры языкового коллектива» [4: 13]. Это люди разные по возрасту, обучающиеся 
или уже получившие какое-либо образование, имеющие определенный профессиональ-
ный опыт и проживающие в различных административно-территориальных единицах. 
Только в этом случае ответы, полученные в ходе эксперимента, будут «весьма мало под-
вержены влиянию социально-профессиональных, культурных, поло-возрастных факто-
ров» [4: 13-14].

Ассоциативный материал, полученный в ходе данного свободного ассоциативного 
эксперимента, позволил создать классификацию реакций, обладающую горизонтальной 
структурой, рассматривающую ассоциативную связку «стимул – реакция», характеризу-
ющуюся линейностью структуры, основанную на лингвокультурологическом принципе 
и направленную на изучение культурного содержания ЯМНКС как единиц внутреннего 
лексикона человека. Ниже прилагается фрагмент ассоциативного рейтингового словника 
представителей русской этнолингвокультуры в гетерогенном языковом окружении (смо-
делированное ассоциативное поле слова-стимула береза):

БЕРЕЗА
дерево (62), Россия (32), сок (27), роща (16), белая (15), сережки (15), Есенин (13), 

«Во поле березка стояла …» (10), лето (10), красота (9), лес (9), Родина (9), «Белая 
береза под моим окном…» (7), веник (7), стройная (7), береста (6), листья (5), приро-
да (5), ансамбль (4), весна (4), кладбище (4), кудрявая (4), русская (4), символ России 
(4), телевизор (4), белоствольная (3), березняк (3), высокая (3), дрова (3), зеленая (3), 
Русь (3), мебель (3), стихотворение (3), бруньки (2), ветерок (2), грибы (2), девушка 
(2), зеленые листочки (2), зелень (2), изящная (2), карликовая (2), красивая (2), красиво 
(2), народная медицина (2), «От чего так в России березы шумят …» (2), пейзаж (2), 
песня (2), «Подари, березка, мне свои сережки …» (2), поле (2), посадки (2), почки (2), 
родное (2), сарафан (2), ствол (2), стихи (2), тонкое дерево (2), черно-белая (2), Шукшин 
(2), белый ствол; берег; валютный магазин; висячие ветки; «Вы шумите, шумите, надо 
мною, березы …»; дает силы; деревня; деревня Березовка; деревья; детство; длинные 
ветви; душа; дятел; жизнь; зеленые молодые листочки; зеленый цвет; камень; клещи 
и мусор сверху; клопы; кора; кротость; кудри; лавочка; лиственное дерево; листья шу-
мят; меланин; небо; нежность; окно; осина; подберезовик; полоски; попугай; посадил; 
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пригорок; прогулка; простор; радует глаз; розги; русский лес; русское дерево; сказки; 
скромность; соседская; стихотворение Пушкина; стройный стан; с черными пятна-
ми; традиция; Троица; улица; упражнение; фотографии; хоровод; чистота; шашлыки; 
школьный двор; язычество.

Общее число ассоциативных 
реакций

423 Общее количество ассоциатов 115

Число повторяющихся реакций 366 Число повторяющихся 
ассоциатов

58

Единичные реакции 
(ассоциаты)

57 Количество отказов –

Полученные реакции в зависимости от степени проявления в них культурной инфор-
мации распределяются на четыре группы: 

1) формальные реакции; 
2) индивидуальные реакции; 
3) логоэпистемы; 
4) реакции, фиксирующие изменения в знаниях и представлениях носителей русской 

этнолингвокультуры.
Среди реакций, фиксирующих изменения в знаниях и представлениях носителей 

русской культурной традиции под влиянием гетерогенного языкового окружения, вы-
деляются:

– иноязычные реакции, переданные как с помощью алфавита языка перевода, так 
и буквами кириллицы: на здоровье! – лехаим!, семь – happy end, МММ – μέσα μαζικής 
μεταφοράς и т.д.;

– обозначения реалий, не характерных для русского этнокультурного пространства: 
пасха – баран на вертеле (атрибут пасхальных праздников в Греции), болеть – Кома-
ровский (известный в Украине педиатр), бомж – институция, которая дает убежище 
бездомным (благотворительная организация в Голландии) и т.д.;

– сопоставления реалий различных национально-культурных пространств: мертвые 
души – Верховная Рада, добро пожаловать! – редко увидишь на русском в Греции, щи – 
украинская кухня лучше и т.д.;

– реакции, подчеркивающие принадлежность понятия или реалии, обозначенной 
стимулом, к русской этнолингвокультуре: водка – русские отдыхают, что делать? – 
главный вопрос в России, частушка – русская деревня и т.д.;

– реакции, свидетельствующие об утрате определенной части культурно значимого 
содержания стимулов: Плюшкин – сказочный персонаж, Иван Сусанин – война 1812 г., 
перестройка – Хрущев и т.д.;

– реакции-показатели изменения значения языковых единиц: глухая тетеря – глу-
пый, знобить – жадничать, гнедой – человек, которого что-то мучает и т.д.;

– реакции-нарушения языковой нормы: самогон – большой бутыль, платок – оде-
вать, домовой – деревянный сруб и т.д. 

Результаты свободного ассоциативного эксперимента позволили сделать следующие 
выводы.
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1. Вербальными репрезентантами внутреннего лексикона человека являются 
ЯМНКС, в которых отражены знания и представления определенного этноса об окружа-
ющем мире. Содержание данных маркеров меняется в зависимости от того националь-
но-культурного пространства, в котором находятся представители этноязыкового сооб-
щества. При этом ассоциативные поля ЯМНКС характеризуются устойчивостью ядра и 
разного рода изменениями в периферийных зонах. Следовательно, внутренний лексикон 
человека является динамичной, культурно обусловленной системой, характеризующейся 
гибкостью структуры, подверженностью влиянию внешних факторов и обусловленно-
стью индивидуальными психофизиологическими особенностями каждого конкретного 
носителя определенной этнолингвокультуры.

2. Методика свободного ассоциативного эксперимента, основанная на анализе сло-
весных ассоциаций испытуемых, является одной из наиболее эффективных методик ис-
следования внутреннего лексикона человека и его национально-культурной специфики, 
так как она позволяет проанализировать особенности семантических связей, семанти-
ческий объем слов и является инструментом овнешнения образов сознания носителей 
русского языка.
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ВІЛЬНИЙ АСОЦІАТИВНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ ЯК ОДНА З МЕТОДИК 
ДОСЛІДЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЇ СПЕЦИФІКИ 

ВНУТРІШНЬОГО ЛЕКСИКОНУ ЛЮДИНИ
Дана стаття знайомить з процедурою проведення вільного асоціативного експе-

рименту у межах лінгвокультурології. Обґрунтовується ефективність використання 
даної методики для розгляду внутрішнього лексикону носіїв російської національно-куль-
турної свідомості у гетерогенному мовному оточенні.

Ключові слова: вільний асоціативний експеримент, лінгвокультурологія, внутрішній 
лексикон людини, гетерогенне мовне оточення.
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FREE ASSOCIATIVE EXPERIMENT AS ONE OF THE RESEARCH METHODS OF 
NATIONAL-CULTURAL SPECIFICITY OF MAN’S INTERNAL LEXICON

This article introduces the procedure of the free associative experiment within the frame 
of cultural linguistics. The effectiveness of using this technique to review the internal lexicon 
of native Russian national-cultural consciousness in a heterogeneous linguistic environment 
is grounded.

Key words: free associative experiment, cultural linguistics, man’s internal lexicon, a het-
erogeneous linguistic environment.
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ГУЦУЛЬСЬКА ЛЕКСИКА НА ПОЗНАЧЕННЯ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ У 
ГОВІРЦІ СЕЛА БОГДАН РАХІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Стаття присвячена деяким особливостям лексичної системи гуцульської говірки 
села Богдан Рахівського району Закарпатської області, зокрема лексиці на позначен-
ня виробничих процесів. Актуальність нашого дослідження зумовлена тим, що дослі-
джувана група лексики є архаїчною, потребує збереження для майбутніх поколінь як 
джерело відтворення давніх виробничих процесів гуцулів на Закарпатті1. Аналізована 
діалектна система є цікавою як одиниця перехідної зони, яку формує Східна Гуцульщина, 
відмежовуючи говірки Закарпаття від гуцульських говірок Буковини. 

Ключові слова: діалектна система, лексичний рівень, гунгаризм, румунізм, гуцуль-
ська говірка.

Основними процесами виробництва на Гуцульщині протягом віків були: вівчарство, 
лісове господарство і лісосплав. Як відомо, у тематичній групі «Гірське вівчарство» пред-
ставлений значний шар лексики, що притаманний українському і західнослов’янському 
діалектному континууму Карпатського регіону в цілому. Ця група лексики найповніше 
досліджена у праці Т.О. Ястремської [1] і Г.П. Клєпікової [2]. В українській діалектології 
тематична група лексики «Лісництво і лісосплав» глибоко вивчена у працях І.В. Саба-
доша [3]. Актуальність нашого дослідження зумовлена тим, що на окрему увагу заслу-
говує аналіз діалектних особливостей регіону Східної Гуцульщини, до якого належить 
обстежена говірка села Богдан Рахівського району Закарпатської області. Саме гуцуль-
ські говірки Рахівщини відмежовують Закарпатський говір від гуцульських говірок Іва-
но-Франківщини і Чернівеччини2. Метою статті є опис деяких особливостей виробничої 
лексики досліджуваної говірки, що дає можливість простежити локальні та інтерлокаль-
ні явища у її структурі. 

Якщо лісосплав уже відійшов у минуле, то гірське вівчарство ще збережене у селі. 
В активному вжитку у лексичній системі досліджуваної говірки досі перебувають кар-
патизми: требі́та ‘музичний інструмент вівчарів на полонині’, лексема румунського по-
ходження [4: 598], коли́ба (кули́бпка), ‘пристанище пастухів’ [4: 335], кош’е́р, кош’е́ра 
‘загорода для овець з двох частин’, ста́йа ‘житло пастухів на полонині’, маржие́на, 
стру́нгар, полони ́на [4: 480], ри́ндз’е ‘висушений шлунок молодого ягняти, теляти для 

1 Матеріал з говірки був зібраний автором протягом 2010-2011 р.р. Частково обстеженням 
охоплені нинішні села Бребоя і Відричка, які ще вкінці минулого століття були присілками села 
Богдан.
2 До ареалу Східної Гуцульщини належать села Рахівського району: Косівська Поляна, Росішка, 
Богдан, Відричка, Бребоя, Розтоки, Луги, Тростянець, Кваси, Бєлин, Ситний, Говерла, Ясеня, 
Костилівка, Ольхований, Круглий. Матеріал з говірки села Богдан був зібраний автором протягом 
2010-2011 рр.
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приготування закваски’ [4: 525], кл’еґ (вихідна форма ґл’еґ, ґл’аґ) ‘частина шлунку моло-
дого ягняти, якою сквашують молоко’, запозичення з румунської мови [4: 85, 213; 5: 531], 
бузов´і́р ‘рідка марля для відціжування сиру після варіння вурди’, бо́ртка си́ра ‘грудка 
сиру’; соло́дке молоко ́ ‘свіже здоєне молоко’ [4: 403], св’і́же молоко́ ‘свіжоскисле мо-
локо’, будз ‘великий шматок овечого сиру у виглядi округлої головки’; ‘овечий сир, з 
якого виготовляють бринзу’ [4: 85], інші джерела подають семантику ‘свіжий овечий 
сир’ [5: 278]; бербени́ц’а ‘діжка для молочних продуктів’, ‘дiжка для зберiгання та тран-
спортування молока на гiрських пасовиськах’, лексема, на думку етимологів, є запози-
чення з румунської або угорської мови, функціонує у польській мові [4: 42–43; 5: 168]; 
інші значення у межах Карпатського регіону: ‘дерев’яний посуд для зберiгання бринзи 
в умовах гiрського випасу овець’, ‘дiжка для заквашування капусти, огiркiв’; ‘дiжка для 
транспортування ропи, соляного розчину для виготовлення бринзи’, ву́рда ‘солодкий 
сир, утворений виварюванням сироватки (овечий або коров’ячий)’; ‘густа речовина, 
яка збирається на поверхнi перевареної сироватки’ [4: 167; 5: 440], лексема турецького 
походження, функціонує в українській і західнослов’янських мовах, є запозиченням з 
східнороманських мов: румунської, молдавської; з’ер ‘сироватка з овечого молока’, інші 
значення у межах Карпатського регіону: ‘сироватка з коров’ячого молока’; ‘сироватка, 
що стiкає зі сквашеного змiшаного сиру з овечого, коров’ячого та козячого молока’; 
‘хвороба вименi корiв та овець у виглядi маленьких пухирцiв’ [4: 227] (лише у молдав-
ських говірках нині функціонують паралелі до лексеми з’ер), жеинти ́ц’е ‘переварена 
сироватка з овечого молока’, інші значення в межах Карпатського регіону: ‘сироватка з 
коров’ячого або змiшаного молока; ‘осад, що залишається пiсля збивання сметани’ [4: 
258], бри́нз’е ‘овечий спеціально приготовлений, засолонений сир’, етимологи вважають 
лексему словом готського походження або варіантом румунського брінза; вороши ́ти сир 
‘відціжувати сир’.

Власне говірковим локалізмом можна вважати назву скота́р’ка ‘жінка-пастух’, бо, 
за твердженнями інформаторів, у говірках сусідніх сіл для жінки-пастуха функціонує 
назва ма ́йерка. Інформатори попереджали, що у них деякі реалії називаються не так, як, 
наприклад, у селах, що розташовані недалеко від Богдана у долині Чорної Тиси, у так 
званих “нижніх селах”. Власне гуцульською є лексика на позначення знарядь праці, що 
використовуються і нині вівчарями на полонинах. Це такі назви як бовт ‘дерев’яна пали-
ця з зарубками для вимірювання кількості молока’ [4: 63]. Лексема походить від дієслова 
бо́втати і має семантику ‘палиця для розмішування’ [5: 218]. ку́жба ‘залізний гак, на 
якому вішають котел над вогнищем на полонині’ [4: 353], бата ́л (батале ́в), жбатол’і́ў 
(батал’у́ў) ‘палиця з дерев’яним кругом на кінці для перемішування овечого молока 
при виготовленні сиру’, лексема має паралелі на Хустщині зі значенням ‘копистка для 
вимiшування мамалиги’ [4: 38, 257], ‘збивачка в масничці’ [5: 149]. Ця лексема є запо-
зиченням з східнороманських мов, пор. рум. баталав ‘праник для білизни’, ре́ваш ‘пали-
ця з зарубками для обліку молока в полонині’ [4: 516]. Гуцульськими і закарпатськими 
локалізмами є лексеми кулеш’е́р ‘палиця для помішування кулеші’ [4: 356], чека́н, па́вуз, 
к´і́с’:е ‘ручка коси’, те ́рлиц’а ‘пристрій, щоб терти коноплі’ [4: 590], саб’і́н ‘знаряддя 
лісоруба з крюком на кінці для підняття та перекочування колод’ (назва саб’і́н похідна від 
номена цап´і́на, що є італійським запозиченням, пор. італ. zappone ‘кирка, сапа’, форма 
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саб’і́н є граматичною паралеллю до сербохорватських говірок, де представлена форма 
цапи ́н, на відміну від цапі́на [4: 628]).

У пасиві нині у складі лексичної системи говірки перебуває лексика, пов’язана з лі-
сосплавом. Саме село Богдан знаходиться у високогірній частині гуцульських Карпат, 
біля найвищої вершини Карпат Говерли. Cплав лісу Білою і Чорною Тисою, яким спо-
конвіку займалися жителі Рахівщини, був припинений у 60-х роках минулого століття. 
Гуцульськими локалізмами є такі назви як: дара́ба ‘пліт’ [4: 219–220] (назва дара́ба є 
гунгаризмом, пор. угор. darab ‘шматок, частина, штука’); кла́сти (склада́ти) дара́бу ‘ро-
бити дарабу’; мета́ти дара́бу ‘т. с.’; сшива́ти дара́би ‘т. с.’; нала́годити дара́би ‘підго-
тувати дараби’; заби́ти ч’іп ‘забити спеціальні дерев’яні гвіздки для того, щоб зв’язати 
пліт’ (для цього везли спеціальне тверде дерево з Мла́дану (з Угорщини); гат’ ‘запруда 
з воротами на ріці’, по́в´ін’ ‘випуск води з гаті’, ва́рта ‘стеження за плотом, що пливе 
по ріці’; ри́зи ‘жолоби, спеціально обладнані для спуску дерева з гір у долину’, лексема 
похожить від нім. riese ‘жолоб для спуску дерева’ [4: 524], словацька лексема riznа ́ – 
жо́лоби, якими спускають дерево’ запозичена від укр. рі́з’н’і, ри́зи; мигл’е́ ‘купа зрубаної 
деревини, колод’, мн. ми́глі, пор. рум. migla – ‘купа’. Гунгаризмом є назва рака́ш ‘ліс, 
спущений з гір і складений у штабелі, нижній склад лісу’, пор. угор. rakas ку́па’ [6: 96]: 
ракаші́ заросли́; сбива́ли ракаш’і́, рака́ш сбива́ти ‘складати, збирати купу колод, після їх 
спуску ризами’; моги ́ла ‘купа глиці, гілок, бур’яну’; керт’ ‘місце, де вирощують розсаду 
для лісів’. Лексикон щодо цієї лексеми наводить значення ‘купа’ і ‘велика кількість’ [4: 
400]. Гуцульськими локалізмами є лексеми: п´і́л’га ‘поперечна колода, на яку укладали 
поздовжні колоди дара́би’; українізм п´і́л’га проник у сусідні румунські говори з тим 
самим значенням; опа́чини ‘весла на плоту для сплаву лісу’, ко́шиц’і ‘дерев’яні частини 
греблі на ріці’, чоп – у говірці Богдана лексема має семантику ‘спеціальний дерев’яний 
гвіздок для скріплювання колод у плоті перед сплавом рікою’, бо́кор ‘скріплені між со-
бою у пліт колоди, основна частина лісосплавного плоту’, угор. bokor – ‘в’язка, жмут’ 
[6: 96], лексема простежена у населених пунктах: Росішці, Квасах, Рахові. Стара назва 
бокора пліт відноситься до XVI–XVIII ст.ст., є запозиченням з угорської мови, можливо 
через румунську [4: 76, 5: 224], гу́жва ‘мотузка, якою зв’язували колоди у плоті’ (в інших 
говірках значення різняться, у Етимологічному словнику: гуж, гужва ́ ‘розпарена гілка 
для в’язання’, лексема має праслав’янське походження [5: 613]). З вершини Говерли гір-
ським потоком сплавляли ліс до Угорщини, коли за словами місцевих жителів: Гове́рл’е 
дайе́ во ́ду. Представлені в ареалі Рахівської Гуцульщини і Закарпаття також такі слово-
сполучення, зокрема у текстах з говірки, як: саб’і́ном в´ідва́жити ‘за допомогою ваги ́ 
(саб’і́на) підняти колоду, ваго́ў в´ідва́жити; бра́ти (к’і́нми ́е) де́рево ‘використовували 
коней, биків як тяглову силу при перевезенні колод’; те́гти де́рево к´і́нмие́, бика́ми ‘т. с.’; 
корува́ти де́рево ‘знімати кору з дерева’; обч’і́мхувати в´иід сучк´и́іў ‘обчищати дерево 
від сучків; обчи́н’увати смер’і́чки ‘чистити від кори смерекові колоди’; прет’і́ти ‘від-
тяти (непотрібні частини дерева)’; могили ́ склада́ти ‘складати обрубане гілля і глицю у 
купу’; пали́ти моги ́ли ‘спалювати складене гілля і глицю’; у лексичній підгрупі на по-
значення процесу заготівлі лісу нині функціонують номени: р’езува́ти (ризува́ти) л’іс 
‘спускати дерево ризами’; стро́йіти ри́зи ‘т. с.’; стели́ти де́ревом ‘робити ризи для спус-
ку колод до річки’; кач’е́ти (кач’и́ти) ‘котити колоду’; зго́рами спуска́ти л’іс ‘спускати 
ліс ризами’; внизу́ навали́ти ‘ризами спустити дерево до потоку’ тощо. Характерним є 
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функціонування у говірці відпредикатних іменників на позначення процесів і станів як 
результатів виробничих дій: зава́л, отва́л в´і́верже ‘про значну кількість деревини біля 
потоку’. Дієслово одночасно у контекті було носієм часової семантики (певна вироб-
нича дія відбувалась у певний час), локативної семантики (певний виробничий процес 
відбувався у певному місці), чим зумовлене характерне для говірки функціонування ді-
єслова у складі словосполучення з адвербіальним залежним компонентом часової або 
локативної семантики, наприклад: на вели́ку р’іку́ ви́йдут’ ‘плоти з гірського потоку пе-
реходять на низинну ріку’; іду́т’ дара́би дол’і́ў ‘плоти йдуть вниз по ріці’. Сьогодні у 
лексичній системі говірки збережена лексико-семантична підгрупа дієслів на позначення 
процесів саджання нових дерев, наприклад: носи́ти в л’іс смер’ічки́ ‘висаджували нові 
смереки на місці вирубки’; с’і́йати смер’ічки́ мале́н’к´і ‘сіяти насіння смерекових дерев 
у спеціальному розсаднику’ – у керт’і́; у с’ійа́нку йти ‘садити молоді смереки в лісі’; 
бу́ти в у́ходах ‘прополювати молоді дерева в лісі’. Матеріал уповноважив до виділення 
лексико-семантичної підгрупи лексики на позначення процесів будівництва плотів. Час-
тина архаїчної лексики, пов’язана з будівництвом га́тей ‘водосховищ на гірських пото-
ках’, збережена нині у мовленні лише найстарших жителів села, наприклад: би́ти цва́йі 
‘класти опорні стінки на греблі, щоб дерево йшло зверху з достатнім потоком води’; 
вода́ с’а́де ‘після того, як відкриють шлюз і пустять воду для сплаву дараб, рівень води 
спадає’; впр’а́тати (упр’а́тати) во́ду, води́ напр’а́те (у га́т’і) ‘загатити воду’; зав´і́сити 
шоп ‘т. с.’; перепазува́ти моху ‘при будівництві шлюзу для герметичності між деревом 
клався мох’; наби́ти мо́ху у шлу́з ‘т. с.’; з’іпну́ти во́ду ‘загатити воду’; дошка́ми та гли́ноў 
обсипа́ти ‘про будівництво греблі, яку закріплюють землею і дошками’; зачи́н’увати 
во́ду ‘закривати на греблі воду’; го́р’і би́ти гат’ ‘спускали воду з греблі’ тощо. 

У говірці поширеною є група дієслівної лексики, що передає інші трудові процеси, 
наприклад: кладе ́мо: карто ́шку, р’і ́пу (для порівняння, у покутській говірці села Ко-
валівці: де ́рти мандабу ́рку –‘копати картоплю’, бо її не копають, а саме деруть – роз-
грібають сапами у селах покутсько-гуцульського порубіжжя [7: 285]), ста ́вити ма ́сла, 
брие́н’з’і ‘додавати до страви масло, бринзу’; ти ́кайемо садимо’, вси ́пл’у кл’е ́гу, молока ́ 
‘додати сирної закваски, молока’, коха ́ти, сокоти ́ти ‘ростити, берегти худобу, птицю’, 
у говірках покутсько-гуцульського порубіжжя – ‘стерегти ́’ [7: 285], , Поширеним у го-
вірці є регіоналізм, дієслово ими ́тис’е ‘робитися, утворюватися (про утворення сиру з 
овечого молока)’ [4: 298]. Це зворотнє дієслово походить від давнього дієслова ими ́ти, 
плека ́ти (молоко ́) ‘робити з молока сир’, йме ́с’а ‘робиться’ тощо. 

Простежені особливості системи виробничої лексики у говірці села Богдан Рахів-
ського району Закарпатської області відбивають зміни глибокої давнини не лише у говір-
ці, але і в історії Карпатського регіону в цілому. Виробничя лексика максимально інфор-
мативна у контексті, у складі реченнєвих структур. Вона зберігає у пам’яті носіїв говірки 
уявлення про той чи інший виробничий процес і послідовність його виконання. Фіксація 
такої лексики дозволяє зберегти уявлення про діяльність представників найдавніших ет-
носів українського народу для майбутніх поколінь.
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ГУЦУЛЬСКАЯ ЛЕКСИКА ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПРОЦЕССОВ В ГОВОРЕ СЕЛА БОГДАН РАХОВСКОГО РАЙОНА 

ЗАКАРПАТСКОЙ ОБЛАСТИ
Статья посвящена некоторым особенностям лексической системы гуцульского го-

вора села Богдан Раховского района Закарпатской области, в частности лексике для 
обозначения производственных процессов. Актуальность нашего исследования обуслов-
лена   тем, что исследуемая группа лексики является архаичной, должна быть сохранена 
для будущих поколений как источник воспроизведения древних производственных про-
цессов гуцулов на Закарпатье. Рассматриваемая диалектная система интересна как 
единица переходной зоны, которую формирует Восточная Гуцульщина, отделяя говоры 
Закарпатья от гуцульских говоров Буковины.

 Ключевые слова: диалектная система, лексический уровень, гунгаризм, румынизм, 
гуцульский диалект.
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HUTSUL VOCABULARY FOR THE MANUFACTURING PROCESSES 
IN THE DIALECT OF THE VILLAGE BOGDAN, RAKHIV DISTRICT, 

TRANSCARPATHIAN REGION
The article is devoted to some peculiarities of dialects lexical system of the Hutsul dialect 

of the village Bohdan, Rakhiv district, Transcarpathian region, including vocabulary for the 
manufacturing processes. The relevance of our study due to the fact that the group studied 
vocabulary is archaic, require preservation for future generations as a source of ancient 
manufacturing processes of the hutsuls in the Transcarpathia. Dialect of the test system is the 
unit of the interesting transition zone of the Eastern Huzulschyna, which differentiates dialects 
of Transcarpathia and the Hutsul dialects in Bukovina.

Key words: system dialect, lexical level, hunharyzm, rumunizm, Hutsul dialect.
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ТИПИ ТА МОДАЛЬНІСТЬ КРЕОЛІЗОВАНИХ ТЕКСТІВ ПРОСПЕКТІВ ЕМІСЇ 
ЦІННИХ ПАПЕРІВ

У статті досліджуються типи креолізованих текстів проспектів емісії цінних па-
перів та характер відносин, що складаються між вербальними та візуальними компо-
нентами. Аналізується реалізація текстової модальності. Визначається роль іконічних 
засобів в модальній характеристиці креолізованого тексту проспектів емісії цінних па-
перів.

Ключові слова: полікодовий текст, креолізований текст, вербально-візуальна єд-
ність, креолізація, автосемантичні відносини, синсемантичні відносини, модальність.

 
Дослідження економічних та фінансових текстів, які є відображенням глобальних 

змін у світовій економіці, належить до актуальних проблем сучасного мовознавства. 
Усвідомлення ролі таких текстів у комунікативній взаємодії, що направлена на еконо-
мічний розвиток суспільства, спричинює необхідність вивчення проблеми використання 
невербальних засобів у вербальних повідомленнях в межах проспекту емісії цінних па-
перів (ПЕЦП) як інструменту економічного розвитку суспільства. В сучасній лінгвістиці 
зростає актуальність проблеми використання невербальних засобів у межах тексту. Втім, 
типи креолізованих текстів проспектів та модальність тексту ПЕЦП залишаються недо-
статньо дослідженим, що зумовлює актуальність цієї статті.

Метою статті є дослідження типів креолізованих текстів проспектів емісії цінних папе-
рів та характеру відносин, що складаються між вербальними і візуальними компонентами, 
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аналіз реалізації текстової модальності та визначення ролі іконічних засобів в модальній 
характеристиці креолізованого тексту проспектів емісії цінних паперів.

В сучасній лінгвістичній науці зростає актуальність проблеми використання невер-
бальних засобів у вербальних повідомленнях. Наприклад, в мовознавстві окремий напря-
мок досліджень вивчає особливості вербально-невербальних текстів та функціонування 
тексту, сполученого із зображенням в єдиному графічному просторі. Різними авторами 
були запропоновані такі терміни для визначення «змішаних текстів», наприклад «бімо-
дальний текст», «гібридний текст», «полікодовий текст», «креолізований текст» та ін. [1; 
2; 3; 4; 5]. Поняття «гібридний текст» підкреслює текстуальный характер невербальных 
компонентів, їх значимість і смислову залежність від конкретного тексту та той факт, 
що в процесі поєднання вербального та візуального типів текстів виникає добуток їх 
семантичних значень.

Наукове дослідження гібридних або семіотично-ускладнених текстів, що містять ві-
зуальний компонент, було розпочато в роботах із семіотики та було обумовлено вивчен-
ням зображення як особливої знакової системи та можливих контекстів її застосування 
[6; 7; 8; 9; 10; 11] Такий підхід було зумовлено полікодовим характером зв’язків, що 
існують між мовою та пізнавальними процесами. В.Є. Чернявська визначає полікодовий 
текст як такий, що є вербально-візуальною єдністю, в якій смислова єдність є результа-
том взаємонакладання двох кодів – вербального і візуального [2: 125].

У випадку тексту ПЕЦП у взаємодії із візуальними знаками вербальні знаки най-
більш успішно реалізують свою комунікативну функцію. Саме на такому принципі і 
базується сучасний фінансово-економічний текст, здійснюючи комплексний вплив на 
адресата з урахуванням різних модальностей. Так, текст ПЕЦП, фактура якого склада-
ється з двох негомогенних частин (вербальної і невербальної), можна назвати семіотич-
но-ускладненими або креолізованими. 

О. Е. Анісімова розрізняє такі типи креолізованих текстів, а саме: 
 тексти з нульовою креолізацією; 
 тексти з частковою креолізацією; 
 тексти з повною креолізацією [3: 15]. 

Тексти емісійних документів бувають з нульовою, частковою, та повною креоліза-
цією.

У текстах з нульовою креолізацією зображення не представлено і не має значення 
для їх організації. До таких текстів відносяться такі розділи документу ПЕЦП: КОРОТ-
КИЙ ПІДСУМОК, ФАКТОРИ РИЗИКУ, ВИКОРИСТАННЯ ДОХОДІВ, ДИВІДЕНДНА 
ПОЛІТИКА, ОБМІННІ КУРСИ, КАПІТАЛІЗАЦІЯ, ЗМЕНШЕННЯ ЧАСТКИ АКЦІЙ, 
ЗАКОНОДАВЧІ ПИТАННЯ, ПОПЕРЕДНІ ТА ПОТОЧНІ ТРАНЗАКЦІЇ, ОПОДАТКУ-
ВАННЯ, ДОЗВЛИ ТА ТРАНСФЕР, ІНФОРМАЦІЯ ПО ДИПОЗИТАРІЮ, ПЕРЕДПЛАТА 
І ПРОДАЖ, ОБМЕЖЕННЯ ПРОДАЖУ І ТРАНСФЕРУ та ін. 

У двох інших групах зображення бере участь в організації тексту, відмінність між 
обома складає ступінь зв’язку між вербальним і візуальним компонентами.

Розглянемо тексти з частковою креолізацією, у яких вербальна частина є відносно не-
залежною. Між вербальними та візуальними компонентами складаються автосемантичні 
відносини. О. Є. Анісімова визначає автосемантичні відносини як такі, для яких харак-
терна відносна незалежність вербального компоненту від візуального, він має смислову 
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незалежність без співвіднесення із візуальним контекстом [5: 73]. Візуальний компонент 
в такому випадку супроводжує вербальну частину і є факультативним елементом в орга-
нізації тексту. В тексті ПЕЦП частково креолізованою є титульна сторінка документу, що 
може містити логотип компанії або інший малюнок, пов’язаний із діяльністю компанії. 
Так, ПЕЦП Миронвівського хлібопродукту містить логотип компанії, на якому зображені 
млини та пшеничні колоски (рис. 1). 

 
Рис. 1 Логотип компанії Миронівський хлібопродукт [12]

Логотип пояснює походження компанії, яка розвинулася із маленького хлібоперероб-
ного заводу у великий агропромисловий комплекс, що виробляє та переробляє сільсько-
господарську продукцію. 

Титульна сторінка ПЕЦП компанії Hikma Pharmaceuticals plc містить зображення 
мікстури, пігулок та ін’єкційного препарату (рис. 2), та логотип компанії (рис. 3). 

Рис. 2 Зображення мікстури, пігулок та ін’єкційного препарату [13]

Рис. 3 Логотип компанії Hikma Pharmaceuticals plc [13]
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Логотип компанії представляє піраміду, що складається із трьох сегментів та пред-
ставляє три сегменти розвитку бізнесу: патентовані продукти, ін’єкційні препарати та 
медичні непатентовані препарати. 

У текстах з повною креолізацією вербальна частина не може існувати автономно, 
незалежно від візуальної частини – між обома компонентами встановлюються синсе-
мантичні відносини. Вербальна частина у такому випадку орієнтована на зображення 
або посилається на нього, а зображення виступає в якості обов’язкового елементу тек-
сту. Вербальний компонент не має смислової самостійності та не може бути правильно 
зрозумілим без співвідношення із візуальним компонентом [5: 74]. До текстів з повною 
креолізацією відносяться такі розділи документу ПЕЦП: АКЦІОНЕРИ І ПОВ’ЯЗАНІ З 
НИМИ УГОДИ, ОПИС АКЦІОНЕРНОГО КАПІТАЛУ ТА КОРПОРАТИВНОЇ СТРУК-
ТУРИ, УМОВИ ТА ТЕРМІНИ ГЛОБАЛЬНИХ ДЕПОЗИТАРНИХ РОЗПИСОК, СУТ-
НІСТЬ ПОЛОЖЕНЬ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ГЛОБАЛЬНИХ ДЕПОЗИТАРНИХ РОЗПИ-
СОК, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ В ОСНОВНІЙ ФОРМІ, ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ та ін. 

Найбільш важливими аспектами дослідження креалізованих текстів ПЕЦП є 
зв’язність вербальних та візуальних компонентів, цілісність, темпоральність та локатив-
ність гібридного тексту, функції зображення, кольору, шрифту, та підпису, та модальність 
такого тексту.

Модальність креолізованого тексту
Категорія модальності є однією із найважливіших текстових категорій тексту ПЕЦП. 

Поняття «модальність» досі не має загальновизнаного тлумачення, і його межі в лінгвіс-
тичній літературі залишаються доволі розпливчастими. Звичайно модальність розумі-
ють як текстову категорію, що виражає відношення мовця до того, що повідомляється, 
його оцінку змісту промови. І. Р. Гальперін розуміє текстову модальність як суб’єктивно-
оціночну характеристику предмета мовлення у тексті [14]. О.Е. Анісімова визначає мо-
дальність як категорію, що включає найрізноманітніші види кваліфікації того, що по-
відомляється, в тому числі поряд з суб’єктивною (емоційною, позитивною, негативною 
та ін.) об’єктивну (логічну, інтелектуальну та ін.) оцінку змісту тексту [3: 31]. Текстова 
модальність при цьому проявляється по-різному: в одних текстах домінує або є єдино 
можливою об’єктивна оцінність (перш за все в наукових, ділових текстах), в інших, на-
впаки, превалює особистісна, індивідуальна оцінність (особливо в художніх, рекламних, 
політичних текстах). [3: 31] Оцінний компонент – це схвальна або несхвальна оцінка, яку 
містить значення слова [15: 155] 

Текстова модальність пронизує як окремі відрізки тексту ПЕЦП, так і весь текст в 
цілому. Реалізація текстової модальності здійснюється за допомогою різних мовних за-
собів, використаних в тексті: на всіх рівнях організації тексту ПЕЦП (морфологічному, 
синтаксичному та лексичному). У гібридних текстах значну частку модальної інформації 
несуть невербальні засоби. Г. П. Німець зазначає: «Відомі лінгвістичній науці так звані 
традиційні засоби модальності в процесі мовного розвитку, збагачення людського сус-
пільства все новими формами як мови, так і немовними (екстралінгвістичними і паралін-
гівістичними) можливостями, значно розширюють свої кордони ...» [16: 178]. 

Розуміння змісту модального компонента креолізованого тексту відбувається на 
основі сприйняття інформації, що містяться у вербальних і невербальних знаках. Осо-
бливого значення набувають при цьому фонові знання, емоції та бажання адресата тексту.
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Роль іконічних засобів в модальній характеристиці креолізованого тексту ПЕЦП не 
є однозначною. Так, одні іконічні знаки можуть виступати в якості самостійного носія 
певної модальності, наприклад спонукальної. Такими іконічними знаками в проспектах 
є таблиці та графіки, що демонструють прибутки емітента, його ринкову долю в цінних 
паперах інших компаній. Суб’єктивна оцінність в значній мірі властива фотографіям.

А. К. Варга вважає, що в живописі можуть бути виділені наративні та аргументативні 
картини [17]. Фотографії та малюнки, які використовуються в тексті ПЕЦП, також можна 
розділити на наративні та аргументативні. Завдання перших полягає в тому, щоб розпо-
вісти про ті чи інші події, показати їх у розвитку (в рамках однієї або серії фотографій), 
завдання других полягає в тому, щоб переконати адресата в чому-небудь. Зображення 
на таких малюнках та фотографіях виступає в якості емоційного аргументу, що виражає 
широкий спектр авторських оцінок. Наприклад, гордість або захоплення досягненнями 
та успіхами емітента, його винаходами, власністю та продукцією, що випускається. У 
багатьох випадках між наративними та аргументатавними ілюстраціями важко провести 
межу. Наприклад, діаграма в проспекті Paragon Shipping Inc демонструє розвиток ванта-
жоперевезень[18: 63]. 

Рис. 4 Схема розвитку вантажоперевезень [18: 63]

Зображення не тільки розповідають про наявні групи продуктів та послуг, але і є ві-
зуальними аргументами, що свідчать про ріст доходів та збільшення обсягів діяльності 
в певних секторах економіки. Таким чином, можна зробити висновок, що в тексті ПЕЦП 
графіки, таблиці, схеми, здатні фіксувати результати раціональної діяльності емітента 
та його прогрес, є носіями об’єктивної та спонукальної модальності. Розподіл модаль-
ної інформації між різними розділами креолізованого тексту ПЕЦП може бути різним, а 
саме: в той час, як в одних розділах основними носіями оцінної інформації є вербальні 
засоби, а візуальні засоби лише підтримують останні (наприклад, розділи, що стосують-
ся активів, складу керівництва емітента тощо.), в інших розділах модальність задається 
візуальними засобами, які передають емоційний заряд тексту (наприклад, розділи, що 
стосуються фінансової звітності емітента, планів на майбутнє тощо.).
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О.Е. Анісімова виділила основні типи відносин між вербальними та іконічними зна-
ками креолізованного тексту в модальному аспекті:

1. Модальні ключі вербальних та іконічних засобів збігаються, «гармонують» один 
з одним.

2. Модальні ключі вербальних та іконічних засобів розрізняються, при цьому іконіч-
ні засоби «пом’якшують» або роблять більш «жорсткою» оцінність вербального компо-
ненту.

3. Модальні ключі вербальних і іконічних засобів контрастують один з одним [3: 31].
Для текстів ПЕЦП характерним є перший тип відносин між вербальними та іконіч-

ними знаками, у якому модальні ключі вербальних та іконічних засобів збігаються один 
з одним. 

Розглянемо як приклад розділ «The international drybulk shipping industry» у проспек-
ті Paragon Shipping Inc. Розділ в популярній формі інформує читачів про міжнародну ін-
дустрію навалювального судноплавства, у якій оперує емітент. Раціональна оцінка зміс-
ту розділу передається в мовному плані за допомогою економічних термінів, наприклад: 
marine industry, international trade, oceangoing vessels, basic commodities, fi nished products, 
Seaborne cargo, dry cargo, non container cargo тощо, вживанням індикатива, нейтральних 
оповідних пропозицій, та інших засобів. З вербальною частиною поєднується іконічна 
частина – таблиця, що демонструє ріст вантажоперевезень за певні роки (рис. 5). 

Рис. 5 Таблиця, що демонструє ріст вантажоперевезень компанією Paragon 
Shipping Inc. за 2001-2006 роки [18: 64]

За допомогою анафоричного типу зв’язку (від вербального висловлювання до попе-
реднього до нього зображення) таблиця пов’язана із текстом, який пояснює збільшення 
перевезення вугілля в певний період часу:

«COAL 
Coal is an abundant commodity. At current production rates, coal reserves would provide 

approximately 200 years of supply, compared with 41 years for oil and 67 years for natural gas. In 
addition, coal is mined in more than 50 countries, with no world dependence on any one region.
Asia’s rapid industrial development has also contributed to strong demand for coal, which 
accounted for roughly a third of the total growth of seaborne drybulk trade between 2000 and 
2006…» [18: 65].

Раціональна оцінка змісту тексту, який супроводжує уривок, що пояснює ріст ванта-
жоперевезень вугілля, передається в мовному плані за допомогою економічних термінів: 
industrial development, production rates, coal reserves, demand for coal. У мовному плані 
суб’єктивна модальність передається за допомогою епітетів, виражених прикметниками 
abundant та strong та прислівниками approximately та roughly, які надають можливість 
передати важливу та позитивну для емітента інформацію (великі запаси товару, який 
можна перевозити та ріст обсягу перевозок на третину за певний проміжок часу). Інфор-
мація, зображена у таблиці, підтверджує зростання у галузі та обнадійливо впливає на 
адресата, свідчить про об’єктивність, достовірність інформації (рис 5).
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Модальність тексту може бути інтерпретована і як прихований заклик до читача взя-
ти участь у інвестуванні в надійного емітента, який «буде забезпечений роботою на 200 
років».

Поєднання модальних ключів вербальних та іконічних засобів в креолізованому 
тексті ПЕЦП визначають його модальність в цілому та обумовлюють особливості його 
впливу на адресата з метою досягнення інвестиційної цілі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Baptista M. Reading hybrid texts: Remarks on text/image transitions / Maria Baptista, 

Isabel Faria, Paula Luegi //Journal of Eye Tracking, Visual Cognition and Emotion. – 
2011.– №1, 1 P. 30-40.

2. Чернявская В.Е. Медиальный поворот в лингвистике: поликодовые и гибридные 
тексты / В.Е. Чернявская // Вестник Иркутского государственного университета. – 
2013. – № 2 (23). – С. 122-127.

3. Анисимова Е. Лингвистика текста и межкультурная коммуникация
(на материале креолизованных текстов): учеб. пособие для студ. фак. иностр. яз. 
вузов. / Е. Анисимова. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 128 с.

4. Анисимова Е. Е. О целостности и связности креолизованного текста (к постановке 
проблемы) // Филологические науки. – 1996. – № 5. – С. 78–84. 

5. Анисимова Е. Е. Паралингвистика и текст (к проблеме креолизованных и гибрид-
ных текстов) // Вопросы языкознания. – 1992. – № 1. – С. 71–78.

6. Barthes Roland. Rhetoric of the image // Image Music Text. London: Fontana, 1977. – 
C. 32-51Kloepfer Rolf. Komplementarität von Sprache und Bild. Am Beispiel von Comic, 
Karikatur und Reklame // Sprache im technischen Zeitalter. – № 57. – 1976. – S. 42–56.

7. Kraft U. Comics lesen: Untersuchungen zur Textualität von Comics / U. Kraft. Stuttgart: 
Klett-Gotha, 1978. – 205 S.

8. Muckenhaupt M. Text und Bild. Grundfragen der Beschreibung von Text-Bild-Kommuni-
kationen aus sprachwissenschaftlicher Sicht / M. Muckenhaupt. Tübingen, 1986. – 454 S.

9. Sauerbier S. D. Wörter bildlich / Bilder wörtlich. Schrift und Bild als Text: Probleme der 
Wort/Bild – Korrelation // Die Einheit der semiotischen Demisionen. – Tübingen, 1978. – 
S. 27-93.

10. Spillner Bernd. Stilanalyse semiotisch komplexer Texte. Zum Verhältnis von sprachlicher 
und bildlicher Information in Werbeanzeigen // Bernd Spillner (ed.), Stilforschung und 
Semiotik [Themenheft KODIKAS/ CODE. Ars Semeiotica. An International Journal of 
Semiotics 4/5 (1982), Heft 1]. – Tübingen – Philadelphia – Amsterdam. – S. 91–106.

11. Spillner Bernd. Stilsemiotik der verbalen und multimodalen Kommunikation // Вестник 
МГЛУ. – 2013. – Выпуск 15 (675) – C. 244-257.

12. Prospectus MHP S.A. [Електронний Ресурс]: . – Режим доступу до проспекту: http://
www.mhp.com.ua/library/fi le/ipo-prospectus.pdf (дата звернення 05. 2017) – Назва зе-
крану.

13. HIKMA PHARMACEUTICALS PLC Prospectus [Електронний Ресурс]: . – Режим 
доступу до проспекту: http://www.hikma.com/~/media/Files/H/Hikma/Attachments/
pdf/reports/fi nancial-reports/ipo-prospectus.pdf (дата звернення 21.06.2016) – Назва з 
екрану.



138

14. Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования. Изд. 4-е, стерео-
типное. / И. Р. Гальперин. М: КомКнига, 2006. – 144 с. (Лингвистическое наследие 
XX века.) 

15. М’яснянкіна Л. Оцінність як лінгвістична категорія й особливості її прояву в ре-
кламному тексті. // ТЕЛЕ- ТА РАДІОЖУРНАЛІСТИКА TV AND RADIO JOUR-
NALISM. – 2009. – Вип. 8. – С. 155–159. 

16. Немец Г. П.Актуальные проблемы модальности в современном русском языке / 
Г. П. Немец. Изд-во Рост. ун-та, 1991. – 187 с.

17. Varga A. K. Visuelle Argumentation und visuelle Narrativitat. In: Harms, W. (Hrsg.). Text 
und Bild, Bild und Text. DFG-Symposium 1988. Stuttgart, 1990. – S. 356-367. 

18. Prospectus Paragon Shipping Inc. [Електронний Ресурс]: . – Режим доступу до про-
спекту: http://www.paragonship.com/fi les/Final_Prospectus.pdf (дата звернення 
21.06.2013) – Назва з екрану. 

Сергиенко Л.В., старший преподаватель
Национальный университет «Киево-Могилянская академия», Киев

ТИПЫ И МОДАЛЬНОСТЬ КРЕОЛИЗОВАНИХ ТЕКСТОВ ПРОСПЕКТОВ 
ЭМИССИИ ЦЕННЫХ БУМАГ

В статье исследуются типы креолизованих текстов проспектов эмиссии ценных 
бумаг и характер отношений, складывающихся между вербальными и визуальными 
компонентами. Анализируется реализация текстовой модальности. Определяется роль 
иконических средств в модальной характеристике креолизованого текста проспектов 
эмиссии ценных бумаг.
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TYPES AND MODALITY OF CREOLIZED TEXTS OF IPO PROSPECTUSES
The article explores the types of creolized texts of IPO prospectuses and the nature of 

the relationships that develop between verbal and visual components. The implementation of 
the text modality is analyzed. The role of iconic means in the modality characteristic of the 
creolized text of IPO prospectuses is defi ned.
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КАТЕГОРІАЛЬНІ СИТУАЦІЇ СУБ’ЄКТИВНОЇ МОЖЛИВОСТІ 
В ПЕРСЬКІЙ МОВІ 

(на матеріалі “Шагнаме” Фердоусі)

У статті розглянуто засоби вираження категорії суб’єктивної можливості в кла-
сичній перській мові. Проаналізовано особливості представлення різних семантичних 
типів і категоріальних ситуацій суб’єктивної можливості в тексті Фердоусі.

Ключові слова: суб’єктивна можливість, модальність, категоріальна ситуація.

Категорія модальності як універсальна функціонально-семантична категорія, яка ви-
ражає різні види відношення до дійсності, а також різні види суб’єктивної кваліфікації 
того, що повідомляється [4: 303], залишається об’єктом пильного інтересу сучасних до-
слідників мови. Незважаючи на те, що в основу виділення основних типів модальності, 
покладено ключову дихотомію про об’єктивне та суб’єктивне у процесі породження та 
функціонування мови, значення, які складають, зокрема, зміст категорії суб’єктивної мо-
дальності, неоднорідні, вимагають впорядкування, багато з них не мають прямого від-
ношення до граматики.

Категорії можливості, необхідності та сумніву, ймовірності, категоричності є група-
ми значень, які визнаються практично всіма дослідниками як модальні. Перший ряд зна-
чень переважно розглядають як об’єктивні, другий – як суб’єктивні. Семантична ознака 
“можливість” безпосередньо входить до складу двох модальних характеристик, які тіс-
но пов’язані між собою: “оцінка мовцем достовірності висловлювання” і “якісна оцінка 
мовцем відношення між об’єктом дійсності і його ознаками”, яка хоча і є самостійною 
модальною характеристикою, проте тісно пов’язана з категорією реальності-ірреальнос-
ті як центральною модальною категорією. Слід врахувати й те, що категорії можливості 
і ймовірності тісно переплітаються: модальні дієслова зі значенням можливості у низці 
мов, в тому числі і перській, здатні виражати як об’єктивну, так і суб’єктивну модаль-
ність. Саме це дає нам підстави вважати, що поняття “можливість” включає в своє зна-
чення гіпотетичність (припущення) і потенційність (наявності в потенції) [1: 8] та поді-
ляти категорію можливості на суб’єктивну і об’єктивну.

Таким чином, об’єктом нашого дослідження стане одна з найважливіших модальних 
характеристик – категорія суб’єктивної можливості або достовірності, яка передає став-
лення суб’єкта до ймовірності / неймовірності тієї чи іншої події. У нашій статті ми роз-
глянемо засоби вираження цієї категорії і категоріальні ситуації, які у тексті “Шагнаме” 
Фердоусі передають значення достовірності.

Категоріальна ситуація (КС) – виражена різними засобами висловлення типова (така, 
яка виступає в тому чи іншому варіанті) змістовна структура. КС ґрунтується на пев-
ній семантичній категорії і утвореному нею в цій мові ФСП. Вона є аспектом загальної 
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ситуації, що передається висловлюванням, однією з його категоріальних характеристик 
(аспектуальною, темпоральною, локативною тощо) [2: 12].

Поняття КС, як і ФСП, відображає двобічний характер мовних явищ. Категоріальні 
ситуації розглядаються в єдності з їх формальним вираженням у висловленні. Це зміс-
товні структури, які не прикріплені лише до якоїсь однієї граматичної форми (часу, спо-
собу тощо), а пов’язані з різними засобами висловлення. Виступаючи в тому чи іншому 
варіанті, вони є найбільш конкретним предметом аналізу. Саме категоріальні ситуації 
репрезентують ФСП у мовленні.

У вираженні того чи іншого семантичного варіанту потенційної ситуації значну роль 
відіграє контекст, який, як правило, однозначно детермінує належність висловлення до 
того чи іншого семантичного типу. Речення, штучно ізольовані від контексту і мовленнє-
вої ситуації, можуть мати різну інтерпретацію. Наприклад: Він міг влізти в вікно допус-
кає різне розуміння: Можливо, він вліз у вікно (загальна каузація), Він був здатний, вмів 
залізти у вікно (часткова каузація) [3: 24].

Як зазначає О.В. Бондарко, “дослідження ФСП на основі матеріалу, який береться з 
текстів на конкретній мові, – це передусім дослідження типових КС у їх багатоступене-
вій змістовій варіативності, поєднаній з варіативністю засобів формального вираження. 
Лише на цій основі можливі висновки про семантику і структуру досліджуваного ФСП 
як парадигматичної єдності” [2:13]. Отже, метою нашого дослідження є виявити в тексті 
“Шагнаме” категоріальні ситуації, в яких автор використовує суб’єктивну можливість. 

Основний принцип, яким ми застосовували при класифікації суб’єктивної можли-
вості, – семантичний принцип, коли поділ здійснюється залежно від функції засобів ви-
раження категорії. Мікрополе суб’єктивної можливості включає в себе п’ять КС, кожна з 
яких має свої засоби вираження:

1. Ситуація сумніву або оцінки ступеня ймовірності події, яка відбудеться (засобами 
вираження цієї КС є модальні прислівники     , а також риторичні запитання).

Так, правитель, вислухавши звинувачення Заріра у тому, що його зять Ґяштасп раб, 
який втік від іранського царя, задумався:

      /         ‘Можливо (цілком ймовірно), в 
цих словах, що він сказав, нічого, крім правди, не приховано’ [5: т. 6, с.59, б.820].

Тобто мовець, сумніваючись у словах співрозмовника, все ж припускає з високою 
долею ймовірності, що вони правдиві.

Особливістю цієї ситуації є те, що вона має кілька різновидів. У одному випадку 
мовець може припускати з високим ступенем категоричності неймовірність настання 
певної ситуації, у другому – припускати з високим ступенем категоричності ймовірність 
настання певної ситуації, проте в обох випадках висловлюється значення сумніву. Мож-
лива також проміжна ситуація, коли висловлюється лише сумнів у тому, що відбудеться 
певна ситуація.

2. Ситуація неможливості, коли мовець оцінює ступінь доцільності події, яка відбу-
деться, і припускає з високим ступенем категоричності її неможливість, інакше кажучи, 
це ситуація заборони або ж прохання-заборони (засобами вираження цієї КС є модаль-
ний прислівник    і конструкції з модальними дієсловами).

Так, Сіявуш, прагнучи позбутись домагань до нестями закоханої в нього мачухи і 
боячись їй відмовити, оскільки вона може зіпсувати його стосунки з батьком, вирішує 
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погодитись одружитись з її донькою. Сіявуш каже Судабе, що її вроди достойний лише 
шах, і він не сміє сперечатись з батьком. Натомість він закохався в доньку Судабе, лише її 
хоче бачити своєю дружиною, і тому прохає мачуху попросити батька про це одруження:

       /        ‘Тепер мені цілком достатньо, щоб 
твоя донька була моєю; неможливо, аби хтось був моєю, крім неї’ [5: т. 3, с. 23, б. 293].

Мовець не лише оцінює дії як неймовірну, тобто таку, що швидше за все не відбу-
деться за жодних умов, висловлює не лише свою віру в те, що така подія не відбудеться 
в майбутньому, а й свій намір за всяку ціну добитись бажаного.

3. Ситуація припущення, коли мовець оцінює ймовірність певної події у майбутньо-
му (засоби вираження –  ,  ,   )).

Посилаючи Рустама на битву з Акван-дивом, цар Хосров його застерігає:
     /         ‘Скачи, але себе бережи від нього, ма-

буть, то сам Агріман, що шукає виходу своїй злобі ’[5: т.4, с.303, б.33].
Отже, мовець припускає (майже впевнений) злі наміри ворога, проте не має точної 

інформації, яка б це підтверджувала Додаткове модальне значення тут застереження.
Різновидом ситуації припущення є ситуація, коли експліцитно представлені два ва-

ріанти розвитку ситуації. Так, син Сіявуша Форуд, з яким іранське військо зустрілось по 
дорозі на Туран, зважаючи на те, що іранці сміливі, але їх воєначальник нерозсудливий, 
пророкує такий результат походу:

     /       ‘Не одержать перемоги, боюсь, у битві, 
хіба що (можливо) Хосров примчить у Туранську землю’ [5: т.4, с. 55, б.739].

Зразком складної потенційної ситуації, де як потенційно можливим є не той чи ін-
ший варіант розвитку подій, а сам факт їх суміщення є ситуація, коли Піран заспокоює 
Афрасіяба, який сумнівається, чи варто давати притулок Сіявушеві, коли той посварився 
з батьком. Піран радить туранському шахові, прийняти Сіявуша з вдячності, оскільки 
той не дозволив вбити сто туранських заручників, а, отже, прихильно налаштований до 
Турану. Також воєначальник радить одружити Сіявуша з дочкою Афрасіяба, оскільки 
тоді, на його думку, витязь буде вірним тестеві і ніколи його не зрадить:

     /       ‘Можливо (мабуть), що він залишиться 
біля шаха, і зробить країну і землю твою батьківщиною’ [5: т. 3, с. 73, б. 1125].

4. Категоріальна ситуація припущення-сподівання, коли мовець зацікавлений в ре-
алізації дії (засоби вираження – ,   ), проте припускає як реалізацію, так і не-
реалізацію дії.

Правитель, не бажаючи мати за зятя чужинця, людину низького походження, виганяє 
подружжя з дому. Проте Ґяштасп на богатирських змаганнях вражає всіх своєю силою і 
хоробрістю. Правитель прагне дізнатись, хто його зять, проте той з презирством відмов-
ляється відповідати. Тоді він звертається до дочки з проханням розпитати свого чоловіка: 

       /        ‘Запитай його в щирій розмові, мож-
ливо, тобі він відкриє свою таємницю’ [5: т.6, с.48, б. 646].

Тобто правитель не знає, чи відкриється Ґяштасп своїй дружині, проте припускає 
таку можливість. Оскільки реалізація ситуації є в інтересах правителя, додатковим від-
тінком тут є сподівання.

У ситуації припущення-сподівання, як і в ситуації припущення, можуть бути екс-
пліцитно представленні два варіанти розвитку подій. При цьому вони розглядаються як 
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несумісні між собою, і лише один з них є бажаний для мовця. Битва для іранського вій-
ська може бути переможною лише тоді, коли в ній бере участь Рустам. Так, програючи 
в битві з туранцями (оповідання про Камуса Кяшанського) і гадаючи, що не переживуть 
наступний день, Тус і Ґудерз зітхають:

     /          ‘Можливо (може), Рустам прийде на це 
бойовище, а якщо ні – лихо принесе нам військове поле’ [5: т. 4, с. 167, б. 816].

5. Ситуація, коли мовець впевнений у реалізації потенційної дії, проте висловлює 
застереження, сумнів з комунікативною метою (засоби вираження – , )):

У ситуації, коли воєначальник у поході на Туран вирішує змінити дорогу, він зверта-
ється до одного з полководців:

     /        ‘Чи не краще (можливо, краще) нам іти 
на Келат і Черем і місцем спочинку зробити Меєм?’ [5: т.4, с.36, б.639].

У поєднанні з деякими елементами контексту (зокрема, Тус не змінює свою думку 
після заперечень Ґіва) ця частка виражає суб’єктивну модальність застереження, тобто 
воєначальник не висловлює сумніву у доцільності потенційної дії, модальна частка лише 
пом’якшує категоричність висловлювання. Таким чином, це ситуація, у якій мовець має 
намір здійснити ту чи іншу дію, проте не впевнений в тому, що в нього досить сил, аби 
виконати цю дію. Така суб’єктивна модальність найчастіше поєднується з іншими ви-
дами чи відтінками об’єктивної і суб’єктивної модальності можливості.

КС сумніву і КС оцінки доцільності події різняться між собою ступенем участі мовця 
у реалізації дії: у першому випадку мовець лише оцінює ймовірність дії, у другому ж до-
кладає певних зусиль, аби дія відбулась.

КС сумніву і КС припущення різняться між собою ступенем реалізованості дії: у 
першому випадку мовець розглядає лише один варіант розвитку подій, щодо якого і ви-
словлює сумнів, у другому випадку розглядається можливість настання певної події, а не 
віра мовця в її правдивість.

КС припущення і КС сподівання різняться між собою ступенем зацікавлення мовця 
у реалізації дії: у першому випадку мовець лише припускає наявність певної ситуації, а 
у другому – висловлює своє зацікавлення у реалізації дії. При цьому у обох випадках дія 
може бути як реалізована, так і нереалізована.

Ситуація припущення виражає ймовірність у найбільш загальному вигляді і є цен-
тральною. Інші ситуації містять додаткові ознаки: особисте зацікавлення мовця у реалі-
зації дії, прагнення мовця вплинути на реалізацію потенційної дії, невпевненість, бажан-
ня пом’якшити категоричність вислову. Їх ми розглядаємо як периферійні. 
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УКРАЇНСЬКИХ ТА АНГЛІЙСЬКИХ МОВНИХ ОДИНИЦЬ 

У статті досліджується структурно-системна парадигма мови, в річищі якої 
сформувалися структурно-семантична та функціонально-семантична парадигми. На 
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матеріалі української та англійської мови створюються моделі дослідження слів та 
одиниць більш високого рівня – текстів.

Ключові слова: функціонально-семантичний аналіз, структурно-системний підхід, 
контрастивна лінгвістика, модель дослідження, мовні одиниці. 

 
Актуальність дослідження. Розуміння сутності новітніх теорій неможливе без 

осмислення тих наукових парадигм, які існували до появи інших підходів. До таких науко-
вих парадигм належить структурно-системна, в річищі якої сформувалися структурно-се-
мантична та функціонально-семантична парадигми. Функціонально-семантичний підхід 
до вивчення мовних явищ поширився в середині ХХ століття як уточнений варіант струк-
турно-семантичного, і обидві названі теорії ґрунтувалися на тих теоретичних засадах, усу-
переч яким і з’явилося інше розуміння мовних явищ. Слід зауважити, що інше розуміння 
не стало абсолютно несподіваним і революційним: воно виросло з положень, що обсто-
ювалися в лінгвістиці раніше, починаючи із ХVІІ століття, а саме – праць В. Гумбольдта 
[5, 7]. Спираючись на забуті ідеї і використавши надбання суміжних наук – психології, 
соціології, культурології – лінгвісти нового покоління обґрунтували своє бачення мови, 
нову інтерпретацію мовних явищ, інші пріоритети в напрямах наукових досліджень. 

Метою цієї статті є функціонально-семантичний аналіз мовних одиниць, що орієн-
тує на виявлення структурних елементів мови, встановлення співвідношень між ними, а 
також створення моделей дослідження для аналізу слів та одиниць більш високого рів-
ня – текстів. 

Аналіз досліджень і публікацій. Представники структурно-системного підходу 
розглядали мову як окрему систему, яка функціонує і розвивається за своїми зако-
нами. Завдання мовознавства – пізнати ці закони і створити чіткі уявлення про мовні 
одиниці, відношення між ними та принципи, за якими вони можуть сполучатися чи 
класифікуватися. Концепція мови як системи знаків представлена в роботах Ю.Д. Апре-
сяна, Н.Д. Арутюнової, А. Вежбицької, Л.М. Пелепейченко, Ю.С. Степанова, Д.М. Шме-
льова та інших науковців [1, 2, 3, 6, 9, 10]. 

Результати дослідження. Вивчення мови, на думку вчених, має базуватися на по-
стулатах – фундаментальних положеннях, які приймаються як аксіоми і визначають на-
прями дослідження мовних явищ. Було обґрунтовано чотири таких постулати. 

Постулат 1 (про тотожність-відмінність). У мові немає нічого, крім тотожностей і 
відміннос тей.

Відштовхуючись від цього положення, можна сформулювати основну мету мовних 
дослі джень: щоб створити повне й вичерпне уявлення про мову, слід шукати тотожності 
й від мінності і узагальнювати інформацію.

Постулат 2 (про парадигматику-синтагматику). У мові виділяється два типи 
відношень між мовними одиницями – парадигматичні (відношення між одиницями в 
різних угрупуваннях) і синтагматичні (відношенні в мовленнєвому потоці).

Цей постулат потребує уточнення, оскільки виділено третій тип відношень – 
дериваційні. 

Постулат 3 (про синхронію-діахронію). Мова як система може розглядатися в ста-
тичному її зрізі – на певному етапі розвитку, і в діахронічному – в аспекті переходу від 
одного стану до іншого.
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Постулат 4 (про вмотивованість-невмотивованість мовного знака). Мовний знак є 
невмотивованим. Цей постулат потребує уточнення у зв’язку з наявністю перехідності.

Відповідно до цих постулатів формувалися розділи та підрозділи мовознавства, ви-
окремлювалися рівні мови та рівні аналізу мовних явищ. Було виділено чотири основні 
рівні мови: фонетичний, морфемний (який умовно називався морфологічним), лексич-
ний та синтаксичний. Точилися дискусії щодо місця фразеології серед названих рівнів 
і визнання за нею статусу окремого рівня мови чи заперечення цього. Кожний із рівнів 
мови досліджувався як такий, що являє собою певну систему, і науковці обґрунтовували 
характерні ознаки рівня в цілому і одиниць системи. 

У дослідженні кожного з рівнів враховувалися три аспекти, які репрезентували типи 
системних відношень у мові: семантичний, парадигматичний та соціолінгвістичний. Пер-
ший із названих аспектів орієнтував дослідника на виявлення значень мовних одиниць 
та особливостей їх реалізації у мовленні. Він же включав і дослідження дериваційних 
відношень між мовними знаками. Другий аспект охоплював коло проблем, пов’язаних із 
класифікацією мовних знаків, а третій був пов’язаний із осмисленням зв’язків між мо-
вою і суспільством. Структурно-семантичний підхід не заперечував зв’язок між мовою 
та суспільством, більш того, саме в межах цього підходу зазначений зв’язок був поясне-
ний і обґрунтований. І все ж основна увага в наукових дослідженнях приділялася мові як 
окремій системі, а соціальний і особистісно-людський фактор у функціонуванні мовних 
одиниць вивчався ніби принагідно. 

Знайомство з основами системно-структурного підходу до вивчення мовних явищ поч-
немо з висвітлення семантичного аспекту, розкриваючи його на матеріалі значення слова.

Питання про значення слова з давніх часів цікавило вчених. У науці існує величез-
на кількість дефініцій значення (понад 1500), і жодне не є загальновизнаним. Останнім 
часом поширилася концепція значення як відтворення картини світу, у відповідності до 
якої значення – це відображення у свідомості людини предметів, ознак, явищ, яке стано-
вить внутрішній зміст слова-знака. У річищі цієї концепції дали тлумачення лексичного 
значення В.В. Виноградов, О.І. Смирницький, Д.М. Шмельов та інші вчені [4, 8, 10]. На-
ведемо визначення, яке дав Д.М. Шмельов: «Значення слова – відображення в слові того 
чи іншого явища дійсності» [10: 58].

Концепція відтворення лягла в основу теорії компонентної будови лексичного значен-
ня. За цією теорією у значенні слова можна виділити атомарні частини – семи, що пред-
ставляють різні види інформації про реалію, позначену словом. Так, у значенні слова pine-
tree виділяються семи «tree», «coniferous», «long-needled»; у значенні слова walk – «move», 
«by putting forward each foot in turn», «not having both feet off the ground». Семи, спільні 
для значень декількох слів, називають інтегральними семами. Наприклад, для значень 
слів river, sea, swimming-pool інтегральною є сема «body of water». Семи, що розмежову-
ють значення двох чи більше слів, називаються диференційними. Значення слів, наведе-
них вище, диференціюють семи «size», «presence of a channel (river-bed)», «natural» – «ar-
tifi cial». Семи – мікрокомпоненти значення – можуть бути об’єднані у блоки в залежності 
від типу інформації, яку вони репрезентують. Семи, що представляють інформацію про 
ідентифікаційні ознаки реалії, а також про поняття, що відповідає їй, утворюють денотативно-
сигніфікативний макрокомпонент (Д-С). Серед сигніфікативних сем можна виділити 
родові (для слова pine-tree – «plant», «tree») і видові (для слова pine-tree – «coniferous», 
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«long-needled»). Сигніфікативний компонент інтерпретується в науці як інтенсіонал значен-
ня, його понятійна основа. На думку Ю.С. Степанова, «сигніфікат у цілому те ж саме, що 
і поняття» [9: 297]. Розбіжності між зазначеними термінами автор вбачає в тому, що вони 
належать до різних наук: перший – до лінгвістики, а другий – до логіки.

Денотативні і сигніфікативні компоненти можуть по-різному співвідноситися в мові 
і мовленні. У мові в значенні слова посилені сигніфікативні семи, що дозволяє виділити 
певне поняття, відмежувати його від інших. Коли ми знаходимо, наприклад, слово birch 
у словнику, ми знайомимося з інформацією, яка дозволяє відмежувати подане значен-
ня від значень, наприклад, слів cedar, spruce та інших, тобто розмежувати поняття, 
сигніфікати відповідних слів. Денотативні семи є в значеннях усіх наведених слів, але 
вони послаблені, ніби мають статус потенційних.

У мові може реалізуватися мовне значення в цілому і співвідношення денотатив-
них і сигніфікативних сем може залишатися тим самим: The symbolic tree of Ukraine 
is the guelder rose, that of Russia is the birch, and that of England is the oak. Але може 
відбутися і перерозподіл значущості сем, можуть підсилитися денотативні семи і посла-
битися сигніфікативні: The birch-tree growing in our yard sprouted buds. Сигніфікативні 
семи в наведеному прикладі послабилися: актуальною стала інформація, що відмежовує 
конкретну березу від інших беріз, а не від інших дерев. Варіювання денотативних і 
сигніфікативних сем формально виражається в англійській мові, в якій при посиленні 
сигніфікативних сем вживається артикль а, при посиленні денотативних – the: This is an 
oak-tree. The oak in our yard is fi ne.

Інформація про емоційно-експресивні, оцінні, асоціативні, національно-культурні й 
інші ознаки реалії, що не належать до логіко-предметних, представлена в конотативно-
му макрокомпоненті значення. У науці немає єдиного підходу до визначення складу ко-
нотативних сем. Одні вчені до конотативних відносять тільки асоціативні семи чи тільки 
емотивні. Інші тлумачать поняття конотації ширше і включають до розряду конотативних 
оцінні, емотивні й асоціативні семи. Багато науковців включає до складу конотативного ма-
крокомпонента всю інформацію, що виходить за межі логіко-предметної. Остання позиція 
виглядає більш переконливою, тому що вузький підхід до поняття «конотативна сема» 
диктує необхідність пошуку нових термінів для позначення блоків сем, що представляють 
різні види інформації. Виходячи із широкого розуміння терміна “конотативний макроком-
понент”, перелічимо основні види сем, що утворюють його. 

1. Семи емоційної оцінки – семи, що представляють інформацію про позитивне чи 
негативне ставлення людини до реалії, позначеної словом (kindness +; scrounger –).

2. Семи раціональної оцінки (або інтелектуальної) – семи, що представляють 
інформацію про суспільне визнання реалії як позитивної чи негативної. Наприклад, для 
слова illness сема раціональної оцінки «bad», для слова health – «good». Семи емоційної 
і раціональної оцінки в тому самому значенні можуть не збігатися. Так, у значенні слова 
plump сема раціональної оцінки – «погано» (усі знають, що надлишкова вага шкідлива), 
сема емоційної оцінки – «позитивне ставлення», «+». В образному значенні слова bear 
(про людину – незграбна людина) семи раціональної й емоційної оцінки збігаються – 
обидві вони є негативними.

3. Емотивні семи представляють інформацію про почуття й емоції людини, 
пов’язані з відповідною реалією, наприклад, «ласкаве» для значення слова pretty, грубість 
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у ставленні до реалії, позначеної словами mug чи hog (про людину), зневага у ставленні 
до людини, названої словами mule (образне значення – «дуже дурний і впертий»), ass / 
donkey (образне значення – про дурну людину), зневажливе ставлення, бажання образити 
людину, названу українським словом одноклітинне тощо. 

4. Асоціативні семи – семи, що представляють інформацію про асоціації, які 
викликає реалія, позначена словом. Наприклад, англ. mistletoe – «Christmas», «decora-
tion», «tradition of girls being kissed», укр. сосна – «Новий рік», «бір» тощо.

5. Національно-культурні семи – семи, що представляють інформацію про 
національно-культурні особливості реалії, позначеної словом. Наприклад, англ. kilt – 
сема «притаманний шотландцям», укр. гуцул – сема «західна частина України».

Багато вчених поєднують зазначені групи сем у прагматичному компоненті зна-
чення, в якому представлена інформація про установки мовця в конкретній ситуації. 
Дійсно, зазначена інформація в охарактеризованих компонентах значення представлена 
як потенційна, тобто конотативний компонент співвідноситься з прагматичними мож-
ливостями слова. Але звернемо увагу на те, що поняття прагматики набагато ширше 
поняття конотативного компонента значення, воно виходить за рамки значень конкрет-
них слів і співвідноситься з характеристикою ситуації спілкування в цілому: фізичними, 
психологічними і соціальними особливостями тих, хто спілкується, їхніми стосунками, 
планами, комунікативними установками, оточенням тощо. 

Як видно з викладеного, функціонально-семантичний аналіз мовних одиниць орієн-
тує на виявлення структурних елементів мови, їх класифікацію, встановлення співвід-
ношень між ними, визначення функції кожного з елементів. Відштовхуючись від цього, 
подамо деякі схеми аналізу слів та одиниць більш високого рівня – текстів. 

1. Зіставний семантичний аналіз 
1. Дати тлумачення значення слова у відповідному контексті.
2. Вказати, первинне чи похідне значення реалізовано.
3. Якщо первинне, схарактеризувати його за таким планом: номінативне чи конота-

тивне; вільне чи зв’язане (фразеологічно зв’язане, конструктивно обмежене, синтаксич-
но обумовлене).

4. Якщо реалізоване значення є вторинним, схарактеризувати його за таким планом: 
номінативне чи конотативне; метафоричне значення (тип метафори), метонімічне (тип 
метонімії) чи синекдоха; вільне чи зв’язане (фразеологічно зв’язане, конструктивно об-
межене, синтаксично обумовлене).

5. Схарактеризувати за таким же планом слово англійської мови (чи іншої).
6. Виявити спільні й відмінні ознаки і обґрунтувати відповідність перекладу.
2. Соціолінгвістичний аналіз слова 
1. Якщо слово запозичене, вказати на ознаки, які свідчать про це.
2. Сфера вживання слова (загальновживане, чи обмеженого вживання; для слів обме-

женого вживання – тип обмеження – термін, діалектне слово, жаргонізм, професіоналізм).
3. Стиль функціонування слова (міжстильове слово, розмовне, офіційно-ділове, на-

укове, газетно-публіцистичне, чи належить до художнього стилю – образне, поетичне 
тощо).

4. Наявність (а за наявності – тип) експресивно-емоційного забарвлення (емоційно 
нейтральне чи емоційно забарвлене з позитивною/негативною оцінкою).
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5. Належність слова до активного чи пасивного складу лексики (в активному складі 
чи архаїзм, історизм або неологізм).

6. За кожною ознакою порівняти українське слово з англійським, обгрунтувати 
відповідність перекладу.

3. Компонентний аналіз значення слова 
1. Сформулювати визначення слова.
2. Виділити семи денотативно-сигніфікативного макрокомпонента: ядерна родосема, 

видосеми, субстанціональні семи.
3. Виділити семи конотативного макрокомпонента: раціональної оцінки, емоційної 

оцінки, власне емотивні, асоціативні та інші.
4. Провести такий же аналіз з англійським словом.
5. Виявити відмінності семантики, обгрунтувати можливість вибору слова як 

відповідника перекладу.
4. Модель функціонально-стилістичного аналізу наукових та офіційно-ділових 

текстів 
1. Стисло схарактеризувати особливості стилю та підстилю, до якого належить 

аналізований текст.
2. Узагальнити інформацію про особливості перекладу текстів відповідного стилю. 
3. Визначити основні інформативні блоки, які передає текст оригіналу.
4. Виявити структуру тексту та його мовні особливості, схарактеризувавши такі 

рівні мови: лексичний; фразеологічний (мовні кліше); морфемний; граматичний – 
морфологічний і синтаксичний. 

5. Визначити, як саме варто передати мовні особливості в перекладі. 
6. Розмежувати та схарактеризувати: постійні відповідники тексту відповідного 

стилю, варіантні відповідники, відповідники у сфері кліше.
7. Схарактеризувати граматичні трансформації, регулярні для тексту відповідного 

типу тексту.
8. Якщо дозволяє матеріал, скласти термінологічний перекладний словник.
Висновки. Розвиток зіставних досліджень сприяє розвитку методів контрастивно-

го дослідження, підтвердженню наявності мовних універсалій, міжмовних універсаль-
них смислів у різних мовах, написанню дисертацій та монографій. Зіставна лексиколо-
гія ставить собі за мету порівняння мов як у синхронії, так і в діахронії, та виявленні 
спільного і відмінного і різних мовах на всіх рівнях лексико-семантичної системи. Крім 
того, зіставна лексикологія розвивається у таких сферах, як теорія перекладу і двомовна 
лексикографія, що є реальним зіставленням лексики двох мов, але без системного под-
ходу до вивчення зіставлюваних лексико-семантичних систем. 

Перспективи подальших досліджень. Співвідношення мови та мислення, мови 
та культури, мови та мовлення є особливо корисними для розвитку теорії міжкуль-
турної комунікації, оскільки дозволяють передбачити проблеми у спілкуванні людей 
різних етнічних груп і запобігти непорозумінням у процесі спілкування. Цікавими 
у такому ракурсі є дослідження міжмовних та міжкультурних паралелей, взаємодії 
елементів різних мов. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ И МОДЕЛИ 
ИССЛЕДОВАНИЯ УКРАИНСКИХ И АНГЛИЙСКИХ ЯЗЫКОВЫХ ЕДИНИЦ
В статье исследуется структурно-семантическая парадигма языка, на базе кото-

рой сформировались структурно-семантическая и функуционально-семантическая па-
радигмы. На материале украинского и английского языка создаются модели исследова-
ния слов и единиц более высокого уровня – текстов.

Ключевые слова: функционально-семантичний анализ, структурно-системный под-
ход, контрастивная лингвистика, модель исследования, языковые единицы. 
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ФУНКЦІЇ ПРЕПОЗИТИВНИХ ФОРМ ЗНАХІДНОГО ВІДМІНКА В СТРУКТУРІ 
УКРАЇНСЬКИХ ПРИСЛІВ’ЇВ

Стаття присвячена дослідженню синтаксемних функцій препозитивних форм зна-
хідного відмінка в структурі українських прислів’їв. Ці форми через набуття детермі-
нантних ознак відіграють вирішальну роль у наданні пареміям афористичності й образ-
ності. В статті встановлено репертуар препозитивних синтаксем, утворених на базі 
знахідного відмінка, умови появи в них детермінантних обмежувальних властивостей. 
Препозитивні форми знахідного відмінка у складі прислів’їв демонструють не всі син-
таксемні функції, властиві їм у мові, вужчим є й перелік самих форм. Стаття пред-
ставляє оригінальний підхід до опису українських паремій, містить нові дані, важливі 
для розвитку теорії синтаксису.

Ключові слова: синтаксис, семантика, структура українських прислів’їв, детермі-
нанти, топіки.

Препозитивні форми знахідного відмінка відіграють помітну роль у формуванні 
семантики українських прислів’їв. Як засвідчує аналіз, препозиція сприяє набуттю 
ними детермінантних ознак, завдяки чому вони виступають у переважній більшості 
випадків семантично облігаторним компонентом прислів’я, який визначає сферу спра-
ведливості судження, вираженого предикативною основою. Ця властивість характерна 
як для безприйменникових форм знахідного відмінка, так і форм з прийменниками в 
(у), за, на, під, про.

Знахідний безприйменниковий відмінок, як справедливо зазначає І. Р. Вихованець, 
належить до центральних відмінків української мови. Він «є одним із найбільш ціліс-
них за своїми функціями непрямих відмінків. Ця цілісність виявляється у внутрішньому 
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зв’язку його значень, у сполучуваності переважно з дієсловами. <…> Він спеціалізова-
ний на вираженні семантико-синтаксичної функції об’єкта дії або стану» [2: 84].

Розгляд реалізації цих властивостей препозитивного знахідного безприйменниково-
го у складі українських прислів’їв повністю підтверджує цю думку. Йому властива єдина 
синтаксемна функція об’єкта дії.

Як показує аналіз, препозиція об’єктної синтаксеми виступає важливим фактором 
для розвитку в неї нових властивостей, пов’язаних з набуттям здатності й обмежувати 
сферу справедливості предикативної основи прислів’я. Особливо регулярно це спосте-
рігається в прислів’ях, предикативна основа яких двокомпонентна підметово-присудко-
ва: Голу кістку і ворона не хоче дзьобати [4:62]; Хазяїна й собака знає [4: 85]; Добру 
людину бджола не кусає [4: 94]; Добру людину бджола не кусає [4: 94]; Ледачу дівку 
хлопці хвалять [4: 156]; Сироту та вдовицю то й тріски б’ють [4: 197]. У більшості 
випадків препозитивний знахідний має при собі узгоджені означення, яке, власне, при 
об’єктній синтаксемі і стає безпосереднім обмежувачем, про що свідчать і синонімічні 
паралелі. Пор.: Якщо кістка гола, її і ворона не хоче дзьобати; Якщо людина добра, її 
бджола не кусає; Якщо дівка ледача, її хлопці хвалять. Рідше спостерігається семантич-
на актуалізація ознакової семи, властивої суб’єктній синтаксемі, яка при цьому набуває 
ознак дуплексива. У зазначений процес потрапляють іменники з яскравими ознаковими 
конотаціями. Про їхнє використання в ролі обмежувача сфери справедливості судження 
свідчать регулярні зв’язки прислів’їв і складнопідрядних речень з підрядними умови: 
Якщо людина є хазяїном, її й собака знає; Якщо людина сирота або вдовиця, то її й 
тріски б’ють. 

Такі ж закономірності щодо підвищення рангу додатка і перетворення його на обмеж-
увальну детермінантну синтаксему з семантикою топіка спостерігаються і в прислів’ях, 
предикативна основа яких є з формальної точки зору елементарним односкладним ре-
ченням. Однак тут порівняно з підметово-присудковими діють дещо інші закономірності 
щодо підвищення рангу форми знахідного відмінка: часто на перешкоді цьому процесові 
стоїть заміщальне включення її до складу предикативної основи (див. про семантико-
синтаксичні перетворення в формально односкладних реченнях у працях В.М.Бріцина 
[1]). Як засвідчує аналіз, входження чи невходження форми знахідного відмінка до скла-
ду предикативної основи не відіграє суттєвої ролі для створення обмежувальних оди-
ниць у випадках, якщо форма знахідного має при собі узгоджене означення або ж є сло-
вом з яскравими ознаковими конотаціями. Про це говорять і синонімічні відповідники: 
Чужу печаль і з хлібом з’їси, а своя і з плачем в горло не йде [4: 51] – Якщо печаль чужа, 
її і з хлібом з’їси, а якщо своя, вона і з плачем в горло не йде; Багату дівку сватають і 
в петрівку [4: 173] – Якщо дівка багата, її сватають і в петрівку; Дурня всюди б’ють 
[4: 252] – Якщо хтось є дурнем, його всюди б’ють. Поза цих умов входження знахідного 
до предикативного мінімуму перешкоджає набуттю формою ознак топіка, як це видно з 
таких прикладів: Вчителя і дерево пізнають з плодів [4: 238]; Коня під ліжком не схо-
ваєш [4: 345].

Препозитивні форми знахідного відмінка з прийменником з в прислів’ях демон-
струють дві синтаксемні функції. Найбільше прикладів припадає на випадки реалізації 
синтаксеми, яка в Синтаксичному словнику Г. О. Золотової одержала назву темпора-
тив 2. Ця синтаксема виконує функцію «приурочування повідомлення до часу через (а) 
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позначення часового відтинку, (б) позначення природного або суспільного явища, (в) 
позначення віку особи» [3: 163]. Темпоратив 2 фіксується в таких прислів’ях: В часи 
погоди бійся великої води [4: 56]; В осінній час сім погод у нас: сіє, віє, крутить, му-
тить, припікає й поливає. [4: 56]; І в погоду часом грім ударить [4: 57]; В зимовий холод 
кожний молод [4: 58]; У вівторок вижни снопів сорок [4: 81]; І в лиху годину не кидай 
дружину [4: 178]; В добру годину чекай злої [4: 262]; В лихий час п’ю і квас, а побачу 
пиво – не пройду мимо [4: 320]; В піст їмо хрін, а в м’ясниці кислиці [4: 360]; У ярмарок 
поганого нічого немає, усе хороше [4: 353]; Не в пору гість гірше татарина [4: 363]. 
Аналіз синтаксеми темпоратив 2 щодо розвитку в неї в препозиції обмежувальних топі-
кових властивостей показує, що в наведених прислів’ях цю здатність мають лише окремі 
словоформи. По-перше, зазначимо, що в реченні І в погоду часом грім ударить спосте-
рігаються допустові відношення, пов’язані з позначенням погодних умов, у яких проти 
звичного ходу справ, можливі певні події. Основною причиною, що перешкоджає появі у 
синтаксеми топікових функцій обмеження сфери справедливості судження, є те, що ряд з 
наведених паремій не можуть бути охарактеризовані як судження. Це стосується речень 
у наказовому способі, які містять рекомендації щодо виконання / невиконання певних 
дій у визначений темпоративом 2 час. Заважає перетворенню в топік і референтність 
суб’єкта в означено особових реченнях, особливо помітна роль цієї причини в речен-
ні В лихий час п’ю і квас, а побачу пиво – не пройду мимо. Таким чином, пакувальний 
умовний простір, в рамках якого відбуваються певні події, можна виділити лише в таких 
прислів’ях: В зимовий холод кожний молод; У ярмарок поганого нічого немає, усе хоро-
ше; Не в пору гість гірше татарина. Про це свідчать і синонімічні відповідники: Якщо 
зимовий холод, то тоді кожний молод; Якщо ярмарок, то тоді поганого нічого немає, 
усе хороше; Якщо гість не в пору, він гірше татарина.

Трохи рідше препозитивні форми знахідного відмінка з прийменником з виступають 
як директив – синтаксема, що позначає напрям дії, руху всередину, в межі чогось. Пре-
позитивний директив зафіксовано в таких прислів’ях: В панські ворота широко увійти, 
та вузько вийти [4: 25]; У чужу жінку чорт ложку меду кладе, того до неї і липнуть 
[4: 183]; В голову, як у торбу: що знайдеш, то сховаєш [4: 247]; У криницю воду лить, 
тільки людей смішить [4: 258]; У ліс дрова не возять, а в колодязь воду не ллють [4: 
258]; В чужу душу не влізеш [4: 287]; В чужий черевик ноги не сунь [4: 341]. Серед цих 
прислів’їв також зміна рангу синтаксеми спостерігається не завжди. Директив не на-
буває властивостей топіка через входження до складу предикативної основи в реченні 
В голову, як у торбу: що знайдеш, то сховаєш, через проміжний характер конструкцій 
схеми Inf – Inf (див. про це [1: ]) в реченні У криницю воду лить, тільки людей смішить. 
В усіх інших прикладах спостерігається обмеження сфери справедливості суджень, про 
що свідчать синонімічні трансформації: Якщо ворота панські, в них широко увійти, та 
вузько вийти; Якщо жінка чужа, в неї чорт ложку меду кладе, того до неї і липнуть. 

Препозитивні форми знахідного відмінка з прийменником за у складі прислів’їв де-
монструють цілу низку синтаксемних функцій. Найпоширенішою за числом прикладів 
тут є каузатив – синтаксема, що позначає переважно абстрактні сутності, які є «причи-
ною-підставою дій, пов’язаних з вдячністю, похвалою, винагородою або засудженням, 
покаранням» [3: 182]: За невміння деруть реміння [4: 225]; За грубе слово не сердься, а 
на ласкаве не здавайся [4: 226]; За погані речі треба бити в плечі [4: 234]; За науку цілуй 
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батька й матір у руку [4: 238]; За гарне писання хвалимо перо, а не писаря [4: 239]; За зло 
злом платиться [4: 265]; За чай і раки немає дяки [4: 343]; За наші гроші ми всім хороші 
[4: 348]; За золото не один лізе в болото [4: 349]; За спрос грошей не беруть [4: 352]; 
За гроші піп і чорта поцілує [4: 357]. Як показує аналіз, каузатив, позначаючи причину, 
семантично щільно пов’язаний з наслідком, вираженим предикатом. Це зумовлює немож-
ливість представлення причини у вигляді певного пакувального простору, куди входить на-
слідок. Тому каузативи не одержують здатності перетворюватися в обмежувальну топікову 
синтаксему, що обмежує простір справедливості судження, вираженого предикативною 
основою прислів’я. Зазначене обмеження на підвищення до ролі топіка (детермінанта) 
спостерігається і в випадках, коли форма знахідного відмінка з прийменником за має при 
собі означення. Про це говорять, зокрема, і трансформаційні можливості таких речень. 
Пор.: За погані речі треба бити в плечі – (?) Якщо речі погані, треба бити в плечі; За гарне 
писання хвалимо перо, а не писаря – (?) Якщо писання гарне, хвалимо перо, а не писаря; За 
наші гроші ми всім хороші – (?) Якщо гроші наші, ми всім хороші.

Певною мірою подібні причини стають на заваді розвитку обмежувальних функцій 
і у фінітивних синтаксем, що позначають предметну або абстрактну мету дії, адже мета 
не може розглядатися як обмежувальний простір дій, спрямованих на досягнення цієї 
мети: За рідний край хоч помирай [4: 361]; За добру громаду варто і головою наложити 
[4: 330].

Не розвивають здатності обмежувати сферу справедливості судження також слово-
форми, що мають синтаксемну функцію ‘предмет обміну’: За гроші честі не купиш [4: 
273]; За шматок ковбаси чортові душу продаси [4: 300]; За гроші не купиш ні батька, ні 
матері, ні родини [4: 348]. Про відсутність обмежувальної функції синтаксем предмет 
обміну свідчить неможливість таких тлумачень наведених речень: Тільки за гроші честі 
не купиш; Тільки за шматок ковбаси чортові душу продаси; Тільки за гроші не купиш ні 
батька, ні матері, ні родини.

Не одержує топікових функцій і синтаксема, яку Г. О. Золотова позначила як син-
таксема зі значенням заміщеного предмета (особи) або поняття [3: 185]: За грамотних 
не розписуються [4: 237]; За одного вченого двох невчених дають, і то не беруть [4: 
238]; За одного битого двох небитих дають, та й то не беруть [4: 238]; За одного 
розумного дають десять дурних [4: 238]. Якщо стосовно першого прикладу відсутність 
обмежувальної топікової функції можна пояснити заміщальним входженням синтаксе-
ми за + знахідний відмінок до предикативної основи узагальнено-особового речення, то 
інші, аналогічні за синтаксемним значенням форми за + знахідний відмінок, приклади 
засвідчують, що ця причина не є основною. Спроби представити заміщений предмет як 
простір справедливості предикативної основи судження послідовно є неможливими: (?) 
У ситуації одного вченого двох невчених дають, і то не беруть; (?) У ситуації одного 
битого двох небитих дають, та й то не беруть; (?) У ситуації одного розумного дають 
десять дурних.

Лише в межах двох синтаксемних функцій препозитивні форми знахідного відмінка 
з прийменником за показують здатність виступати в складі прислів’їв як топікові об-
межувачі. Це синтаксема способу дії (За один раз не зітнеш дерева враз [4: 101]; За очі 
тільки яйця купувати [4: 350], а також синтаксема посесивний суб’єкт (За доброго мужа 
жона як ружа, а за лихого драба – за рік, за два – баба [4: 184]. Усі наведені прислів’я 
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допускають синонімічні зближення зі складнопідрядними реченнями з підрядними умо-
ви: Дерева не зітнеш, якщо це робити за один раз; Тільки яйця купувати, якщо щось 
робити за очі; Якщо муж добрий, то жона як ружа, якщо муж – лихий драб – за рік, за 
два – баба

 Препозитивні форми знахідного відмінка з прийменником на у складі прислів’їв 
демонструють значне різноманіття синтаксемних функцій. Однак за числом реалізацій 
абсолютно домінує директив, на який припадає більше 48% прикладів. Директив позна-
чає кінцевий пункт або орієнтир спрямованої дії, тому його синтаксемна семантика стає 
на перепоні розвитку у нього функцій позначення простору, всередині якого справедливе 
судження, виражене предикативною основою. Разом з тим, як засвідчують прислів’я, ди-
ректив виступає основою для появи в них обмежувальних компонентів. Функції безпо-
середнього топікового обмежувача найчастіше беруть на себе узгоджені означення при 
директивах. Їхнє перетворення на пакування через зв’язок з директивною синтаксемою 
експлікують синонімічні речення з підрядними умови: На нову вудку риба не йде [4: 
102]– Якщо вудка нова, на неї риба не йде; На красиву жінку гарно дивитися, а з розум-
ною гарно жити [4: 182] – Якщо жінка красива, на неї гарно дивитися, а з розумною 
гарно жити; На злого чоловіка і собака бреше [4: 266] – Якщо чоловік злий, на нього і 
собака бреше. Ці функції властиві узгодженим означення і в прислів’ях з предикатом 
у наказовому способі, оскільки через узагальненість об’єкта спонукання вони демон-
струють перетворення в судження про рекомендоване, дозволене. Пор.: На чуже пшінце 
окропцю не приставляй [4: 275] – Якщо пшінце чуже, на нього окропцю не можна при-
ставляти; На чужий коровай очей не поривай [4: 275, 340] – Якщо коровай чужий, на 
нього не можна поривати очей.

Рідше в складі прислів’їв препозитивні директиви демонструють процес семантич-
ного розщеплення, актуалізації властивих лексемам ознакових сем, які і стають імплі-
цитними обмежувачами сфери справедливості судження, вираженого в предикативній 
основі. Експліцитно ці процеси відображають складнопідрядні речення з підрядними 
умови: На убогого всюди капає [4: 18] – Якщо людина убога, на неї всюди капає; На 
сміливого собака гавкає, а боягуза кусає [4: 309] – Якщо людина смілива, на неї собака 
гавкає, а якщо боягуз, то кусає. 

Другою за числом прикладів препозитивною синтаксемою в формі знахідного від-
мінка з прийменником на є синтаксема, яка в Синтаксичному словнику Г. О. Золотової 
позначена як дестинатив – компонент, що виражає призначення предмета, особа або 
предмет, для яких призначається який-небуть предмет або дія [3: 40, 430]. Ця синтаксема 
представлена в таких прислів’ях: На гризоту і плач не поможе [4: 51]; На круте дерево 
треба крутого клина [4: 297]; На доброго коня не бери батога [4: 89]; На роботу нема 
свята [4: 105]; На смерть і родини нема злої години [4: 220]; На пословицю нема ні суда, 
ні розправи [4: 234]; На гнів нема ліків [4: 271]; На впертого нема ліку [4: 295.

Аналіз засвідчує, що всі наведені прислів’я демонструють синонімічні зв’язки зі 
складнопідрядними реченнями умови. Пор.: І плач не поможе, якщо це стосується гри-
зоти; Треба крутого клина, якщо це стосується крутого дерева; Не бери батога, якщо 
це стосується доброго коня; Нема свята, якщо це стосується роботи; Нема злої годи-
ни, якщо це стосується смерті й родини; Нема ні суда, ні розправи, якщо це стосується 
пословиці; На Нема ліків, якщо це стосується гніву; Нема ліку, якщо це стосується 
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впертого. Зазначені паралелі дають підстави для приписування препозитивним дестина-
тивам здатності перетворюватися в топікові обмежувачі сфери справедливості суджень, 
виражених предикативною основою прислів’їв.

До менш поширених препозитивних синтаксем належить синтаксема, позначена в 
Синтаксичному словнику Г. О. Золотової як потенсив – синтаксема від абстрактних імен-
ників, яка називає потенційну дію при словах модальної семантики (дієсловах, іменни-
ках, прикметниках) [3: 197]. Її можна виділити в препозиції в таких прислів’ях: На вітер 
надіятися – без млива бути [4: 100]; На їду мастак, а на роботу сяк-так [4: 111]; На 
роботу телята, а на їжу коні [4: 111]; На чужий труд ласий не будь [4: 302]. У першому 
з наведених прикладів потенсив, входячи до складу схеми Inf – Inf як засіб надання інфі-
нітиву необхідної семантичної повноти, не розвиває обмежувальних функцій. Топікові 
обмежувальні властивості в потенсива безпосередньо виявляються в другому й третьому 
прикладах, в яких за його допомогою окреслено сферу справедливості характеристик: 
Хтось мастак, якщо йдеться про їжу, і сяк-так, якщо йдеться про роботу; Хтось те-
лята, якщо йдеться про роботу, і коні, якщо йдеться про їжу. Стосовно останнього 
прикладу можна зауважити наявність у ньому обмежувальної функції в означення, узго-
дженого з формою потенсива: Не будь ласий на труд, якщо він чужий.

До малопоширених у складі українських прислів’їв препозитивних синтаксем на-
лежить і синтаксема, позначена в Синтаксичному словнику Г. О. Золотової як кауза-
тор реактивної дії – компонент, який позначає дію, подію, явище, реакцією на які є 
дія (рух, мовна дія) суб’єкта [3: 200]. Ця синтаксема представлена в таких прислів’ях: 
На сирітський жаль ніхто не вважає [4: 196]; На ласкаве слово не кидайся, а за грубе 
не гнівайся [4: 227]; На дешевий товар дешевий купець іде [4: 352]. В усіх наведених 
прикладах каузатор реактивної дії виступає як своєрідний посередник для введення то-
пікових обмежувачів зони справедливості суджень, виражених предикативною основою, 
про що свідчать, зокрема регулярні зв’язки прислів’їв зі складнопідрядними умовними 
реченнями: Якщо жаль сирітський, на нього ніхто не вважає; Якщо слово ласкаве, на 
нього не кидайся, а якщо грубе – не гнівайся; Якщо товар дешевий, на нього дешевий по-
купець іде. Виведення зі складу прислів’їв цих узгоджених означень показує нездатність 
каузаторів реактивної дії перетворюватися на топікові обмежувачі: На жаль ніхто не 
вважає; На слово не кидайся; На товар дешевий купець іде.

У складі прислів’їв у препозиції зафіксовано лише два випадки вживання форми зна-
хідного відмінка з прийменником під. Вони реалізують дві синтаксемні функції: функ-
цію директива, пов’язану з позначенням напряму руху під предмет, названий формою 
знахідного відмінка, і темпоратива, за допомогою якої позначається час, що передує часу, 
названому іменником у знахідному відмінку. Першу з названих функцій знаходимо в 
прислів’ї Під лежачий камінь вода не біжить [4: 115], а другу в паремійному вислові 
Під лихий час і кум за собаку [4: 268].

Як і в випадку з директивною синтаксемою в + знахідний відмінок, синтаксемна при-
рода директиву стоїть на заваді набуттю формою під + знахідний відмінок властивостей 
топікового обмежувача, адже властивість бути рамкою, пакуванням ситуації, позначува-
ної предикативною основою, виявляється несумісним зі значенням напряму руху. Однак, 
хоч директивна синтаксема в реченні Під камінь вода не біжить не набуває властивос-
тей обмежувача сфери справедливості судження, вираженого предикативною основою, 
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у наведеному прислів’ї директивна синтаксема виявляє дотичність до формування об-
межувальних відношень: їх передає узгоджене означення, вжите при цій словоформі. 
Про набуття означенням при директиві обмежувальної функції говорить і синонімічний 
відповідник прислів’я: Якщо камінь лежачий, під нього вода не тече.

Що ж стосується темпоратива, то він у препозиції виразно виявляє ознаки обмеж-
увача рамок справедливості судження І кум за собаку. При цьому нереферентність позна-
чуваної ситуації призводить до тяжіння часової синтаксеми до умовної, про що свідчить 
таке синонімічне зближення: В умовах, коли наближається лихий час, і кум за собаку.

Препозитивні форми знахідного відмінка з прийменником про у складі прислів’їв 
виступають у двох синтаксемних функціях. Одну з них можна позначити як авторизатор 
дозволу, згоди: Про мене хоч вовк траву їж [4: 314]; Про мене, Семене, хай усі коло мене, 
аби я зверху [4: 315]; Про мене, Семене, як Гапка скаже [4: 315]; Про мене, Мартин, 
хоч головою об тин [4: 315]. У наведеному матеріалі авторизатор дозволу, згоду не може 
перетворюватися в засіб обмеження справедливості судження, оскільки автори затор не 
входить у судження.

У прислів’ї Про добре діло говори сміло [4: 109] форма знахідного відмінка має 
функцію деліберата – компонента зі значенням змісту мовного акту. Аналіз наведеного 
прислів’я дозволяє констатувати, що воно, незважаючи на форму наказового способу, є 
засобом вираження народних уявлень про необхідну лінію поведінки: Про добре діло 
треба говорити сміло. Ця трансформація зумовлена відсутністю конкретного об’єкта 
спонукання. Інша риса цього прислів’я полягає в тому, що воно містить в своїй структурі 
обмежувальну словоформу, якою є узгоджене означення при делібераті. Про це, зокрема, 
свідчить така синонімічна паралель: Якщо діло добре, про нього говори сміло. Нарешті, 
поглиблений розгляд цього прикладу дає підстави для висновку, що сам по собі делібе-
рат не здатний до виконання обмежувальної функції в реченні Про діло говори сміло. 
Це, очевидно, зумовлено модальною різноплановістю судження і деліберата, в наслідок 
чого зміст судження не може виступати пакуванням, обмежувачем сфери справедливості 
самого факту висловленого судження.
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ФУНКЦИИ ПРЕПОЗИТИВНЫХ ФОРМ ВИНИТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА 
В СТРУКТУРЕ УКРАИНСКИХ ПОСЛОВИЦ

Статья посвящена исследованию синтаксемных функций препозитивных форм 
винительного падежа в структуре украинских пословиц. Эти формы из-за наличия 
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детерминантных признаков играют решающую роль в появлении у паремий афористич-
ности и образности. В статье установлен репертуар препозитивных синтаксем, обра-
зованных на базе винительного падежа, описаны условия появления в них детерминант-
ных ограничительных свойств. Препозитивные формы винительного падежа в составе 
пословиц демонстрируют не все синтаксемные функции, присущие им в языке, более 
узким является и перечень самих форм. Статья представляет оригинальный подход к 
описанию украинских паремий, содержит новые данные, важные для развития теории 
синтаксиса.

Ключевые слова: синтаксис, семантика, структура украинских пословиц, детерми-
нанты, топики.
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FUNCTIONS OF PREPOSITIVE FORMS OF ACCUSATIVE IN THE STRUCTURE 
OF UKRAINIAN PROVERB

The article is devoted to the study of syntaxemic functions of prepositive forms of accusative 
in the structure of Ukrainian proverbs. These forms, through the acquisition of determinants, 
play a decisive role in providing proverbs of aphoristic and fi gurative nature. The repertoire of 
prepositive syntaxems, formed on the basis of the essential case, is established in the article. 
The conditions for the appearance of determinant restrictive properties in them are shown. 
The prepositive forms of accusative in the proverbs show not all their syntaxemic, but the list 
of forms itself is also narrower. In the preposition in proverbs the forms of accusative without 
preposition were fi xed, as well as the forms with prepositions в (у), за, на, під, про. The article 
presents an original approach to the description of Ukrainian proverbs and contains new data, 
which are important for the development of the theory of syntax.
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ОСОБЛИВОСТІ СЛОВОТВОРЕННЯ НОВОЇ ЛЕКСИКИ ТА ЇЇ 
ФУНКЦІОНУВАННЯ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

У статті йдеться про неологізми англійської мови, звернено увагу на термін «нео-
логізм» та причини виникнення нової лексики, проаналізовано класифікації неологізмів 
за способом творення, виявлено найбільш продуктивні способи творення нової лексики.

Ключові слова: неологізми, словотворення, афіксація, телескопія, словоскладання, 
абревіація.
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Останнім часом в англійській мові виникло багато нових слів, що потребують де-
тального вивчення. Зростання кількості нових номінацій призвела до появи нової нау-
ки – неології, яка займається пошуком нових слів, їх класифікацією, аналізом факторів та 
засобів їх утворення. Серед проблем та завдань неології можна виділити такі: виявлення 
нових слів та правильне розуміння їх значення, формулювання нових тенденцій розви-
тку мови на основі нових мовних одиниць, визначення способів їх утворення, перекладу 
та лексикографічної обробки [1, с.127].

Процес збагачення, поповнення словникового складу мови на сучасному етапі від-
бувається переважно двома шляхами: за рахунок зовнішніх резервів, тобто запозичення, 
і використання внутрішніх резервів мови, тобто словотвору. Англійська мова стрімко 
поповнює свій словниковий склад переважно за рахунок власних мовних ресурсів, тобто 
через словотвір та зміну значення наявних одиниць. Словотвір − це процес утворення 
нових слів від уже наявних у мові [2, с.82].

Питанням неологізмів займалося і займаються багато лінгвістів, серед яких 
А. А. Харковська, Ю. А. Зацний, І. І. Мурко Л.С. Бархударов, Я.І. Рецкер, Л.І. Борисо-
ва, Б.Н. Клімзо та багато інших. За останнє десятиліття видано два цінних словники 
Барнхарта. Вони зафіксували близько 10 000 нових слів та значень. Видано три одно-
томних додатки до третього видання словника Вебстера: «6 тисяч слів», «9 тисяч слів», 
«12 тисяч слів». Для того, щоб занести слово в словник нових слів Барнхарта, необхідно, 
щоб воно використовувалося протягом одного року, тоді як у лексикографічному центрі 
Оксфордського університету цей термін у 5 разів більший, що виключає можливість фік-
сування так званих «одноденних» слів [10, с.79]. 

Актуальність статті полягає в тому, що з плином часу мова змінюється, частково 
змінюється її структура, але, головним чином, змінюється лексичний склад мови і про-
дуктивність словотворчих моделей. Існуючих теоретичних знань стає недостатньо. Тому 
необхідно виявлення нових, сучасних тенденцій, що простежуються в останні роки.

Метою статті є аналіз основних способів утворення неологізмів та виявлення про-
дуктивних моделей їх формування в англійській мові.

Об’єктом дослідження стали неологізми різних сфер суспільного життя, що 
з’явилися у 2016 – 2017 рр. у лексиконі сучасної англійської мови. Предметом дослі-
дження є тенденції словотвору неологізмів в сучасній англійській мові. 

Матеріалами дослідження послугували англійські неологізми, отримані шляхом 
суцільної вибірки, зафіксованих на веб-сайті https://dictionaryblog.cambridge.org [11] .

Дослідження новоутворених слів є невід’ємною частиною лексикології. Неологізми 
показують здатність мови відображати динамічний розвиток суспільства і в той самий 
час розширення традиційних меж словотворення. Для відображення, відтворення й за-
кріплення нових ідей і понять мова, і лексика зокрема, мають перебудовуватися, попо-
внюватися новими компонентами. Розвиток мови зумовлений значною мірою розвитком 
її словотвірної системи, становленням нових словотвірних моделей слів, зміною існую-
чих, збільшенням чи зменшенням їх продуктивності, багатьма іншими факторами слово-
твірного процесу [10, с.80]. 

Опираючись на визначення, запропоноване О.О. Селівановою, неологізм – це слово 
чи сполука, використані мовою в певний період для позначення нового або вже наявно-
го поняття або в новому значенні, й усвідомлюються як такі носіями мови. Неологізми 
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належать до пасивного словникового складу мови, але з часом засвоюються нею й пере-
ходять до загальновживаної лексики, утративши свій статус неологізма [6, с 417]. 

Жодна нова наука не в змозі без неологізмів, нових слів та нових інтерпретацій уже 
існуючих слів пояснити та описати реалії сьогодення по-новому. Нові знання вимагають 
нових термінів і концепцій. Відмовитися від неологізмів означає відмовитися від науко-
вого розвитку [10, с.80].

За результатами нашого дослідження встановлено, що творення неологізмів відбува-
ється за допомогою чотирьох способів словотворення (див. табл. 1).

Таблиця 1
Словотворення неологізмів

№ Способи словотворення Частотність
1 Словоскладання 37%
2 Телескопія 30%
3 Афіксація 27%
4 Абревіація 6%
Разом 100

Так, серед неологізмів, зафіксованих на даному сайті, 37% утворені шляхом слово-
складання.

Словоскладання – один із найважливіших засобів збагачення мови. Воно є одним 
із найдавніших способів словотвору, що зберіг в англійській мові продуктивність і на 
сучасному етапі його розвитку. Завдяки йому, мова поповнює свій словниковий склад й 
удосконалює свій устрій [5].

Ф.Ю. Незнанна у своїй роботі «Словоскладання в словотворчій системі сучасної ан-
глійської мови» наводить думку знаменитого російського лінгвіста В.І.Заботкіної: складні 
слова становлять зараз більше однієї третини всіх новоутворень в сучасній англійській 
мові. Неологізми, утворені шляхом об’єднання існуючих слів, з’являються з такою швид-
кістю, що не завжди до моменту свого поширення встигають потрапити в словник. В ан-
глійській мові багато коротких слів, і коли з’являється щось нове, то найпростіше взяти два 
односкладових слова і отримати з них нове для позначення нового явища. Цей спосіб існує 
давно, проте останнім часом кількість подібних явищ зросла багаторазово [4]. 

Словоскладання тісно пов’язане із граматикою та має великий вплив на лексичний 
склад мови. Воно відбиває специфіку мови, тому що поряд з деякими загальними для 
багатьох мов рисами мають місце і національні, характерні тільки для даної мови осо-
бливості, становлячи одну з відмінностей однієї мови від іншої [5].

Аналіз складних слів-неологізмів виявив, що найпродуктивнішою моделлю утворен-
ня складних слів-неологізмів є модель «n+n=N». Дана модель є асинтаксичною, тому що 
два іменники в одній і тій же формі можуть утворювати словосполучення. Слова, утво-
рені за цією моделлю – іменники. Така модель охоплює слова з підрядними і сурядними 
зв’язками, слова, компоненти яких перебувають у відносинах додатка. У словах з підряд-
ним зв’язком можуть бути будь-які семантичні відносини [5]. Наприклад: «heartfulness» 
[heart + fulness ] – a type of meditation that involves being aware of your heart, thought to 
create a feeling of calm;  «sleep divorce» [sleep + divorce] – an arrangement where 



160

a couple chooses to sleep in separate beds or bedrooms; «time poverty» [time + poverty] – 
the lack of time to do anything to improve your life or for personal fulfi llment or enjoyment 
due to the amount of time spent doing unpaid work; «power bowl» [power + bowl] – a dish, 
typically served in a bowl, that contains several very healthy ingredients, usually including 
fresh vegetables and a protein source [11].

Іншою продуктивною моделлю є модель «Adj+N=N». Дану модель можна охарак-
теризувати як ендоцентричну, синтаксичну, тому що розташування її компонентів збі-
гається з розташуванням елементів у словосполученні [5]. Прикладами використання 
даної моделі є такі складні слова як: «social menopause» [social + menopause] – the time 
in a woman’s life when she no longer wants to stay out late, go to parties etc; «digital divorce» 
[digital + divorce] – an online process to end a marriage legally [11].

Менш продуктивними моделями під час нашого дослідження виявилися такі моделі: 
N+Ving, N+Ver, A+Ving. Наприклад: «droneboarding» [drone + boarding] – the activity or 
sport of moving over snow standing on a snowboard and being pulled by a drone; «faceswap-
ping» [face + swapping] – the practice of swapping the faces of people in photographs, usually 
on mobiles, for humorous effect; «twitter quitter» [twitter + quitter] – a high-profi le user of 
Twitter who closes their account, usually after being trolled; «vibe manager» [vibe + man-
ager] – someone whose job is to create a good atmosphere in the workplace; «social eating» 
[social + eating] – a practice that involves fi lming yourself while you eat and posting or stream-
ing it on a social media website; «clean sleeping» [clean + sleeping] – the practice of getting 
enough good quality sleep in order to improve or maintain one’s health [11] .

Очевидно, що стрімкий розвиток мережі Інтернет, прагнення до раціоналізації мови 
і економії мовних дій призвело до збільшення кількості неологізмів, утворених за допо-
могою такого способу як телескопія (на його частку в нашому дослідженні припало 30% 
словникових одиниць) (див. табл. 1). 

У лінгвістиці немає єдиного визначення телескопічних одиниць, а тому для позначен-
ня цього феномену вчені користуються такими поняттями: слова-злитки (Н. Н. Амосова.), 
слова-амальгами (І. Р. Гальперін), складноскорочені слова (Р. А. Кисельова, Н. М.  Шин-
ський), telescoping, telescoped words (І. В. Арнольд, М. М. Брайант, І. М. Берман, К. Т. Ба-
ранцев, С. Робертсон, А. П. Соколенко, Н. М. Шанський), blend, blendings (Є. Єсперсен, 
А. Кеннеді, Т. Пайлз), contamination (Х. Вентворт, С. Ульман), portmanteau words (В. И. За-
боткина, Л. Керрол). Перші згадки про телескопічні одиниці в лінгвістичній науці трапля-
ються у працях А. Аббота, Д. Алжео, О. Єсперсена, Л. Паунда, Г. Світа [2, c.82]. 

Використання сучасних телескопічних одиниць у мові стало звичним, оскільки за-
вдяки їм можна значно скоротити та стисло передати інформацію, компактно побудувати 
мовленнєві твори, саме тому їх часто вживають у рекламі, засобах масової інформації, 
у розмовній мові. Як основні характерні риси телескопічних одиниць виділяють таке: 
більшість телескопізмів не зафіксовані в словниках, оскільки мають ситуативний харак-
тер; вони залежать від контексту; телескопічним словам не властива полісемія, саме тому 
їх широко застосовують в галузі термінології [2, с.83]. 

У лінгвістиці виділяють такі послідовні етапи утворення телескопічних слів, які від-
буваються за умови двох вихідних елементів як скорочення однієї або двох основ та скла-
дання скорочених основ. В англійській мові услід за Т.Р. Тимошенко розрізняють таку 
класифікацію телескопічних слів відповідно до їх структурного типу: повні телескопічні 
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слова, часткові та “гаплологи”, або “накладні” телескопізми [7, 130-135]. Автор також 
запропонувала поділ структурного типу повних телескопізмів на такі підгрупи: 

1. Слова, які утворюються поєднанням двох скорочених форм вихідних основ;
2. Слова, які утворюються шляхом злиттям початкових частин слів; 
3. Слова, утворені шляхом поєднання початкових частин скорочених основ вихідних 

слів, а також слова-злитки скороченої частини другого компонента та ініціальної абре-
віації;

4. Слова, які утворюються злиттям початку першого компонента одного слова та се-
редини другого компонента іншого слова;

5. Слова, які утворюються злиттям закінчення першого компонента із закінченням 
другого. 

На основі відібраних одиниць в ході нашого дослідження нами було виділено лише 
дві підгрупи. Розглянемо їх детальніше.

1) слова, які утворюються злиттям двох скорочених форм вихідних основ, тобто 
ab+cd=ad, такі слова зазвичай називають «злитками»: «cruffi n» [cr(oissant) + (m)uffi n] – 
a kind of small cake that is shaped like a muffi n but made of pastry layers like a croissant; 
«Thrisis» [th(irty) + (c)risis] – feelings of unhappiness, worry, and disappointment that some 
people experience when they are around 30 years old and that can sometimes lead them to 
make important changes in their life; «glunge» [gl(amour) + (gr)unge] – a type of fashion that 
combines glamour and grunge; «shacket» [sh(irt) + (j)acket] – a light jacket, similar to a shirt; 
«hamdog» [ham(burger) + (hot) dog] – a combination of a hamburger and a hot dog [10]. 

2) слова, які утворюються злиттям початку першого компонента та початку другого, 
тобто ab+cd=ac: bobu – bo(hemian) + bu(sinessman) – a businessman who leads a bohemian 
lifestyle [11].

Щодо часткових телескопічних слів, то їх поділяють:
1) телескопізми, які утворюються сполученням цілого першого компонента із закін-

ченням другого, тобто ab+cd=abd: «twodio» [two +(stu)dio] – a small apartment with one 
large room for sleeping and living in, a bathroom, and a kitchen that is shared with another 
apartment; «textalyzer» [text + (an)alyzer] – a device that the police could use to check if a 
driver has been using their phone while driving; «poolcuzzi» [pool + (ja)cuzzi] – it is larger 
than a jacuzzi but smaller than a pool; «ringxiety» [ring + anxiety] – the phenomenon of 
seeming to hear or sense a non-existent message or call on your phone; «funsultant» [fun+ 
(con)sultant] – someone who advises employees on how to make the company a more fun place 
to work; «foodfi e» – a photograph of the food that you are eating [11].

2) телескопізми, які утворюються сполученням початку першого компонента із ціл-
ковитим другим, тобто ab+cd=acd: «heli-yoga» [heli(copter) + yoga] – the activity of taking a 
helicopter to an isolated outdoor location and doing a yoga session there; «Calexit» [Cal(ifornia) 
+ exit] – an exit by the state of California from the United States of America, «Clexit» [cl(imate) 
+ exit] – an exit by a country from international climate treaties; «genervacation» [gener(ation) 
+ vacation] – a holiday taken by parents and their grown-up children which is paid for by the 
parents [11].

Ще одну групу телескопізмів становлять слова-гаплологи, які характеризуються на-
явністю загального звука на стику компонентів, які з’єднуються, тобто накладенням зву-
ків одного компонента на інший: «catio» [cat + (pa)tio] – an enclosed area outside a house 
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for pet cats; «beditate» [bed + (me)ditate] – to meditate in bed; «trumpkin» [Trump + (pum)
pkin] – a pumpkin made to look like Donald Trump; «midult» [mid(dle) + (a)dult] – someone, 
especially a woman, in the middle stage of adulthood who has interests more associated with 
those of younger people; «frosé» [fr(ozen) + rosé] – a type of alcoholic drink made of frozen 
rosé wine mixed with sugar, lemon juice and sometimes other alcoholic drinks [11].

На думку Ю. А. Зацного неологізми-телескопізми набули надзвичайної популярності 
на сучасному етапі розвитку мови, так як значно виріс відсоток неологізмів-телескопіз-
мів за останні десятиріччя серед інших нових слів. За результатами його дослідження, 
які були висвітлені у його монографії, відсоток неологізмів-телескопізмів виріс до 20% 
порівняно із 9% у минулому сторіччі [3]. Отриманні нами дані, свідчать, що відсоток 
таких неологізмів продовжує зростати. За результатами нашого дослідження вони скла-
дають 30% від проаналізованих одиниць. Отримані дані вказують про тенденцію до про-
дуктивності творення неологізмів-телескопізмів у сучасній англійській мові.

Афіксальний спосіб утворення неологізмів є найбільш традиційним для англійської 
мови. Однак по частотності афіксальні неологізми поступаються двом вищеописаним 
способам словотворення – тільки 27% від загальної кількості досліджуваних одиниць 
(див. табл. 1). До афіксації відносимо суфіксальний спосіб, наприклад: single + ism → 
singlism; префіксальний спосіб, наприклад: pre + buttle → prebuttle [11].

Суфіксальний спосіб творення неологізмів представлений такими суфіксами як: -ism, 
-er, -ing. Суфікс - ism утворює абстрактні іменники, зазвичай означає навчання, філософ-
ський напрямок чи течію: «singlism» [single + ism] – the stigmatization or marginalisation 
of single people; «Trumpism» [Trump + ism] – the views and cultural and political statements 
of Donald Trump; «adultism» [adult + ism] – discrimination against young people. Суфікс –er 
використовується для утворення від дієслівних основ іменників, що позначають профе-
сію чи властиву певній особі дію: breadcrumber [breadcrumb + er] – someone who contacts 
another person very infrequently; brexiter [brexit + er] – one who favours Brexit; roamer [roam 
+er] – someone who moves from one country to another to live and work. За допомогою су-
фікса -ing утворюються іменники, що позначають дію чи процес або конкретний резуль-
тат дії: «ghosting» [ghost + ing] – the practice of ending a romantic relationship by suddenly 
breaking off contact with the other person, «sharenting» [sharent + ing] – using social media 
excessively to share information about one’s children, «adulting» [adult +ing] – doing things 
that are associated with being an adult [11]. 

Префіксальний спосіб представлений такими префіксами: pre-, post-, neo-, micro-. 
Наприклад: prebuttle, postmateriality, neomasculinity, microlattice [11].

Абревіація посідає четверте місце за продуктивністю та складає 6% від загальної 
кількості досліджуваних одиниць (див. табл. 1). Абревіація – це скорочення лінгвістич-
них одиниць, в результаті якого ціле заміщується частиною, що репрезентує все ціле [8]. 
Поява абревіатур створює сприятливі умови в економії часу та зменшення обсягів тексту. 
Наприклад: JAM – just about managing; FOLO – fear of living offl ine; TWAG – tech wife and 
girlfriend; AFOL – adult fan of Lego [11].

Вивчення неологізмів не тільки дозволяє побачити способи й засоби вербалізації 
нових концептів і категорій, еволюцію мовної картини світу, але й дає ключі до розумін-
ня своєрідності культури носіїв цієї мови, їх системи цінностей і світосприйняття. Нові 
слова відображають найбільш важливі зміни, що відбуваються в суспільстві, а також 
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слугують джерелом поширення нових мовних одиниць. Таким чином, можна виділити 
такі найбільш важливі сфери появи нових слів [9, с.256], які пов’язані з безпосереднім 
інтересом носіїв мови:1) політичне та економічне життя суспільства; 2) різні соціальні 
явища; 3) екологія; 4) інтернет технології; 5) субкультури; 6) мистецтво; 7) мобільні тех-
нології; 8) спорт; 9) процеси глобалізації. 

Таким чином, аналіз основних способів утворення неологізмів, а також виявлення 
продуктивних моделей їх формування показав, що найбільш характерними способами 
утворення неологізмів в англійській мові, на основі відібраних нами одиниць, є слово-
складання, телескопія, афіксація та абревіація. Найбільш продуктивним способом тво-
рення неологізмів є словоскладання. Друге місце за продуктивністю посідає телескопія, 
третє – афіксація. Непродуктивним способом творення неологізмів є абревіація. Дослі-
дження складних слів-неологізмів засвідчив,що найпродуктивнішою моделлю утворення 
складних слів є модель N+N=N та Adj+N=N. Менш продуктивними моделями виявили-
ся: N+V+ing=N, N+V+er=N, Adj+V+ing. Найпродуктивнішими моделями телескопічного 
словотворення є: ab+cd=abd та ab+cd=ad, менш продуктивними ab+cd=acd та ab+cd=ac. 
Афіксальний спосіб здебільшого представлений такими афіксами як: pre-, post-, neo-, -er, 
-ing, -ism. Отже, дослідження показало, що з розвитком різних сфер людської діяльності 
виникла необхідність для позначення нових речей та явищ. Так, структурно-семантични-
ми особливостями неологізмів є: новизна значення, утворення нової форми слова, акцеп-
туалізація слів носіями мови та належність до певної сфери вживання. Перспективним 
є зіставлення особливостей словотворення засобами англійської та української мов.
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ОСОБЕННОСТИ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ НОВОЙ ЛЕКСИКИ И ЕЕ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

В статье рассмотрены неологизмы английского языка, сосредоточено внимание на 
значении понятия «неологизм» и причинах образования новой лексики, проанализирова-
ны классификации неологизмов по способу их образования; выделяются наиболее про-
дуктивные способы образования новой лексики.

Ключевые слова: неологизмы, словообразование, аффиксация, телескопия, слово-
сложение, аббревиация.
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THE PECULIARITIES OF WORD-FORMATION AND FUNCTIONING OF NEW 
ENGLISH VOCABULARY

The article deals with neologisms of the English language; attention is paid to the meaning 
of the concept «neologism» and the reasons of origin of the new vocabulary; the classifi cation 
of neologisms according to the ways of their formation is analyzed; the most productive ways 
of word-formation of new vocabulary are determined. 

Key words: neologisms, word-formation, affi xation, telescoping, compounding, abbrevia-
tion. 
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ЛЕКСИЧНІ РІВНІ Й ТЕМАТИЧНІ ГРУПИ В 
УКРАЇНСЬКІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ ХУДОЖНЬОЇ ОБРОБКИ МЕТАЛІВ

У статті за допомогою логіко-поняттєвого аналізу виявлено основні лексичні рівні, 
тематичні групи та підгрупи української термінології художньої обробки металу. По-
казано, що терміни художньої обробки металу становлять термінологічну систему, де 
кожна одиниця фіксує і виражає істотні ознаки окремого поняття, відбиває зв’язки 
між поняттями та вказує їхнє місце в системі.

Ключові слова: термін, термінологія, тематична класифікація, системність 
термінології, художня обробка металів.

Українська мова, як і більшість мов світу, невпинно розвивається, а це ви-
магає постійного дослідження її лексики й термінології, які мають належним чином 
відображати нові мовні явища з урахуванням традицій мови й тенденцій її розвою. 
Разом із науково-технічним прогресом динамічно прогресує термінологія. Не випадко-
во мовознавці виявляють сталий інтерес до формування, структури та функціонування 
окремих терміносистем української мови. На сьогодні досліджено найрізноманітніші 
терміносистеми: психологічна (Л. Веклинець), географічна (П. Чýчка), військова (Т. Ми-
хайленко, Л. Мурашко, Я. Яремко), хімічна (Г. Наконечна), геологічна (М. Годована), 
судово-медична (Т. Лепеха), церковна (С. Бібла), мовознавча (В. Захарчин), друкарська 
(Е. Огар) та багато інших. У цих працях описано різні явища, що виникають унаслідок 
розвитку терміносистем, з’ясовано перспективні засоби творення термінів. 

Джерельною базою роботи стали етнографічні розвідки з художньої обробки металів, 
відповідні підручники, навчальні посібники, енциклопедії, зокрема: А. В. Варава «Су-
часна енциклопедія декоративно-прикладного мистецтва» (2007.), Т. В. Кара-Васильєва 
«Декоративне мистецтво України ХХ століття: У пошуках «великого стилю» (2005), 
Є. А. Антонович. «Декоративно-прикладне мистецтво: Навч. посібник для студентів пед. 
ін-тів.» (1992), «Історія декоративного мистецтва України: У 5 т.» (2011) та інші.

У зв’язку з відродженням протягом останніх десятиліть українських національних 
традицій нагальною є потреба вдосконалення, унормування й стандартизації систем 
термінів, сформованих на базі слів із так званим національно-культурним компонентом. 
До них зараховують термінології найдавніших ремісничо-виробничих і художньо-ви-
робничих обрядів, промислів. Серед останніх окрему, чітко окреслену групу становить 
термінологія декоративно-ужиткового мистецтва. На сучасному етапі розвитку нашої 
держави гострою лишається проблема збереження та примноження культурної спадщи-
ни українського народу. 

Декоративно-ужиткове мистецтво живе й розвивається з прадавніх часів на основі 
спадковості традицій. Це важлива частина традиційної народної культури, яка включає, 
крім того музичне, поетичне, театральне, танцювальне, образотворче мистецтво, народне 
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будівництво тощо. Твори декоративно-ужиткового мистецтва є цінними пам’ятками 
народної культури, хранителями традицій попередніх поколінь. Цей вид мистецтва 
щонайповніше поєднує здобутки народної матеріальної та духовної культури, торкаю-
чись також і сфери знань, естетичних поглядів, смаків, етичних переконань, звичаєво-
обрядових аспектів тощо.

Деякі з терміносистем декоративно-ужиткового мистецтва вже були об’єктом науко-
вих розвідок в українському мовознавстві, зокрема в межах термінознавства. Захищено 
дисертації, у яких вивчалися:

– професійна лексика лісосплаву в ареалі українських говірок Карпат (Іван Сабадош; 
1974);

– термінолексика художньої кераміки (Ніна Левун; 1983);
– назви вишивальних технік у гуцульських і суміжних з ними говірках (Ірина 

Зінченко; 1997); 
– лексика художньої різьби по дереву (Оксана Гриджук; 2001);
– терміносистема художнього розпису (Юлія Рисіч; 2003).
Разом із тим українська термінологія художньої обробки металу ще не була предме-

том спеціального дослідження. Цим і зумовлена актуальність розвідки, оскільки аналіз 
зазначеної термінології є важливий для подальшого унормування мови та популяризації 
української культури. Мета дослідження полягає у виявлення основних тематичних груп 
термінів художньої обробки металу за допомогою логіко-поняттєвого аналізу. Завдання 
дослідження – проаналізувати лексичні рівні й тематичні групи термінології, встановити 
співвідношення між ними.

 Українська термінологія художньої обробки металу становить самостійну систе-
му мовних одиниць, серед яких можна виділити найменування властиві термінології 
художньої обробки металу, та елементи, притаманні іншим галузям металообробки. 
Термінологія художньої обробки металу є організованою і впорядкованою системою 
найменувань спеціальних понять [7: 72] й включає в себе системи термінів ливарницт-
ва, мосяжництва, ювелірної справи, ковальства та ін. Наявність таких зв’язків між на-
званими системами пояснюється існуванням спільного прошарку слів, що сформувався 
у своїй основі за рахунок термінів на позначення термінологічних процесів (позолота, 
рубання, розсікання, протягування, відливання, пробивання, інкрустація), інструментів 
(горно, тигель, щипці, пуансон, киянка, зубило, лещата, пробійник, ригель). 

Термінологія художньої обробки металу входить у загальну терміносистему об-
робки металу. До неї також належать терміни, що використовуються в інших галузях 
металообробки. Це слова на позначення загальних понять: матеріали та їх властивості 
(метал, чорні метали, кольорові метали, ковкість, пластичність, температура плав-
лення), процеси обробки (витягування, відливання, торсування, зварювання, клепання), 
інструменти (молоток, ковадло, лещата, тиглі, напилок).

У мовознавстві відображено різні підходи до аналізу теоретичних аспектів системності 
терміна (Т. І. Панько, В. П. Даниленко, Л. О. Симоненко). На думку В. П. Даниленко, 
системність терміна відображає його сутність, тому що його значення визначається 
значенням відповідного поняття. Відповідність терміна і реальності проявляється в 
тому що: по-перше, поняття відображає реальність і знаходить своє втілення в терміні-
слові чи терміні-словосполученні; по-друге, термін розкриває чи допомагає розкрити 
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його суть [1: 7-67] Погоджуємось з думкою Т. І. Панько про те, що основним принци-
пом організації термінів є створення взаємооднозначних відповідностей між системою 
спеціальних понять і системою термінів: одне поняття – один знак, один знак – одне 
поняття [5: 20]. Поряд із цим сам мовець визначає межі спеціального поняття, названого 
певним терміном. З іншого боку, «наповнивши даний термін-знак конкретним змістом 
ми зобов’язані його використовувати у межах однієї терміносистеми тільки в цьому 
значенні, у строгій відповідності з вкладеним у нього значенням» [2: 58]. 

Т. І. Панько та Л. О. Симоненко, зокрема, вважають, що цілісна терміносистема має 
бути об’єднана поняттєво, лексико-семантично і структурно [5: 14]. Системність терміна 
реалізується на двох рівнях: як елемент терміносистеми і як елемент мовної системи, 
тобто, «у плані змісту і плані виразу» [8: 15]. «У плані змісту відбивається суть понят-
тя, обумовлена місцем останнього серед інших понять, забезпечується його точність, 
лаконічність, однозначність. В плані виразу системність досягається однотипністю сло-
вотворчих моделей» [8: 15].

За лексичним складом термінологію художньої обробки металу можна поділити на 
такі рівні:

1) лексика української літературної мови, до якої належать загальновживані 
лексичні одиниці, які функціонують як у системі літературної мови, так і в терміносистемі 
художньої обробки металу, але вже із частковою чи повною зміною значення (ванна, гол-
ки, метал, форма, піч);

Наприклад:
«Ванна (ванна з електролітом) – частина гальванічної установки [11: 150]» 
«Форма – пристрій у який заливають розплавлений метал при виробництві виробів 

чи деталей [6: 183]» 
2) діалектна лексика, яка функціонує в основному на позначення орнаментальних 

мотивів, інструментів та видів обробки, що виникли від часів зародження ковальства до 
ХІХ–ХХ століття (келеф, табівка, чепрага, згарда, лускоріх). Наприклад:

«У всіх етнографічних груп – гуцулів, лемків, бойків, польських гуралів, що живуть 
в Карпатах, одним з головних видів зброї був «топірець» – ціпок з довгою рукояткою в 
формі сокири або молотка – бартка, «келех» (або келеп), «чекан» [4: 303–309]». 

«Табівка – Гуцульська шкіряна торбина з орнаментом, яку носять на ремені через 
плече [9: 9]».

«До найдавніших металевих виробів належать чепраги – металеві, здебільшого 
литі з кольорових металів і додатково оздоблені застібки, переважно для жіночих при-
крас – шелестів (металеве намисто з невеликих круглих дзвіночків, які виготовляли і 
носили на Гуцульщині), сороківців (те ж, що і шелест), хрестикових згард (намисто з 
монет або хрестиків) [3: 174]».

3) власне термінологічна лексика, до якої належать власне терміни художньої об-
робки металу, та терміни, що функціонують у декількох терміносистемах та зафіксовані 
у спеціальній літературі – підручниках, довідниках, словниках (горно, температура 
плавлення, сплави, ажурна скань, алмазна паста). Наприклад:

Ажурна скань – тонкий скручений золотий, срібний або мідний дріт, з якого виго-
товляють ажурний візерунок; ювелірний виріб із таким візерунком [10: 251].
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Температура плавлення – температура при якій відбуваються перетворення ме-
талу з твердої форми в рідку [6: 171].

Горно – 1) Проста відкрита піч для нагрівання або плавлення металів. Необхідним 
приладдям кузні було ковальське горно у вигляді жаровні, що служила для розжарювання 
заліза перед куванням; 2)Частина шахтної печі (доменної, вагранки і т. ін.), над якою 
згоряє паливо і плавиться метал [9: 134].

На підставі аналізу різноманітного фактичного матеріалу можна стверджувати, що 
сучасна терміносистема художньої обробки металу складається з таких основних лекси-
ко-тематичних груп спеціальних найменувань, які у свою чергу поділяються на окремі 
мікрогрупи:

1. назви матеріалів та їхніх властивостей – сюди входять власне метали та спла-
ви, з яких виготовляють вироби, мінерали, коштовне каміння та інші матеріали, яки-
ми користуються майстри. Група «найменування матеріалу та його властивостей» 
складається з таких мікрогруп: 

a) назви металів та їх сплавів (бронза, залізо, мідь, срібло, сталь, олово, мельхіор, 
ртуть, нейзильбер, платина);

b) назви мінералів (опал, алмаз, рубін, агат, смарагд, перли);
c) назви руд (бура руда, болотна руда, залізна руда);
d) загальні терміни (дерево, фольга, вугілля);
2. назви інструментів та обладнання – у сучасних умовах обробку металу про-

водять або вручну, або на машинах. Інструменти служать для переміщення, захвату, 
підтримки, виміру заготовок у процесі обробки та виготовлення виробів. Група термінів 
на позначення інструментів складається з таких мікрогруп:

a) інструменти для обробки металу: (тигель, пуансон, молот, молоток, ковадло, 
лещата, зубило, напилок, гальванічна установка);

b) назви частин інструментів: («хомут», «лице», «лапи», «хвостовик» – назва ча-
стин ковадла, ванна з електролітом);

3. назви процесів обробки – до цієї групи входять назви, на позначення процесів, 
за допомогою яких відбувається обробка металу, виготовлення виробів чи деталей. До 
групи «назви процесів обробки» входять такі мікрогрупи:

a) назви технологічних процесів та етапів роботи (рубання, лиття, кування, елек-
тричне зварювання, полірування, пробивання, витягування);

b) назви технік та видів обробки (скань, зернь, інкрустація, бронзування, 
графітування, емалювання, позолота);

4. назви виробів – переважна більшість термінів цієї групи використовується на 
позначення виробів домашнього вжитку, наприклад: лускоріх – пристрій для розколю-
вання горіхів, бобрики – декоративні ґудзики, також сюди входять вироби сакрально-
обрядового значення та військове спорядження. Розмежування понять у групі «назви 
виробів» випливає з розмаїття предметів, що виготовлялись ковалями, ливарниками, 
ювелірами, мосяжниками та іншими майстрами художньої обробки металу:

a) речі домашнього та повсякденного вжитку (окуття скрині, замки, ножі, 
табівки, лускоріх, таці, кубки, кресало); 

b) зброя (гармата, гармата-тарасниця, гаківниця, палаш, шабля, меч, рушниця, 
топірець);
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c) прикраси (чепраги, ковтки, ґудзики-бовтиці, брошка, діадема);
d) архітектурні частини (кронштейни, ґрати на вікна, балюстради);
e) посуд (келих, блюдо, кубок, соусниці);
f) сакральні предмети (дарохранильниця, кадило, хрести натільні, вотум, дзвони, 

хрести (для церков));
5. терміни орнаментації – орнаментальні візерунки слугували оберегами й мали 

велике значення в культурі українців. Розвиток орнаментальних систем, їх мотивів та 
елементів у народному мистецтві є своєрідним прикладом вірувань та уявлень народу, 
його рівня й розвитку культури [3: 174]. Група «терміни орнаментації» має у своєму 
складі такі підгрупи:

a) власне орнаментальні терміни (фриз гірляндовий, фриз орнаментальний, орна-
ментальна композиція, орнаментація акантова);

b) елементи орнаменту (калачики, ружі, кривульки, коліщатки)
6. спеціальні технічні терміни – до цієї групи входять терміни, що використову-

ються переважно майстрами художньої обробки металу та фахівцями в суміжних галу-
зях (заготовка, прийоми кування, металопластика, ковальське зварювання);

7. агентивні назви – терміни на позначення назв осіб за видом їх діяльності (ли-
варник, коваль, ювелір, бляхар).

Отже, спираючись на результати дослідження можна стверджувати, що терміни 
художньої обробки металу організовані в термінологічну систему, де кожна одиниця 
фіксує й виражає суттєві ознаки окремого поняття, відбиває зв’язки між поняттями та 
вказує їх місце в системі, оскільки значення кожного окремого терміна пов’язане та 
скоординоване зі значенням інших термінів у цій системі [8: 16]. У подальшій науковій 
роботі буде детальніше досліджено лексико-семантичні та словотвірні особливості 
української художньої обробки металу.
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ УРОВНИ И ТЕМАТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ В
УКРАИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ОБРАБОТКИ 

МЕТАЛЛОВ
В статье с помощью логико-понятийного анализа выявлены основные лексические 

уровни, тематические группы и подгруппы украинской терминологии художественной 
обработки металла. Показано, что термины художественной обработки металла со-
ставляют терминологическую систему, где каждая единица фиксирует и отражает 
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существенные признаки отдельного понятия, отражает связи между понятиями и 
указывает их место в системе.

Ключевые слова: термин, терминология, тематическая классификация, систем-
ность терминологии, художественная обработка металлов.
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LEXICAL LEVELS AND THEMATIC GROUPS 
IN UKRAINIAN TERMINOLOGY OF ARTISTIC METAL WORKING

The article due to the fact that the Ukrainian artistic metal working terminology has not 
been the subject of special research, study and analysis will contribute to the normalization of 
Ukrainian terminology. The aim of the article is to identify the main thematic groups of terms 
of artistic metal working, using logical and conceptual analysis. The objective of research is to 
analyze the lexical level thematic groups of terminology, establish relations between them. The-
matic groups of terminology of Ukrainian artistic metal working were analyzed. It is concluded 
that the terms of artistic metal working arranged in a terminology system, where each unit 
captures and expresses the essential features of a particular concept, refl ects the relationships 
between concepts and indicate their place in the system.

Key words: term, terminology, thematic classifi cation, systemacy of terminology, artistic 
metal working.
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ТИПОЛОГІЯ СЕМ КОМБІНОВАНОЇ ФУНКЦІОНАЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ 
УКРАЇНСЬКИХ ТА АНГЛІЙСЬКИХ АКСІОНОМЕНІВ

У статті досліджуються різновиди генералізованих сем комбінованої функціональ-
ності в семантичній структурі українських та англійських аксіономенів різного сту-
пеню полісемії як ціннісно-обумовлених реєстрових одиниць лексикографічних джерел 
тлумачного характеру. 

Ключові слова: аксіономен, лексичне значення, генералізована сема комбінованої 
функціональності, семантичний аналіз.

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку лінгвістики особливо пріори-
тетним є вивчення мови в її зв’язках із мисленням, ментальністю й культурою народу. Ці 
завдання реалізуються передусім у дослідженні взаємодії лінгвістичних та екстралінг-
вістичних факторів у структурі лексичних значень слів, їхньої здатності відтворювати 
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категоріальні фрагменти мовної картини світу та відображати специфіку національного 
світосприйняття певної спільноти.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У низці статей, присвячених аналізу мов-
ної об’єктивації аксіологічних категорій духовної культури українського та англійського 
народів, яка репрезентована філософсько-світоглядними, науковими, громадсько-полі-
тичними, соціальними, моральними, релігійними, правовими та естетичними цінностя-
ми [1; 2; 3], викладені результати авторського наукового дослідження співвідношень за 
спільними семантичними ознаками груп аксіономенів1 окремо як з найвищим і середнім 
ступенем полісемії, так і моносемантів на матеріалі двох мов із застосуванням матрич-
ного методу. Однак і досі не розв’язаним залишається питання щодо типології генералі-
зованих сем (ГС)2 комбінованої функціональності в системі українських та англійських 
аксіономенів різного ступеню полісемії як ціннісно-обумовлених реєстрових одиниць 
лексикографічних джерел тлумачного характеру [4; 5]. Цим зумовлюється актуальність 
статті. 

Мета дослідження полягає у розкритті змісту ГС комбінованої функціональності в 
системі українських та англійських аксіономенів. 

Ця мета конкретизується в таких завданнях: 1) дефініціювати ГС комбінованої 
функціональності; 2) встановити та проаналізувати різновиди ГС комбінованої функціо-
нальності в семантичній структурі аксіономенів двох мов.

Виклад основного матеріалу дослідження. Семний склад іменників на позначення 
духовно-культурних цінностей в українській літературній мові налічує 320 тлумачень. 
За кількісним критерієм весь масив значень ділиться на одинадцять підмножин залежно 
від частоти вживання ГС, виокремленних у лексичних значеннях слів з різним ступенем 
полісемії. 

Семний масив аксіономенів в сучасній англійській мові налічує 244 тлумачення і 
ділиться на дванадцять підмножин, характеризуючи світоглядні та релігійні уявлення, 
особистісні риси й відчуття, правові й соціальні відносини, науково-обґрунтовані факти 
об’єктивної дійсності, політичні реалії та естетичність.

Розрізняємо ГС за типами їхньої функціональності: багатофункціональні, однофунк-
ціональні та семи комбінованої функціональності (термін наш – Т. В. Сорока), останні 
з яких визначаються в нашому дослідженні як такі, що здатні виступати компонентами 
лексичних значень слів на позначення цінностей водночас як з найвищим і середнім сту-
пенем полісемії, так і моносемічних.

На матеріалі української мови виділяємо наступні ГС комбінованої функціональнос-
ті: “властивість/якість за значенням” та “абстрактний іменник до…”. 

ГС “властивість/якість за значенням відповідного прикметника” об’єднує як ба-
гатозначні іменники мудрість (“властивість і якість за значенням мудрий”), справед-
ливість (“властивість за значенням справедливий”), толерантність (“властивість за 
значенням толерантний”), доброчесність (“властивість за значенням доброчесний”), 

1 Аксіономен (від грецького άξία – "цінність" і латинського – nomen – "ім’я, назва") є робочим 
терміном, упровадженим у науковий обіг автором для позначення найменування цінності.
2 Генералізована сема – семантично-похідна ознака, яка має скорочено-узагальнений зміст, виво-
диться логічним шляхом з вихідної семеми і застосовується в моделюванні горизонтальної ланки 
матриці.
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майстерність (“властивість за значенням майстерний”), соборність (“властивість 
за значенням майстерний”), щирість (“властивість за значенням щирий”), чесність 
(“властивість за значенням чесний”), сміливість (“властивість за значенням сміли-
вий”), вихованість (“властивість за значенням вихований”), святість (“властивість за 
значенням святий”), гостинність (“властивість за значенням гостинний”), порядність 
(“властивість за значенням порядний”), дисциплінованість (“властивість за значен-
ням дисциплінований”), турботливість (“властивість за значенням турботливий”), 
компетентність (“властивість за значенням компетентний”), ретельність (“власти-
вість за значенням ретельний”), старанність (“властивість за значенням старанний”), 
працьовитість (“властивість за значенням працьовитий”), так і однозначні аксіоно-
мени ввічливість (“властивість за значенням ввічливий”), вірність (“властивість за 
значенням вірний”), ґречність (“властивість за значенням ґречний”), інтелігентність 
(“властивість за значенням інтелігентний”), лагідність (“властивість за значенням 
лагідний”), підприємливість (“властивість за значенням підприємливий”), поміркова-
ність (“властивість за значенням поміркований”), смиренність (“властивість за зна-
ченням смиренний”), стриманість (“властивість за значенням стриманий”), цивілізо-
ваність (“властивість за значенням цивілізований”), щедрість (“властивість і якість 
за значенням щедрий”) 

ГС “абстрактний іменник до відповідного прикметника” зустрічається у лексичних 
значеннях п’ятнадцяти аксіономенів, зокрема в словах із середнім ступенем полісемії 
вона займає перше місце в переліку лексичних значень: незалежність (“абстрактний 
іменник до незалежний”), людяність (“абстрактний іменник до людяний”), надійність 
(“абстрактний іменник до надійний”), недоторканність (“абстрактний іменник до 
недоторканний”), пристойність (“абстрактний іменник до пристойний”), рівність 
(“абстрактний іменник до рівний”), довершеність (“абстрактний іменник до доверше-
ний”), а в моносемантах виступає єдиним конституентом їхньої семантичної структури: 
акуратність (“абстрактний іменник до акуратний”), духовність (“абстрактний імен-
ник до духовний”), лояльність (“абстрактний іменник до лояльний”), наполегливість 
(“абстрактний іменник до наполегливий”), неупередженість (“абстрактний іменник 
до неупереджений”), об’єктивність (“абстрактний іменник до об’єктивний”), родин-
ність (“абстрактний іменник до родинний”), унітарність (“абстрактний іменник до 
унітарний”).

Чотири комбіновані ГС “quality of”, “act (of), action(s)”, “feeling (of)”, “agreement, con-
formity” знаходимо в лексичних значеннях слів з найвищим, середнім ступенем полісе-
мії та моносемантичних англійських аксіономенів. Так, вказівка на якість за значенням 
відповідного прикметника (“quality of”) є спільною для семантики шестидесяти мовних 
одиниць і характеризує порядок3 (order: “the quality of something”), поєднання властивос-
тей, що розкривають природну сутність людини, тварини, предмета, класу з точки зору 
походження й будови (nature:“the particular combination of qualities belonging to a person, 
animal, thing, or class by birth, origin, or constitution”), здатність бути коректним (right: 
“the quality of being correct”), приємну, привабливу рису (grace:“a pleasing or attractive 
quality”), показник сміливості, енергійності та рішучості (spirit: “the quality of courage, 

3 Тут і далі з метою полегшення читацького сприймання іншомовного тексту подано пояснення 
лексикографічних дефініцій аксіономенів.
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energy, and determination”), індивідуальні риси (style: “a quality of individuality”; soul: “a 
specifi ed quality”), сукупності позитивних характеристик, сформованих на основі куль-
турних надбань суспільства, соціально встановленому способу поведінки в товаристві, 
освіченості (culture: “the quality in a person or society that arises from a concern for what is 
regarded as excellent in arts, manners, letters, etc.”), життєвий досвід (wisdom: “the quality 
of having experience, knowledge”), якість за значенням прикметника вільний (liberty: “the 
quality of being free”), свободу, волю; вільність (freedom: “the quality of being free”), доско-
налість; бездоганність (perfection: “the quality of being perfect”), позитивні моральні якос-
ті, гідність (dignity: “the quality of being morally or spiritually good”), правдивість (truth: 
“the quality of being true”), моральність; мораль (morality: “the quality of being moral”), 
суверенітет (sovereignty: “the quality or being sovereign”), справедливість (justice: “the 
quality of being just”), славу (glory: “a good quality that makes you admire someone or some-
thing”), благочестя (piety: “the quality of being pious”), духовність (spirituality: “the quality 
of being spiritual”), красу (beauty: “an individually beautiful quality”), доброту (beauty: “the 
quality of being good”), доброчесність (virtue: “the quality of being morally good”), стійкість 
(persistence: “the quality of persisting”), толерантність (tolerance: “the quality of being toler-
ant”), смиренність (humility: “the quality of being humble”), компетентність (competence: 
“the quality of being competent”), ефективність (effi ciency: “the quality of being effi cient”), 
гармонію (harmony: “the quality of forming a pleasing and consistent whole”), незалежність 
(independence: “the state or quality of being independent”), чесність (integrity: “the quality 
of being honest”), цнотливість (chastity: “the quality of being pure or chaste”), доброзич-
ливість (benevolence: “the quality of being well meaning”), доброту (goodness: “the quality 
of being good”), розсудливість (prudence: “the quality of being prudent”), точність, відпо-
відність (accuracy: “the quality of being true, correct, or exact”), об’єктивність (objectivity: 
“the quality of being objective”), святість (sanctity: “the quality of being considered sacred”), 
індивідуальність (personality: “the quality of being a person”), чесність, правдивість (hon-
esty: “the quality of being fair, truthful”), доброту, великодушність (generosity: “the quality 
of being kind and generous”), доброту (kindness: “the quality of being kind”), порядність 
(decency: “the quality of being decent”), стриманість (self-possession: “the quality of being 
self-possessed”), чесність, прямоту (rectitude: “the quality of being straight”), щастя (hap-
piness: “the quality of being happy”), респектабельність (respectability: “the quality of being 
respectable”), вірність, відданість (loyalty: “the quality of being loyal”), сміливість (cour-
age: “the quality of being brave”), скромність (modesty: “the quality of being modest”), не-
формальність (informality: “the quality of being informal”), досвідченість (profi ciency: “the 
quality of being profi cient”), пунктуальність (punctuality: “the quality of being punctual”), 
високу якість (excellence: “the quality of being excellent”), надійність (reliability: “the qual-
ity of being reliable”), відвертість (sincerity: “the quality of being open and truthful”), оцінку 
граціозності й стильної зовнішності (elegance: “the quality of being graceful and stylish in 
appearance”), стислості і чіткості у вислові (elegance: “2. “the quality of being pleasingly 
ingenious, concise and simple”), релігійність (religiosity: “the quality of being religious”), 
безсторонність, неупередженість (impartiality: “the quality of not being prejudiced”), ціле-
спрямованість (purposefulness: “the quality of having a defi nite purpose”).

ГС “act (of), action(s)”, зустрічаючись у лексичних значеннях тридцяти шести ак-
сіономенів, уточнює прояв активності й діяльності, що тлумачиться як ефективне 
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експлуатаційне функціонуванні машин і механізмів (life: “activity, or effectiveness of 
something in animate, as a machine”), кінний рух по повному периметру манежу (time: 
“[Manège] each completed action or movement of the horse”), актовий документ, прийня-
тий вищим законодавчим органом держави (law:“an act of the supreme legislative body 
of a state or nation”), креатив, результатом якого є живописні, графічні або скульптурні 
види зображення (art: “creative activity resulting in the production of paintings, drawings, or 
sculpture”), мудрий, розсудливий вчинок (wisdom: “a wise act”), послідовне виникнення 
в головному мозку під час певних фаз сну неусвідомлених образів (dream: “a sequence of 
images that appear involuntarily to the mind of somebody during certain phases of sleep”), во-
льовий акт обстоювання власного вибору (will: “the act of asserting one’s choice”), дія, що 
може порушити дистанцію ввічливих міжособистісних стосунків (liberty: “an action that 
violates the polite distance usually left between people”), удосконалення (perfection: “the act 
of perfecting”), акти, спрямовані на заснування, установлення чого-небудь (constitution: 
“the act of constituting or establishing something”), утримання чогось в належному робочо-
му стані (care: “activity involved in maintaining something in good working order”), надання 
або набуття знань загального рівня для розвитку здібності логічно мислити й міркувати 
(education: “the act of imparting or acquiring general knowledge, developing the powers of 
reasoning and judgment”), вияв доброти, жалю, помилування або не суворе ставлення 
до когось особливо з боку того, хто може карати за провину (mercy: “an act of kindness, 
compassion; the act of forgiving someone or not treating them severely, especially someone 
who you have the authority to punish”), щиросердечна дія (piety: “a devout act”), досягнення 
цивілізації (civilization: “the act of bringing or achieving civilization”), благодійність (char-
ity: “a charitable act”), благословення (blessing: “the act or words of a person who blesses”), 
наполегливість (persistence: “the action of somebody who persists with something”), покір-
ність, смиренність (humility: “an act of submitting”), повне усвідомлення того, що відбува-
ється (consciousness: “full activity of the mind and senses”), ґрунтовне засвоєння предмета 
(дисципліни) (mastery: “the action of mastering a subject”), практичне застосування інте-
лектуальних рішень (science: “the intellectual and practical activity”), продуктивна праця 
(labour: “productive activity”), акт прояву доброзичливості (benevolence: “an act showing 
good will”), шляхетне обходження з ким-небудь (generosity: “a generous act”), рух упе-
ред (progress: “onward action”), успішний результат діяльності (success: “an action that 
is characterized by success”), добрий вчинок (kindness: “a kind act”), зменшення екстре-
мальності, інтенсивності або насильства (moderation: “the action of making something less 
extreme, intense, or violent”), розрахунок на безпосередні практичні наслідки (pragma-
tism: “action dictated by consideration of the immediate practical consequences”), ініціативне 
починання (initiative: “an introductory act or step; leading action”), кар’єрні просування 
(career: “career actions”), неформальний акт (informality: “an informal act”), професій-
на діяльність спеціаліста на відміну від любителя (professionalism: “the practising of an 
professional’s activity, as distinguished from an amateur”), акт представлення чогось нового 
(innovation: “the act of introducing something new”), ввічливість, чемність, ґречність по 
відношенню до інших (politeness: “the act of showing regard for others”). 

ГС “feeling (of)” репрезентує психічні й фізичні відчуття людини в лексичній се-
мантиці двадцяти чотирьох аксіономенів, характеризуючи почуття веселості або смут-
ку (spirit: “feelings with regard to exaltation or depression”), приязні, доброзичливості до 
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батька або матері, дитини, друга (love: “a feeling of warm personal attachment or deep 
affection, as for a parent, child, or friend”), почуття людини (soul: “a person’s feelings”), по-
чуття гордості (pride: “a feeling of honour”), почуття людини, що поділяє симпатію до ко-
го-небудь (sympathy: “the feelings of somebody who enters into or shares another’s feelings”), 
відчуття полегшення, заспокоєння (comfort: “a feeling of relief”), стурбованість (care: “an 
anxious feeling”), жалість, співчуття (mercy: “the feeling that motivates compassion”), впев-
неність у можливості здійснення бажання в майбутньому (hope: “the general feeling that 
some desire will be fulfi lled”), співчуття до тих, хто бідує або попав у немилість (charity: 
“benevolent feeling, especially toward those in need бідувати or in disfavour”), скромність 
(humility: “a humble feeling”), усвідомлення почуттів однієї особи або колективу людей 
(consciousness: “the feelings, collectively, of an individual or of an aggregate of people”), 
глибоку повагу, що ґрунтується на визнанні чиїхось видатних здібностей або досягнень 
(respect: “a feeling of deep deference for someone elicited by their abilities, or achievements”), 
поклоніння Богу, святим (worship: “the feeling of reverence paid to God or a sacred person-
age”), оптимізм (optimism: “the optimistic feeling”), добрий настрій (goodness: “the kindly 
feeling) й сумлінність (conscience: “the conscientious feeling”), почуття приязні, друже-
любності (friendship: “friendly feeling”), впевненість в здатності довіреної особи зберіга-
ти таємницю (confi dence: “а feeling of assurance that a confi dant will keep a secret”), почут-
тя, викликане дружніми стосунками (kindness: “friendly feeling”) й обов’язком (loyalty: 
“feeling of duty”), щирі почуття (sincerity: “an earnest and sincere feeling”), сильні почуття 
любові, поваги й обов’язку до своєї країни (patriotism: “strong feelings of love, respect, and 
duty toward your country”), почуття подяки (gratitude: “a feeling of thankfulness”).

ГС “agreement, conformity” у лексичних значеннях десяти аксіономенів позначає вза-
ємну домовленість, погодженість у діях, вчинках і т. ін. з ким-небудь, узгодженість між 
чим-небудь, вказуючи на відповідність закону (order: “conformity to law”), моральний 
принцип визначення правильної поведінки (justice: “conformity to the moral principle 
determining just conduct”), уклад життя й поведінки встановленим морально-етичним 
принципам (virtue: “conformity of one’s life and conduct to moral and ethical principles”) 
або визнаний стандарт пристойності (decency: “conformity to the recognized standard of 
propriety”), згоду з чимось або кимось (sympathy: “agreement with something or somebody 
else”), злагоду (harmony, peace), підкорення закону (legality: “conformity to law”), взаємо-
підтримку (solidarity: “mutual agreement and support”), консенсус (consensus).

Висновки дослідження. Отже, як свідчить аналіз нашого мовного матеріалу, ГС 
комбінованої функціональності “властивість/якість за значенням”, “абстрактний 
іменник до…”, “quality of”, “act (of), action(s)”, “feeling (of)”, “agreement, conformity” зна-
ходимо в лексичних значеннях не лише слів з найвищим й середнім ступенем полісемії, 
а й моносемантичних аксіономенів. Їхнє розташування в матриці надає їм великих мож-
ливостей для встановлення взаємозв’язків між словами у межах ціннісних картин світу 
двох народів.

Перспективи подальших розвідок ми вбачаємо в поглибленому вивченні ціннісних 
парадигм українського, англійського та французького мовних соціумів, досліджуючи ба-
гатозначну та моносемічну структуру аксіономенів.
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ТИПОЛОГИЯ СЕМ КОМБИНИРОВАННОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ В 
СИСТЕМЕ УКРАИНСКИХ И АНГЛИЙСКИХ АКСИОНОМЕНОВ

В статье анализируются разновидности генерализированных сем комбинированной 
функциональности в семантической структуре украинских и английских аксиономенов 
разной степени полисемии, выступающими ценностно-обусловленными реестровыми 
единицами лексикографических источников толкования. 

Ключевые слова: аксиономен, лексическое значение, генерализированная сема ком-
бинированной функциональности, семантический анализ.

Soroka T.V., Ph.D (Linguistics)
State university of Humanities, Izmail, Ukraine

TYPOLOGY OF GENERALIZED SEMES OF COMBINED FUNCTIONING 
IN THE SYSTEM OF UKRAINIAN AND ENGLISH AXIONOMENS

The purpose of the article is to research generalized semes of combined functioning picked 
out from lexical meanings of the Ukrainian and English axionomens. The object of this study is 
the semantic structure of English axionomens which are qualifi ed as determined linguistic units 
denoting values taken from the lexicographical interpretative sources. The defi nite generalized 
semes of combined functioning in both languages are separately revealed in lexical meanings 
of either polysemantic or monosemantic axionomens. The practical value of the research is to 
use the results for fundamental studies of all lexico-semantic sub-systems of value paradigms 
of the Ukrainian, English and French language societies.

Key words: axionomen, lexical meaning, generalized seme of combined functioning, se-
mantic analysis.
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ПРИЧИНОВО-НАСЛІДКОВІ ВІДНОШЕННЯ МІЖ СУБ’ЄКТОМ ТА 
ПРЕДИКАТОМ ІМЕННОЇ ФОРМИ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

У статті розглядається сутність понять каузація, каузальність та каузатив-
ність. Реалізовано системний аналіз іменних форм предикатів з причиновим значенням у 
структурно-семантичному аспекті. Представлено семантичну класифікацію вказаних 
одиниць.

Ключові слова: каузація, каузальність, каузативність, предикат, семантика. 

Категорія причиновості є однією з базових характеристик матерії, тобто всі відно-
шення, які виникають і реалізуються у об’єктивній дійсності, так або інакше детерміну-
ються причиново-наслідковими зв’язками. «Ніщо не може існувати без причини. Усе, що 
має початок, повинно мати причину» [1; 16].

Проблемами презентації каузального значення займались О.Х. Востоков, М.І. Греч, 
О.О. Шахматов, В.В. Виноградов, Л.І. Демченко, М.В. Мірченко, М.І. Степаненко, 
Н.М. Бурдаківська, Н.В. Кринська, Г.А. Валігура та інші.

Актуальність нашого дослідження зумовлюється недостатнім ступенем вивчен-
ня факторів, які детермінують вибір мовних засобів презентації каузальності в сучас-
ній українській мові, а також відсутністю єдиного підходу до семантичної класифікації 
предикатів іменної форми з аналізованою семантикою.

Під іменною формою предикатів розуміємо конструкції двочленної моделі, в якій 
один компонент презентується імпліцитно або експліцитно вираженою неповнозначною 
зв’язкою бути (її синонімом), а другий – будь-яким іменем або прислівником. Опорний 
компонент вербалізує основне лексичне значення.

Мета роботи – системний аналіз іменних форм предикатів з причиновим значенням 
та презентація семантичної класифікації аналізованих одиниць. 

Категорія каузальності, сформувавшись у лоні філософії, саме тому аналіз мовної 
основи категорії причиновості цілком базується на її логіко-філософському тлумачен-
ні. У філософії причиновість інтерпретують як «принцип, який стверджує, що не існує 
явища без причини; цей принцип стверджує необхідний зв’язок всього існуючого; він 
лежить у основі всього нашого знання…» [2; 210] або як «філософську категорію для 
позначення необхідності генетичного зв’язку між явищами, з яких одне (наз. причиною) 
зумовлює ін. (наз. наслідком або дією)» [3; 383-384]. Таким чином, у філософії аналізо-
ване поняття представляється як узагальнена об’єктивність, що являє собою особливий 
тип смислових відношень, які існують між рядом реальних об’єктів. Не існує жодного 
явища, яке б виникло або зникло поза цією категорією.

Близьким до філософського визначення є тлумачення каузальності у логіці. Вона ін-
терпретується як «одна з форм загального взаємозв’язку явищ об’єктивного світу. Під 
причиною розуміють явище, так пов’язане з іншим явищем, яке називається наслідком, 
що його виникнення неминуче тягне за собою виникнення наслідку та знищення його 
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тягне за собою знищення наслідку» [4; 479]. Цей зв’язок виявляється нерозривним та 
постійним, властивий всім явищам та процесам об’єктивної дійсності. 

Перш ніж перейти до з’ясування категорії каузальності у лінгвістиці, підкреслимо, 
що поняття каузація, каузальність та каузативність не є тотожними, хоча їх поєднує бага-
то спільних ознак. З’ясуємо аналізовані категорії.

Г.А. Валігура під каузацією розуміє «вираження причинно-наслідкових відношень, 
у яких вплив одного суб’єкта чи події викликає дію, стан, зміну якості іншого суб’єкта. 
Будь-яка каузація передбачає перехід від початкового стану до нового, тобто передбачає 
зміну цього вихідного стану» [5; 12].

Д.В. Кононова інтерпретує каузацію як різновид мисленнєво-мовленєвої дії, яка 
здатна презентувати соціо-та психолінгвістичну специфіку і трансформувати картину 
світу комунікантів [6; 15].

Т.А. Ященко тлумачить аналізоване поняття як релятивну мегакатегорію, що вира-
жає генетичні зв’язки у об’єктивній дійсності та мові. Підкреслимо, що автор включає до 
її складу також категорії допусту, мети, наслідку, причини та умови [7; 3].

Каузативність, на думку А.П. Комарова, «відображає лише один із способів спричи-
нення, а саме через присилення» [8; 57]. 

Мовна інтерпретація категорії каузальності майже не виходить за межі її логіко-фі-
лософського тлумачення, тобто аналізується як категорія для презентації «необхідного 
зв’язку явищ матеріального світу, з яких одні (причини) зумовлюють інші (наслідки)» 
[9; 98]. Так, М.І. Степаненко пропонує під причиною розуміти «реальну подію, яка від-
булася або відбувалася в об’єктивній дійсності, але обов’язково передувала іншій події, 
була мотивом, підставою, приводом породження її» [10; 156].

Таким чином, категорії каузація, каузальність та каузативність розрізняються за 
об’ємом свого змісту. У нашій роботі ми будемо апелювати терміном каузальність на 
позначення всіх причиново-наслідкових відношень об’єктивної дійсності, вираженої 
іменними формами предикатів.

У «Лінгвістичному словнику» Д.І. Ганич інтерпретує термін каузальний як такий, 
що «виражає причинову залежність чи пов’язаний з вираження такої залежності; що має 
значення причини, яке виражене сполучниками чи їх фразеологічними еквівалентами» 
[11; 103]. Підкреслимо, що на морфологічному рівні мовної системи аналізована кате-
горія презентується не тільки сполучниками (тому що, через те що, завдяки тому що, 
внаслідок того що, бо, оскільки, позаяк тощо), а й субстантивами (Тереза Калькутська 
увійшла в історію своїм милосердям), прислівниками (згарячу, спересердя, спрожогу 
тощо) На синтаксичному рівні – прийменниково-відмінковими конструкціями (від + ро-
довий відмінок, через + знахідний відмінок, за + знахідний відмінок, завдяки + давальний 
відмінок тощо), відокремленими обставинами, вираженими дієприслівниковими зворо-
тами (Переїжджаючи з одного міста до іншого, вона так ні з ким і не подружилася), та 
складнопідрядними реченнями з підрядними причини (Люблю синів землі своєї, бо й я 
землі своєї син (В. Сосюра)).

Серед основних ознак причиново-наслідкового зв’язку Н.В. Кринська називає: ча-
сову послідовність; причина – процес взаємодії; наслідок – її кінцевий результат [12; 9].

Комунікативна природа структури речення зумовлює розмаїття семантичних відтин-
ків каузального значення, вираженого предикатами причинової семантики.
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Найбільшим ступенем узагальненості характеризується підхід Н.М. Бурдаківської, 
яка пропонує виділяти внутрішню та зовнішню каузацію [13; 16]. Її позицію поділяє і 
М.І. Степаненко [14; 5-6]. 

В.Л. Мединська та Н.І. Штикало пропонують виділяти неускладнені (чисті), запере-
чні, позитивні, уявні, додаткові причини як реалізацію будь-якої дії, причину-мотивацію 
умовиводів та ослаблену причину [15; 8-9], [16; 8-9]. Підкреслимо, що неускладнена або 
чиста причина виступає в ролі семантичного інваріанта, а всі інші семантичні різновиди 
дефініціюються як її семантичні варіанти.

М.В. Мірченко у семантичній структурі каузальності виділяє грамему загальної при-
чини, причини-походження явища, причину-відплати, причини-перешкоди, сприятливої 
причини, результативної причини, причини-взаємозв’язку, імперативної причини, при-
чини-приводу, причини-обґрунтування [17; 138].

В.І. Кононенко серед грамем каузальної семантики розрізняє такі їх модифікації: 
причину-генезис явища, причину-перешкоду, причину-покарання, причину-результат, 
причину-мотив, причину-обґрунтування, причину-похвалу, причину-імперативність [18; 
288-289]. Серед семантико-синтаксичних варіантів предикації на базі каузаторів вчений 
пропонує визначати причину дії суб’єкта (каузатора), причину емоційного стану суб’єкта 
(каузатора), причину поведінки суб’єкта (каузатора), причину поведінки суб’єкта (кауза-
тора) в природній сфері, причину внутрішнього каузатора, причину зовнішнього кауза-
тора [18; 287].

Дослідження обраної тематики показало, що проблема структурно-семантичної 
класифікації предикатів з каузальним значенням іменної форми вираження розроблена 
недостатньо. Представлені класифікації в основному ґрунтуються на двоскладних ді-
єслівних конструкціях, де причинові компоненти виступають у функції поширювачів 
дієслівного предиката або детермінатів всієї синтаксичної конструкції. Іменні форми з 
семантикою причиновості лишаються поза увагою лінгвістів.

Аналіз виявленого ілюстративного матеріалу дозволив виділити такі семантичні від-
тінки у предикатів іменної форми вираження з семантикою каузальності:

І. Причина-джерело. Предикати з цією конотацією презентують причину, яка висту-
пає вихідним пунктом, поштовхом для виникнення/трансформації станів, характеристик 
або інших наслідків, виражених суб’єктом. Предикати з цією конотацією можна умовно 
поділити на предикати зі значенням внутрішньої причини-джерела, яка зумовлюється 
самим суб’єктом, його станом або внутрішніми характеристиками (Смерть – від туги. 
Сльози – від радості) та предикати зі значенням зовнішньої причини-джерела, яке де-
терміноване зовнішніми чинниками: явищами природи або іншими об’єктами дійсності 
(Рани – від куль. Калюжі – від дощу).

Цей семантичний підтип найчастіше презентується прийменниково-відмінковими 
сполуками: 

від (од), з (зі, із) + родовий відмінок імені: Ейфорія – від усвідомлення перемоги. 
Від подиху вітру – гомін степів. Від побаченого та почутого – шок; Сльози – зі страху 
розлуки; З жарту буде біда. З дурних забав – завжди сльози.

через + знахідний відмінок імені: Більшість помилок – через незібраність. Нещас-
тя її було через небувалу вроду. Біль у боці – через швидку ходу.
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Рідше аналізовану семантику виражають прийменниково-іменникові сполуки під 
дією + родовий відмінок імені (Злочин – під дією алкоголю).

Слід підкреслити, що предикати з семантикою зовнішньої причини-джерела презен-
туються прийменниково-субстантивними сполуками, в яких субстантив має абстрактне 
значення. Предикати з семантикою внутрішньої причини-джерела виражаються при-
йменниково-субстантивними сполуками, в яких субстантив має конкретне значення. 

Рідше семантика причини-джерела представлена прислівниками (Бійка – сп’яну) та 
конструкціями типу: від виду + родовий відмінок імені (Від виду крові – шок. Від виду 
покійників – жах). 

ІІ. Причина-мотив. Предикати з цією конотацією виражають мотив, психологічно 
цілеспрямовану та усвідомлену вмотивованість до дії. У функції опорного компонента 
предикатів із вказаною конотацією продуктивно функціонують субстантиви із семанти-
кою станів, почуттів або внутрішніх характеристик типу гнів, ревнощі, пристрасть тощо 
(Подвиг – із патріотизму). Підкреслимо, що характерною ознакою предикатів цього се-
мантичного підтипу є більший ступінь експресивності та інтенсивності вираження при-
чини, порівняно із предикатами, що представляють причину-джерело.

Предикати цього семантичного підтипу найчастіше презентується прийменниково-
відмінковими сполуками, рідше – прислівниками: 

з + родовий відмінок імені: Помста – з почуття справедливості. Самопожертва – 
з безмежної любові до людей;

через + знахідний відмінок: А все через жадність та ненажерливість людську 
(Панас Мирний).

прислівники: Звинувачення – зозла.
ІІІ. Причина-перешкода. Предикати з аналізованою конотацією презентують кауза-

тор, який виступає у функції перешкоди, що гальмує або унеможливлює реалізацію дії, 
процесу, явища, презентованого суб’єктом.

Предикати причини-перешкоди презентуються прийменниково-відмінковими кон-
струкціями: 

через + знахідний відмінок імені: Через брак часу – несвоєчасна здача проекту. 
Через невміння планувати свій час – запізнення;

за + орудний відмінок імені: За турботами та повсякденними клопотами – не-
здатність бачити прекрасне. За відсутністю достатніх доказів – припинення кримі-
нальної справи. 

ІV. Причина-стимул. Предикати цього семантичного підтипу презентують причину, 
яка виступає у функції каталізатора, що прискорює реалізацію дії, процесу, явища, пре-
зентованого суб’єктом.

Нерідко у функції опорного компонента виступають сполуки: під впливом, під тис-
ком + родовий відмінок імені: Вибір професії – під впливом батьків; Під тиском – ви-
знання у злочині. 

V. Причина-генетичний зв’язок. Предикати цього семантичного підтипу презенту-
ють причину, яка зумовлює стан або внутрішню характеристику, виражену суб’єктом, на 
базі генетичної зумовленості. 
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Предикати з аналізованою конотацією представляються прийменниково-відмінко-
вою конструкцією від + родовий відмінок імені: Характер – від батька. Вміння смачно 
готувати – від бабусі; рідше – субстантивами: Алкоголізм – це генетика. 

VІ. Причина-відплата. Предикати іменної форми з семантикою причини-відплати 
презентують позитивні (За хліб, за сіль – вдячність і низький уклін. За мужність в бою – 
медаль) або негативні якості, дії або вчинки, що виконують функцію причини, відплати 
за які виражає суб’єкт (Страждання – за невміння тримати язик за зубами. Арешт – за 
хабарництво).

У нашій вибірці аналізований відтінок каузального значення представлено приймен-
никово-відмінковою конструкцією за + знахідний відмінок імені: За зраду країні та 
мародерство – розстріл. За подвиг – вічна слава.

VІІ. Причина-привід. Ці предикати презентують явище, подію, стан, які виступа-
ють у функції нагоди. Засобом вираження іменних форм предикатів є прийменниково-
відмінкові конструкції типу: з приводу, з нагоди + родовий відмінок імені: З приводу 
річниці Т.Г. Шевченка – свято; З нагоди приїзду батьків – бенкет. З нагоди 25-ї річниці 
незалежності України – урочисті заходи;

в (у) силу + родовий відмінок субстантиву: У силу нових обставин – арешт. У силу 
переконливих доказів – визнання провини. 

Рідше семантика причини-приводу представлена прислівниками: Помилки – спро-
соння. Вбивство знічев’я (В. Юхименко).

Характерною рисою предикатів аналізованого семантичного класу є здатність пре-
зентувати тільки зовнішню каузацію. 

VIII. Причина-засіб реалізації. Предикати представленого семантичного підтипу 
виражають причину, яка по суті своїй є шляхом або засобом реалізації наслідку, презен-
тованого суб’єктом. Засобом вираження найчастіше виступають прийменниково-імен-
никові сполуки:

через + знахідний відмінок імені: Безсмертя – через подвиг. Через добрі вчинки – 
спасіння душі;

завдяки + давальний відмінок імені: Перемога – завдяки мужності;
рідше – адвербіально-субстантивними сполуками: Згода – шляхом довгих умов-

лянь.
IХ. Причина-взаємозумовленість. Такі предикати вербалізують причину, яка ви-

ступає результатом взаємодії об’єктів оточуючої дійсності. Результат цієї взаємодії екс-
плікується суб’єктом як наслідок вказаної причини.

Найчастіше аналізована семантика виражається прийменниково-відмінковою сполу-
кою у зв’язку з + орудний відмінок імені: У зв’язку з переїздом – клопоти. У зв’язку з 
проблемами – нервовий зрив.

Х. Причина-причетність. Предикати з аналізованою конотацією вербалізують при-
чину, що зумовлюється каузатором-особою, яка безпосередньо детермінує стани, про-
цеси або явища, презентовані суб’єктом. Засоби вираження:

від, за допомогою + родовий відмінок імені: Страх ваш від лукавого; За допомогою 
спонсорів – будівництво нової лікарні;

через + знахідний відмінок: Вся біганина – через Оленку. Все, що я роблю зараз, 
тільки через тебе. Всі неприємності – через цього невдаху;
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завдяки + давальний відмінок імені: Завдяки Оксані Дмитрівні – чистота і по-
рядок. Завдяки матері – щасливе дитинство.

Засобом вираження є іменники з конкретним значенням, власні назви та особові за-
йменники.

ХІ. Причина-результат. Предикати вказаної семантики представляють причину, яка 
представляється як тривалий процес або його логічне завершення, що детермінує наслі-
док, презентований суб’єктом.

Продуктивним засобом вираження виступають прийменниково-іменникові кон-
струкції внаслідок (як наслідок), у результаті (як результат) + родовий відмінок іме-
ні: Внаслідок успішних слідчих дій – розкриття злочину. Як наслідок воїн – зростання 
смертності серед дітей. У результаті недовіри – постійні сварки. У результаті трав-
ми – порушення мовлення. 

Слід підкреслити, що предикати виражені лексемами типу результат, привід, причи-
на, мотив презентують семантику входження до класу предметів, а не каузальне значен-
ня. У аналізованих синтаксичних одиницях значення причини представлено суб’єктом, 
а предикати вербалізують клас об’єктів дійсності, до якого входить суб’єкт: Успіхи сина 
були причиною моєї радості. Сніг у квітні – чудовий привід для фотосесії. Розчарування 
у житті – причина самогубства. Таким чином, предикат має подвійне навантаження: 
з одного боку, він презентує семантику включення до класу об’єктів, а з іншого боку, є 
наслідком причини, відображеної в суб’єкті. 

Презентація причини в конструкціях іменного типу досить різноманітна: причина-
джерело, причина-мотив, причина-перешкода, причина-засіб реалізації тощо. Найпро-
дуктивнішими у мовленні є конструкції, що відбивають причину-джерело, причину-ре-
зультат та причину-привід. Така частотність детермінується комунікативними установ-
ками, які ставляться перед висловлюванням.

Результат дослідження показав, що домінантним серед засобів вираження іменних 
форм предикатів із значенням каузальності є прийменниково-іменні сполуки, які висту-
пають основними вербалізаторами їхніх семантичних відтінків. Іменні форми предика-
тів з каузальним значенням сформувався на базі перерозкладу дієслівно-іменних кон-
струкцій і є наслідком трансформації їх первинних обставинних значень і функцій. 

Найчастотнішими виявилися конструкції з опущеною неповнозначною дієслівною 
зв’язкою бути. Аналізуючи парадигму предикатів іменної форми вираження з каузаль-
ною семантикою слід підкреслити, що форма наказового способу для них є нетиповою.

Таким чином, до речень з причиново-наслідковим значенням відносимо синтаксичні 
одиниці, в яких суб’єкт презентує наслідок, можливий лише за умови реалізації причини, 
що вербалізується предикатом. Так реалізується відображення відношення об’єктивної 
дійсності засобами мови. 

Розгалужена система семантичних відтінків предикатів з каузальним значенням де-
термінує широкий спектр їх вербалізації. Найчастіше семантика причини презентується 
прийменниково-відмінковими конструкціями, рідше субстантивними та прислівниками.

Перспективу подальших досліджень бачимо у розробці єдиної комплексної класифі-
кації іменних предикатів з аналізованим значенням, а також у більш глибокому аналізі 
каузальних відношень у структурі простого речення.
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И ПРЕДИКАТОМ ИМЕННОЙ ФОРМЫ В СОВРЕМЕННОМ 

УКРАИНСКОМ ЯЗЫКЕ
В статье рассматривается сущность понятий каузация, каузальность и каузатив-

ность. Реализован системный анализ именных форм предикатов с причинным значени-
ем в структурно-семантическом аспекте. Представлена семантическая классификация 
указанных единиц.
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CAUSAL AND INVESTIGATIVE RELATIONS BETWEEN THE SUBJECT 
AND PREDICATE OF THE NOMINAL FORM IN THE MODERN UKRAINIAN 

LANGUAGE
The article deals with the essence of the concepts of causation and causative. The system 

analysis of nominal forms of predicates with causal value in the structural and semantic aspect 
is realized. The semantic classifi cation of these units is also presented.
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да Шота Руставели [номер гранта: DI – 2016-32] «Речь грузинских евреев в Израиле»

К ВОПРОСУ О СТАТУСАХ ГРУЗИНСКОГО И ЕВРЕЙСКОГО ЯЗЫКОВ У 
ГРУЗИНСКИХ ЕВРЕЕВ

Функции грузинского языка и иврита у грузинских евреев зависят от расселения ев-
реев, их возраста и социального положения. В Грузии разговорным языком евреев являл-
ся грузинский язык, употребление которого отличалось в зависимости от ситуаций. 
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Евреи, получившие русское образование, были билингвами. После возвращения в Израиль 
для большинства евреев старшего поколения родным языком по-прежнему остался гру-
зинский. Что касается среднего поколения, его представители являются, в основном, 
билингвами: знают грузинский и иврит или же русский и иврит. Для младшего же по-
коления родным языком является иврит.

Ключевые слова: евреи, билингвы, иврит, грузинский язык, расселение, социальное 
положение.

Евреи имеют в Грузии многовековую историю. Об их миграциях высказано не одно 
соображение [1; 2; 3; 4; 5 и др.]. 

Исходя из исторических источников, неизвестно, со знанием какого языка пришли 
евреи в Грузию. Евреи потеряли родину и рассеялись по многим уголкам мира. Весьма 
интересен вопрос, когда и при каких обстоятельствах утратили они родную речь. Для 
первого потока, то есть для изгнанных из Вавилона евреев, разговорным языком вполне 
мог быть еврейский. В исторических источниках указано, что контакт Святой Нино с 
мцхетскими евреями был облегчен тем, что она разговаривала с ними на еврейском язы-
ке. Однако данный вопрос требует исследования, поскольку евреи более поздней волны 
могли и не знать еврейского, так как повсеместно известно, что, несмотря на то что евреи 
во время молитвы пользовались еврейским языком, в самой Палестине к началу перво-
го века еврейский уже не был разговорным языком, его заменил арамейский вследствие 
того, что арамейский в регионе превратился в, так сказать, lingva fransa.

К сожалению, статистическое описание в Грузии никогда не применялось с целью 
лингвистического описания. Поэтому нам неизвестно, сколько все-таки евреев знали 
иврит, который был для них родным языком, первым языком и т.д. Из материалов, за-
писанных Т.Ломтадзе в рамках проекта «Социолингвистическая ситуация в современ-
ной Грузии», выясняется, что среди 10 опрошенных евреев только один считает, что его 
родной язык – иврит, хотя он этого языка и не знал. Остальные родным языком называ-
ли грузинский язык. Следует отметить, что этими респондентами в большинстве своем 
были представители среднего и старшего поколения, которые уточняли, что во времена 
Советского Союза им запрещалось изучение иврита, были закрыты ешивы (еврейские 
школы). Факт, что и до советского периода еврейский язык знали очень немногие. Его 
изучали в основном раввины, хахмы или члены их семьи, хотя мы не знаем, какой же 
язык считали они в таком случае родным [7:121]. 

З.Чичинадзе, говоря о кутаисских евреях 20-го века, отмечал: «Их язык – грузин-
ский... Молятся они на еврейском языке, проповедь же произносится повсеместно на 
грузинском языке» [2:64]. В языковом отношении они явно отличались от грузин. В их 
речи отпечатывались географические и социальные отличия, однако существовали и об-
щие языковые признаки, свойственные речи евреев, благодаря которым они с языковой 
точки зрения в известной степени отгораживались от остального населения Грузии. Это 
можно даже считать особым признаком, так как на протяжении веков евреям удавалось 
отмежеваться от других вновь с помощью грузинских лингвистических показателей. 
«Народ прекрасно знал, что речь евреев отличалась от общегрузинского, однако – чем 
и почему – это и по сей день не выяснено надлежащим образом, поскольку изучению 
данной речи в свое время не уделялось серьезного внимания» [8:173]. В Грузии для 



187

обозначения такой разновидности речи распространились термины: наш, израильский, 
урийский, киврский. Более конкретную форму она имела в Кутаиси, где «надуличный, 
или шаумянский» говор обозначал речь, характерную для евреев более низкого соци-
ального слоя [9; 10; 3]. Можно сказать, что одним из основных признаков идентичности 
евреев, наряду с верой и обычаями, являлся язык [11: 21]. 

Взаимосвязи между языком и идентичностью, т.е. изучение психологических кон-
текстов функционирования языка особенно важно при языковом исследовании еврей-
ских диаспор, поскольку дается возможность провести границу между коммуникатив-
ными и символическими аспектами языка. Еврейское, которое утратило большую часть 
своей коммуникативной ценности, в определенной степени сохраняло символическую 
ценность в Грузии на протяжении столетий. Как указывает Эдвардс, несмотря на то, 
существует или нет связь между коммуникативными и символическими функциями, 
именно символический заряд превращает его в важнейший компонент индивидуальной 
и групповой идентичности [12: 4].

Для живущих в Грузии евреев, так же как и для разбросанных по всему миру множе-
ства еврейских диаспор, главным признаком идентичности являлась религия. Религиоз-
ная идентичность была переплетена с языковым аспектом, так как сохранившиеся имен-
но в молитвах евреизмы являлись для них главным признаком языковой идентичности.

Речь евреев в Грузии в соответствии с ситуациями была различной. Например, 
1) при официальном общении представители высшего социального слоя могли исполь-
зовать литературный грузинский язык; 2) в каждодневном общении речь грузинских ев-
реев основывалась на том диалекте грузинского языка, в какой местности они жили, 
но полностью не совпадала с ним, поскольку налицо были и характерные для евреев 
специфические явления; 3) при общении друг с другом на религиозные или связанные 
с традициями темы евреи могли пользоваться смешанной грузино-еврейской речью, 
где большинство слов были еврейские, грамматические же маркеры – грузинские. Со 
второй половины 20-го века евреи начинают заботиться об образовании своих детей. 
Знание русского языка – обязательное условие с точки зрения карьеры, указывает на об-
разованность. Кроме того, что русский язык социально престижен, в России было легче 
устроиться в высшее учебное заведение. Одна часть евреев начинает и в семьях говорить 
по-русски; эти евреи становятся билингвами. 

Спольский отмечает, что часто изучение социальной жизни языка слишком уж ори-
ентировано на язык. Любое исследование языка, которое учитывает только язык, ограни-
ченно и страдает недостатками, поскольку для него характерна весьма узкая перспектива 
исследования. На сегодняшний день актуальным является создание более широкой кар-
тины; важным, но не единственным элементом является язык [14: 9].

В Грузии евреи создавали социально обособленные группы. Социальные факторы у 
евреев зачастую являлись определяющими для национальных различий. Здесь следует 
учитывать возрастные, профессиональные и религиозные аспекты. И.Паписмедов в сво-
ей монографии «К истории евреев Грузии» пишет, что на протяжении долгого времени 
евреи, занимающиеся торговлей, выработали свой условный, торгово-тайный язык [15: 
69]. Эти еврейские жаргонизмы не что иное, как огрузинившиеся еврейские слова, ко-
торые являются достаточно древними и известны даже из библейских текстов [16:30]. 
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Итак, в течение 26 веков для живущих в Грузии евреев родной язык был грузинский. 
Со второй половины 20-го века евреи начинают массово получать образование. Посколь-
ку в этот период в Грузии русский язык имел доминантный неофициальный статус, евреи 
получали основное образование также в русских школах. Поэтому появились евреи-би-
лингвы. 

После окончания Второй мировой войны верующие евреи (датимы, хахмы) начина-
ют вновь тайно изучать иврит, обучают этому языку членов семьи и пытаются получить 
право возвращения на родину. В конце Пасхальной Агады каждый еврей с надеждой 
произносил: “... הנשב םילשוריב האבה, (be Shana haba’a biruShalaim…)”, что в переводе озна-
чает: «В будущем году – в Иерусалиме» [18: 13].

14 мая 1948 года, после объявления Израиля независимым государством перед репа-
триантами были открыты все пути и дороги на Израиль, о чем официально было заявле-
но в Декларации. Язык, который на протяжении 18 веков считался только лишь книжным 
языком, в 20-ом веке стал официальным языком государства Израиль и превратился в 
средство каждодневной коммуникации еврейского народа. Идея возрождения еврейско-
го языка являлась неразрывной частью идеологии сионизма [19: 45], согласно которому 
стало необходимо разорвать всякие связи с языками стран диаспоры, на которых евреи 
общались до возвращения в Израиль. Девиз первого президента Израиля Хаима Вейцма-
на гласил: «Следует изменить все те ценности, которые евреи изучили под влиянием чу-
жих культур» [20: 11]. Действительно, под этим углом в стране был проведен целый ряд 
мероприятий. Утверждение иврита в Израиле сопровождалось большими трудностями. 
Протекала т.н. «война языков», и часто надо было даже принимать крайние меры. После 
провозглашения Израильского государства отношение к языкам смягчилось [18]. Самая 
большая заслуга в возрождении еврейского языка принадлежит Элиэзеру Бену-Йехуде, 
который является вдохновителем беспрецедентного процесса оживления языка. Он не-
устанно работал над модернизацией еврейского языка [18].

В 70-х годах прошлого столетия, а позднее, в независимой Грузии, когда полити-
ко-социально-экономические проблемы стали каждодневными, евреи начали изучение 
иврита, и большинство их вернулось на историческую родину. 

После возвращения в Израиль грузинские евреи начали интенсивно изучать иврит. 
Хотя с точки зрения владения этим языком, евреи, переселившиеся в Израиль в 70-х и 
90-годах, существенно отличаются друг от друга. Так называемые семидесятники не 
смогли в полной мере овладеть еврейским языком. Поэтому для большинства евреев 
старшего поколения родным языком по-прежнему остался грузинский язык. Что каса-
ется среднего поколения, его представители являются, в основном, билингвами: знают 
грузинский и иврит или же русский и иврит. Для младшего же поколения родным язы-
ком является иврит, хотя большинство, особенно воспитанное дедушками и бабуш-
ками, знает и грузинский язык, поэтому семейным языком в Израиле вновь остается 
грузинский язык. 

Таким образом, функции грузинского языка и иврита зависят от расселения евреев, 
их возраста и социальной принадлежности. 
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ДО ПИТАННЯ ПРО СТАТУС ГРУЗИНСЬКОЇ І ЄВРЕЙСЬКОЇ МОВ 
У ГРУЗИНСЬКИХ ЄВРЕЇВ

Функції грузинської мови і іврита у грузинських євреїв залежать від розселення єв-
реїв, їхнього віку і соціального становища. В Грузії розмовною мовою євреїв є грузинська 
мова, вживання якої відрізнялося в залежності від ситуації. Євреї, що отримали росій-
ську освіту, були білінгвами. Після повернення до Ізраїля, для більшості євреїв старшого 
покоління рідної мовою все ще залишалася грузинська. Що ж стосується середнього 
покоління, його представники є, в основному, білінгвами: знають грузинську та іврит чи 
ж російську й іврит. Для молодшого покоління рідною мовою є іврит.

Ключові слова: євреї, білінгви, іврит, грузинська мова, розселення, соціальне стано-
вище. 
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ON THE STATUS OF THE GEORGIAN AND HEBREW LANGUAGES   FOR 
GEORGIAN JEWS

Functions of the Georgian and Ivrit/Hebrew languages in the speech of the Georgian Jews 
depends on their residence, age and social status. In Georgia the language of the Jews was 
Georgian that was used differently in different situations. The Jews with Russian education 
were bilingual. After returning to Israel, the majority of the older generation Jews retained 
Georgian as their native language. As for the middle-aged generation, they are mostly bilin-
gual – they speak Georgian and Hebrew, or Russian and Hebrew. For the younger generation, 
the native language is Hebrew.

Key words: Jews, Bilingual, Hebrew, Georgian, residence, social status.
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ ГРУППА ГЛАГОЛОВ СО ЗНАЧЕНИЕМ 
ЧУВСТВ КРЫМСКОТАТАРСКОГО ЯЗЫКА

В статье рассматривается лексико-семантическая группа глаголов со значением 
чувств в крымскотатарском языке. Классификация даётся по семантическому, сти-
листическому и структурному признаку. Описываются семантико-парадигматические 
отношения лексико-семантической группы глаголов со значением чувств.

Ключевые слова: лексико-семантическая группа, чувства, семантика, стилистика, 
структура, глаголы чувств, крымскотатарский язык. 

 
Одним из актуальных аспектов в исследовании лексики является изучение лекси-

ческих единиц как элементов системы. В центре подобных исследований должно нахо-
диться слово, так как оно «представляет собой особый микромир, в котором отражается 
какой-то кусочек реальной действительности» [3, с. 3-4].

Целью статьи является исследование лексико-семантической группы глаголов со зна-
чение чувств с семантической, стилистической и структурной позиции.

Глагольная лексика как системная группировка языка в последнее время привлекает 
внимание исследователей во всех разноструктурных языках. Понятие лексико-семанти-
ческая группа (далее – ЛСГ) в работах лингвистов сводится к тому, что это – совокуп-
ность слов, относящихся к одной части речи, объединённых внутриязыковыми связями 
на основе взаимообусловленных и взаимосвязанных элементов значения.

К числу работ, посвященных описанию отдельных лексико-семантических групп 
тюркских глаголов, относятся исследования Э.В.Севортяна, Э.Р. Тенишева, А.А. Юлда-
шева, Н.З. Гаджиевой и А.А .Кокляновой, В.Ф. Вещиловой, С. Арназарова, Г.К. Кулие-
ва, И. Кучкартаева, М.В. Зайнуллина, Ф.А. Ганиева, Д.Г. Тумашевой, К.Ш. Хусаинова, 
М. Оразова, С.А. Рзаева, К. Халикова, М .Ваганова, К. Рахманбердыева, А.А. Цалкала-
манидзе и др. Начало семантической классификации тюркских глаголов было положено 
Н.К. Дмитриевым. 

В тюркских языках, хотя и имеется немалый опыт исследования глагольных систем, 
глаголы со значением чувств в крымскотатарском языке не были объектом специального 
системного исследования.

Вся жизнь людей состоит из определённых чувств и эмоций. В крымскотатарском 
языке глагол дуй ʽчувствуйʼ, дуймакъ ʽчувствовать, почувствоватьʼ образует суще-
ствительное дуйгъу ʽчувствоʼ. Глагол дуймакъ ʽчувствоватьʼ входит в синонимический 
ряд сезмек ʽчувствовать, почувствоватьʼ, ис этмек ʽчувствовать, почувствовать, 
ощутитьʼ и является самым распространённым среди глаголов чувства.

Лексема дуймакъ ʽчувствоватьʼ, ʽпочувствоватьʼ являясь многозначным показыва-
ет физическое или психологическое состояние человека. Например, физическое состоя-
ние человека: сувукъ ̔ холодʼ, ачлыкъ ̔ голодʼ, агъры ̔ больʼ (Ашкъазанымда агъры дуям ̔ Я 
чувствую боль в желудке ʼ) и т.д., и его психологическое состояние: къуванч ʽрадостьʼ, 
къасевет ʽволнениеʼ, гъурур ʽгордостьʼ, къоркъу ʽстрахʽ, (Бир дешетли къоркъу дуям ʽЯ 
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чувствую жуткий страхʼ) и т.д. В приведённых примерах показывается физическое и 
психологическое состояние человека. При выборке единиц нашей ЛСГ мы использовали 
второе (психологическое состояние человека) значение. 

В работе лексико-семантическая группа глаголов со значением чувств рассматри-
вается по трём признакам: семантическому, семантико-стилистическому, структурному.

По семантическому признаку ЛСГ глаголов со значением чувств, следуя исследо-
ванию М.Д. Чертыковой:«Глаголы со значением психической деятельности в хакасском 
языке» [5], можно поделить на следующие лексико-семантические подгруппы (далее 
ЛСП) 

1) ЛСП положительных чувств,
2) ЛСП отрицательных чувств, 
3) ЛСП нейтральных семантически не обозначенных чувств;
Лексемы, которые входят в ЛСП положительных чувств в крымскотатарском языке 

делятся на следующие микрогруппы:
– Глаголы со значением радости. Радость – это чувства сопровождающееся припод-

нятым настроением. В крымскотатарском языке данную подгруппу представляют следу-
ющие глаголы: къуванмакъ, севинмек, шенъленмек – радоваться.

– Глаголы со значением любви и доброжелательного отношения. Например, севмек – 
любить, ашыкъ олмакъ (севда олмакъ) – влюбиться, бегенмек – нравиться, аджымакъ – 
жалеть, эркелемек – нежить. 

– Глаголы со значением удовольствия и удовлетворения, положительное чувство, 
удовольствие, испытываемое оттого, что требования, желания или потребности удовлет-
ворены. Например, къанаатленмек, къанмакъ – удовлетвориться, сефа сюрьмек – ис-
пытывать удовольствие, кейф чатмакъ, кейфленмек – получать удовольствие.

– Глаголы со значение наслаждения. К таким глаголам в крымскотатарском языке 
относятся следующие лексемы: фераланмакъ, зевкъланмакъ, тавланмакъ. 

– Глагольные средства, выражающие значение желания (испытывать желание, хо-
теть). Например, арз этмек, истемек, авес этмек – желать.

Лексемы, которые входят в ЛСП отрицательных чувств в крымскотатарском языке 
делятся на следующие микрогруппы:

– Глаголы со значением злости. Глаголы злости обозначают возбуждённое пережи-
вание негативного, отрицательного чувства, вызванного различными причинами (ис-
пытывать, проявлять чувство гнева, неудовлетворения). Например, ачувланмакъ, ачувы 
чыкъмакъ, афакъанланмакъ, океленмек, – сердиться, злиться, чорланмакъ, гъадаплан-
макъ – возмущаться, кедерленмек – огорчаться. 

– Глаголы со значением обиды. Обида – несправедливо причиненное огорчение, 
оскорбление, а также вызванное этим чувство [4, с. 397]. В крымскотатарском языке от-
сутствует нейтральный глагол с прямым обозначением обиды, однако отмечается устой-
чивое словосочетание джаны агъыртмакъ , которое используется в значении обижаться. 
Глагол шишмек – пухнуть, опухать в крымскотатарском языке является многозначным 
и в лексико-семантическом варианте: дуться, надуться входит в данную микрогруппу.

– Глаголы со значением раздражения (вызванное чем-нибудь состояние досады, не-
довольства). Например, къозгъалмакъ – раздражаться, нефрет этмек, нефретленмек – 
ненавидеть, питать ненависть.
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– Глаголы со значением страха. Очень сильный испуг, сильная боязнь. Например, 
къоркъмакъ – бояться, сакъынмакъ – опасаться, тревожиться, настораживаться, 
къалтырамакъ – бояться, трепетать, (перен. бала устюнден къалтырай – дрожит за 
своего ребёнка).

– Глаголы со значением печали – это чувство грусти, скорби, состояние душевной го-
речи. Например, эфкярланмакъ – горевать, печалиться кедерленмек (кедерли олмакъ) – 
огорчаться.

– Глаголы со значением страдания. Страдание – это физическая или нравственная 
боль, мучение. Например, хорланмакъ, чекишмек, къыйналмакъ – мучиться, эзиет чек-
мек, азап чекмек, азапланмакъ, замет чекмек – страдать.

– Глаголы со значением зависти. Зависть – это чувство раздражения и досады, не-
приязни и враждебности, вызванное благополучием, успехом и превосходством другого 
человека. Например, пахылламакъ, сукъланмакъ – завидовать, куньлемек – ревновать.

– Глаголы со значением отрицательной эмоционально-этической оценки. Глаголы, 
которые входят в эту микрогруппу, как отмечал В.Ю. Апресян, обозначают «…все не-
приятные эмоции, которые экспериенсер может испытывать по поводу того, что он что-
то делает или сделал не так, – от чисто социального стеснения до глубоко этического 
раскаяния…» [1, с. 39-40]. Например, утанмакъ, чекинмек, ар этмек – стыдиться.

ЛСП нейтральных семантически не обозначенных чувств:
– Глаголы со значением удивления. Удивление – это чувство, возникающая при воз-

никновении неожиданной ситуации. Это реакция на отклонение от нормы. В крымскота-
тарском языке выражается такими лексемами: тааджипленмек, айран къалмакъ, айрет-
ленмек, шашмакъ – удивляться, изумляться;

– Глаголы со значением беспокойства и волнения. Беспокойство – тревожное состоя-
ние человека (тревога, переживание, страх, волнение, опасение) вызванное нарушением 
покоя. Например, къасеветленмек, къайгъырмакъ, бусунмакъ – переживать, беспоко-
иться.

По семантико-стилистическому признаку ЛСГ глаголов со значением чувств 
можно объединить в такие группы:

 – слова торжественные, высокие (ашыкъ олмакъ, севда олмакъ – влюбиться, къайгъ-
ырмакъ, фераланмакъ – наслаждаться);

 – сниженные шутливые (шишмек – дуться, пахылламакъ – завидовать, шашмакъ – 
удивиться, къозгъалмакъ – раздражаться)

 – стилистически нейтральные (севмек – любить, ачувланмакъ – гневаться, нефрет 
этмек – ненавидеть, къасеветленмек – переживать). В основе такой классификации 
лежат лингвостилистические признаки слова.

Следовательно, рассмотрев ЛСГ глаголов со значением чувств можно обозначить, 
что слова, которые не имеют ориентированной функционально-стилевой закреплённо-
сти относятся к межстилевой лексике. В крымскотатарском языке такая лексика состав-
ляет основу словарного запаса языка, например, севмек – любить, ачувланмакъ – гне-
ваться, къасеветленмек – переживать, къоркъмакъ – бояться, нефрет этмек – нена-
видеть и др.

В оценочно-экспрессивном плане межстилевая лексика вне контекстуального упо-
требления считается стилистически нейтральной, или немаркированной. (Ее называют 
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также лексикой с «нулевой, функционально-стилевой» и с «нулевой, эмоционально-экс-
прессивной» окраской [2, с 77].

Необходимо отметить, слова одного синонимического ряда могут состоять из разных 
стилистических пластов. Например, тааджипленмек (стилистически нейтральная), ай-
ретленмек, айран олмакъ (книжная), шашмакъ (разговорно-обиходная); фераланмакъ, 
зевкъланмакъ (стилистически нейтральная), тавланмакъ (книжная), зевкъ сюрьмек, 
сефа сюрьмек (разговорно-обиходная).

В ЛСГ глаголов со значение чувств встречается, и пассивная лексика которая в со-
временном крымскотатарском языке устарела, однако используется в литературно-худо-
жественном стиле, например, ашыкъ олмакъ – влюбиться, ар этмек – стыдиться.

По структурному признаку ЛСГ глаголов со значением чувств можно разделить на 
две группы: непроизводные и производные.

Глаголы, которые не образованы от какого-либо другого однокоренного слова, т.е. 
основа таких слов непроизводная, например, сев(мек) – любить, аджы(макъ) – жалеть, 
шаш(макъ) – удивляться, къокъ(макъ) – бояться.

Производные глаголы образуются от других частей речи двумя способами: суффик-
сальным (например, къыйн+ал+макъ, кунь+ле+мек, пахыл+ла+макъ, айрет+лен+мек, 
зевкъ+лан+макъ и др.) и аналитическим (например, замет чекмек, арз этмек, авес эт-
мек, кейф чатмакъ, ачувы чыкъмакъ, сефа сюрьмек, авес этмек). 

Глаголы чувств могут быть однозначными и многозначными.
Однозначные глаголы, такие как, например, ачувланмакъ – гневаться (испытывать, 

проявлять чувство гнева, неудовлетворения, сильно сердиться); тааджипленмек – удив-
ляться (приходить в удивление, изумляться поражаться).

Многозначные глаголы чувств неоднородны по своей структуре и экспрессивной 
окрашенности. Например, къалтырамакъ – дрожать 1) Сотрясаться от частых и ко-
ротких колебательных движений, трястись, испытывать дрожь (сувукътан къалтырай – 
дрожит от холода); 2) бояться, трепетать, (перен. бала устюнден къалтырамакъ – дро-
жать за своего ребёнка); Шишмек – опухать 1) Пухнуть, отекать (аякълары шише – 
ноги опухают), 2) перен. дуться – выражать своим внешним видом неудовольствие, 
обиду (разг.)

Таким образом лексико-семантическая группа глаголов со значением чувств рассма-
тривается по семантическому, семантико-стилистическому и структурному признакам. 
По семантическому признаку были выделены глаголы со значением положительных 
чувств (радости, любви и доброжелательного отношения, удовольствия и удовлетво-
рения, наслаждения, желания), со значением отрицательных чувств (злости, обиды, 
раздражения, страха, печали, страдания, зависти, отрицательной эмоционально-эти-
ческой оценки), со значением нейтральных семантически не обозначенных чувств (удив-
ления, беспокойства и волнения). По семантико-стилистическому признаку на слова тор-
жественные, высокие; сниженные шутливые, стилистически нейтральные. По структур-
ному признаку на не производные и производные.
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КРИМСЬКОТАТАРСЬКОЇ МОВИ

У статті розглядається лексико-семантична група дієслів зі значенням почуттів 
у кримськотатарській мові. Класифікація дається за семантичним, стилістичним та 
структурним принципами. Описуються семантико-парадигматичні відносини лексико-
семантичної групи дієслів зі значенням почуттів.

Ключові слова: лексико-семантична група, почуття, семантика, стилістика, дієс-
лова почуттів, кримськотатарська мова. 
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В статье рассматриваются произведения Шамс Гейса Рази «аль- Муджем» и На-
сираддина Туси «Мийар аль – ашар», которые имеют большое значение для изучения 
основ персидского аруза. Эти труды дошли до наших дней и не утратили своей акту-
альности для истории изучения персидского аруза. Его было продолжено в XIV – XV в.в. 
такими учёными, как Шамс Фахри Исфахани, Вахид Табризи, Атауллах Махмуд Хусей-
ни, Абдуррахман Джами и др. Они обогатили теоретические основы персидского аруза, 
посвятив этой теме целый ряд произведений. 
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В последние десятилетия в нашем литературоведении и в ориенталистике в целом 
наблюдается позитивная тенденция, которая характеризуется большим интересом и вни-
манием ученых не только к истории литературы, но и к вопросам классической поэтики, 
теории литературной критики и эстетики, а также к структурному исследованию худо-
жественных форм азербайджанской и персидской литературы, в особенности поэзии. 
В комплексе этих проблем аруз, как арабский, так и азербайджанский и персидский, 
занимает особое место, поскольку аруз – это целая научная система, которая в течение 
более тысячи лет определяла одну из художественных форм персидской поэзии, и в то же 
время, как наука выработала свою четкую, целостную теорию. Мерилом высокой поэзии 
явилось не только глубокое содержание и стройная, совершенная форма, но и ее соот-
ветствие с канонами аруза. 

Аруз – явление сложное, многогранное, живое, способное к эволюции и развитию, 
жизнестойкое, преобразующее самого себя в процессе творчества, вследствие всего вы-
шесказанного, он – явление вечно молодое.

Арузоведение сегодня оформилось в качества независимой составляющей науки 
стиховедения, его сегодняшнее развитие идёт по пути переосмысления эволюции аруза 
в современной поэзии, осмысления внутренних изменений основ системы в практике 
развития стиха. 

Возникновение аруза, степень его употребления в практике поэзии, его трансформа-
ция, особенности аруза как системы стиха с позиций современных учений, фонетиче-
ские, морфологические, синтаксические изменения в структуре эволюции аруза, взаи-
мовлияние и взаимодействие аруза со всеми элементами стиха внутри данной системы, 
его значимость в системе стиха, осознание принципов эволюции аруза, механизмы фор-
мирования и применения аруза в качестве квантитативности и многие другие вопросы 
являются на сегодняшний день важнейшими проблемами изучения аруза как явления 
стихосложения. 

Но, не поняв принципы функционирования аруза в качестве квантитативной орга-
низации речи, невозможно понять и сущность стиха. Поэтому необходимо определение 
исторической и теоретической характеристики применения вазнов. Аруз – это не только 
необходимый элемент системы стиха, он воплощает в себе всю сложную гамму взаимо-
отношений внутри структуры стиха: и поэтику стиха, и методы и методологию создания 
стиха, особенности художественности языка и речи, особенности воссоздания идеи и 
содержания через особую систему воспроизводства, и все это немыслимо и представить 
вне аруза.

Аруз – есть организация стихотворной речи по особым, свойственным только ему 
закономерностям.

Аруз как система стиха привлекает интерес многих учёных со всех стран Востока, 
т.к. она является традиционной системой стиха, самой распространенной, самобытной, 
сложной и противоречивой, способной к реорганизациям и ремиссиям.

На сегодняшний день назрела необходимость исследования аруза, или, точнее, кван-
титативной сущности стиха в его эволюционном развитии. Квантитативная система стиха 
аруза является традиционной для арабской, персидской, азербайджанской, таджикской и 
других литератур стран Востока. Но, следует признать, что принципы квантитативности 



197

в каждой из национальных поэзий, в которых она применялась, исторически формиро-
вались самостоятельно.

Но совершенно иначе обстоит дело с теорией аруза, поскольку именно она – перво-
продукт арабского литературоведения. И теория Халила ибн Ахмада была создана на ос-
нове практики арабской поэзии. Далее данная теория аруза была заимствована другими 
народами. 

Эта теория сыграла доминирующую роль в литературоведении многих народов Вос-
тока вплоть до XX века. Поэтому актуальными проблемами аруза на сегодня остают-
ся вопросы о его возникновении, трансформации, взаимодействии канона и практики, 
историческом становлении, эволюционном развитии, о его сегодняшнем уровне, о стра-
тегии эволюции аруза в дальнейшем.

Аруз, как стихотворное явление, исторически менялось, совершенствовалось в про-
цессе своего развития. Аруз каждой эпохи в качестве особой ритмической организации 
стиха отличается от предыдущих и последующих. В своём развитии он, в зависимости 
от культурно-литературных, и даже общественно-политических событий способен за-
мораживать своё действие, но при этом никогда не исчезать. 

Возникновение аруза в истории персидской литературы имеет свои древние и само-
бытные истоки и первоначально, т.е. до влияния теории арабского аруза, его развитие 
шло самостоятельно. Механизм его возникновения включает в себя два способа: пер-
вый – образование метрических звеньев, основанных на вертикальном повторе метриче-
ски однородных отрезков. Этот способ связан с появлением признаков квантитативности 
в простейших строфических моделях. Второй способ – это горизонтальное сближение 
и дальнейший отрыв на базе рифмованной прозы. И он основан на структурных осо-
бенностях рифмованной прозы с целью самостоятельного существования метрически 
однородных групп. 

Проникновение теории арабского аруза на персидскую почву, кроме общих приня-
тых принципов, основывалось на следующей моментах:

а) в практике поэзии довольно часто можно встретить нарушения незыблемости ка-
нона;

б) расширение поля действия фонетических единиц, создание универсальных по 
своему действию фонетических единиц, их широкое использование и универсализм сло-
гов служили основой для персидской языковой почвы;

в) создавались новые, никому не известные метрические схемы, которые не были 
зафиксированы в теоретических трудах по арузу;

г) принцип свободы творчества, предполагающий, с одной стороны, полное освое-
ние действующих законов, и с другой стороны, их критически переосмысленное приме-
нение, было одной из основных причин эволюции стихотворной системы, его структуры 
и техники. 

В процессе исторического развития и эволюции персидской поэтической литерату-
ры происходило, в свою очередь, формирование аруза как основной системы стихосло-
жения персидской поэзии, а также его строгая канонизация. Необходимо отметить, что 
без глубокого изучения истории развития аруза, как в теоретическом, так и в тактическом 
аспектах, невозможно представить полную картину становления и формирования по-
этики, стилистики, художественных форм, и жанров, и литературно-критической мысли 
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в том числе. Аруз получил широчайшее распространение в персидской поэзии не только 
в его первоначальной арабской форме, но он подвергся существенным изменениям, свя-
занным с особенностями персидского языка и персидских поэтических традиций. 

Большая заслуга в процессе развития аруза XIV – XV вв. принадлежит таким уче-
ным, как Шамс Фахри Исфахани, Вахид Табризи, Абдуррахман Джами, Сейфи Буха-
рани, Юсиф Азизи, Атауллах Хосейни. Исследование трудов вышеназванных авторов 
позволяет проследить историю развития персидского аруза вплоть до XVI века. Один из 
известных учёных-литературоведов XIII – XIV вв. Шамс Фахри Исфахани, автор таких 
произведений, как «Мейари – нусрати» и «Мейари – джамали», основоположник основ 
теории аруза, а также автор толкового словаря персидского языка. 

В XV веке жил и творил такой выдающийся азербайджанский учёный и поэт, как 
Вахид Табризи. Он – автор ряда произведений, в числе которых особое место занимает 
«Рисалеи – Джами – мухтасар», напечатанное на русском языке в 1959 году в Москве 
при содействии известного учёного А. Бертельсона. Вахид Табризи написал это произ-
ведение для маленького племянника, в нем в доходчивой форме дал объяснения относи-
тельно аруза.

Популярный арузовед XV – XVI в.в. Сейфи Бухараи является автором такого труда, 
как «Арузи – Сейфи», который хранится во многих рукописных фондах мира. Трактат, 
посвященный арузу, был переведен на английский язык и издан Г. Блошманом в 1867 
году в Калькутте.

Автор очень ценных высказываний относительно аруза Юсиф Азизи, предположи-
тельно, жил в XV веке. Его перу принадлежат комментарии к произведению Салмана 
Савечи «Гасидеи – маджнун».

В XV веке были написаны трактаты «Бадайейуз – сапайе» и «Рисалеи – гафия» пер-
сидско-таджикским учёным Атауллах Махмудом Хусейни, также посвящённые арузу. 
«Бадайейуз – сапайе» был опубликован Р. Мусульмангуловым [4, 147-149].

Необходимо отметить, что профессор Р. Мусульмангулов, будучи известным иссле-
дователем персидского аруза, в своём труде под названием «Классическая персидско-
таджикская поэзия», предоставил масштабные сведения о развитии персидского аруза 
в XIV – XVI вв.

Если произведения Вахида Табризи, Абдуррахмана Джами и Сейфи Бухараи были 
опубликованы и изучены ещё до Р. Мусульмангулова, то трактат Атауллаха Махмуда Ху-
сейни впервые был опубликован Мусульмангуловым. А рукописи Шамса Фахри и Юси-
фа Азизи он впервые использовал в оригинале. 

Поскольку мы владеем рукописями Вахида Табризи, Абдуррахмана Джами, Сейфи 
Бухараи и Атауллаха Махмуда Хусейни, то можем уверенно выдвигать свои теории от-
носительно них. А поскольку рукописями Шамса Фахри Исфахани и Юсифа Азизи мы 
не располагаем, ссылаемся лишь на мнение Р. Мусульмангулова. 

В сущности, нужно отметить, что у Мусульмангулов также не располагает суще-
ственными сведениями относительно жизни и деятельности учёных-арузоведов XIV – 
XVI в.в. Известно, что «Мейари – нусрати» Шамса Фахри написан приблизительно в 
1313-1314г. а «Мейари – джамали» – в 1344 – 1345 г. Как было отмечено ранее, еще в 
Средние века арузоведы принимали четырёхступенчатое деление в арузе: рукуны и ос-
новные тафили, зихафы и разные производные тафили. 
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Несмотря на то, что арузоведы по-разному трактовали проблемы аруза, все они при-
знавали подобное деление. Это же касается и персидских арузоведов XIV-XVI вв. Рас-
сматривая их произведения, мы наблюдаем, в первую очередь, наличие рукунов аруза 
и основные тафили. Например, Рахим Мусульмангулов, высказываясь об отношении 
Шамса Фахри Исфахани к тяжёлому сабабу, пишет: «Некоторые арузоведы не прини-
мают факт употребления сабаби-сагиля в персидско-таджикском арузе. Например, На-
сираддин Туси пишет: «В действительности, в персидской поэзии сабаби – сагил не 
употребляется». Эту мысль первым высказал Шамс Фахри: «Такие слова, как اکب[бика] 
и امل [лима] при огласовке гласных в персидском языке не употребляются. Но, вместе с 
тем, приводя пример, он пишет, что в «Мейари – джамали» есть общепринятые в саба-
би – сагил نم لد [дeлe – мен] и نمراب [баре – мен], имеющееся в персидском языке» (7,75).

Что касается промежуточного ватада и Вахид Табризи, и Сейфи Бухарайи сходятся 
во мнении о том, что найти примеры промежуточного ватада в персидском языке очень 
трудно.

А Шамс Фахри, хоть и утверждает отсутствие ватада в персидском языке, всё же при-
водит в пример такие слова, как نم رای [йаре мен], نم راک[каре мен], не говоря о том, что 
они в персидском языке не употребляются. 

Известный арузовед XV века Юсиф Азии также высказывал интересные мысли от-
носительно аруза, которые мы не встречаем у других арузоведов этого времени. Юсиф 
Азизи говорит о наличии в персидском языке слов с одним огласованным и двумя не-
согласованными гласными, такими как دنگ[ганд] и لعل [лˈал], которые он называет 
ватади – хафиф. Что же касается фасилы, Азизи считает, что, учитывая особенности 
персидско-таджикской поэзии, можно добавить ещё 3 фасилы: 1) фасилеи – хафиф, 
2) фасилеи – ахафи, 3) фасилеи – васати.

Персидские арузоведы XIV– XV вв. высказывали интересные соображения относи-
тельно основной тафили. Известно, что в арабском арузе в 8 стопах используются 10 ос-
новных тафил. По Шамсу Фахри, в персидском арузе «муфAˈˈaлатун» и «мутафАˈˈилун» 
не использовались персидскими поэтами.

В действительности, закономерность образования размера в персидской поэзии за-
висит не только от составных частей словоформы языка, но во многом также и от его 
фонетических особенностей, и формируется она путём создания в соответствии с опре-
деленными правилами чередования коротких и длинных слогов. Каждый размер в сво-
ей группе порождает строки различной длины и с различной комбинацией чередования 
длинных и коротких слогов. Некоторые размеры не прижились в персидской поэзии.

Атауллах Махмуд Хусейни и Сейфи Бухачайи количество рукнов в персидском языке 
принимали такие же, как и в арабском языке.

Для создания других размеров использовались изменённые базовые рукны с помо-
щью операции – зихаф. Новые рукны порождались в результате добавления, удаления 
или изменения одного или нескольких букв (слогов) в базовых рукнах. В связи с этим 
были сформулированы правила зихафы – порождения новых рукнов. В литературных 
источниках арабских и персидских арузоведов приводятся разные данные относительно 
количества зихафов. Так, арабские арузоведы принимают наличие 34 зихафов, персид-
ские арузоведы утверждают, что в персидской поэзии использовалось 35 зихафов. Из 
них 22 они относят к арабской, и 13 – к персидской поэзии. Но и эти цифры различны у 
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арузоведов XIV-XVI в.в. Так, Шамс Фахри в своём произведении «Мийари – джамали» 
говорит о том, что в арабском арузе использовалось 38 зихафов, а в персидском арузе – 
13 зихафов. Вахид Табризи упоминал 35 зихафов, хотя в своём произведении он исполь-
зовал цифру 13.

Атауллах Махмуд Хусейни же вообще разделял зихафи на 2 группы, первую из кото-
рых составляли общие зихафы, а второю – зихафы, относящиеся к персидской поэзии. 

Таким образом, можно сказать, что персидские поэты в своих произведениях широко 
использовали зихафи по своему усмотрению и желанию. 

В истории персидского арузоведения «Рисалеи – аруз» Абдуррахмана Джами зани-
мает особое место [1]. По мнению литературоведов, также, как классическая персидская 
поэзия завершается творчеством Абдуррахмана Джами, так и «Рисали – аруз» является 
заключительным произведением, трактующим аруз. Здесь обобщены все особенности и 
специфика персидского аруза.

Как и во всех произведениях того времени, «Рисалейи – аруз» начинается с восхва-
ления Аллаха. Затем автор дает трактовку рукунов (стоп) аруза. В общей сложности, все 
произведения, посвящённые арузу, делятся на 4 части. 1.Рукуны и основные тафили. 
2. Зихафы и производные тафили. 3. Круги аруза. 4. Бахры. Абдурахман Джами также 
придерживался этой теории. С его точки зрения существовало 3 рукуна (стопы). 

Абдуррахман Джами ватад тоже делит на 2 части. Сабаб, в свою очередь, подразде-
лялся на две группы: хафиф (мягкий), сагил (тяжёлый). Сабаби – сагил состоит из двух 
огласовок الک [гала]. Сабаби – хафиф состоит из одной огласовка الک (гыла).

Ватад Абдуррахман Джами подразделял также на 2 группы: мафрук (отдалившийся), 
макрун (сблизившийся). Ватади – макрун состоит из двух огласовок и одного без огла-
совки الال [лала]) и الژ [жала].

На 2 вида он подразделял и фасилу: малая фасила и большая фасила. Слова малой 
фасилы, такие как منس [санам] и نمچ [чаман], состоят из 3-х оглосовок и одного без 
оглосовки, а слова большой фасилы, такие как شمنکف [факнамаш] شمنکش [шакнамаш] 
состоят из четырёх огласовок и одного – без оглосовки. 

Как было отмечено выше, размеры и метры образуются из поворота или состава 
частей. Таким образом, созданы 19 метров (бахров) и называют их основными метрами 
(бахри – асли). Каждый бахр имеет свое название. Другие размеры считаются произво-
дными от этих 19 бахров. Хотя некоторые персидские арузоведы признавали только 14 
бахров. 

 Но затем были созданы ещё 3 бахра. 
В общей сложности стали использоваться 19 бахров. Необходимо также отметить, 

что изменения, которые вносили арузоведы, называемые зихафом, не привносили в сти-
хотворение тяжесть, а наоборот, – делали стихотворение наиболее приятным и мелодич-
ным. По сравнению с арабской поэзией, это явление ярко проглядывается в персоязыч-
ной поэзии, потому что персидские арузоведы создали для правильных метров наиболее 
изящные мелодичные зихафы.

Таким образом, мы видим, что после эпохи Шамса Гейса Рази и Насирраддина Туси, 
т.е. в XIV – XVI веках, персидский аруз продолжал развиваться благодаря таким учёным, 
как Шамс Фахри Исфахани, Вахид Табризи, Сейфи Бухараи, Атауллах Махмуд Хусейни, 
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Юсиф Азизи и др. Это свидетельствует о том, что исследования персидского аруза всегда 
находятся в центре внимания учёных.
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З ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ ПЕРСЬКОГО АРУЗА XIV – XV СТ.
У статті розглядаються твори Шамс Гейса Рази «Аль Муджем» і Насираддіна 

Тусі «Мійар аль – ашар», які мають велике значення для вивчення основ перського аруза. 
Ці праці дійшли до наших днів і не втратили своєї актуальності для історії вивчення 
перського аруза. Його було продовжено в XIV – XV ст. такими вченими, як Шамс Фах-
рі Ісфахані, Вахід Табрізі, Атауллах Махмуд Хусейні, Абдуррахман Джамі тощо. Вони 
збагатили теоретичні основи перського агуза, присвятивши цій темі цілу низку творів.

Ключові слова: перський аруз, арузознавство, теоретичні основи, художні форми. 
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ON THE HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF PERSIAN ARUZ 
OF XIV-XV TH CENTURY

In the article the works by Shams Geys Razi “ al – Mucem” and Nasiraddin Tusi “Miyar 
al – ashar” are considered. These works play a great role in the study of the Persian aruz. 
Their works have survived to the present day and have not lost their relevance in the history 
of the study of the Persian aruz. The study of Persian aruz was continued in the XIV – XV th 
centuries by scholars, such as Shams Faxri Isfaxani, Vaxid Tabrizi, Ataullax Jami and so. They 
enriched the theoretical foundations of the Persian aruz and devoted a whole series of works 
to this topic. 
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К ВОПРОСУ О НОРМАХ УПОТРЕБЛЕНИЯ ОКОНЧАНИЙ
МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА -LAR (-LER) В АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ ЯЗЫКЕ

Статья посвящена описанию норм употребления окончаний множественного числа 
(-lar, -ler) в азербайджанском языке. В ней отмечается, что при добавлении окончаний 
множественного числа (-lar, -ler) к словам прослеживаются три основных отличитель-
ных признака. Первый признак – это изменение, которое происходит в корне слова при 
прибавлении окончаний (-lar, -ler). Второй признак – проявление одной из отличитель-
ных особенностей между корнем и окончаниями множественного числа. Третий заклю-
чается в проявлении двух отличительных особенностей – изменений на стыке корня и 
окончаний (-lar, -ler). Первый признак приемлем как для устной, так и для письменной 
речи. Второй признак применяется в обеих формах речи как обязательная языковая нор-
ма. Третий – принятие как обязательной языковой нормы широко распространённого 
варианта, преимущественно используемого в разных географических ареалах.

Ключевые слова: норма, произношение, вариант, письменная, устная речь.
 
В азербайджанском языке основным грамматическим показателем образования кате-

гории множественного числа являются окончания -lar (-ler). В некоторых национальных 
лингвистических источниках можно встретить суждения о суффиксах -liq (-lik -luq; -luk), 
которые также относят к средствам образования множественного числа. Например: ot – 
otluq (трава – травянистый ,mese- meselik (лес – лесной), daq – daqliq (гора – горный), 
otlu (травянистый), meseli (лесной), yaziriq (пишем), qururuq (строим), yazirsiniz (пиши-
те) (примеры здесь и далее составлены автором статьи).

Следует принимать во внимание, что окончания -lar (-ler), присоединяясь к един-
ственному числу, а также к собирательным существительным, обобщают их и образуют 
множественное число. Суффиксы -liq-(-lik-; -luq-; -luk-) не во всех случаях способны 
образовывать множественное число. Слова, в которых возможно употребление данных 
суффиксов, как правило, выражают значение собирательности. Кроме того, граммати-
ческие и семантические возможности окончаний -lar (-ler) по сравнению с суффиксами 
liq-(-lik-; -luq-; -luk-) наиболее широки. Так, окончания (-lar-, -ler-) выражают значение 
множественности не только существительных, но и прилагательных, числительных, ме-
стоимений, а также временных форм глагола. А суффиксы –liq-(-lik-; -luq-; -luk-) могут 
выражать значение множественности только в определенных случаях. В лингвистиче-
ской литературе азербайджанского языка при описании морфологических признаков ка-
тегории множественного числа, кроме –liq- (-lik-; -luq-; -luk-) приводятся примеры слов с 
суффиксами множественного числа – lı (-li, lu,-...), -iq (-ik, -uq, -uk), -iz ( -iz, -uz). Напри-
мер, в учебнике Мухтара Гусейнзаде «Современный азербайджанский язык» при описа-
нии слов с окончаниями -lar (-ler) говорится: «В азербайджанском языке категория числа 
относится не только к существительным. Некоторые морфологические признаки слов 
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вместе с существительными конкретно указывают на множественное или единственное 
число. Если ставится конкретная цель показать, как целый предмет можно подразделить 
на отдельные единицы и продемонстрировать их в отдельности, для показа большого 
количества существительных, прибавляются окончания -lar (-ler): üzümlər (винограды), 
atlar (лошади), almalar (яблоки), balıqlar (рыбы), daslar (камни)» [6, с. 65-67]. М. Гусейн-
заде также представил суффиксы -liq-(-lik -luq-; -luk-) – lı (-li, lu,-...),-iq (-ik, -uq, -uк), -iz 
(-iz, -uz,-...) как средства образования множественного числа. А. Асланов провел спе-
циальное исследование по образованию категории множественного числа. Описывая 
окончания множественного числа, он классифицирует их по функциям. Так, например, 
суффиксы, употребляемые для образования множественного числа, он называет «лек-
сическими средствами для образования множественного числа» [4, с. 28]. Он не приво-
дит их в одном ряду с окончаниями (-lar-, -ler), которые носят грамматический характер. 
А. Асланов, описывая образцы, связанные с лексическим способом образования множе-
ственного числа, наравне с –liq (-lik, -luq, -luk), приводит и морфологические признаки 
суффиксов -ilti: (xircilti-шорох), taqqilti (постукивание), и -iyyet: (beseriyyet – человече-
ство, sirniyyat – сладости), -at (heyvanat – звери) [4, с. 28]. Ю. Сеидов указывает на отсут-
ствие лексических и синтаксических способов образования множественного числа. Вы-
двигая данную версию, он обобщает проблему, поставленную в исследованиях до него, и 
подводит итог своим суждениям и выводам. «В имеющейся лингвистической литературе 
относительно образования множественного числа в азербайджанском языке выделяют-
ся три основных способа образования: 1) морфологический; 2) лексический; 3) синтак-
сический. Следует отметить, что морфологический способ является единственным для 
образования данной категории, то есть, кроме морфологического, нет и не может быть 
иного способа образования – в частности, семантического» [9, с. 159]. В предыдущем 
литературном источнике дается грамматический комментарий относительно образова-
ния категории множественного числа, который якобы может выражаться лексическими, 
морфологическими и синтаксическими способами, которые подтверждаются конкрет-
ными примерами. Странно то, что Ю. Сеидов положительно относится к опрометчивым 
суждениям Л. А. Покровской, утверждающей, что множественное число, кроме морфо-
логических средств, может образовываться и другими способами. У Ю. Сеидова очень 
интересный подход к обоснованию данной проблемы. Он отмечает, что в исследованиях 
некоторых лингвистов были спутаны лексические и грамматические признаки образова-
ния категории единственного и множественного числа. Оно заключается в уравнивании 
способов образования множественного числа (с помощью грамматических окончаний и 
со словообразовательными суффиксами) [9, с. 159]. 

Б. Халилов описывает в отдельности лексические, морфологические и синтаксиче-
ские способы образования категории числа. Он показывает образцы присоединения суф-
фиксов -liq ( -luq-; -luk) к словам, которые выражают собирательность множественного 
числа, а также неопределенность: üzümlük (виноградник), meselik (покрытая лесами 
местность), kolluq (покрытая кустарниками местность), cemenlik (луговой), qayalıq (ска-
листая местность), sulu (водяной), dadli (вкусный) и т. д. Приводятся образцы образо-
вания множественного числа собирательных существительных, образующихся лексиче-
ским способом: suru (стадо), ilxi (табун), deste (отряд), karvan (караван), kulfet (семейное 
потомство), cemiyyet (общество), ordu (армия) и другие [10, с. 238]. Б. Халилов также 
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высказывает интересные суждения, связанные с образованием множественного числа 
посредством элементов q (г),k (л),n (н), z (з),s (ш),t (т), l (л). Так, например: ayaq (нога), 
qulaq (ухо), bilek (запястье), qosun (войско), ciyin (плечо), uz (лицо), beniz (внешность), 
goz (глаз), diz (колено), ekiz (близнецы, двойня), biz (мы), siz (вы), qas (бровь) и другие 
слова. Здесь наглядно прослеживается преимущество употребления грамматических 
окончаний со словообразовательными суффиксами -lar (-ler), образованными морфоло-
гическим способом [10, с. 239].

Следует обратить внимание на то, что Мухтар Гусейнзаде при описании способов 
образования множественного числа ставит в один ряд грамматические окончания со сло-
вообразовательными суффиксами. Он это обосновывает тем, что слова, к которым они 
прибавляются, тоже выражают значение множественности. Видимо, он упустил из виду 
то, что отсутствие разнообразных единиц, образующих множественное число, создает 
возможность включения сюда дополнительных средств для выражения множествен-
ности. Что же касается способов грамматического образования множественного числа, 
дополнительное включение сюда словообразовательных суффиксов является неверным. 
Но нельзя считать исключением и способность выражения данными суффиксами значе-
ния множественности слов. На образование значения множественности с прибавлением 
данных словообразовательных суффиксов указывается и в тюркологических исследова-
ниях [6, с. 65-67].

Основные нормы употребления окончаний -lar (-ler) следующие:
1. Нормы употребления -lar (-ler) в письменной речи. Нормы употребления -lar (-ler) 

в письменной речи, как правило, определяются на основе принципа необходимости их 
употребления. Обязательные нормы практикуются во всех языках. Употребление обя-
зательных норм имеет большое значение при изучении лингвистической теории и при 
практическом ее внедрении. Устойчивость сохранения обязательных норм письменной 
речи играет немаловажную роль. Их постоянство и сохранение как обязательной языко-
вой нормы служит основой при изучении данной языковой категории, способствующей 
правильному их употреблению при подаче лингвистических сведений и информации из 
поколения в поколение. Человек является носителем языка. Язык играет важную роль в 
передаче информации. Этот важный и основной источник, а также носитель информации 
передает ее будущим поколениям Известно, что основные языковые нормы закономерно 
устанавливаются так, чтобы они беспрепятственно передавались будущим поколениям 
[5, с. 5, 15]. Каждый язык имеет своеобразную форму письменной речи, которой при-
сущи свои отличительные языковые нормы. Письменная речь любого языка не должна 
подчиняться общепринятым нормам. Нормы письменной речи устанавливаются только в 
том случае, если становятся принятыми государственным языком, который регулируется 
государством. В противном случае, несмотря на ее употребление в быту, она не может 
формироваться как самостоятельный творческий продукт. Если язык становится офици-
альным и государственным, он, соответственно, необходим для употребления населени-
ем того государства. При этом возникают все благоприятные условия для формирования 
закономерных устойчивых грамматических норм и правил данного языка.

В азербайджанском языке окончания множественного числа -lar (-ler) являются 
составным элементом письменной речи для образования множественного числа. Они 
традиционнo существуют уже длительное время, выполняя свою грамматическую 
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функцию. Нормы, способствующие образованию форм множественного числа с помо-
щью окончаний -lar (-ler), традиционно можно классифицировать следующим образом:

а) слова, оканчивающиеся на гласную. Окончания множественного числа -lar (-ler) в 
словах, заканчивающихся на гласную, могут сохранить свою устойчивость. В азербайд-
жанском языке не все гласные могут стоять в конце корня односложных слов. Например, 
гласная «е» хоть и употребляется в конце слов ye (ешь), de (говори), но являясь глагола-
ми, они не могут принимать окончания -lar (-ler) для выражения множественного числа. 
Гласная «о» употребляется в значении личного и указательного местоимений: o gəldi – 
oн пришёл; o oğlan – тот мальчик. Гласная «ö» не употребляется в конце односложных и 
двусложных слов. Местоимение 3-го лица, выраженное гласной «о» в азербайджанском 
языке, принимая окончания множественного числа -lar (-ler, не теряет своего значения. 
Однако между местоимением и окончаниями прибавляется согласная н. В некоторых 
источниках «н» называют присоединительной. Соединяясь с гласной «о» (on), они обра-
зовывают сокращенную реликтивную вариантную форму, которая принимает окончания 
-lar (-ler) – on – onlar «он, она, они». В словах, заканчивающихся на гласную во всех 
случаях присоединения окончаний -lar (-ler), корень слова и окончание сохраняют свою 
устойчивость: alma – almalar (яблоко – яблоки), sehra – sehralar (пустыня – пустыни), 
derya – deryalar (море – моря), dari – darilar (пшено), su- sular (вода), boru – borular (тру-
ба – трубы), sorqu – sorqular (опрос – опросы), ne – neler (что), korpe – korpeler (малыш – 
малыши), kisi – kisiler (мужчина – мужчины), sergi – sergiler ( выставка – выставки). В 
словах, заканчивающихся на гласную, письменные нормы образования множественного 
числа соответствует языковым нормам азербайджанского языка;

б) слова, заканчивающиеся на согласный. Часть слов, заканчивающихся на соглас-
ный, при образовании множественного числа основываются на традиционные языковые 
нормы, другая часть слов нуждается в обязательном употреблении окончаний -lar (-ler). 
Так, после слов, заканчивающихся на губные, сонорные, звонкие, гортанные, заднея-
зычные и среднеязычные согласные, в конце слов и в окончании никаких изменений не 
наблюдалось. Устойчивость данной языковой нормы основывается на языковую тради-
цию. В словах, заканчивающихся на согласные, появляется необходимость применения 
обязательной языковой нормы. Это можно проследить в следующих случаях:

а) в словах, заканчивающихся на согласный «h». Согласный «h» является глухим, 
произносимым горлом звуком. В словах, заканчивающихся на «h» с прибавлением окон-
чаний множественного числа -lar (-ler), никаких изменений не происходит: seh – sehler 
(роса), zireh – zirehler (броня);

б) в словах, заканчивающихся на «х». Согласный «х» является глухим заднеязычным 
звуком. С прибавлением к словам, заканчивающимся на согласный «х», окончаний мно-
жественного числа -lar (-ler), никаких изменений не происходит: cox – coxlar (много – 
многие), carx – carxlar (колесо – колеса).

В словах, заканчивающихся на согласный «q» (г). В азербайджанском языке соглас-
ный «q» (г) не употребляется в конце односложных слов. Причина этого явления в его 
твердонебном произношении. Заднеязычный смычный согласный «к» (ка) также не упо-
требляется в конце односложных слов. Это также связано с его твердонебным произно-
шением. Согласный «q» (г) употребляется только в конце двусложных слов. Употребле-
ние этой буквы в конце двусложных слов не является традиционной нормой, потому что 



206

в отдельных пластах азербайджанского языка он вариативно меняется. Чтобы не про-
исходило такого вариативного изменения, к ним в обязательном порядке прибавляются 
окончания множественного числа -lar (-ler): yarpaq – yarpaqlar (лист – листья),

Потребность в обязательном применении традиционной языковой нормы нацелена 
на то, чтобы носители языка на любой территории пользовались единым вариантом, 
предъявляемым к письменной речи. Дело в том, что в конце двусложных слов согласный 
звук «q» (г) не одинаков в своем произношении: daraq – darax – darağ (гребень), yarpaq – 
yarpağ – yarpax (листья). В конце двусложных слов, заканчивающихся на данный со-
гласный, с прибавлением гласного в конце слова происходит чередование согласного: 
daraq – daraqin (гребень – у гребня), yarpaq – yarpaqin (лист – у листа).

Это чередование связано с непосредственным влиянием устной речи. Если языковая 
норма данного согласного требует обязательного применения языковой нормы, то в сло-
вах, заканчивающихся на этот согласный с прибавлением к нему гласного, он остается 
без изменений. Следовательно, при установлении закономерных письменных норм не 
всегда приемлемо применение обязательной языковой нормы. Поэтому часть слов под-
верглись изменениям в устной речи.

Окончание слов на согласный «k». Согласный звук «к» относится к среднеязычным, 
мягконебным, смычным и глухим. Несмотря на то, что согласный «k» является глухим и 
смычным по своему произношению, он, как правило, употребляется в конце однослож-
ных слов: kok (корень), lek (грядка). С прибавлением к ним окончаний -lar (-ler) на сты-
ке согласных «k-l» (к – л) происходит изменение в произношении согласного (к): tek – 
tekler – texler – (один – одни). В конце двусложных слов обязательно пишется «к», так как 
в конце двусложных слов в произношении «к» чередуется с «х», а окончания -lar (-ler) 
сохраняют свою устойчивость: koynek – koyney – koynex` (рубашка), inek- iney – inex` 
(корова), corek – corey – corex` (хлеб) [1, с. 11-127; 2, с. 23-30; 3, c. 18-20; 7, с. 254-278].

В конце односложных и многосложных слов согласный «к» образует различные ва-
рианты в произношении, поэтому здесь появляется необходимость применения установ-
ленной языковой нормы. Нормы сближения конечного согласного с окончаниями мно-
жественного числа -lar (-ler) можно обобщить следующим образом: - при присоединении 
согласных звуков (h – l (х – л), x – l (х– л), g – l (гь –л), y – l (й – л), l – l ( л – л), p – l 
(п – л), v – l ( в – л), m – l (м – л), f – l ( ф – л)) не происходит изменений в произношении. 
Такое постоянство сохраняется за счет применения традиционного правила; - при присо-
единении согласных звуков ( k – l (к – л), g – l (г – л), t – l (т – л), d – l (д – л), ç – l ( ч – л), 
c – l (дж. – л), ş – l (ш – л), j – l ( ж – л), s – l ( с – л), z – l (з – л), n – l ( н – л), r – l (р – л), 
b – l (б – л)) происходит вариантное изменение в произношении, которое происходит за 
счет обязательного употребления общепринятой языковой нормы; - при присоединении 
согласных звуков k – l ( к – л), q – l ( г – л), b – l (б – л), s – l (с-л) окончаниями множе-
ственного числа (- lar; - ler) они подвергаются воздействию согласного звука «l»; - при 
присоединении согласных звуков ( t – l ( т – л), d – l ( т – л), ç – l ( ч – л), c – l ( дж. – л), 
z – l ( з – л)) звук «l» подвергается воздействию конечный согласной слова, меняясь в 
произношении.

В установлении письменных норм взаимовлияния согласных на стыке и в конце сло-
ва окончания множественного числа играют значительную роль при нормализации их 
произношения.
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2. Нормы устной речи. До сих пор в лингвистической литературе азербайджанско-
го языка не были определены нормы употребления окончаний множественного числа 
-lar (-ler) в устной речи. Известно, что нормы правильного литературного произноше-
ния описываются в разделе «Орфоэпия». Ввиду этого появилась острая потребность в 
составлении орфоэпических словарей. С этой целью по инициативе некоторых ученых 
было составлено несколько орфоэпических словарей, которые не основываются на еди-
ной методологии. Поэтому они стали неэффективными. Ими перестали пользоваться [8; 
11]. Ввиду отсутствия единого принципа, определяющего нормы произношения в уст-
ной речи при образовании множественного числа, отдельные ведущие ученые прово-
дили исследования в неправильном направлении, отдавая преимущество разным вари-
антам произношения [2;3;8;11].

В проведенных исследованиях отмечали, что если в письменной речи основное ме-
сто занимает вариант обязательного употребления установленной языковой нормы, то в 
устной речи можно взять вариант, упрощающий произношение: qizlar – qizdar (девуш-
ки), qazlar – qazdar (гуси), atlar – atdar (кони), qoyunlar – qoyunnar (бараны, овцы), basla – 
basda (начни), quslar – qusdar (птицы), bulud – bulut (облака). В данных примерах приво-
дятся формы употребления форм множественного числа в письменной и устной речи.

Отсюда следует, что орфоэпические нормы устной речи азербайджанского языка 
основываются на правилах, в основе которых лежат варианты устного произношения. 
Суть данного вопроса состоит в том, настолько можно упрощать нормы, регулирующие 
устную речь. Значительное упрощение может привести к существенному изменению ее 
особенностей, то есть к раздробленности, разнице в произношении и бессистемности. А 
это, в свою очередь, станет серьезным препятствием в развитии устной речи. Поэтому 
следует учесть тот факт, что при определении норм устной речи целесообразно руко-
водствоваться ведущим принципом письменной речи, предполагающим обязательное 
употребление установленной языковой произносительной нормы. Также следует учесть, 
что устная речь не является индивидуальной для каждого говорящего. Ею пользуются 
и докладчик, и лектор. Она используется на симпозиумах, конференциях, разного рода 
собраниях, на радио, телевидении и т.д. Отсюда и следует, что для установления законо-
мерных орфоэпических норм произношения в устной речи азербайджанского языка сле-
дует отдавать преимущество самым распространенным её элементам. При этом нужно 
обязательно учитывать три основных условия произношения, а именно:

– во-первых, необходимо использовать средства, которые не способствовали бы об-
разованию существенной разницы в письменной и устной речи и основывались на еди-
ном традиционном правиле;

– во-вторых, искоренять причины возникновения отличий, возникающих между 
средствами письменной и устной речи. По мере возможности опираться на принцип 
обязательного применения установленной языковой нормы. Например, yazirlar – yazillar 
(пишут), oqlanlar – oqlannar (мальчики), quslar – qusdar (птицы).

– в-третьих, уметь правильно определять отличительные признаки, возникающие 
между обеими формами речи. Например: qoruqluq – qoruxlux – qoruqluq (заповедник). 
Все это нацелено на выявление отличительных особенностей, возникающих при образо-
вании множественного числа в письменной и устной формах речи, их предупреждение 
и устранение.
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ДО ПИТАННЯ ПРО НОРМИ ВИКОРИСТАННЯ ЗАКІНЧЕНЬ МНОЖИНИ -LAR 
( -LER) В АЗЕРБАЙДЖАНСЬКІЙ МОВІ

Стаття присвячена опису норм використання закінчень множини (-lar, -ler) в 
азербайджанській мові. В ній відзначається, що при додаванні закінчень множини (-lar, 
-ler) до слів простежується три основні характерні ознаки. Перша ознака – це зміна, 
яка відбувається у корні слова при додаванні закінчень (-lar, -ler). Друга ознака – прояв 
однієї з характерних особливостей між коренем і закінченнями множини. Третя полягає 
у функціонуванні двох характерних особливостей – змін на межі кореня і закінчень (-lar, 
-ler). Перша ознака прийнятна як для усного, так і для писемного мовлення. Друга ознака 
вживається в обох формах мовлення як обов’язкова мовна норма. Третя – прийняття як 
обов’язкової мовної норми широко вживаного варіанту, переважно використовуваного 
у різних географічних ареалах. 

Ключові слова: норма, вимова, варіант, письмове, усне мовлення.
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КАТЕГОРИЯ ГРАММАТИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА 
(НА ОСНОВЕ ДРЕВНИХ ТЮРКСКИХ ПИСЬМЕННЫХ ПАМЯТНИКОВ 

И МАТЕРИАЛОВ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ЯЗЫКА)

Статья посвящена исследованию категории «грамматическое пространство», за-
нимающей наиболее значительное место и выполняющей ведущую функцию среди линг-
вистических проявлений понятия пространства. Статья написана на основе древних 
тюркских письменных памятников и материалов азербайджанского языка. Данная про-
блема не была исследована в тюркологическом и общем языкознании, вследствие чего в 
ряду грамматических категорий, приведенных в литературе по языкознанию, не встре-
чается название категории грамматического пространства. 

В статье затронуты формирование и выражение грамматическим пространством 
объективного пространства в языке, взаимоотношение категорий «грамматическое 
пространство» и «грамматический падеж», указано, что дательный, творительный 
и предложный падежи являются самостоятельными лингвистическими показателями 
категории «грамматическое пространство». При этом подчеркнуто, что категория 
«грамматическое пространство» в обобщенной форме отражает теоретические поло-
жения человеческого познания, опирающиеся на реальность в связи с реализацией в языке 
пространства, признанного в качестве одной из форм существования материи, бытия. 

Ключевые слова: время и пространство, грамматическое пространство, грамма-
тический падеж.

 
Категория грамматического пространства играет особую роль в рамках видения 

лингвистического выражения. Однако, несмотря на важную, ведущую позицию фило-
софского (объективного) понятия лингвистического пространства в системе лингвисти-
ческих форм проявления, категория лингвистического пространства не была изучена ни 
в исследованиях, посвященных древним тюркским письменным памятникам, ни в азер-
байджанском языкознании. Эта проблематичная сторона вопроса не затронута не только 
в рамках азербайджанского языковедения, но и в языкознании в целом. Именно поэтому 
невозможно встретить название категории грамматического пространства в ряду грам-
матических категорий в языковедческой литературе. Однако в истории философии по-
нятия пространства и времени были неоднократно разъяснены в различных значениях, 
многими философами данные понятия были признаны объективными особенностями 
бытия, субъективными понятиями, предопределяющими и характеризующими понима-
ние мира. Стоит отметить, что есть и философы, подтверждающие объективность про-
странства, но присуждающие сугубо субъективный статус времени либо пытающиеся 
доказать обратное. 

По причине более абстрактного объяснения сущности понятий пространства и 
времени, начиная с античных времен эти понятия, в основном, превратились в объект 
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математического исследования. Еще точнее, время и пространство рассматривались в 
качестве объекта исследования этой науки (1, 42).

Считается, что нижеследующее определение пространства и времени является са-
мым распространенным: «Пространство – это совместное размещение, сосуществова-
нием, взаимодействие и размер финансовых институтов. Время – это протяженность и 
темп последовательно происходящих изменений» (Там же, стр. 42).

С появлением теории относительности Эйнштейна в начале XX века, наступила но-
вая эра пересмотра взглядов ученых на традиционные понятия пространства и времени. 
Эйнштейн дал ёмкое определение понятию теории относительности: ранее считали, что 
если даже по какой-либо причине все на свете престанет существовать, это не будет 
касаться пространство и времени. Однако теория относительности указывает на то, что 
при исчезновении всех тел пространство и время так же перестанут существовать. Это 
суждение полностью совпадает с изречениями Ф.Энгельса о пространстве и времени. 
Он заявил, что пространство и время неотделимы от материи и существуют в нашем 
нематериальном сознании в виде пустых, не имеющих значение абстракций (1, 42-43).

Действительно научное обоснование лексической семантики слов, имеющих про-
странственное значение, возможно передать на доступном фоне бытия и материи. 

Объективные реальные формы существования материи, пространства и времени 
требуют существование этого. Все тела, события и процессы, происходящие в реаль-
ности, существуют в определенном времени и пространстве. Существуют реальные по-
казатели и времени, и пространства. Источником их реализации является язык. С этой 
точки зрения, он является самым большим пространством. Пространство определяет 
местонахождение материальных тел, событий, а время – определенную последователь-
ность и длительность, свойство развития посредством периодичности и этапов. Про-
странство и время объективны и не зависят от человеческого сознания. Пространство 
связано с бесконечностью и неисчерпаемостью времени, цельностью и общностью кон-
цовок событий. Все тела, события и процессы, происходящие в действительности, явля-
ются носителями четырехмерных пространственно-временных характеристик. Каждое 
материальное тело в пространстве является трехмерным: имеет длину, ширину и высоту. 
А время имеет только одно измерение. Движение времени только в одном направлении 
вперед, невозвратность произошедших событий, движение тел только в направлении бу-
дущего являются неоспоримой правдой (2, 134-135).

Реализация понятий пространства и времени связано только с языком. Эти фило-
софские и логические определения имеют различное выражение. Многосторонность 
способов выражения либо форм проявления, а также их сложная структура усложняют 
их исследование. Трудности, с которыми сталкиваются в процессе исследования лингви-
стических форм проявления или способов выражения, могут быть объяснены сложной 
внутренней структурой способов выражения. Данные объекты исследования могут быть 
изучены на фоне взаимодействия и отношений языка и внешнего мира вне рамок язы-
ка. В плане изучения проблем взаимодействия языка с реальностью и внешним миром 
возможно выявление общих, схожих и различных особенностей среди различающихся 
между собой мировых языковых систем. Использование типологических методов в ис-
следованиях, их применение в различных сферах, отраслях языковедения помогает в 
получении научно-теоретических итогов и создании веры в точность лингвистических 
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вопросов и категорий. Путем ведения типологических исследований возможно опреде-
ление и выявление некоторых особенностей, проявляющих себя во всех языках, но не 
притягивающих к себе внимание. Типологические исследования создают возможность 
связать между собой события, факты, касающиеся родных и чужих языков, вести пред-
варительное исследование и выявление какого-либо события, основываясь на другом со-
бытии. Типологические исследования играют большую роль в создании общей теории 
языка и определении языковых институтов.

Самой общей и схожей особенностью мировых языков является то, что они являются 
самым основным и важным способом общения между людьми. Этот признак считается 
наиболее общим и схожим для всех языков.

Различие мировых языков по индивидуальным характеристикам, схожесть и бли-
зость родственных языков по словарному составу и грамматическому построению есте-
ственны. Причиной вышеуказанного является общий древний корень языков. (3, 7,11).

Грамматическое пространство было создано на основе философского пространства. 
В данном контексте грамматическое пространство является лингвистическим, а фило-
софское или объективное пространство философским термином. В свою очередь, слова 
понятие, разум и термин являются единицами языка. Языковые единицы, то есть слова 
и термины, обеспечивают возникновение и формирование понятий в разуме. В рамках 
различных лингвистических способов выражения объективных понятий существуют и 
грамматические категории. Однако встречаются и языки, не обладающие грамматиче-
ской категорией внутри тех или иных лингвистических способов выражения. К примеру, 
в азербайджанском языке отсутствует грамматическая категория рода. Но имеются лек-
сические и синтаксические способы выражения этого понятия.

Наряду с иными лингвистическими способами выражения понятия объективно-
го пространства в древнетюркских письменных памятниках и азербайджанском языке 
должно также иметься подтверждение наличия категории грамматического простран-
ства. Уровень развития нашего языка создает условия для реализации и выявления ка-
тегории грамматического пространства. Пространство отражает окружающую человека 
объективную реальность. Оно разъясняет определенную, конкретную область реально-
сти. Объективная реальность, то есть окружающая нас действительность, всегда должна 
выявляться и освещаться как с точки зрения времени, так и с точки зрения пространства. 
Так же, как и объективное время и пространство, понятия грамматического пространства 
и времени не разделимы.

Пространство входит в число познавательных категорий. Оно является одним из 
логических категорий. Грамматическое пространство является языковой категорией и 
входит в число лингвистических категорий. 

Категория грамматического пространства отражает теоретическое определение че-
ловеческого познания и мышления, опирающееся на реальность в связи с языковым от-
ражением одной из существующих форм бытия и материи. Оно формирует и выражает 
объективное языковое пространство. Дательный, винительный и предложный падежи 
существительного являются самостоятельными лингвистическими показателями грам-
матического пространства.    

Невозможно отрицать органическую связь между категорией грамматического про-
странства и грамматического падежа. 
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Роль и значение категорий языка в формировании грамматического построения язы-
ков очень велика. Грамматические категории выявляют внутреннюю значимость, при-
знаки, грамматические и семантические особенности каждого языка в отдельности. 
Они присуждают языку статус самого главного сформировавшегося способа общения. 
Одним из наиболее главных, а, может, даже и самым главным фактором, регламентиру-
ющим существование, защиту языка и его передачу будущим поколениям, является его 
богатство. Язык можно назвать соответствующим правилам сборником определенных 
значений и форм. Категория грамматического пространства является самой важной ве-
дущей частью этого сборника. 

Грамматическое пространство играет большую роль в языке, являющемся сложной 
динамической системой. Без категории грамматического пространства невозможно было 
бы понять язык и сформировать его грамматическое построение. 

Синтетические и аналитические формы грамматического пространства играют ре-
шающую роль в формировании объективной реальности и материи. (5, 876).

Грамматическое пространство является фонетической, лексико-семантической и 
грамматической единицей объективного пространства, являющегося формой существо-
вания материи. 

Грамматическое пространство можно назвать лингвистической формой определения 
органической связи между объективностью, обязательностью, движением, единством 
между бесконечностью, вечностью и непрерывностью.

Категория грамматического пространства может быть изучена на фоне объективно-
го, реального пространства. Невозможно говорить о главных характеристиках, сущности 
категории грамматического пространства не затрагивая, точнее, не основываясь на ло-
гическом, объективном пространстве. Отличительные признаки, семантические оттенки 
категории грамматического пространства раскрываются и выявляются на фоне лекси-
ко-семантических и грамматических показателей этого понятия. Пространство является 
ядром категории грамматического пространства слов и наименований. В истоках науки, 
в древнетюркских письменах наречие времени было наиболее часто используемым на-
речием, а лексико-грамматическое понятие пространства определяется наречиями, ука-
зывающими на непосредственное место выполнения действия, на направленность дей-
ствия или на его истоки. Например, Üzə kök teηri asra yağız yir kılıntukda ekin ara kişi oğlı 
kılırmış (KT б 1) “Наверху появились голубые небеса, внизу – коричневые земли, а между 
ними появился сын человеческий», İlgərü Şantuη yazıka təgi sülədim (KT м 3) “Отвел 
войско вперед на равнину Шандун», İlgərü gün toğsıka, birigərü kün ortusıηaru, kurığaru 
kün batsıkıηa, yırığaru tün ortusıηaru anta içrəki bodun kopmaηa körür (KT м 2) “Вперед 
к восходу солнца, направо к середине солнца, назад к закату, налево к середине ночи – 
весь народ, проживающий на всей этой территории, подчиняется мне”, İçrə aşsız, taşka 
tonsız yabız, yablak bodunta üzə olurtım (KT б 26) “Покорил голодный, раздетый, плохой 
и неблагодарный народ”, Kırıya kün batsıkdakı Soğd, Berçəkər, Bukarak ulıs bodunta Nəηün 
oğul tarkan kəltü (KT б 12) “Я, твой сын, пришел от имени народов стран из западного 
Согда, Берчекера, Бухары” Yokaru at yetə, yabağın, ığuc tutunu ağturtım (T 25) “Пеший, 
держа коня за узду, поднял, держась за деревья”, Öηdən kağanğaru su yoralım, -timis (T 29) 
“Сказал, - спереди отправить войска на Хагана”, Keri barığına, bardı (O 11) “Вернувшийся 



213

вернулся” и т.д. Наречия места также являются словами, то есть лексико-семантической 
единицей. 

Простые наречия. “В этимологическом плане, в древнетюркских письменных памят-
никах простые наречия практически не встречаются. Ныне встречающиеся простые на-
речия в древнетюркском языке являлись составными. В письменах встречались наречия 
подобного типа: iç, üz, il, yan, öη, tış, im/am. Однако в редких случаях можно было ис-
пользовать эти слова без присоединения окончания” (6, 612).

Составные наречия. В книгах, посвященных древнетюркским письменам, утвержда-
ется, что для образования составных наречий использовались нижеприведенные окон-
чания:

1. –a, -ə . ar+a, üz+ə , kiç+ə və s. Tardus ara badı (T 41) “Тардуш закрыл перегородку”, 
Üzə türk teηrisi, türk ıduk yiri, subı ança timis (KT б 10-11) “Даже тюркский бог, святое 
тюркское место, вода наверху заговорили”, Kiçə yaruk batur erikli süηüsdim (M 13) “Сра-
жался ночью после захода луны”.

Роль наречий места (пространства) в создании категории грамматического простран-
ства неоспорима. Также, мы считаем, что придаточные морфемы сыграли определенную 
роль в формировании всех грамматических категорий. Именно поэтому речь о лексиче-
ских окончаниях, служащих образованию наречий места, можно считать целесообраз-
ной. В первую очередь, считаем необходимым поговорить о словах со значением про-
странства, считающихся семантическим ядром понятия пространства.

Категория грамматического пространства является системой грамматических поня-
тий об определении неотделимости материи от реального пространства путем исполь-
зования морфологических и синтаксических форм выражения. Наряду с другими кате-
гориями, данная грамматическая категория формируется на основе связи языкознания с 
философией и их взаимодействия.

Необходимо исследовать неотделимость пространства от бытия и материи, а точнее 
особенности грамматических, морфологических и синтаксических показателей, их вза-
имозависимость и конкретные функции. Грамматическое пространство можно назвать 
самой совершенной, зрелой формой внутреннего единства форм существования, то есть 
движения, времени и реального пространства. Лингвистическое отражение внутренних 
связей между временем, движением и пространством является основой для изучения 
функциональности языковых событий. Функциональное отношение к единицам языка, 
событиям и категориям служит осуществлению цели создания лингвистической карти-
ны мира. Функциональное исследование категории грамматического пространства явля-
ется изучением лексико-семантической системы, грамматического построения языка с 
новой точки зрения, определением призмы миропонимания человека. 

Движение, пространство и время являются основой их лингвистического выраже-
ния. Невозможно представить перечисленные объективные и философские определения 
вне категорий грамматического пространства и времени. Наиболее сильными и весомы-
ми определениями вышеупомянутых объективных терминов являются категории време-
ни и пространства. 

Грамматические категории (время и пространство) могут считаться ядром, центром 
иных лингвистических выражений, связанных с временем или пространством. 
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CATEGORY OF GRAMMATICAL SPACE
The article is dedicated to the research of grammatical space category, which is consid-

ered as one of the most signifi cant linguistic defi nitions playing crucial function. The article is 
drafted on the basis of ancient Turkish written monuments and the materials of the Azerbaijani 
language. This problematic area has not been researched in Turkish and general linguistics 
and as a result a title grammatical space category is not commonly found in the list of gram-
matical categories of linguistics literature. 

 The article refl ects the issue on formulation and expression by grammatical space of ob-
jective space in the language, touches the point on integrity between grammatical space and 
grammatical case categories. It also notes that genitive, dative and prepositional cases are 
independent linguistic specifi cations of grammatical space

category. It refl ects common provisions related to realisation of space in language as an 
actual form of matter existence.

 Key words: time and space, grammatical space, grammatical case categories
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РАЗЪЯСНЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ДЕФИНИТИВНЫХ ТЕРМИНОВ

Одним из вопросов, представляющих интерес для науки, является вопрос о терминах. 
С этой точки зрения дефинитивные термины в лингвистике не являются исключением.

В статье рассматривается вопрос дефинитивных терминов в азербайджанской 
лингвистике и предприняты попытки разъяснения их особенностей.

Ключевые слова: дефинитивные термины, понятия, концепции, термины, особен-
ности, дифференциальные признаки.
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Термины – единицы языка, терминологической системы, связанные с научным мыш-
лением, эквивалентны словам и словосочетаниям. Они выражают большое количество 
понятий и представлений. Кроме плана содержания, у терминов есть также план выра-
жения. Эти планы выражения сосредоточены как в признаках понятий и представлений, 
так и в оболочке самих терминов. Определение этих признаков приходится на долю де-
финитивного типа терминов. 

В процессе терминологизации происходит репрезентация самого важного призна-
ка понятия. При выражении понятия с помощью термина выявляется лексическое зна-
чение. Признак понятия отражается при помощи структур различных терминов. Язык 
кодируется. При помощи термина, который является языковой единицей, более точно 
определяются необходимые признаки понятия. С логической точки зрения появляется 
стимул для определения понятия. Стимуляция формируется лингвистическими и семи-
отическими средствами. Для определения сути терминов в азербайджанском языке не-
обходимо их изучить на фоне понятия дефинитивности. 

При разъяснении дефинитивных особенностей терминов за основу берется план со-
держания и функциональности. Например, определения, данные лексическому значению 
с точки зрения содержания и функциональности, не противоречат друг другу, наоборот, 
один дополняет другого, отношения понятия и знака реализуются при помощи мини-
мальных семантических признаков в плане содержания и в процессе общения создается 
условие для разъяснения содержания при помощи знака.

Термин является самой важной и сильной единицей языка. У терминов дефинитив-
ного типа есть конкретная коммуникативная ценность, и это единицы семантического 
характера. При связи такого рода терминов с контекстом проявляются специфические 
ситуации. 

Значение передает различные особенности этих или других терминов дефинитивно-
го типа при помощи различных моделей и уровней. 

В грамматическом значении дефиниция невозможна. В лексическом значении слова 
и термина дефиниция присутствует. Например, дефиниция лексического значения слова 
«yazıçı» (писатель) такова: человек, занимающийся художественным творчеством, про-
фессия, искусство. Эта дефиниция является достаточным и необходимым признаком по-
нятия «yazıçı» (писатель). Семантическое свойство слова «yazıçı» (писатель) обобщается 
с точки зрения его предметно-вещевого (лексического) значения. Понятие лексического 
значения конкретизируется при помощи термина, терминологическая единица превра-
щается в объект стандартизации.

Дефинитивные термины сохраняют в себе самые важные признаки понятий и пред-
ставлений. Поэтому, с точки зрения некоторых авторов понятие, его параметры, сущ-
ность хотя и находятся в стороне от объекта лингвистики, в рамках логики и психологии, 
несомненна его непосредственная связь с лингвистикой и то, что он является объектом 
именно этой науки.

Действительно, понятие является отображением в мышлении определенных особен-
ностей (общих, основных, значимых, конкретных и второстепенного значения) различ-
ных существ, и это отображение не может закрепиться в памяти, не приняв звуковой 
оболочки. Таким образом, когда языковая единица стабилизируется в форме понятия как 
факт определенной реальности в мышлении.



216

А С. Садыкова считает, что понятие отражает самые общие необходимые признаки 
представлений. Значение представления, термина очень близко к значению понятия. В де-
финитивных терминах автор в связи со значением термина выделяет следующие пункты:

1. Понятие шире значения, то есть значение термина отражает лишь некоторые осо-
бенности понятия. Понятие только в целом может быть известно специалистам.

2. Понятие имеет то же качество, что и термин, или же терминологическая комбина-
ция. То есть объединяет в себе необходимые признаки представления. Однако, в отличие 
от научных терминов, кроме понятия, слово также связано с определенными представле-
ниями. Другими словами, слово отражает чувства, желания, отношение. В научных тер-
минах же значение термина – это связь между термином и предметом. Значение термина 
играет роль основы, базы для возникновения понятия, является средством, формирую-
щим и развивающим понятие. В терминах и терминологических комбинациях понятие 
определяется с точки зрения логики. То есть принимаются во внимание основные его 
качества, признаки, непосредственно связанные человеческим мышлением. Поскольку 
в дефинитивных терминах логический аспект доминирует, связь словесной оболочки 
термина с предметом в сознании, с понятием (сигнифитивное значение) слабая. В значе-
нии дефинитивных терминов формы сознания (ощущение, представление, восприятие) 
берутся за основу.

Одно и то же понятие может выражаться как отдельным термином, так и соединени-
ем терминов. То есть значение понятия бывает шире значения выражаемого термина, и 
поэтому не может найти свое полное выражение в одном термине [4, 45-46].

При определении дефинитивности термина выявляются дифференциальные призна-
ки. Дифференциальные признаки обусловлены с дачей различных определений.

A) дефинитивные термины, обладающие простой структурой: масдар, наречие, по-
слелог, масдар (такова дефиниция) – это слова, обладающие особенностями как глагола, 
так и имени существительного [2, 177], наречие (такова дефиниция) – самостоятельная 
часть речи, обозначающая признак действия, состояния, качества предмета или другого 
признака [2, 198], послелог (такова дефиниция) – служебная часть речи, которая присо-
единяясь к существительным в именительном, родительном, дательном и предложном 
падежах, образует новые оттенки значений [2, 211].

B) дефинитивные термины, обладающие сложной структурой. Они образуются от 
двух, трех или более составных частей.

Дефинитивные термины, состоящие из двух составных частей: причастие (такова 
дефиниция). Слова, объединяющие особенности как глагола, так и прилагательного, на-
зываются причастиями [2, 177]. Деепричастие (такова дефиниция). Слова, объединяю-
щие в себе особенности как глагола, так и наречия, называются деепричастиями [3, 186].

Причастный оборот (такова дефиниция). Причастие с зависимыми словами образует 
причастный оборот [2, 183].

Состоящие из трех основных частей: неспрягаемые формы глагола (такова дефини-
ция). Формы глаголов, не изменяющиеся по лицам и числам, называются неспрягаемы-
ми формами глаголов

В терминологической системе дефинитивные термины отличаются своей точностью 
и определимостью. Они отличаются от других терминов своей информативностью. В 
этих терминах особенно силен признак высказывания определенного значения. 
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Слова дефинитивного содержания употребляются исключительно как термин. С точ-
ки зрения семантики в дефинитивных терминах требуется соответствие между маркиру-
ющим (состав звука) и маркируемым (значение). Когда это соответствие не возникает, 
происходит путаница в терминологической системе. Синоним, в том числе многознач-
ные термины, путают специалистов, затрудняют взаимопонимание. Синонимичность, 
многозначность не характерна для дефинитивных терминов.

 Есть определенные причины возникновения такой ситуации. Самым значимым из 
них является изменение значения термина. Поэтому очень важно предотвращение упо-
требления одного и того же термина в различных значениях. Развитие науки и техники, а 
также других областей способствовало появлению новых понятий и представлений. По 
этой причине в терминологии необходимо точно и правильно определить эти понятия.

Следует также отметить, что многозначность слова, являющегося научным терми-
ном, сильно отличается от многозначности обычного общеупотребляемого слова, по-
скольку для общеупотребляемых слов многозначность – положительный признак.

Однако, то же самое нельзя сказать о дефинитивных терминах. Термин, относящийся 
к какой-либо области науки, отличается своей однозначностью. В дефинитивных терми-
нах однозначность, точность, соответствие понятию, к которому относится, являются 
основными требованиями. То есть хоть и определенная часть дефинитивных терминов 
является краткими, существует много терминологических единиц в виде простых и 
сложных структурированных словосочетаний.

В соответствии с требованиями времени иногда возникает необходимость в усо-
вершенствовании дефинитивных терминов. Например, в литературе, относящейся к 
азербайджанской лингвистике, употребляется термин «felin şəkilləri» (формы глагола). 
Но для курса азербайджанского языка для средней школы употребление этого терми-
на посчитали нецелесообразным. Здесь употребляется термин «felin formaları» (формы 
глагола). Причина в том, что это определение дефинитивного термина облегчает его по-
нимание. По программе ученикам предоставляется информация, что слова, изменяющие 
суффиксы, меняют форму слова. Например, видит, видел, не увидели, если увидит и др., 
можно назвать разными формами одного глагола.

В трудах, относящихся к азербайджанской грамматике, соответствующая часть форм 
глагола (причастие, деепричастие, масдар) называется «особые формы глагола» или же 
«неспрягаемые формы глагола» [1, 360-364]. Здесь возникает противоречие. Спрягаемые 
глаголы считаются «видом», а неспрягаемые – «формой». По сути, понятия «вид» и «фор-
мы» не отличаются друг от друга. Термин – это не только лексическая единица, она также 
выражает понятия, относящиеся к социально-общественной деятельности общества. 

Как видно из вышеизложенного, вопрос изучения дефинитивных терминов является 
одним из вопросов, представляющих особый интерес и для азербайджанской лингвисти-
ки, и существует потребность его изучения в более широком аспекте.
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 Одним із питань, цікавих для науки, є питання про терміни. З цієї точки зору дефі-
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ФИТОНИМЫ В ЗООЛОГИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 
(НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОГО И АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ЯЗЫКОВ)

В настоящей статье на материале терминологических, энциклопедических и тол-
ковых словарей русского и азербайджанского языков систематизируются и анализиру-
ются зоологические термины, образованные от названий растений – фитонимов. И в 
русском, и в азербайджанском языке экстралингвистическая база зоонимов довольно 
разнообразна. Наблюдения над материалами словарей русского языка показали, что 
фитонимы наиболее продуктивны именно в образовании терминов энтомологии (раздел 
зоологии, изучающий насекомых), в частности, названий жуков и бабочек, и герпето-
логии (раздел зоологии, изучающий земноводных (или амфибий) и пресмыкающихся (или 
рептилий), в частности, названий змей. Сравнительный анализ позволил установить, 
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что в азербайджанском языке так же, как и в русском, фитонимы наиболее продук-
тивны в образовании терминов энтомологии, в частности, названий жуков и бабочек. 

Ключевые слова: фитонимы, зоонимы, термины, гиперонимы, растения, деревья, 
цветы, кустарники, травы.

Как известно, одной из важнейших тематических групп любого языка является лек-
сика фауны. Зоологическая терминология – довольно обширная по объему, весомая по 
значению и древняя по происхождению категория единиц в составе лексического фонда 
как русского, так и азербайджанского языка. Её исследование в каком бы то ни было 
аспекте представляет большой лингвокультурологический интерес. В настоящей статье 
на материале терминологических, энциклопедических и толковых словарей русского и 
азербайджанского языков систематизируются и анализируются зоологические терми-
ны, образованные от названий растений – фитонимов. «Фитонимы функционируют в 
лексико-семантической системе языка, где они выполняют не только номинативную, но 
также прагматическую и оценочную функцию, употребляются носителями языка наряду 
с любыми другими словами. Фитонимия представляет собой объединение лексем сход-
ной денотативной направленности с классифицирующим интегральным семантическим 
признаком, в составе которой представлены частные лексико-семантические группы, 
характеризующие собственно лингвистические отношения между составляющими ее 
единицами» [1]. Включение знаний о растительном мире не только в систему образных 
средств, фразеологию, паремиологию, но и терминообразование – вполне естественный 
и закономерный процесс. Сравнительный анализ зоонимов русского и азербайджан-
ского языков, образованных от названий растений, составляет основу комплексного 
мотивологического исследования. Зоонимы выражают этнокультурную специфику 
осмысления окружающей действительности, т.к. образы животных в одной культуре 
в ряде случаев могут наделяться свойствами, которые для представителей другой куль-
туры могут показаться логически необоснованными или даже в определенной степени 
противоречащими сложившимся стереотипам восприятия этих животных. Наблюде-
ния показывают, что формирование системы зоологической терминологии в русском и 
азербайджанском языках подвержено воздействию различных экстралингвистических 
факторов. Как верно указывает Н. В. Солнцева, «в зоолексике ярко отражаются особен-
ности осмысления внеязыковой реальности, когда образы животных в разных языках 
наделяются (с точки зрения освоения действительности человеком и воздействия его 
на окружающий мир), на первый взгляд, совершенно не мотивированными свойствами 
и иногда даже противоречащими логике вещей. Эти образы и фантазии восходят к 
глубинам человеческого сознания, его верованиям и мифологии» [2, c. 3]. Знакомство с 
научно-теоретической литературой и материалами словарей показало, что в последнее 
время в лингвистических исследованиях все чаще акцентируется двойственная при-
рода коннотации – лингвистическая и экстралингвистическая. И в русском, и в азер-
байджанском языке экстралингвистическая база зоонимов довольно разнообразна. Мы 
полагаем, что причины расхождения коннотаций следует искать вне языка – в системе 
ценностей, обычаев, традиций и особенностей конкретной лингвокультурной общно-
сти. Рассмотрим конкретные примеры:
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В русском языке
Названия жуков: 
гипероним: 
а) лист: листоед зеленый мятный, долгоносик лиственничный, жужелица листвен-

ная, сверлило лиственное; 
б) трава: огневка травянка; 
в) ягода: трубковерт многоягодный, клоп ягодный; 
г) цветок: трипс цветочный;
д) дерево (древесина): древесинник хвойный;
от названий деревьев: долгоносик большой сосновый, златка большая сосновая, 

пильщик сосновый, пилохвост сосновый, щитник сосновый; пенница ольховая, листо-
ед ольховый, скрытнохоботник ольховый; дровосек еловый матовогрудый, усач черный 
еловый; короед березовый, цимбекс березовый; листоед тополевый, златка узкотелая то-
полевая; долгоносик ивовый обыкновенный, дровосек плоский дубовый, листоед осино-
вый, усач черный пихтовый, шпанка ясеневая, щелкун каштановый;

Как видно из рассмотренных примеров, наибольшее количество терминов данной 
группы образовано от следующих названий деревьев: сосна, ольха, ель.

от названий цветов: долгоносик люцерновый, семеяд желтый люцерновый, слоник 
люцерновый; семеед клеверный;

от названий кустарников и многолетних растений: краснокрылый трубковерт 
боярышниковый, цион норичниковый;

от названий фруктов: слоник грушевый большой, трубковерт грушевый, цветоед 
грушевый, пильщик-ткач грушевый; тля яблоневая зеленая, яблоневый цветоед, цветоед 
яблоневый; сверчок банановый; 

Наиболее продуктивными в образовании зоологических терминов данной группы 
являются следующие названия фруктов: яблоко, груша. 

от названий овощей: обыкновенная свекольная блошка, южная свекольная блошка, 
свекольная крошка, свекольная щитоноска, щитоноска свекловичная, свекольный долго-
носик; луковый скрытнохоботник, луковая трещалка; листоед картофельный, серпокры-
лая капустная, триоза морковная;

от названий ягод: малиновый жук, малиновый долгоносик, цветоед малинный; уз-
козлатка виноградная, черный виноградный скосар, филлоксера виноградная, эффипи-
гер виноградный;

Как видно из рассмотренных примеров, наиболее продуктивны в образовании зооло-
гических терминов данной группы названия ягод: малина, виноград.

от названий злаковых и бобовых: синяя льняная блошка, зерновка гороховая, зер-
новка фасолевая, листоед гречишный, усач подсолнечниковый.

Названия бабочек: 
гипероним: 
а) лист: серпокрылка сухой лист;
б) трава: коконопряд травяной, совка травянистая бурая;
в) цветок: глазок цветочный, огневка соковидная-цветочная, пяденица цветочная;
от названий деревьев: зефир дубовый, коконопряд дубовый, коконопряд дуболист-

ный, серпокрылка дубовая; хохлатка березовая, зефир березовый, весенница березовая, 
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серпокрылка березовая, моль березовая, челночница шелкопряд-березовая; волнянка 
ивовая, гарпия ивовая, моль тощая ивовая, точило ивовый, совка ивовая; бражник сосно-
вый, коконопряд сосновый, совка сосновая; лишайница тополевая, стеклянница тополе-
вая большая, моль–лягушка тополевая, коконопряд тополеволистный, бражник тополе-
вый; бражник осиновый, хохлатка осиновая, осиноволистный коконопряд; стеклянница 
ольховая, хохлатка ольховая; вилохвост буковый, гарпия тополевая, моль горностаевая 
черемуховая, стеклянница кленовая, бражник липовый, хвостатка акациевая, челночни-
ца буковая, хвостатка падубовая.

Как видно из рассмотренных примеров, наиболее продуктивными в образовании 
зоологических терминов данной группы являются следующие названия деревьев: дуб, 
сосна, береза, осина, тополь.

от названий цветов: бражник вьюнковый, совка вьюнковая; огневка люцерновая, 
совка гвоздичная, совка аконитовая, пяденица колокольчиковая, огневка водная кувшин-
ковая, моль плоская васильковая, коконопряд одуванчиковый;

от названий кустарников, трав и многолетних растений: металловидка шалфей-
ная, моль длинноносая шалфейная, моль шалфейная; крапивница, огневка крапивная, 
совка крапивная, медведица крапивная; медведица подорожниковая, совка подорожни-
ковая желто-бурая; коконопряд салатный, совка салатная; огневка водная камышевая, 
бражник облепиховый, бражник подмаренниковый, глазок люпиновый (люпин – род 
растений из семейства бобовые), коконопряд молочайный, коконопряд боярышниковый, 
коконопряд клеверный, моль кипрейная, пальцекрылка мать-и-мачеховая, пальцекрылка 
солодковая, пяденица тимьяновая, пяденица шиповниковая, пяденица щавелевая, перу-
анский папоротниковый палочник, репейница, сверлило камышовый, совка зверобойная 
пятнистая, совка лебедовая, совка-шелкопряд орешниковая, стеклянница щавелевая, сте-
клянница молочайная, толстоголовка мальвовая, точило полынный, тонкопряд вереско-
вый, тонкопряд хмелевый, терновая капюшонница, коровяковая хвостатка (коровяк – род 
растений семейства норичниковые), огневка – травянка пырейная;

Как видно из рассмотренных примеров, наибольшим разнообразием в образовании 
зоологических терминов отличаются названия кустарников, трав и многолетних растений.

от названий фруктов: коконопряд сливовый, пяденица сливовая; плодожорка 
яблонная, моль яблонная; металловидка мандарина;

от названий овощей: белянка капустная, моль капустная; белянка реповая, моль 
картофельная; 

от названий ягод: стеклянница малинная, коконопряд малинный, совка малинная, 
малинница обыкновенная, моль малинная; пяденица крыжовниковая;

 от названий злаковых и бобовых: беляночка горошковая западная, голубянка горо-
ховая, совка подсолнечниковая;

Как видно из примеров, названия фруктов, овощей, ягод, злаковых и бобовых менее 
продуктивны в образовании зоологических терминов.

В русском языке стрекозы представлены лишь двумя терминами: коромысло камы-
шовое, стрекоза шафрановая, цикада же одним – цикада вьюнковая.

Птицы: в русском языке:
гипероним: 
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а) кустарник: курица красная кустарная, перепел кустарный, перепелка кустарная 
андалузская:

б) мох: тетерев моховой;
от названий деревьев: кулик березовый, рябинник, сойка желудевая, черемушник;
от названий кустарников и многолетних растений: курица камышовая, амадины 

камышовые, лунь камышовая; крапивник, орел полынный, подорожник лапландский;
от названий фруктов: мандаринка;
от названий ягод: малиновка;
от названий злаковых и бобовых: овсянка тростниковая, ореховка, чечевица (обык-

новенная чечевица или чечевица – птица семейства вьюрковых).
В русском языке пауки представлены лишь одним термином – цветочный паук.
Животные: 
гипероним: 
а) кустарник: кустарниковая белка;
б) дерево: морские жёлуди (раки);
в) цветы: морские лилии (иглокожие);
г) овощи: морские огурцы (иглокожие);
д) фрукты: морской финик (моллюски);
Змеи: 
гипероним: 
а) дерево: серая древесная змея, удав зеленый древесный;
б) кустарник: уж кустарниковый зеленый;
в) лист: листоносная змея;
г) трава: уж гладкий травяной; 
от названий деревьев: полоз оливковый;
от названий кустарников и многолетних растений: куфия бамбуковая, 
от названий фруктов: полоз мандариновый;
от названий злаковых и бобовых: полоз маисовый.
Лягушки и жабы: 
гипероним: 
а) дерево: пятнистый древолаз, маленький древолаз, голубой древолаз;
в) лист: полосатый листолаз; 
от названий кустарников и многолетних растений: камышовая жаба,
от названий овощей: лягушка-помидор обыкновенная, чесночницы (желто-бурые 

или серые лягушки, резко пахнущие чесноком (отсюда название);
Таким образом, наши наблюдения над материалами словарей русского языка показа-

ли, что фитонимы наиболее продуктивны именно в образовании терминов энтомологии 
(раздел зоологии, изучающий насекомых – Г. А.), в частности, названий жуков и бабочек, 
и герпетологии (раздел зоологии, изучающий земноводных (или амфибий) и пресмыка-
ющихся (или рептилий) – Г. А.), в частности, названий змей.

В азербайджанском языке:
Жуки: гипероним: 
а) çiçək (цветок) – çiçəksevən (небольшой жук, живущий в гнилой древесине);
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b) ağac (дерево) – ağacovan (точильщик – жук, вредитель древесины), ağacqurdu (дре-
весный жук), ağacadırmaşanlar (древолазы – вид мелких жуков), odunböcəyi (дровосек 
(жук, личинки которого питаются древесиной) [8];

c) yarpaq (лист) – yarpaqyeyən (радужница – жук из семейства листоедов),
от названий деревьев: palıd ipəksarıyanı (дубовый шелкопряд), palıd bığlıcası (ду-

бовый усач), palıd yastıcası (дубовый червец), palıd uzunburunu (дубовый слоник); fıstıq 
qabıqyeyəni (буковый короед), şam ipəksarıyanı (сосновый шелкопряд), tozağacı mənənəsi 
(березовая тля), qarağac lifyeyəni (вязовый лубоед);

от названий фруктов и овощей: yarpızcücüsü (светляк, светлячок, ивановский 
червяк), almaqurdu (яблонный заболонник), çuğundurböcəyi (щитоноска – жучок из се-
мейства листоедов с щитообразным покровом на теле, вредитель растений), kələmqurdu 
(капустник, капустный червь), qoz meyvəyeyəni (ореховая плодожорка), qoz uzunburunu 
(ореховый долгоносик);

от названий зерновых, бобовых растений: paxlaqurdu (зерновка – насекомое из се-
мейства жуков), taxılqıran (пильщик), taxılbiti (долгоносик – жук-вредитель);

Бабочки: гипероним: ağac (дерево) – ağacovan (древоточец – ночная бабочка, гусе-
ница которой питается древесиной), ağackəpənəyi (древесная бабочка); 

от названий деревьев: palıd qarışcısı (дубовая пяденица), palıd güvəsi (дубовая моль), 
palıd odlucası (дубовая огнёвка), fıstıq güvəsi (буковая моль);

от названий фруктов и овощей: kələm kəpənəyi (капустная белянка, капустница – 
дневная бабочка семейства белянок, откладывающая яички на листьях капусты), kələm 
sovkası (капустная совка), üzüm yarpaqbükəni (виноградная листовертка – название се-
мейства бабочек-вредителей, гусеницы которых сворачивают листья растений в трубку, 
и оплетает их паутиной), armud ballıcası (грушевая медяница) [6];

от названий зерновых, бобовых растений: buğdakəpənəyi (совка);
Лягушки: ağacqurbağası (древесная лягушка);
Птицы: ağacdələn (дятел), kətanquşu (коноплянка – маленькая певчая птица семей-

ства вьюрковых), mandarinka – (мандаринка – птица из семейства утиных с пёстрой окра-
ской и хохлом на голове) , şam çataldimdiyi (клёст-сосновик) [7];

Животные: sünbülqıran (суслик), dənizxiyarı (морской огурец – род бесщупальцевых 
гребневиков) [6].

Таким образом, сравнительный анализ вышеприведенных примеров показывает, что 
в азербайджанском языке так же, как и в русском, фитонимы наиболее продуктивны в 
образовании терминов энтомологии, в частности, названий жуков и бабочек. В отличие 
от русского языка, в азербайджанском языке названий стрекоз и рептилий, образованных 
от фитонимов, нет, кроме того, зоологические термины образуются в основном от гипе-
ронима ağac «дерево». В азербайджанском языке большинство зоологических терминов 
представлено сложными словами. 

«Термины не образовываются равномерно в каждом языке при терминологизации 
части его лексики. Некоторые языки оказывают большее влияние на терминологическое 
словообразование. Следовательно – одни языки вносят более значительный вклад в раз-
витие отдельных терминологий по сравнению с другими языками» [3, с. 171].

Свои языковые средства специальная лексика многих отраслей знания заимствует 
отовсюду, что делает состав ее единиц пестрым. Тем не менее, в отдельных терминоло-
гических системах просматривается определенная языковая ориентация.
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В обоих языках в формировании анализируемых зоологических терминов, образо-
ванных от фитонимов, обнаруживается определенная закономерность: структурной еди-
нооформленностью характеризуются названия с мотивемами «среда обитания и пита-
ния», т.е. конкретное растение, на котором, в котором или возле которого обитает данный 
вид и которым питается (например, бабочки капустница или крапивница получили свое 
название по той причине, что питаются листьями капусты и крапивы). В азербайджан-
ском языке: almaqurdu – жук, питающийся корой яблоневых деревьев и откладывающий 
личинки в коре яблонь и др. [6, т.1, с.85] По окрасу названы только: бабочка лимонница 
(из-за лимонно-желтого цвета крыльев) и утка мандаринка (за красивое яркое оперение, 
в котором преобладают оттенки мандаринового цвета). 

Безусловно, в зоолексике ярче, чем в любой другой области языка, отражаются осо-
бенности восприятия и осмысления внеязыковой реальности.

Во всех языках мира, в том числе и в русском, и азербайджанском, фитонимы и зоо-
нимы содержат богатейший лингвокультурологический материал, который не только со-
ставляет значительную часть национального языкового сознания, но и воплощает в себе 
самобытные черты культуры народа. Кроме того, сравнительное исследование терминов 
на материале различных языков позволяет обнаружить в них своеобразные переплете-
ния общелингвистических закономерностей и специфических факторов, влияющих на 
лексику той или иной области знаний.
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ФІТОНІМИ У ЗООЛОГІЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ (НА МАТЕРІАЛІ РОСІЙСЬКОЇ 
Й АЗЕРБАЙДЖАНСЬКОЇ МОВ)

У цій статті на матеріалі термінологічних, енциклопедичних і тлумачних словни-
ків російської й азербайджанських мов систематизуються й аналізуються зоологічні 
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терміни, утворені від назв рослин – фітонімів. І в російській, і в азербайджанській мові 
екстралінгвістична база зоонімів доволі різноманітна. Спостереження над матеріа-
лами словників російської мови продемонстрували, що фітоніми найбільш продуктивні 
саме при творенні термінів ентомології (розділ зоології, що вивчає комах), зокрема назв 
жуків і метеликів, і герпетології (розділ зоології, що вивчає земноводних (чи амфібій) чи 
плазунів (чи рептилій), зокрема, назв змій. Порівняльний аналіз дозволив встановити, що 
в азербайджанській мові так само, як і в російській, фітоніми найібільш продуктивні 
при утворенні термінів ентомології, зокрема, назв жуків і метеликів.

Ключові слова: фітоніми, зооніми, терміни, гіпероніми, рослини, дерева, квіти, 
кущі, трави.
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PHYTONYMS IN THE ZOOLOGICAL TERMINOLOGY (ON THE MATERIAL OF 
THE RUSSIAN AND AZERBAIJANI LANGUAGES)

The article contains the systematization and analysis of the zoology terms formed from the 
plant names (phytonyms) on the basis of the materials of the terminological, encyclopaedic, 
explanatory dictionaries of the Russian and Azerbaijani languages. To include the knowledge 
about fl ora in term formation is quite a natural process. The analysis shows that phytonyms 
are the most productive in formation of entomology terms (the scientifi c study of insects) par-
ticularly the names of beetles and butterfl ies and herpetology terms (the scientifi c study of 
amphibians and reptiles) particularly the names of snakes in the Russian language. Phytonyms 
are more productive in the formation of entomology terms particularly the names of beetles and 
butterfl ies in the Azerbaijani language, too. Unlike the Russian language there are no names of 
dragon-fl ies and reptiles formed from the phytonyms in the Azerbaijani language.

Key words: phytonyms, zoonyms, terms, hyperonyms, plants, trees, fl owers, bushes, grass.
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ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА В КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРИ
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Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Луцьк

ОЛЕКСАНДР БЛОК У КОНЦЕПЦІЇ СЕРГІЯ БУРАГО: 
ХУДОЖНЬО-ФІЛОСОФСЬКИЙ ВИМІР

У статті розглядається філософський вимір у концептуальних підходах С. Бураго до 
життєтворчості О. Блока, основну увагу приділено таким проблемам, як двовимірність 
категорії вічність і мить у поезії О. Блока, що аналізується у філософському осмисленні 
й у формі переживання протяжності часу; Інші світи та єдність Світу в художньо-
філософських уявленнях поета; музика як смислотворчий чинник у творчості О. Блока; 
контекстуальність як передумова життя твору: бурагівська опозиція тезі Р. Барта – 
смерть автора; специфіка бурагівської герменевтики: С. Бураго і Г-Ґ. Ґадамер.

Ключові слова: аксіологія, вічність, герменевтика, герменевтичний аналіз, жит-
тєтворчість, мить, музика, феноменологічний аналіз.

Музика творіння, музика життя, зоряної мислі, а не поезії, а не “музи-
ка революції” – це Блок, це планетарне звучання його поезії, натхненна й 
сяюча вібрація його слова в душі російської культури. 

Дмитро Павличко. Поет глибин. 
«…процесс погружения в структуру музыкально-смысловых тканей 

художественного текста в работах С. Бураго приводит к преобразованию из-
начально-отчужденного исследовательского “я ” – совершается со-бытие, 
возникает со-знание – общее с поэтом знание, и это обретение общности 
поэтической и исследовательской позиции являет собой акт категорического 
отрицания индивидуалистическо-скептического позитивизма»

Дмитрий Бураго. Жизнетворчество Александра Блока в прочтении 
С. Б. Бураго.

А. М. Турков (1924 – 2016) виразив глибинну сутність книги С. Б. Бураго (1948 – 
2000), що вийшла під дуже скромною назвою – «Александр Блок. Очерки жизни и твор-
чества», коли озаглавив свій Вступ до неї словами А. Фета: «Томов премногих тяже-
лей...». І тут постає питання: чому? Сам А. М. Турков відповідає на нього дуже стисло 
и з полемічним акцентом відносно тих, хто відхилив бурагівську книгу, не зважаючи на 
позитивний відгук видатних блокознавців. Нами раніше відмічалося, що в такий спо-
сіб учений акцентує змістову (дво)спрямованість, яку набуває, а, набувши, кодує фетів-
ський рядок [12]. Але тепер зауважимо, що це так – і водночас не так.

Чому так? Тому що А. М. Турков змушує пригадати всю строфу вірша, дозволяючи 
тим самим уловити й емоційно сприйняти значимість монографії С. Бураго:
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Но муза, правду соблюдая, 
Глядит – а на весах у ней
Вот эта книжка небольшая
Томов премногих тяжелей [16].

Це є так і тому, що згадуються перші рядки з вірша А. Фета «Томов премногих тя-
желей...», які дають змогу усвідомити головні риси О. Блока – поета і людини – че-
рез такі константи, як «благородство – духа мощного господство – утонченной жиз-
ни цвет» [16]. Крім того, цей вектор викликає в уяві не лише живий образ Духовного 
Світу Олександра Блока, а й співзвучний з ним Світ Сергія Бураго, що знайшов своє 
віддзеркалення в книзі про великого Поета. А у співвідношенні фетівського рядка: «Но 
муза, правду соблюдая, / Глядит – а на весах у ней...» – привертають до себе увагу два 
ключових слова: правда і вага, які співвідносяться з принципами підходу С. Бураго до 
літературних явищ, насамперед, до творів О. Пушкіна та О. Блока. Саме ці слова вира-
жають устремління вченого до виваженості висловлених думок і аргументації висно-
вків. Сучасний письменник і критик С. Шергунов зазначав: «Головне, чого нам всім не 
вистачає сьогодні, – це щирості і жаги справедливості» [18]. Праці С. Бураго в значній 
мірі компенсують цю нестачу вже самою методологічною установкою, яка сприяє й ін-
дивідуальному, і колективному пошукам шляхів до об’єктивності, до осмислення істини. 
Своєї мети С. Бураго досягає через прямий і опосередкований діалог із попередниками. 
Специфіка дискурсу, весь стиль українського вченого дозволяють йому включити до бло-
кознавчого контексту власну концепцію, охарактеризувати її взаємодію з концепціями 
Інших та спонукати реципієнта йти далі цим шляхом, бо кожен бурагівський абзац постає 
як теза, що вимагає подальшого розвитку. 

Тобто все так, але чому все ж таки не так? А тому, наприклад, що в належний спосіб 
не розкрито філософську складову концепції С. Бураго, яка не осмислена в тій її ціліс-
ності, що можлива за умови взяття книг про О. Блока та «Мідного вершника» О. Пуш-
кіна за дилогію, розглянуту в контексті всього його доробку, враховуючи те, що пара-
дигму Блок ↔ Пушкін варто уявляти як дві сторони однієї медалі, і згадуючи при цьому 
насамперед такую думку вченого: «Поэт – сын гармонии. Для Блока это не красивая 
фраза, а сущность его отношения к миру» [4, 220]. Вирішення навіть тільки цих та ін-
ших не зазначених тут проблем потребує окремого монографічного дослідження. А тому 
мета цієї статті полягає в тому, щоб скласти певне уявлення про філософську складову 
концепції С. Бураго, охарактеризувавши в тезисному форматі лише деякі найважливіші 
питання. А саме: 

– двовимірність категорії вічність і мить у поезії О. Блока: в філософському 
осмисленні й у формі переживання протяжності часу;

– Інші світи та єдність Світу в художньо-філософських уявленнях поета ; 
– музика як смислотворчий чинник у творчості О. Блока;
– контекстуальність як передумова життя твору: бурагівська опозиція тезису 

Р. Барта – смерть автора;
– специфіка бурагівської герменевтики: С. Бураго і Г-Ґ. Ґадамер.
Звернення до тексту С. Бураго переконує в тому, що він із самого початку ста-

вить О. Блока в діалогічне положення не тільки з російською філософською і 
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художньо-філософською думкою, а й європейською, про що заявлено вже у Передмові 
до першого видання:

«В истории русской культуры, – пише С. Бураго. – А. Блоку отведено особое место: 
в его творчестве соединяются важнейшие линии русского и общеевропейского развития 
и намечаются тенденции новой эпохи в литературе» [4, 7 ].

Фактично – це вихідна теза, у якій формулюється проблема, що потребує для сво-
го вирішення звернення, з одного боку, до герменевтики, а з другого – до феноменоло-
гічного аналізу. Інтерпретуючи той чи інший блоківський текст, С. Бураго спирається 
на принцип герменевтичного кола і розглядає слово або словосполучення, що утворює 
образ – наприклад, «Дикий сплав миров» («Среди поклонников Кармен») або «синяя 
вечность» («Усните блаженно, заморские гости») – не лише у контексті однієї строфи, 
одного вірша, а й у контексти багатьох творів поета. Проте водночас учений частково до-
тримується феноменологічного аналізу і, не забуваючи аксіологічного підходу, показує, 
як «світ смислу акумулюється у свідомості індивіда» [17, 41], тобто О. Блока. 

«Олицетворение вечности, – пише С. Бураго, – неизбежно связывает ее с идеалом 
любви, добра и красоты, также олицетворенным в Прекрасной Даме. Ни идеал, ни сущ-
ность мира не подвержены у Блока множественности. Поэтическая персонификация и 
вечности, и идеала их объединяет и проявляется как признание освещенности идеалом 
вселенной. Поэтому исходное жизненной позиции лирического героя Блока есть – при-
ятие мира» [4, 188].

Порушуючи проблему двовимірності категорії вічність і мить у поезії О. Блока: у 
філософському осмисленні та формі переживання протяжності часу, – варто зазначити, 
що когнітивна матриця вічність / мить, яку О. Блок поклав як формо- и смислотворчий 
чинник у структурне підґрунтя поеми «Снежная маска» (1907), де вічність і мить по-
стали й опорами для фокусуваня концептуального художньо-філософського змісту, для 
С. Бураго є адекватним способом виявлення світоглядних позицій поета і водночас свого 
суголосся з ним. У результаті бурагівський аналіз поеми, не втрачаючи об’єктивності й 
доказовості, розкриває паралельно й картину світу самого С. Бураго, котрий виступає 
у спів-думанні з О. Блоком із якимось надзвичайним співчуттям і співпереживанням. 
Аналізуючи проблему співвідношень вічності та миті, взятих у їхній неоднозначності й 
зіткненні протиріч, доцільно уважніше придивитись до особливості висвітлення вченим 
самої еволюції світоглядних уявлень О. Блока. С. Бураго, визначаючи етапи творчості 
поета, не розмежовує їх так різко, як, наприклад, Б. Соловйов у своєму фоліанті «Поэт и 
его подвиг» [Див.:15], навпаки – він простежує у Другому томі – а згодом і у Третьому, 
але в іншому ракурсі – відгомін віршів із тому Першого, з його ідеєю Вічної Жіночості. І 
якщо в «Стихах о Прекрасной Даме» любов пов’язується з Вічністю, з етико-естетичним 
абсолютом, то у поемі «Снежная маска» і «Фаина» (1906 – 1908) – з миттю, яка, «зали-
шаючись у часовій сфері, існує у сфері просторовій» та стає здібною виявлятися в описі 
сутності речей («оказывается способным к овеществлению») [Див.:4, 102]. Аналізуючи 
всі смислові рівні блоківського тексту, С. Бураго акцентує не лише словесну семантику 
в образній системі вірша, а й смислотворчу функцію ритму і мелодики в ньому. Учений 
доходить висновку, що мить – це художній символ [Див.:4, 101], що мить – це змішання, 
коли не можна відрізнити Вічності від безчасся, життя від синьої примари [Див.:4, 103]. 
С. Бураго примушує замислитись над виразністю чорного (діяльного і демонічного) 
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кольору та білого (пасивність). Але відомо, що в природі немає чорного і білого кольо-
рів – і це знання підкреслює відчуття безчасся. 

Художньо-філософський світогляд О. Блока розглянуто С. Бураго в широкому філо-
софському і художньо-філософському контексті. І коли йдеться про осмислення Добра 
і Зла, то в бурагівському висвітленні О. Блок діалогічно постає в континуумі: М. Лер-
монтов – Ф. Шеллінг – Й.-В. Гете. Романтична традиція представлена в нерозривному 
зв’язку з життєвим досвідом російського поета. А коли йдеться про вічність, то С. Бура-
го підкреслює звернення О. Блока до прийому інтертекстуалізації, до образності Ф. До-
стоєвського. Вводячи образ павучихи, поет установлює смислові взаємодії свого тексту з 
текстом «Злочин і кара», тоді коли йдеться про Інші світи та єдність Світу, починаючи 
з ключової тези:

«Иные миры, – пише С. Бураго, – которые, по Блоку, обязан знать подлинный ху-
дожник, это не кантианская “вещь в себе”, но сфера художественного познания мира, 
сопряженная с его сущностью. Сфера многообразная и единая в своем многообразии» 
[4, 141].

С. Бураго доводить, що Інші світи в О. Блока складають Світ, бо не лише людина в 
світі, а й світ в людині, тобто як море міститься в краплі, так й Світ – в людині. І, вірогід-
но, ніхто, крім С. Бураго, не представив із такою очевидністю блоківську модель Світу, 
його прозріння Всесвіту і стремління проникнути в його таїни, його віру в безмежжя 
можливостей в пізнанні людиною «інших світів» [див. : 4, с. 141]. Учений підкреслює 
несприйняття О. Блоком кантівського агностицизму, цитуючи слова поета: «Страшный 
Кант ставил пределы познанию» [4, 140]. Тут виникають асоціативно перегуки О. Блока 
з А. Чеховим, зокрема в несприйнятті «тиші пошлості», з його розумінням футлярності: 
Отже, «страшный Кант, ставящий пределы» – це футляр, з якого треба визволитись. 
С. Бураго, спонукаючи реципієнта до творчого сприйняття свого тексту, дає можливість 
розглянути в перспективі блоківські світоглядні мотиви / умонастрої в їхньому наслі-
дувані, проявах і модифікаціях. Активізуючи творче сприйняття свого тексту реципієн-
том, учений спонукає його побачити чеховський футляр у середині образно-символіч-
ної парадигми: павуки по кутах (Ф. Достоєвський) – павучиха нудьги (О. Блок). Коли 
С. Бураго, аналізуючи «Нічну фіалку» (1906), говорить, що у А. Блока «применительно 
к городской жизни» «вечность» є «безвременье», «баня с пауками по углам» и «тишина 
пошлости», – він не обмежується констатацією факту. С. Бураго поглиблює свою думку, 
варіюючи її, про те, що в поемі: «речь... идет не о городе и загороде самих по себе и не о 
самой “вечности”: все это прямое выражение умонастроения Блока этого периода» [4, 
96]. Після цього йде фрагмент, що стимулює тезаурус реципієнта: 

«Сквозь всю статью, – пише – С. Бураго, – проходит символика, позаимствованная 
поэтом у Достоевского: “пауки по углам”. У Блока она преобразуется также в необъят-
ную паучиху скуки, которой скована жизнь современного человека» [4, 96 – 97].

Вираз: павучиха нудьги …сковує (стинає) життя спрямовує думки до не менш сим-
волічного образу – чеховського футляра4, який глибоко і багатовимірно проаналізовано 
у статтях / розділах монографії О. Богданової «Современный взгляд на русскую лите-
ратуру ХIX – середины XX вв.» (2017) [Cм. :2, 251 – 313] та у статті «Есть ли «футляр» 
в рассказе А. П. Чехова «Человек в футляре» [Cм. :1]. Богдановське бачення футляра в 
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художній системі А. Чехова дозволяє простежити і осягнути різноманітність форм про-
Явления футлярності, відтвореного в російській класичній літературі і не лише в ній, а 
й, зокрема, в українському красному письменстві. 

Все це свідчить про те, що книга С. Бураго «Александр Блок. Очерки жизни и твор-
чества» – більше ніж книга про Блока, тому що в ній учений торкнувся основ Буття, 
його пружини. У філософії стало узагальненим місцем положення: протилежності збі-
гаються. Заслуга С. Бураго полягає в тому, що він – особливо це поЯснюється у статті 
«Рихард Вагнер і О. Блок» – складає уявлення про сам процес збігання, представляючи 
його як живе устремління до цілісності. Зникають границі між понятійним і чуттєвим 
сприйняттям світу, який постає у сприйнятті чуттєво-понятійному і понятійно-чуттєво-
му нерозривно. Так при синтезі мистецтв виникає своєрідна дзеркальна парадигма:

Музика тяжіє до Слова (Р. Вагнер) ↔ Слово – до Музики (О. Блок).
Абстрактне тяжіє до практики. А музика разом із іншими чинниками прояснює філо-

софську тезу: не тільки людина у світі, а весь світ в людині. 
Мабуть, немає жодної роботи про О. Блока, де б не згадувалися слова поета: «Слу-

шайте музыку революции!», – але тільки С. Бураго дав можливість відчути і усвідомити 
це як пізнавальний і смислотворчий чинник. Учений довів, що смислотворча роль му-
зики – в тому числі взята в її зв’язках із живописом – не є частковою проблемою. Він 
вважав, що живопис не вичерпає поняття символу, що це відбувається лише за умов 
синтезу тих двох мистецтв. Відштовхуючись від блоківського розуміння музики: вона – 
«не іграшка» – і погоджуючись із Д. Максимовим, С. Бураго визначає музику найваж-
ливішим символом-категорією О. Блока та привертає увагу до динамічності музичного 
мислення поета, що втілюється, зокрема, в задумі, композиції, в самому тексті драми 
«Роза і Хрест», а також у творчості загалом. Але найсуттєвішим, на нашу думку, є те, 
що С. Бураго, характеризуючи властиву для свідомості О. Блока діалектику протилеж-
ностей, розглядав її в зіставленні зі спекулятивною філософією, насамперед з абстрак-
тною діалектикою Ф. Гегеля, бо в О. Блока «общее и частное, личное и историческое, 
природа и революция, “вечное” и “мгновенное” – все, что входило в сознание поэта, 
соединялось в образах, ритме и звучании стиха» [4, 196]. І ось тут варто звернутися до 
безцінних праць Наталі Василівни Костенко, які вже сьогодні потребують вдумливого 
аналізу в зіставленні не лише з М. Гаспаровим, а й з Ч. Мілошем, йдеться про інформа-
ційну сутність самого звучання мови. Привертає до себе увагу й ті думки-контроверзи, 
які дослідниця висловила у статті «Вірш як діалектика: його мелодія і смисл», зауважив-
ши при цьому, «що переваги своїх дослідницьких підходів С. Бураго продемонстрував у 
розгляді поеми О. Блока “Дванадцять”, у якій вбачав вершину поетичного симфонізму, 
де “сама музика вірша об’єднує весь різнорідний і різностильовий словесний матеріал 
твору”» [5, 600]. І, нарешті, розглядаючи питання про музику у творчості О. Блока, не 
варто оминати й критичні зауваження С. Бураго, висловлені ним на адресу Б. Левика, 
автора книги «Рихард Вагнер» (1978) [4, 271, 292], С. Ломінадзе у зв’язку з його статтею 
«Концептуальный стиль и художественная целостность» (1988) [4, 329] і діалог ученого 
з О. Лосевим («Проблемы Рихарда Вагнера», 1968; «Диалектика творческого акта») і 
Д. Поцепнею («Проза Блока: стилистические проблемы, 1976»), [4, 327] – все це до-
повнює і збагачує уявлення про зв’язок у творчості О. Блока музики зі словом. Все це 
освітлюється думкою О. Лосева, яку поділяє і С. Бураго: 
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«…в мировоззрении Блока явилось не какое-либо рассуждение или понятие, а имен-
но чувство художника, не только глубоко сопереживающего музыку или живопись, но и 
сознающего смыслообразующую роль музыки и живописной образности в собственном 
поэтическом творчестве» [4, 327].

Тепер висунута С. Бураго й узята ним в атмосфері філософських дискусій ключова 
теза зазвучала з особливою переконливістю: 

«Итак, – пише С. Бураго, – музыка приобретает в блоковской концепции мира уни-
версальное значение потому, что этот вид искусства наиболее непосредственно отражает 
творческий акт, его динамическую непрерывность (“текучесть”), и взгляд этот основан у 
Блока не на каких-то абстрактных дефинициях, а на живом чувстве художника» [4, 326].

Чітко схарактеризувавши діалогічну ситуацію – її суперечність у сприйнятті і Р. Ваг-
нера, й О. Блока, – С. Бураго зосереджується на специфіці власних методологічних підхо-
дів і визначає свою схожість / несхожість с герменевтичними принципами аналізу текстів, 
властивими Г.-Ґ. Ґадамеру. Як відомо, аналізуючи в книзі «Wahrhtit und Methode» («Істина і 
метод») Проект універсальної герменевтики Ф. Шлейермахера, Г-Ґ. Ґадамер писав:

«Якщо я маю слушність, то цікавий нюанс передовсім полягає в тому, що Шле-
йермахер веде мову не так про нерозуміння, як про непорозуміння. Він має на увазі не 
педагогічну ситуацію тлумачення, що приходить на допомогу розуміння іншого, учня, 
тлумачення й розуміння, навпаки для Шлейермахера переплетені як найтісніше, подібно 
до зовнішнього і внутрішнього слова, й усі проблеми тлумачення виявляються насправді 
проблемами розуміння. Мова тут тільки про subtilitas intelligendi (мистецтво розуміння), 
а не про subtilitas explicandi (мистецтво тлумачення), не кажучи вже про application (за-
стосування)» [7, 175].

Ці міркування німецького філософа слугують ключем для розуміння методологічних 
принципів українського вченого, який не лише блискуче володів сучасним інструмен-
тарієм аналізу художнього тексту, а й збагатив цей арсенал інструментів, акцентувавши 
увагу на смислотворчій функції ритміко-інтонаційних чинників, на взаємодії музики з 
живописом, на зв’язок спекулятивної філософії з художньо-філософським уявленням.

На підставі аналізу бурагівських підходів до творів літератури та мистецтва, а також 
його реакцій на оцінки їх численними реципієнтами, можна стверджувати, що україн-
ський вчений поділяв ці думки німецького філософа глибоко й органічно, а не лише на 
рівні суто раціональному: погоджуюсь / не погоджуюсь. Справа в тому, що С. Бураго 
мистецтвом розуміння (subtilitas intelligendi) був обдарований природою так, як, напри-
клад, обдаровується нею людина рідкісним хистом – абсолютним слухом. І проЯвляється 
цей дар в індивідуальній організації дискурсу. С. Бураго, спостерігаючи як би з боку, спо-
чатку передає драматургію діалогу, але поступово встромляє в нього свій голос. Очевид-
но, що шлях С. Бураго є наближеним до шляху Г.-Ґ. Ґадамера. Український учений теж 
спочатку намагається зрозуміти Іншого й Інших саме так, як про це роздумливо говорив 
Г-Ґ. Ґадамер у своїй відповіді на запитання Ж. Дерріда:

«… не йдеться про спробу використати чиюсь слабкість, щоб доказати свою рацію, а 
йдеться про намагання будь-яким шляхом підсилити точку зору іншого так, щоб ця точка 
зору дедалі просвітлювалась» [8, 224].

Стаття С. Бураго «Ріхард Вагнер і Олександр Блок» переконує в тому, що він, вступа-
ючи в діалогічні відносини з філософськими і артистичними авторитетами – Ф. Ніцше, 



232

Л. Толстим, Т. Манном, П. Чайковським, І. Стравінським, – насамперед намагається не 
лише дійти розуміння їх, а й з’ясувати причини того, чому митці різних поглядів раптом 
опинилися суголосними у своєму несприйнятті музики Р. Вагнера і чому саме О. Блок 
високо цінував музику цього німецького композитора, котрий виражав глибоку нена-
висть до антилюдської сутності суспільного світоустрою [Див.: 4, с. 276]. До речі, ви-
нятком для С. Бураго не став також і Г.-Ґ. Ґадамер, позицію якого він спочатку об’єктивно 
висвітлює, а згодом, глибоко розуміючи його, проясняє моменти свого принципового 
розходження з ним. Каменем спотикання стає неприйнятна для С. Бураго думка Г. Ґ. Ґа-
дамера про розуміння тексту:

«Гадамер считал, – пише він, – что понимание текста ведет к пониманию истины, 
минуя всякую “субъективность” автор этого текста. Но ведь если и можно как-то условно 
вывести из поля зрения личность автора текста, то уж никак нельзя не учесть личность 
того, кто этот текст читает и интерпретирует. Признав за человеком статус замкнутого в 
себе и противопоставленному всему миру субъекта, мы и любую интерпретацию текста 
должны признать абсолютно субъективной, речь же об этой истине в этом контексте 
вестись и вовсе не может. Между тем анализ текста производится как раз во имя истины, 
иначе он просто бессмыслен. Объективность филологического анализа, следовательно, 
полагает своей основой именно романтическую герменевтику, признающею подлинную 
и глубокую связь между людьми, которая реализуется в языке вообще и в поэтической 
речи в частности » [4, 353].

Переконаний в тому, що «любой факт нашей жизни контекстуален» [352] і «неверно 
говорить об абсолютно едином для всех понимании произведения... неверно говорить и 
об абсолютно разном понимании каждым человеком» [4, 353], що «абсолютность – ве-
личина неприемлемая: она есть указание предела, исчерпанности смысла произведения, 
остановки жизни» [4, 344], С. Бураго відповідає нашому сьогоденню, про що, наприклад, 
свідчать відповіді провідного соліста Маріїнського театру бас-баритона Володимира Ва-
нєєва на питання Ольги Юсової про сучасні інтерпретації Р. Вагнера: 

«Вы слышали, что сейчас некоторые интерпретируют «Кольцо» как борьбу с глоба-
лизацией, с монополиями, тлетворным влиянием мирового капитала на развитие циви-
лизации?

– Все это хорошо. Любая новая мысль, любая новая концепция говорит о совре-
менности», что «абсолютность – величина неприемлемая: она есть указание предела, 
исчерпанности смысла произведения, остановки жизни» [6, 352].

  
Сказане свідчить про контекстуальність як передумову життя твору. І невипадково 

С. Бураго приділяє цій проблемі багато уваги. Але суттєве те, що він водночас принципо-
во постає в опозицію до думки Р. Барта про смерть автора. І на відміну від французького 
філософа і літературознавця український учений говорить не про смерть автора, а про 
життя творів красного письменства. І якщо Р. Барт думкою своєю веде реципієнта лише 
по вертикалі історичного часу, все більше віддаляючи його від того змісту, який начеб-
то тільки записував автор, то думка С. Бураго протикала двома зустрічними потоками: 
від сучасності до автора і від автора до сучасності. Інакше: від часу реципієнта до часу 
автора, і від часу автора – до часу реципiєнта. Істина проЯвлялася на місці злиття цих 
потоків. Д. Бураго слушно підкреслював:
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«С. Б. Бураго считал, что понять литературное произведение можно лишь прочитав 
его как бы изнутри, устами автора, принимая во внимание и контекст авторской эпохи, и 
тот, в котором сбывается судьба читателя» [4,70]

 
Отже, аналіз книги С. Бураго «Александр Блок. Очерки жизни и творчества» до-

зволяє дійти висновків, що в ній глибоко і всебічно досліджено життєтворчість великого 
російського поета, його художньо-філософську концепцію Світу. О. Блок, який за визна-
ченням Д. Павличка «був геніальним ліриком-філософом» [13, 305], постає у продук-
тивному діалозі з філософською та художньо-філософською європейською думкою як 
мислитель і поет, що відгукнувся на вічні питання і майстерно змоделював власну ціліс-
ну картину Світобудови, осмислюючи в образах місце людини у Світі та її уявлення про 
Всесвіт. Зміст бурагівської книги і сучасні методологічні підходи вченого переконують, 
що назва вступної статті А. Туркова – «Томов премногих тяжелей...» – є не просто кра-
сивою метафорою, а кодом, якій поступово розкривається по ходу проникнення в бло-
ківську образність і думку. Крім того, філософська, світоглядна думка самого С. Бураго 
перетворюється на методологічний принцип аналізу художніх явищ. Особлива заслуга 
С. Бураго полягає в тому, що його власна філософська концепція Світу і людини харак-
теризується і тим, що вона природно і прямим шляхом веде до практики, до конкретних 
шляхів до свідомості людини, в т. ч. й до порушення нових проблем у процесі викладан-
ня теорії літератури, зокрема, на нашу думку, в лекціях потрібно спеціально порушити 
питання про контекстуальність у розумінні українського вченого, про роль уяви в про-
цесі інтерпретації художнього твору тощо. І на часі є потреба висвітлення методології 
С. Бураго. Д. Павличко писав про О. Блока: 

«Вийшовши зі школи російських символістів, Блок виробив свій творчий метод, 
який назвати б можна романтичним реалізмом» [14, 358]. 

Ці слова українського поета змушують замислитись над тим, що праця С. Бураго 
над творчістю О. Блока, поемою О. Пушкіна «Медный всадник», над усвідомленням 
ролі обох поетів, не є випадковістю: два Олександра – О. Пушкін і О. Блок – сприяли 
формуванню бурагівської філософської картини Світу, бурагівської методології і методів 
аналізу художніх творів. У цьому переконує і стаття Д. Бураго «Жизнетворчество Алек-
сандра Блока в прочтении С. Б. Бураго».

Очевидно, що аналіз доробку С. Бураго – в т. ч. його монографії «Александр Блок. 
Очерки жизни и творчества» – свідчить, що внесок цього українського вченого тільки 
починає досліджуватися, що головна робота в цьому напрямку вся ще попереду, але вже 
й тепер можна і варто активніше вводити результат його наукових досягнень у науковий 
обіг і насамперед у такі університетські курси, як теорія літератури і історія українського 
літературознавства. 
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В статье рассматривается философский аспект в концептуальных подходах С. Бу-
раго к жизнетворчеству А. Блока, основное внимание уделено раскрытию таких про-
блем, как двухмерность категорий вечность и миг в поэзии А. Блока: в философском 
осмыслении и в форме переживания протяженности времени; Иные миры и единство 
Мира в художественно-философских представлениях поэта; музыка как смыслообра-
зующий фактор в творчестве А. Блока; контекстуальность как предпосылка жизни 
произведения: бураговская оппозиция тезису Р. Барта – смерть автора; специфика бу-
раговской герменевтики: С. Бураго і Г-Г. Гадамер.
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LITERARY AND PHILOSOPHICAL DIMENSION

The article deals with the philosophical dimension in S. Buraho’s conceptual approaches 
to the life-creation of O. Blok, focuses on such problems as two-dimensionality of the category 
of eternity and moment in O. Blok’s poetry, which is analyzed in philosophical comprehension 
and in the form of experiences of the length of time; Other worlds and the unity of the World in 
the poetic literary and philosophical representations; music as a semantic factor in the works 
of O. Blok; contextuality as a prerequisite of the work life: Buraho’s opposition to the thesis of 
R. Bart – the death of the author; specifi city of Buraho’s hermeneutics: S. Buraho and G.-G. 
Gadamer.
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МАЛЬТИЙСКИЕ РЫЦАРИ КАК ИСТОРИЧЕСКИЕ ПАССИОНАРИИ 
В ТВОРЧЕСТВЕ Н.С. ГУМИЛЁВА

В статье идет речь о исторических пассионариях, их влиянии на творчество Н. Гу-
милева. Поэт был начитанным человеком, хорошо знал историю, и в поэзии отразились 
его взгляды относительно различных исторических и религиозных групп. 

Ключевые слова: пассионарии, рыцари, духовное рыцарство.

Данная тема еще не разработана в гумилеведении. О пассионарности в творчестве по-
эта писал А. Доливо-Добровольский в монографии «Николай Гумилев. Поэт и воин» [23].

Но, к сожалению, автор писал о пассионарности в творчестве поэта в общем. Кон-
кретно он не указывал на влияние пассионариев в творчестве Гумилева. Частично эту 
тему затронул российский литературовед Ю.Зобнин в статье «Странник духа» (о судьбе 
и творчестве Николая Гумилева) [27]. Хотя конкретно автор не называет поэта пассиона-
рием, он только рассматривает тему рыцарства в творчестве Гумилёва. Но авторы данной 
статьи делают упор толь-ко на тамплиеров, госпитальеров и масонов. Нам, прежде всего, 
надо разобраться, каких именно пассионариев отобразил поэт в своем творчестве:

1) античных героев;  2) друидов;  7) масонов. 
3) конквистадоров.  4) рыцарей-тамплиеров;
5) рыцарей-госпитальеров; 6) розенкрейцеров; Мы, в основном, будем рассматри-

вать образы и деятельность тамплиеров, госпитальеров в творчестве Н. Гумилёва.
 Николай Степанович Гумилёв был очень начитанным человеком, компетентным в 

разных науках, и, видимо, история Бретани, а позднее и история тамплиеров, как и мно-
гих людей того времени, привлекла его внимание. У поэта нет какого-то конкретного 
сборника, посвященного тамплиерам и их истории, но влияние их чувствуется во всей 
поэзии Николая Гумилева, особенно – ранней. 

 Из курса всемирной истории мы знаем, что тамплиеры, или храмовники – члены 
католического духовно-рыцарского ордена, основанного в Иерусалиме французскими 
рыцарями около 1118-19 гг. для укрепления и расширения государств крестоносцев и 
защиты так называемых святых мест [47, т.11, кн.1, с.44].

Тема путешествия (странствия) к Святой Земле, к священным центрам земли, очень 
важна для поэзии Н.С.Гумилёва. Интерес Н.С.Гумилёва к рыцарям-паломникам, был во 
многом связан с мечтой о Святой Земле, об огражденном и Божьей волей сохранившем-
ся на земле Эдемским садом, присутствующей в ряде произведений поэта. «Сквозной» 
сюжет путешествия к благодатной земле, чудесному саду, великой реке или «родине 
иной» необыкновенно важен для произведений Гумилёва. Этот сюжет присутствовал в 
таких стихотворениях и циклах стихотворений, как «Паломник», «Баллада» («Влюблен-
ные, чья грусть, как облака»), «Блудный сын», «Вечное», «Возвращение», «Все ясно для 
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тихого взора», «Да! Мир хорош, как старец у порога», «Неизвестность» («Замирает дыха-
нье, и ярче становятся взоры»), «Разговор» («Когда зелёный луч, последний на закате»), 
«Родос», «Отъезжающему», «Правый путь», «Райский сад», «Христос», «Ворота рая», 
«Я откинул докучную маску…», «Евангелическая церковь», «Память», «Заблудившийся 
трамвай» и др. Такой «сквозной сюжет» важен для драматической поэмы «Гондла» с 
ее образом-символом «лебединой Ирландии», для пьесы «Дитя Аллаха» (образ-символ 
чудесного сада Гафиза), рассказов «Золотой рыцарь», «Путешествие в страну эфира», 
«Принцесса Зара», «Лесной дьявол», незавершенной поэмы «Два сна», поэм «Откры-
тие Америки» и «Блудный сын», а также для других произведений поэта. Культуроним 
Родоса присутствует и в «паломническом тексте» мировой литературы. Причем, с благо-
говением упоминают этот остров как католические, так и православные авторы. Игумен 
Даниил в своем «Хожении в Святую Землю» называет Родос священным островом Род. 
Кроме Иерусалима, Палестины и Иордании, в своем «Хожении…» игумен Даниил уде-
ляет внимание историко-культурным и религиозным пространственным центрам, распо-
ложенным на пути из Константинополя в Святую землю. Паломник пишет об островах 
Патмос, Родос и Кипр, не забывает упомянуть о местах, где «родится фимиам» – ладан. 
И Патмос, и Родос, и Кипр важны и интересны игумену Даниилу в контексте «священ-
ной географии». 

 «В стороне, далеко в море остров Патм. На том острове Иоанн Богослов написал 
Евангелие, когда был заточён с Прохором. Далее оттуда – остров Лерос, затем остров 
Калимнос, затем остров Нисера, а также и остров Кос, очень большой» [1, с.27], – пи-
шет паломник. Остров в Эгейском море, у юго-западного побережья Турции, где обо-
сновались рыцари-иоанниты (госпитальеры, родосские рыцари, впоследствии – маль-
тийские рыцари), представлен в поэзии Н.С. Гумилёва как некий идеал, который нужно 
от-воевать «у веков, у пространств, у природы» ( «Мы идём сквозь туманные годы, / 
Смутно чувствуя веянье роз, / У веков, у пространств, у природы / Отвоевывать древний 
Родос»i). Родос изображен в одноименном стихотворении Гумилева как святое место, ох-
раняемое Небесной Невестой: «Но в долинах старинных поместий, / Посреди кипарисов 
и роз, / Говорить о Небесной Невесте, / Охраняющей нежный Родос» [2]. 

 Культурно-пространственные центры, расположенные на пути из Константинополя 
в Святую землю, очень важны и для сакральной географии Н.С. Гумилёва. Константино-
полю и Собору св. Софии посвящен фрагмент «Африканского дневника», острову Пат-
мос – стихотворение «Над этим островом какие выси!», острову Родос – одноимённое 
стихотворение. Необходимо отметить, что описание острова Патмос, присутствующее 
в стихотворении Н.С. Гумилёва «Над этим островом какие выси!», приближается к па-
ломническому осмыслению историко-культурного и религиозно-го значения места, где 
был создан Апокалипсис. В строфах «Над этим островом какие выси, / Какой туман! / И 
Апокалипсис здесь был написан / И умер Пан! / А есть другие: с пальмами, с лугами, / 
Где весел жнец / И где позванивают бубенцами / Стада овец» [2] 

 В целом и Патмос, и Родос в сакральной географии Гумилёва заключают в себе 
символику и образность «золотых островов» («островов Совершенного Счастья»). Для 
сакральной географии характерно представление о «земном рае» как об острове («золо-
тых островах») на краю света. Это представление восходит к мотиву скрывшейся под во-
дой (водами мирового океана) благодатной земли. Острова, подобные Патмосу и Родосу, 
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являются в сакральной географии Гумилевских текстов частью, «осколком» сакральной 
«первой земли», которая была сотворена на заре Бытия [2]. 

 Гумилев мечтал, чтобы в России появилось рыцарство, основанное в лоне право-
славной церкви. Идея высокого духовного рыцарства была близка взглядам поэта слу-
жить Отечеству и вере. Не зря же тема рыцарства занимала одно из ведущих мест в 
творчестве Гумилева. Поэт, в силу своего мировоззрения, мечтал о рыцарском ордене, 
созданном в лоне православной церкви, отображающем славянский характер. По этому 
поводу очень точно высказался Ю. Зобнин: «…в «военных» произведениях Гумилёва 
российское «православное воинство» изображается с очевидными элементами символи-
ки, присущей средневековым «воинам Христа»: //«Не надо яства земного, В этот страш-
ный и светлый час, Оттого, что Господне Слово Лучше хлеба питает нас… // Словно мо-
лоты громовые Или воды гневных морей, Золотое сердце России Мерно бьется в груди 
моей». [27] Рыцари-иоанниты в стихотворении Н.С. Гумилёва «Родос» изображены как 
братство во имя Христа, как сообщество людей, не стремящихся ни к славе, ни к счастью 
и всецело поглощенных верой. Это родосское братство, как следует из стихотворения 
Н.С. Гумилёва, находится под покровительством Девы Марии («Небесной Невесты, 
охраняющей нежный Родос») [2]. Такое понимание священного значения Родоса было 
характерно и для самих рыцарей – иоаннитов, вынужденных, после кровопролитной 
битвы, уступить остров султану Сулейману Великолепному и отправиться искать себе 
новое пристанище. Подобным священным пристанищем для рыцарей оказалась Мальта 
(по-финикийски название «Мальта» обозначает «убежище»), но по Родосу они тоскова-
ли, как по утраченной родине. Будучи уже зрелым поэтом, тем не менее, он продолжал 
обращаться к этой теме. Но рыцари Гумилева – это не воины средневековой Европы. 
Они больше походили на госпитальеров и тамплиеров, на истинно верующих рыцарей 
духа, сражающихся за Гроб Господень, стремящихся к подвигам во имя христианских 
идеалов, и мечтающих обрести заповедную чашу Грааль. Даже стихотворение «Я от-
кинул докучную маску», считавшееся утерянным и не так давно найденное, посвящено 
таинственной чаше Грааль: «Я хотел бы бродить по селеньям, Уходить в неизвестную 
даль, Приближаясь к далеким владеньям Зачарованной чаши Грааль». [2, C. 103] 

 Поэт не зря упоминает чашу Грааль, поскольку для тамплиеров она являлась свя-
щенной и их обязанностью было охранять ее, хотя, согласно легенде, чаша Грааль была 
видима только для посвященных, иначе говоря, для людей с чистыми помыслами. Не-
даром же автор подчеркнул: «Только чистым даны созерцанья Вечно радостной чаши 
Грааль». [2. C.103]

 Но связь между друидами и тамплиерами настолько тонка, что нам необходимо ра-
зобраться, где она прерывается в творчестве поэта. В основном, эта связь между ними 
касается чаши Грааль, поскольку и те и другие были причастны к ней. Хотя первые (дру-
иды) косвенно, т.к. были связаны в какой-то степени с королем Артуром и рыцарями 
Круглого стола, поскольку тамплиеры явились преемниками короля Артура в отношении 
чаши Грааль. И у Гумилёва есть стихотворение, посвященное чаше Грааль. Загадка чаши 
Грааль до сих пор занимает умы христиан всего мира. Но это уже другое исследование, 
поэтому мы не будем отступать от нашей темы. 

 О рыцарях-госпитальерах, так же, как и о рыцарях-тамплиерах, Гумилёв рассказы-
вал читателю на протяжении долгого времени. Именно о госпитальерах, или же, говоря 
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иными словами, иоаннитах, идет речь в знаменитом стихотворении «Родос». В сборнике 
«Чужое небо» в стихотворении «Родос» автор, продолжая тему рыцарства, рассказы-
вает об ордене иоаннитов, размещавшемся в былые времена на упомянутом острове: 
«Там был рыцарский орден: соборы, Цитадель, бастионы, мосты И на людях простые 
уборы, Но на них золотые кресты».[2, C.103] О культурониме Родоса как священного 
острова в творчестве поэта подчеркнула Е.Ю. Раскина в статье «Культуроним Родоса 
в сакральной географии Н.С. Гумилёва» [2, C.103] : «Ключом к пониманию этого сти-
хотворения является сам культуроним Родоса, – пишет она в своей статье, – «и связь 
этого культуронима с историей одного из самых могущественных рыцарских орденов 
католической Европы – Ордена св. Иоанна Иерусалима, Родоса и Мальты, известного 
как Орден Мальтийских рыцарей» [44]. Почему мы решили, что речь идет именно о ры-
царях-госпитальерах? Прежде всего о рыцарях-госпитальерах в своей статье упомянула 
Е.Ю. Раскина, назвав их как Орден Мальтийских рыцарей, использовав одно из множе-
ственных названий. А мы обратимся к истории и шагнем на многие столетия назад, к 
истокам «священного братства рыцарей Христовых». Именно на Родосе, после долгих 
скитаний, госпитальеры обосновались в 1307 году: «Наше бремя – тяжелое бремя, Труд 
зловещий дала нам судьба; Чтоб прославить на краткое время, Нет, не нас, только наши 
гроба». [2, C.103] Таинственный остров Родос, твердыня рыцарей-иоаннитов (Ордена св. 
Иоанна Иерусалима, Родоса и Мальты), занимает довольно важное место в сакральной 
географии Н.С.Гумилёва.

 Приставши к Родосу, рыцари увидели довольно впечатляющую картину. Плодород-
ные, прекрасно возделанные долины лежали по обе стороны горного хребта, проходя-
щего посредине острова. Нетрудно было понять, почему греки ещё в древности назвали 
сравнительно небольшой Родос «островом роз»: «Мы идём сквозь туманные годы, Смут-
но чувствуя веянье роз». [2]

 И именно на Родосе госпитальеры вспомнили и о своей первоначальной миссии – 
уходе и заботе за больными и ранеными. Они начали строить странноприимный дом – 
госпиталь, открыли школы, возвели великолепный дворец, склады и т.д. 

 Как и орден тамплиеров, госпитальеры отказывались от роскоши и давали три обе-
та: бедности, целомудрия и послушания. Символом ордена был избран белый восьми-
конечный крест Амальфи, обозначающий чистоту намерений носящего его человека. 
Изначально этот крест рисовали на черной мантии. Мантия символизировала бедность 
и скованность рыцаря, поэтому была с очень узкими рукавами. Немного погодя черное 
одеяние сменили на красное.

 Относительно убранства госпитальеров. В отличие от тамплиеров, у которых ор-
денское одеяние рыцарей отличалось от одежды послушников, все госпитальеры носили 
одинаковые одежды с белым крестом на плече. Но хотя рыцари-госпитальеры и носили 
средневековые одежды с белым крестом на плече, тем не менее знаком внешнего отли-
чия рыцарей-госпитальеров, помимо двух полотняных крестов был золотой, покрытый 
эмалью, восьмиконечный крест на черной муаровой ленте, который командоры носили 
на шее, а простые рыцари в петлицах. Кавалеры Большого креста также имели подоб-
ный крест, но большей величины. Этот крест носился обычно на золотой цепи; над ним 
располагалась золотая корона, а ещё выше – изображение герба рыцаря. Золотые кре-
сты на уборах рыцарей-иоаннитов в данном случае заключают в себе символику солнца, 
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представление о золотом цвете как о духоносном (золотые нимбы над головами святых, 
золотой фон в иконописи, золотая парча, в которую облачались священнослужители и 
т.д.). Не случайно поля Родоса в этом стихотворении названы «опалёнными»: они опале-
ны солнцем, несут в себе силу и славу побеждающего светила.

 Образ-символ солнца доминирует и в древнегреческих мифах, связанных с остро-
вом Родос. Согласно древнегреческой мифологии Родос – остров дивной красоты, под-
нявшийся из морских глубин, – был даром Зевса Гелиосу – богу Солнца. Гелиос считался 
у эллинов покровителем Родоса. В честь покровителя острова воздвигали статуи, самая 
известная из которых – Колосс Родосский – относится к семи чудесам света. В стихотво-
рении Н.С. Гумилёва «Родос» солнечная символика также доминирует.

 Госпитальеры делились на три категории: рыцари, служащая братия и капелланы. 
В Ордене св. Иоанна Иерусалима, Родоса и Мальты существовало и существует деле-
ние на Рыцарей справедливости или Признанных рыцарей, рыцарей Милости Господ-
ней (по Милости) войны, а также Чести и Преданностиii. Рыцарем Милости Господней 
(по Милости) первоначально становились воины недворянского звания, возведенные в 
это достоинство за славные подвиги. Но уже в эпоху Возрождения рыцарем Милости 
Господней мог стать художник, поэт, ученый или музыкант, оказавший услуги Ордену. 
Подобным званием был награжден живописец Караваджо (Микеланджело Меризи де 
Караваджо), расписавший своими фресками кафедральный собор св.Иоанна Крести-те-
ля в мальтийской столице Ордена Св. Иоанна – Ла Валетте. 

 В современном Ордене св. Иоанна Иерусалима, Родоса и Мальты существуют Рыца-
ри и Дамы Милости Господней. Таким образом, получить столь почетное звание можно 
было и «высыхая» в глубине кабинета перед пыльными кипами книг. Главное – следова-
ние некому благому Пути, служение. Поэт показывал рыцарей как людей, стремящихся 
служить Богу: «Не стремиться ни к славе, ни к счастью. Все равны перед взором Отца, И 
не дать покорить самовластью Посвященные небу сердца!» [2, C.103].

 Таким образом, поэт подчеркивал, что иоаниты, как настоящие пассионарии, выбра-
ли единственный возможный для себя путь – истинное служение Всевышнему. Госпита-
льеров поэт показывал как пассионариев, духовно настроенных на реальный поиск «зем-
ли обетованной», поскольку взгляды упомянутых рыцарей были близки Гумилёву. Он 
показал, что госпитальеры по своим взглядам и согласно уставу Ордена более напомина-
ют рыцарей духа, чем тамплиеры, т.е., их больше можно отнести к духовному рыцарству, 
чем тамплиеров. Стихотворений, раскрывающих образы исторических пассионариев, не 
так много. Но их можно увидеть почти в каждом поэтическом сборнике Гумилёва. Ры-
цари-иоанниты называли Родос «Эдемским садом». Симон Мерсиека (Simon Mercieca) 
в монографии «Les chevaliers de Saint-Jean á Malte» («Рыцари св. Иоанна на Мальте») 
пишет: «L`Ile de Rodes fut un jardin d`Eden pour les hospitaliers; un véritable paradis avec 
ces plaines fertiles, son climat et, surtout, son eau abondante – chose rare dans les îles de Médi-
terranée, ces «mondes isolés» pour reprendre l`expression de Fernand Braudel – sans compter 
les plantations d`orangers et de citronniers dont les fruits exotiques étaient a l`époque une dél-
icieuse rareté en Europe de nord-ouest» [8, С. 17]. («Остров Родос был Эдемским садом для 
госпитальеров; подлинный рай со своими плодородными равнинами, своим климатом, и, 
в особенности, изобилием пресной воды – редкая вещь на Средиземноморских островах, 
этих «изолированных мирах», по выражению Фернана Броделя,– не считая плантаций 
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апельсиновых и лимонных деревьев, чьи экзотические плоды были в ту эпоху изыскан-
ной редкостью для северо-западной Европы» – перевод мой, Е.Р.). 

 Более того, на Родосе рыцари смогли вернуться к утраченному идеалу– ксенодо-
хии (xenodochia). Так назывались в Византийской империи приюты для чужестранцев 
и паломников, заболевших в пути. На острове рыцари-госпитальеры принимали пили-
гримов, нуждавшихся в приюте и лечении и следовавших в Святую Землю или возвра-
щавшихся из неё. Сам Орден, находившийся под небесным покровительством Иоанна 
Крестителя (отсюда – рыцари-иоанниты), представлял собой братство людей, равных 
«перед взором Отца», как описано в стихотворении Н.С.Гумилёва «Родос».

 На Родосе рыцари-иоанниты стали обладателями величайших святынь христиан-
ского мира – десницы святого Иоанна Крестителя, которая была им передана в качестве 
союзнического дара от турецкого султана, и иконы Божией Матери, написанной апо-
столом-евангелистом Лукой. Эта икона хранилась в греческом монастыре на вершине 
горы Филеримос, согласно преданию получившей свое название по имени монаха, под-
визавшегося на ней (отсюда – Филермская икона Божией Матери). Поэтому в христи-
анском мире считалось, что остров Родос находится под покровительством Богородицы 
(в стихотворении Н.С. Гумилёва остров охраняет Небесная Невеста). Главным храмом 
Родоса и поныне является Собор Благовещения Пресвятой Богородицы, расположенный 
на том самом месте, где, согласно легендам, находился знаменитый Колос Родосский. 
По своему происхождению Орден св.Иоанна Иерусалима, Родоса и Мальты – паломни-
ческий. По одной из версий, он происходит от пилигримов-французов, отправлявшихся 
в Святую Землю. Эту версию Симон Мерсиека, директор Института Средиземноморья 
Мальтийского университета, называет «франкофильской». В частности, исследователь 
пишет: «La seconde théorie est francophile et rattache les Origines des Hospitaliers aux voy-
ages des pèlerins françaises en Terre Sainte» [8] («Вторая теория – франкофильская и свя-
зывает происхождение Госпитальеров с путешествиями французских пилигримов в Свя-
тую Землю» – перевод мой, Е.Р.). Согласно первой версии, Орден иоаннитов произошел 
от итальянских купцов из города Амальфи, которые совершали путешествия в Святую 
Землю и активно торговали с Востоком.

 В стихотворении «Родос» Н.С. Гумилёва остров предстаёт неким идеальным про-
странством, которое нужно отвоевывать «у веков, у пространств, у природы» («Мы идём 
сквозь туманные годы, / Смутно чувствуя веянье роз, / У веков, у пространств, у природы 
/ Отвоёвывать древний Родос») [2]. У Гумилёва Родос – не просто священный остров, 
оплот рыцарей-иоаннитов, который они, после кровопролитных сражений, вынуждены 
были уступить султану Сулейману Великолепному, но и некий вневременной идеал, 
утраченное благое пространство, которое необходимо отвоевать. Причем, лирический 
герой стихотворения «Родос» иден-тифицирует себя с родосскими рыцарями – с теми, у 
кого на уборах «золотые кресты». 

 Вернуть утраченный Родос, согласно этому стихотворению, можно разными спосо-
бами: «брести в смертоносных равнинах, чтоб узнать, где родилась река» [2], «на тяжё-
лых и гулких машинах грозовые пронзать облака» и даже «высыхать в глубине кабинета 
перед пыльными грудами книг» [2]. Мы видим, что рыцарство приобретает не только 
военный, но и, прежде всего, духовный характер, как это было и существует до сих пор 
у исторических рыцарей-иоаннитов.
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 Для образно-символического уровня стихотворения Н.С. Гумилёва «Родос» очень 
важной является идея духовного Пути, служения Небесному Отцу. По этому пути мож-
но двигаться, ощущая «веянье роз». Розы, их аромат, символизируют в стихотворении 
«Родос» и Богоматерь, и дыхание Духа Святого. В доказательство этого тезиса можно 
привести стихотворение Н.С. Гумилёва «Солнце духа», в котором дух сравнивается с 
розой мая: «Расцветает дух, как роза мая, / Как огонь, он разрывает тьму, / Тело, ничего 
не понимая, / Слепо повинуется ему» [2]. В стихотворении «Родос» рыцари-иоанниты 
беседуют о Небесной Невесте посреди «кипарисов и роз».

 Таким образом, движение по духовному, благому Пути уподобляется у Гумилёва 
следованию за Духом Святым»: «Мы идём сквозь туманные годы, / Смутно чувствуя 
веянье роз…» [2]. В движении по такому благородному Пути заключается залог душев-
ного спасения лирического героя поэзии Н.С. Гумилёва. Гумилёву очень импонирова-
ли смелые, отчаянные люди как из различных этнических общественных групп, так и 
отдельные личности. Если рассматривать литературу «серебряного века» в общем, и в 
особенности, поэзию, то пассионариев среди прозаиков и поэтов не наблюдается. По-
добной точки зрения придерживался и И.Н. Голенищев-Кутузов. Подтверждение этому 
мы находим в статье «Николай Гумилёв» [2. Т. 2. С. 103]. А не наблюдается, наверное, 
потому, что никто из литераторов не совершенствовал себя подобным образом, как поэт. 
Почти никто не побывал в гуще военных действий, как он. «Понимание Гумилёвым па-
триотизма соответствует одному из масонских правил: «На время отлучаться /имеются 
в виду поездки за границу/можно с тем, чтобы опять возвратиться», – считает М. Йо-
ванович. Подобной точки зрения придерживался и И.Н. Голенищев-Кутузов. В статье 
«Николай Гумилёв» он подчеркнул: «Во время войны Гумилёв, едва ли не единственный 
из известных литераторов, пошел в армию добровольцем. Дважды он был награжден 
Георгиевским крестом за храбрость и получил чин прапорщика в одном из гусарских 
полков. В мае 1917 года он был командирован в Париж в связи с передвижением русских 
армий на салоникский фронт. Был в Лондоне в ожидании отправки на какой-либо из 
восточных фронтов, но в середине 1918 г., поскольку Россия вышла из войны, вернулся 
в послереволюционный Петроград.» [19]. Никто из литераторов не предпринял не то, 
чтобы несколько экспедиций в Африку, но даже и одной не совершил. Т.е., если можно 
так сказать, наблюдается деградация героизма. Если же брать биографии поэтов «сере-
бряного века», например, А. Блока, в тот момент, когда он находился на войне, следует 
обратить внимание, что последний служил при штабе. Продолжая рассматривать биогра-
фию Нарбута и его путешествие в Абиссинию, нужно учитывать, что он не ставил перед 
собой таких целей, как Н. Гумилёв.

 Следуя масонскому правилу, Гумилёв возвращается в голодный Петроград, когда 
его собратья по перу эмигрировали за границу, чтобы закончить жизнь в застенках ЧК.

 Поэтому заканчивая разговор об исторических пассионариях, хочется еще раз отме-
тить, что Николай Гумилёв был мужественным человеком, и стихи так же мужественны, 
поскольку стихами он воспитывал читателя смелости, отваге, гордости, бесстрашию: «Я 
учу их, как не бояться, Не бояться, и делать то, что надо». [4.Т. 3. С. 47].

 Гумилев же стремился перенести на православную почву взгляды духовного 
рыцарства. И доказывал, что это возможно, своим творчеством: «Сердце будет пламенем 
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палимо Вплоть до дня, когда взойдут, ясны Стены Нового Иерусалима На полях моей 
родной страны». [5.т.3, с.318].
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БАЛАДНИЙ ТАКТОВИК В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ 1920-Х – ПОЧАТКУ 1930-Х РР. 
(О. ВЛИЗЬКО, Л. ПЕРВОМАЙСЬКИЙ)

У статті досліджується акцентно-силабічна структура тактовика – однієї з 
форм сучасного українського тонічного вірша, що поряд з дольником використовується 
у баладній творчості українських поетів 1920-1930-х рр., зокрема в поезії Олекси Влизь-
ка та Леоніда Первомайського.

Розроблена систематика ритмічних форм 3-іктового тактовика, із сполучення яких 
утворюються різноманітні конструкції довгих тактовикових розмірів (Тк6, Тк7).

Ключові слова: балада, тонічний вірш, тактовик, дольник.

Тактовик – одна з форм сучасного українського тонічного вірша, який у багатьох 
випадках супроводжує дольник і нерідко ототожнюється з ним. Між тим ціла сукупність 
ознак – ґенеза (зв’язок з обрядовими речитативними і говірними формами народної твор-
чості – такими, як голосіння, думи, народні приказки й прислів’я), з одного боку, і, з ін-
шого, відкритість до західноєвропейських впливів), а також багатогранність структури, 
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різноманіття ритмічних форм і моделей вказують на його перспективність і здатність до 
самостійного розвитку. До таких ознак належать і жанрові тяжіння тактовика, зокрема до 
жанру балади (в парі з дольником і в статусі самостійного розміру).

Як відомо, літературна балада розвивалась на перехресті національних (народнопо-
етичних) та інонаціональних традицій. Віршова модель української народної балади – 
«розповідно-епічної пісні побутового змісту» [2, 98] – передбачала строфічну форму (в 
основному чотиривірша і двовірша) і багатоваріантну ритмічну конструкцію, утворену 
переважно зі 6-складових і 4(3)-складових сполук: 6+6, 4+4(3)+6 і т. д. Із західноєвропей-
ських зразків найбільший вплив на російську та російську баладну творчість справили 
англійська та німецька балади, які сприяли зміцненню позицій силабо-тоніки й тоніки. 
В поезіях українських романтиків, які культивували народно-пісенну творчість, просте-
жуються обидві ці тенденції. Так, у знаменитій баладі Левка Боровиковського «Маруся» 
у хореїзованому 13-складовику (варіанті 14-складовика): 7(4+3) + 6 – хореїчна інтенція 
витримується у непарних рядках з чоловічою клаузулою, а в парних, 6-складових з жі-
ночою клаузулою, допускається, як у народному зразку, зміна анакрузи, що перетворює 
хорей в амфібрахій. От як на початку балади «Маруся»:

Звечора під Новий год  7(3+4)  – 3 – 1 –  Х4
Дівчата гадали   6  1 – 2 – 1  Ам2
Вибігали в огород,  7(4+3)  2 – 3 –  Х4
В вікна підслухали  6  – 3 – 1  Х3

Динаміка чотирьох і трьох тактів характерна і для народної, і для літературної бала-
ди у широкому східнослов’янському і західноєвропейському контексті.

Одна з вищих точок розвитку української літературної балади припадає на 1920-і – 
початок 1930-х рр. – період відродження національної поезії. Серед майстрів балади – 
П. Тичина, М. Рильський, В. Сосюра, М. Бажан, з молодшого покоління – О. Влизько, 
Л. Первомайський, А. Малишко та ін. У Тичини домінують народнопісенні тенденції, у 
М. Рильського, О. Влизька, Л. Первомайського – літературні.

З погляду «літературності» надзвичайно цікава баладна творчість Олекси Влизька. 
Його рання, «студентська» книжка «За всіх скажу» (в назві – свідома цитата з П. Тичи-
ни, як знак діалогу, а не наслідування) – це книга натхнених ліричних відозв і апеляцій 
(«Романтикові» та ін.). Збірка принесла поету-студенту (який учився на філологічному 
факультеті Київського ІНО, тепер – КНУ імені Тараса Шевченка), широку популярність, 
вона була відзначена премією і тричі перевидавалась ще за життя поета.

Першою спробою баладного жанру явилась лірично-іронічна «Балада сентимен-
тального ухилу» («І серце, і розум сьогодні не в лад…»), що увійшла у збірку «Живу, 
працюю» (1930). Спроба не дуже вдала, оскільки намагання переінакшити жанр, ство-
рити суто ліричний, любовний «баладний лист» не досягло належного рівня художності. 
Однак балада цікава іншим: у початковій і кінцевій «обрамляючій» строфі поет прямо 
вказує на те, що джерелом його баладної творчості є англійська балада. Звідси й класич-
ний для цього жанру 4-3-тактний ритм (у даному творі – амфібрахій з чергуванням 4 – і 
3-стопних рядків, що періодично переходить у 4-3-іктовий дольник). Характерно, що 
поет говорить про зачарування пульсом і темпом англійських балад:



247

 Над пульсом,
  над темпом
 англійських балад
 у пітьмі вечірній
   дрижу.

Можливо, невдача спонукала поета до надолужування знань в галузі баладного жан-
ру. Маючи тяжку фізичну ваду (глухоту як наслідок дитячої скарлатини), він багато чи-
тав, багато вчився, що не могло не принести позитивних результатів. Крім того, в кінці 
1928 – на початку 1929 р. разом з М. Семенком, І. Фефером, М. Терещенком він подо-
рожував по Німеччині, згодом – на Памірі. Ці західні й східні враження лягли в основу 
низки творів наступної збірки, яку він повністю присвятив питомому жанру, – «Книги 
балад», що вийшла з друку того ж 1930 р.

Леонід Новиченко зазначав, що «поезія Влизька, особливо після першої книжки, 
розвивається в річищі того мистецького інтелектуалізму, тяжінням до якого позначена 
тодішня творчість таких різних поетів, як, скажімо, М. Бажан, І. Кулик, В. Поліщук, 
М. Доленго» [4, 16]. Він звернув увагу на численні відголоски зі світової поезії, осо-
бливо німецької, англійської, російської, в творах О. Влизька, називаючи імена Г. Гейне, 
Р. Кіплінга, В. Маяковського, Е. Багрицького та ін. Л. Новиченко цілком слушно вба-
чав «сліди літературного навчання» «переважно у Р. Кіплінга», насамперед («і тільки»!) 
«щодо форми». На перегук з баладами Р. Кіплінга вказував і Л. Первомайський, автор 
«Героїчних балад» (1933).

Справді, інтонаціями й ритмами Кіплінга пронизана вся «Книга балад» Влизька, 
особливо у творах з довгими розмірами; зразком «явно слугували відповідні розміри 
Р. Кіплінга, напр., у знаменитій «Баладі про Схід і Захід» [3, 12].

М. Гаспаров дослідив, що основний розмір англійських народних пісень і балад – 
дольник з чергуванням 4-іктових і 3-іктових рядків (Дк 4343) – пройшов кілька етапів 
еволюції: від силабічного вагантського вірша 7д + 6ж, у якому хореїчний ритм поступо-
во перетворюється на ямбічний (Я4 +Я3) (цей довгий вірш одержав назву септенарію 
(7-стопника) і друкувався «то в один, то в два рядки» [1, 167]), до тонічного, дольниково-
го вірша народної англійської і німецької поезії.

Довгі 4-6-7-іктові дольники у Олекси Влизька (Дк 4343, Дк6 (3+3), Дк7 (4+3) під-
лягають дальшій тонізації і перетворюються в довгі тактовики Тк6, Тк7, що відповіда-
ло творчим настановам української авангардистської поезії, особливо футуристичної. В 
кінці 1920-х – на початку 1930-х рр. Влизько зблизився з Семенком та його оточенням і 
активно виступав у їхньому «лівому» журналі «Нова генерація». У «суміші романтики і 
футуристичної деструкції» Л. Новиченко вбачав особливості методу пізнього О. Влизь-
ка. Що не заважало критику високо оцінювати його балади, особливо ті, що створюва-
лись на східному матеріалі, де довгий тонічний вірш розгортався у найширших варіан-
тах. Напр., в одному з кращих творів – «Баладі про басмача Мамета-Абдулу» – ямбічний 
семистопник переходить у 6(7)-іктовий тактовик; так само 7-іктові дольники сусідують 
із 7(6)-іктовими тактовиками:
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– Про це мені оповідав || добро людей Салах –
Мамет-Абдула – хай його || помилує аллах!
1 – 1 – 3 – || 1 – 1 – 1 – Я4 + Я3 Я7ц
1 – 2 – 0 – 1 – || 1 – 3 – Тк4 + Я3 Тк6(7)

– …Я прийшов з тобою боротись за віру, ||
до смертних останніх ран,
бо бога мого джадид не шанує, || і не шанує коран.
2 – 1 – 2 – 2 – 1 || 1 – 2 – 1 – Дк4 + Дк3  Дк7ц
1 – 2 – 1 – 2 – 1 || 3 – 2 –  Дк4 + Д3  Дк7ц

– … Вислухав я Мамета-Абдулу, || – гукнув: 
    «Розстріляти! – Швах! –
Я не помилую, – хай його || помилує аллах!
– 2 – 1 – 3 – || 1 – 2 – 1 –  Тк4 + Дк3   Тк7
– 2 – 2 – 1 – || 1 – 3 –  Тк4 + Я3  Тк6(7)

У виданні творів О. Влизька 1963 р. дванадцять балад – усі впорядковані тонічним 
віршем: половина – 4-іктовим дольником, періодично в парі з 3-іктовим (Дк4 або Дк 
4343), часто на основі 4-стопного ямба. Скажімо, у «Баладі про «Веселого Рожера»:

 Не смійтесь, сери й прегарні пані, – Дк4 (Я4цн1)
 «Веселий Рожер» в океані…   Я4

Друга половина структурована довгими 6-7-іктовими дольниками, які перетікають у 
довгі 6-7-іктові тактовики (як у цитованій «Баладі про басмача Мамета-Абдулу»).

Ритміку 4-іктового тактовика – головного розміру сучасного тактовика –на росій-
ському матеріалі докладно дослідив М. Гаспаров. Мало дослідженою залишається струк-
тура багатокомпонентних довгих тактовиків. На матеріалі баладної поезії М. Влизька у 
розмірах Тк6 і Тк7 можна виявити окремі їх різновиди. Напр.:

1. Двочленні з цезурою симетричною, без нарощення:
– І був я голодний і голий, ||
  і чобіт був без підошов
1 – 2 – 2 – 1 || 1 –1 – 3 –  Ам3 + Я4  Тк6
9+8 складів
2. Двочленні
з асиметричною цезурою, без нарощення:
– Праворуч, ліворуч – не дивились || – як сніжний гір обвал
1 – 2 – 3 – 1 || 1 – 1 – 1 – Тк3 + Я3  Тк6
10(6+4) + 6 складів
3. Наддовгі двочленні з асиметричною цезурою:
– Був підо мною | подарований беком кінь, || не спотикався він
– 2 – 3 – 2 – 1 – || 3 – 1 –  Тк5 + Я3  Тк7(8)
13(5+5+3)+6 складів та ін.
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З приводу подібних наддовгих конструкцій Л. Новиченко захопливо писав, що у 
«майже неритмічних вільних рядках» поет витримував «строге… римування якимось 
чудом відчутих клаузул» (кінцівок) (зауважимо, що строге римування є ознакою не вер-
лібру, а таких форм тонічного вірша, як дольник, тактовик і акцентний вірш; у верлібрі 
відсутня наскрізна міра повтору як на рівні метру, так і на рівні рими).

Хоча за силабічними вимірами у більшості випадків у довгих тактовиках цезура аси-
метрична, однак ритм може регулюватися фразовими акцентами, що вирівнюють ритмі-
ку вірша в цілому. Акцентна вирівненість дозволяє застосувати певну систематику рит-
мічних форм довгих тактовиків, напр., розглядати Тк6 як подвоєння Тк3: Тк6=Тк3+Тк3.

На нашому матеріалі систематику ритмічних форм аТк3 у творах, де цей розмір є 
домінантою, можна представити в такому вигляді.

Ритмічні форми Тк3 (Дк3, Х3, Ан3)
І  – 0 – 1 –   VIII – 2 – 1 –
II – 0 – 2 –   IX – 2 – 2 –
III – 1 – 0 –   X – 2 – 3 –
IV – 1 – 1 –   XI – 3 – 1 –
V – 1 – 2 –   XII – 3 – 2 –
VI – 1 – 3 –   XIII – 3 – 3 –
VII – 2 – 0 –   XIV – 6 –

Підкреслено власне тактовикові тонічні ритмічні форми; остання, XIV, форма – не-
повнонаголошена, на нашому матеріалі – рідкісна. Чи не єдиний приклад (з Еллана): 
«Примружується як кошеня»: 1 – 6 –.

Якщо розглядати 6-іктовий тактовик як здвоєний 3-іктовий, то можна вивести рит-
мічні форми Тк6 як сполуку тих або інших ритмічних форм Тк3 (Дк3, Х3, Ан3). Напр., 
Тк6 у наведених вище прикладах «І був я голодний і голий, || і чобіт був без підошов» 
або «Праворуч, ліворуч – не дивились – як сніжний гір обвал» являють собою у першому 
випадку сполуку ІХ ритмічної форми – 2 – 2 –  з VI – 1 – 3; а в другому випадку сполуку 
Х ритмічної форми – 2 – 3 – з ІV – 1 – 1 –.

Перечитуючи твори О. Влизька, мимоволі звертаєш увагу на те, що в окремих випад-
ках він допускав неточності в акцентуації слів. Л. Новиченко цілком слушно пов’язував 
ці недохопи з глухотою поета (дитяча хвороба дала ускладнення на слух, і він став аб-
солютно глухим). В той же час не може не вражати досконала мистецька узгодженість 
ритмів у поліморфних конструкціях його вірша. Глухота позбавляла можливості чути 
співрозмовника, але при всьому тому він, очевидно, володів абсолютним внутрішнім 
слухом. У зв’язку з цим пригадуються міркування Ф. Тернера та Е. Поппеля про те, що 
розмір вірша «підкоряється не легеневому ритму, а мозковому: витоки поезії слід шукати 
не в нижчих сферах людської натури, а у вищих» [5, 35].

Дивовижне відчуття ритму при повній глухоті в якійсь мірі споріднює Влизька з ве-
ликим німецьким композитором Бетховеном, який свою знамениту «Дев’яту симфонію» 
(з фінальним хором на слова оди Шіллера «До радості») писав у кінці життя, будучи вже 
абсолютно глухим. Цю спорідненість усвідомлював і сам Влизько, про що свідчить вмі-
щений ще в першу збірку «За всіх скажу» натхненний вірш-монолог «Дев’ята симфонія», 
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написаний 5-стопним ямбом з численними перенесеннями (enjambement’ами), що також 
потребували загостреного відчуття членування тексту на віршові відрізки:

Вогню, вогню! – Надлюдської любові!
Хай кров кипить у грудях молодих!
Беру тебе, о світе мій терновий
В обійми сонячні!

Як теплий птах,
І птах вогненний, облітаю серцем
По всіх світах, – над людством простягаю
Безмежні крила. Хай приходять всі
Під їх покрови…

Ф. Тернер і Е. Поппель надзвичайно високо оцінювали сугестію «метричної» (сила-
бо-тонічної – Н. К.) поезії і скептично ставилися до подібної функції верлібру. Не всту-
паючи в дискусію з цього приводу, зазначимо, що і римований тонічний вірш (дольник, 
тактовик, акцентний вірш та зрештою і неримований верлібр) також підпадає під дію 
принципу гармонізації – «ієрархічного впорядкування стосовно часу, ритму і мови» [5, 
там само].

Майже одночасно з Олексою Влизьком баладну тоніку майстерно розробляв його ро-
весник, «молодняківець» Леонід Первомайський. У 1932 р. вийшла його збірка «Героїчні 
балади». Згодом він багато перекладав зі слов’янської і західноєвропейської баладної 
ліро-епіки («З глибини. Балади народі світу», 1960 та ін.). Цікаві його переклади балад 
Франсуа Війона (в ямбічному еквіваленті).

Довгі баладні розміри використовуються в різних збірках і творах, зокрема у зна-
менитому вірші «Пролог до гори» (з однойменної збірки, 1933 р.). У цьому вірші поет, 
можливо, врахував досвід не тільки Р. Кіплінга, а й О. Влизька (на таку думку наводить 
спільна для обох поетів тема Памірських гір, хоча й використана в абсолютно різних 
«сюжетах»). Разом з тим, на відміну від О. Влизька, Л. Первомайський працює в жанрі 
не соціально-побутової, а філософсько-медитативної балади, що, очевидно, потребува-
ло більшої віршостилістичної впорядкованості. «Пролог» написано довгим, переважно 
6-іктовим дольником, який подеколи переходить у 6-іктовий тактовик, де ритм двочлен-
ного рядка, як правило, структурується симетричною цезурою. Найчастіше бачимо по-
єднання Дк3 + Дк3 (у різних комбінаціях ритмічних форм).

Загалом вірш «Пролог до гори» обіймає 76 рядків, які скомпоновані двовіршами у 
п’яти невеликих частинах (12, 20, 12, 16, 16), кожна з яких обрамлена рефреном, що змі-
нюється у фіналі – так ніби завершується шлях героя від підніжжя гори до її вершини. 
Напр., у першій і останній, п’ятій частині (перший варіант рефрену повторюється ще 
чотири рази):

1. Гора зупиняла мене. Гора піднімалася круто.
І сонце було за горою, а воно мені до смаку.
5. Сонце було біля мене. Я дивився в його свічадо.
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Я їв його без хліба, бо воно мені до смаку.
1.  – 2 – 2 – || 1 – 2 – 2 – 1
 1 – 2 – 2 – 3 – 1 – 2 –
5. – 2 – 2 – 3 – 2 – 1 – 1
 1 – 1 – 1 – 3 – 1 – 2 –
У початковому двовірші в першому рядку маємо симетрично цезуровану 3-складни-

кову (амфібрахічну) структуру – здвоєний 3-стопний амфібрахій: Ам3 + Ам3; у другому 
рядку – 6-іктовий тактовик, у якому – теж симетрично – сполучено 3-стопний амфібрахій 
з 3-іктовим дольником: Ам3 + Дк3. У двовірші з п’ятої частини обидва рядки скомпо-
новані 6-іктовим тактовиком. У першому рядку двочленна структура представлена спо-
лукою 3-стопного усіченого дактиля з 3-іктовим дольником: Д3 + Дк3; у другому – спо-
лукою 3-стопного хорею знову ж так з 3-іктовим дольником: Х3 + Дк3.

На рівні ритмічних форм 3-іктового тактовика ці моделі виглядатимуть так: 1. 1) ІХ 
+ ІХ; 2) ІХ + V; 5. 1) ІХ + V; 2) IV + V.

Загалом у згаданому творі Л. Первомайського домінує 6-іктовий (подеколи 5-ікто-
вий) дольник, якому належить більша половина віршової маси твору (54%); близько 
третини (≈30%) охоплено 3-складовиком і тільки 16% – довгим тактовиком. Отже, це 
вже інша, більш унормована дольниково-тактовикова структура, яка виникає за межами 
авангардизму, менш тонізована, ніж у О. Влизька. В ній основним класичним фоном ви-
ступають не 2-складові, а 3-складові розміри (найчастіше анапестичні).

Отже, активне застосування тактовика в жанрі літературної балади в творчості укра-
їнських поетів початку ХХ століття явилось наслідком як загальної тонізації українсько-
го вірша в добу модерністичних та авангардистських експериментів, так і під впливом 
західноєвропейської балади, особливо англійської (Редьярд Кіплінг) та її перекладів.

Авангардистські тенденції сприяють дальшому розхитуванню силабо-тонічного і 
дольникового вірша та його трансформації. Сполуки ритмічних форм дольників, ямбів, 
хореїв, анапестів та інших трискладовиків породжують комбіновану структуру тактовика.

Баладний тактовик тяжіє до довгих розмірів, низку яких відкриває 4-іктовий такто-
вик, а завершують 6-7(8)-іктові.

У О. Влизька Тк 6-7 виступає як двочленна структура переважно з асиметричною 
цезурою (в баладних пропорціях 4 + 3). У Тк6 з симетричною цезурою спостерігаємо 
подвоєння Тк3 – у чистому вигляді (Так3 + Тк3), або в силабо-тонічних чи дольникових 
варіантах (Тк3 + Я3, Тк3 + Дк3 і т. д.).

Довгі баладні розміри у творі Л. Первомайського «Пролог до гори» являють собою 
тип більш впорядкованого тонічного вірша, про що свідчить симетрична цезура, домі-
нування дольникових і 3-складникових ритмічних форм, які періодично подовжуються 
до тактовикових.
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БАЛЛАДНЫЙ ТАКТОВИК В УКРАИНСКОЙ ПОЭЗИИ 1920-Х – НАЧАЛА 1930-Х ГГ. 
(О. ВЛЫЗЬКО, Л. ПЕРВОМАЙСКИЙ)

В статье исследуется акцентно-силлабическая структура тактовика – одной из 
форм современного украинского тонического стиха, используемого наряду с дольником 
в балладном творчестве украинских поэтов 1920-х – начала 1930-х гг., в частности, в 
поэзии Олексы Влызько и Леонида Первомайского.

Разработана систематика ритмических форм 3-иктового тактовика, из сочета-
ния которых образуются разнообразные конструкции длинных тактовиковых размеров 
(Тк6, Тк7).

Ключевые слова: баллада, тонический стих, тактовик, дольник.
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ЭВОЛЮЦИЯ ЛИТЕРАТУРНОГО ПСИХОЛОГИЗМА В КОНТЕКСТЕ ПРОЕКТА 
МОДЕРНА И ЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ В ПОСТСОВЕТСКОМ ВУЗЕ 

(ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ)

В статье исследуется феномен становления литературного психологизма в русле 
библейской традиции и в сложном диалоге с традицией античной, специфика психо-
логизма средневековой литературы и последующее сужение сферы психологического 
в классицизме, стремившемся дезавуировать христианский интерес к «внутреннему 
человеку». Психология же Нового времени формируется в русле проекта Модерна, ис-
ходившего из дуалистического представления о человеке как существе низменном, ко-
торому надлежит стать титаном, преобразующим мир. Это повлекло за собой как 
переориентацию на социальные вопросы, так и бурное произрастание «цветов зла» в 
поле эмансипированного сознания. Сегодняшнее наше представление о психологизме с 
одной стороны сужено рамками русской классической литературы, а с другой – дефор-
мировано инерцией стремления классицистов замолчать достижения библейско-авгу-
стиновской традиции и переориентировать литературу с этики на эстетику. Поэтому 
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в вузовском преподавании необходимо восстановление реальных пропорций и полное ос-
вещение движения литературного процесса. 

Ключевые слова: литературный психологизм, библейская традиция, вузовское пре-
подавание.

Что обычно имеется в виду под психологизмом? Общее мнение: психологизм – 
это «способ изображения душевной жизни человека в художественном произведении: 
воссоздание внутренней жизни персонажа, ее динамики, смены душевных состояний, 
анализ свойств личности героя» [3]. Вместе с тем, в пособии О. Б. Золотухиной «Пси-
хологизм в литературе» отмечается семантическая размытость понятия «литературный 
психологизм» и предпринимается развернутая попытка рассмотрения его как категории 
теоретической и исторической поэтики, причем в дискурсах современных неклассиче-
ских методологий (психоаналитический, психиатрический, гендерный, психопоэтиче-
ский, нарратологический подходы) [8]. Верно отмечает и А. Андреев в своем учебном 
пособии «Основы теории литературно-художественного творчества», что психологизм 
«сегодня превратился в своеобразный гуманитарный миф. С ним все просто – но ниче-
го не ясно»; далее автор справедливо отмечает, что, раз литература – «язык психики», 
то надо бы объявить психологизм имманентным свойством литературы» [1]. Между 
тем очевидно, что далеко не всякий литературно-художественный текст психологичен, 
что психологизм – категория историческая. Ведь и шедевры мировой литературы под-
час бывают вполне апсихологничны – например, творчество Г. Стайн (см. исследование 
Н. Морженковой [10]) или гражданская лирика Маяковского, презиравшего «психолож-
ство». С другой стороны, психологизм психологизму, как говорится, рознь. В пособии 
О. Б. Золотухиной ставится верная задача «рассмотреть психологизм в динамике литера-
турного процесса и как систему с обогащающимся арсеналов художественных способов 
и приемов репрезантации» [8]. Но, к сожалению, оба упомянутых автора, как и многие 
другие, сужают свое исследовательско-педагогическое внимание исключительно на сфе-
ре русского художественного слова, фактически же к движению одной лишь русской 
литературы ХІХ-ХХ вв. (у А. Андреева, например, это Пушкин, Булгаков, Шолохов, На-
боков, Маяковский, Бродский, Пелевин), В «Словаре литературоведческих терминов» 
С. П. Белокуровой – та же картина, но с традиционным выделением двух линий: пси-
хологизм «может быть явным – открытым (непосредственное воспроизведение вну-
тренней речи героя или образов, возникающих в его воображении, сознании, памяти, 
например, «диалектика души» в произведениях Л. Н. Толстого, В. В. Набокова) и не-
явным – скрытым, уведенным в «подтекст» (например, «тайная психология» в романах 
И.С. Тургенева, где внутреннее состояние персонажей раскрывается благодаря вырази-
тельным жестам, особенностям речи, мимики, то есть разнообразным внешним прояв-
лениям психики)» [3]. От укорененности по преимуществу в одной лишь русской почве 
не вполне свободна даже классическая книга Л. Я. Гинзбург «О психологической прозе», 
хотя в ней общеевропейский контекст ощутим [6].

Но все же русская литературная классика, при всей своей исторической значитель-
ности, и не открыла психологизма как такового, и не поставила здесь последней точ-
ки. А если учесть, что, при всем великолепии русской лирики и драматургии, здесь, 
по слову Белинского, «все убил, все поглотил» роман, то не мешает вспомнить, что он 
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трансплантирован на русскую почву из западноевропейской прозаической литературы, 
беспощадно третируемой классицизмом. Но и тут, по сути, генезис романа – не столь-
ко фольклорное «романское повествование» и не «рыцарский роман» средних веков, а 
тревожное самосознание личности, исповедь индивидуального «я». Ведь классический 
европейский роман искони фактически нацелен не столько на решение социальных про-
блем (это мы его таким привыкли рисовать), сколько, прежде всего, на изложение испо-
веди «внутреннего человека» и раскрытие его противоречий, а уж это повлекло за собой 
чувство социальной ответственности. Х. Арендт высказалась по этому поводу очень точ-
но (цитирую в украинском переводе): «Так, справжнім попередником роману, цієї цілком 
новітньої форми мистецтва, були не давні оповідки про авантюристів та лицарів, а рад-
ше «Мемуари» Сен-Симона, тоді як власне роман передбачив піднесення суспільних 
наук, як і психології, що досі приділяють головну увагу конфліктам між суспільством та 
«індивідом»» [2, с. 207]. 

Однако и это еще не все. Сен-Симону предшествовали «Характеры» Лабрюйера, за-
клятого врага атеизма, углубившегося во внутренний мир человека (глава «О сердце). 
Хотя здесь еще доминирует классицистический подход и дается очерк однозначного ха-
рактера (кокетка Эмира, эгоист убогий Федон и пр.), автор оказывается способен нарисо-
вать в рамках такого характера разные оттенки чувства. А рядом с Сен-Симоном развер-
тывался европейский сентиментализм, уже окончательно отбрасывавший однозначные, 
«картонные» характеры классицизма, сконструированные по гомеровско-античному тра-
фарету. В сентиментализме открывается «жизнь души» героя, расцветает эпистолярный 
жанр, внесший немалый вклад в развитие европейского романа (Ричардсон). 

Впрочем, Лабрюйер, Сен-Симон и сентименталисты имели в веках еще и ряд пред-
шественников. Уж если обращаться «к истокам», то ведь ценность индивидуального, 
внутреннего «я» впервые открыло лишь христианство, для которого утратили смысл рас-
творение в «вечных циклах» природы и надежда жить вечно единственно в собственных 
потомках или славных деяниях. А поскольку европейская культура строится на весьма 
непростом, можно сказать, конфликтном взаимодействии двух «наползших» две тысячи 
лет тому друг на друга гигантских литосферных плит – антично-языческом наследии и 
порожденным в иудейской среде, но быстро ставшим вселенским христианстве, – то этот 
когнитивный диссонанс определил необыкновенную глубину и динамичность европей-
ской «фаустовской души» (Шпенглер). 

Изображение психологии в античной (классической) литературе еще скованное, она 
как бы берется извне: когда у Гомера Афина хватает за волосы обнажающего меч Ахил-
ла, у которого отбирают Брисеиду, – это вовсе не тоже самое по своей литературно-об-
разной структуре, что, скажем, ламентации библейского псалма: «Окропиши мя иссо-
пом, и очищуся; омыеши мя, и паче снега убелюся. Слуху моему даси радость и веселие; 
возрадуются кости смиренныя. Отврати лице Твое от грех моих и вся беззакония моя 
очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Не отвер-
жи мене от лица Твоего и Духа Твоего Святаго не отыми от мене» (50-й Псалом Давида).

Сам собою возникает вопрос о внешнем» и «внутреннем». Античный человек живет 
«на людях», как бы на сцене; у него еще не сформировалось ощущение собственного 
внутреннего мира; причины душевных движений смутны (это в основном боги и демо-
ны, впрочем, различаемые с трудом). Личность развивается тут разве что в более поздней 
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лирике, для чего нужно выйти за пределы самого себя – скажем, влюбиться. Но все рав-
но – эрос тут Темный, вселяющий ужас всем, словно сверкающий молнией Северный ветер 
фракийский, Душу мне мощно до самого дна колышет Жгучим безумием (Ивик); т. е., и 
любовь трактуется как безликая внешняя физическая сила, лишающая человека собствен-
ной воли. У великих драматургов Древней Греции любовь – настоящий кладезь неприят-
ностей: довольно вспомнить трагедии Софокла и Еврипида «Пандора, или Молотобойцы», 
«Медея», «Электра», «Ипполит» или комедию Аристофана «Лисистрата». Понятно, что 
были и другие моменты, но все же возникает стойкое впечатление, что мифологический 
Нарцисс, равнодушный к стонам влюбленной в него Эхо, представляет собой важнейший 
архетип древнегреческого коллективного бессознательного. Еще жутче выглядит страсть, 
доводящая мужчину до самокастрации, у римлянина Катулла («Аттис»). 

В Библии же любовь мужчины и женщины представлена по-разному. В дидактиче-
ских поучениях Соломона и Сираха женщина не менее коварна и опасна, нежели в мире 
греков. Но вот в «Песне песней» ч увственное упоение уже1 неразделимо с «психологи-
ей» – с радостью самоотдачи и величайшим доверием: «Да лобжет мя от лобзаний уст 
своих: яко блага сосца твоя паче вина, и воня мира твоего паче всех аромат <…> Введе 
мя царь в ложницу свою: возрадуемся и возвеселимся о тебе, возлюбим сосца твоя паче 
вина: правость возлюби тя» (1: 1-3). «Востани, прииди, ближняя моя, добрая моя, голу-
бице моя, и прииди. Ты, голубице моя, в покрове каменне, близ предстения: яви ми зрак 
твой, и услышан сотвори ми глас твой: яко глас твой сладок, и образ твой красен. Се, еси 
добра, искренняя моя, се, еси добра: очи твои голубине. Се, еси добр, брат мой, и еще 
красен: одр наш со осенением, (2: 13-15). Что это, если не само дыхание счастья? 

В пору Средневековья прививка этого черенка к местной народной традиции создала 
возвышенную средневековую лирику любви с ее культом Прекрасной Дамы и определи-
ла высокое, спиритуализированное звучание любовной темы в ренессансной и постре-
нессансной литературе. Классические шедевры любовной лирики без этой ноты уже не-
мыслимы, и, скажем, стихотворение «Средь шумного бала…» А. К. Толстого, тончайше 
передающее момент зарождения любви, столь же органически связано сквозь тысячеле-
тия с библейской культурой чувства, сколь и с куда более близкими традициями Жуков-
ского и Пушкина

Иными словами, Библия, что бы там ни восклицали приверженцы взгляда о жизнене-
навистничестве ее авторов, по сути впервые полностью открывает психологический мир 
«внутреннего человека» в его любви к Богу и Женщине, в его безысходном страдании в 
моменты богооставленности, в вопле Давида о нелепо погибшем сыне-изменнике Авес-
саломе, в стенаниях Иеремии о разрушенном Иерусалиме и пр.

В средние века все это вдохновляло духовное подвижничество и душевное облаго-
раживание миллионов христиан. Но это очень трудный культурный путь, требующий, в 
отличие от языческой, намертво привязанной к «телесному», жизни «по нутру» или же 

1 Текст «Песни песней» создан через четыре столетия после царствования реального Соломона-
Экклезиаста и отразил народное представление о любви, сформировавшееся в поле библейской 
аксиологии. В его основе – свадебные хоры, величающие Соломона/Суламифь, подобно тому, как 
в славянском фольклоре величают молодых «князем» и «княгиней». Это свидетельствует о потен-
циальном тяготении к драматургии, которая в древнееврейской литературе все же не сложилась. 
Возможно, сложись она – тут бы возникли свои Медеи и Федры.
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«по настроению», кропотливой и тщательной работы постоянного самосовершенствова-
ния, исповедей и постов, непрестанного вставания после падений и преодоления отчая-
ния, величайшего из грехов. Психология человека здесь невероятно усложняется, так как 
от «непосредственного» восприятия жизни он бесповоротно отходит и все осложняет 
духовной рефлексией. Достаточно взять во внимание толщу агиографической литерату-
ры – даже если учесть удельный вес фантастического и пропагандистского элемента, по-
ражает огромное количество мучеников, исповедников, постников, затворников, юроди-
вых Христа ради (что выше мученичества!) и пр., стремящихся уже при жизни совлечь 
с себя «ветхого Адама» и стяжать Царство Небесное. Высокое отречение от соблазнов 
мира, необычайная воля и самообладание придают этой когорте черты настоящей ге-
роики, а трогательные слабости и постоянно преодолеваемое несовершенство не дают 
забыть о том, что всякий из них – обычный, такой же, как мы, человек. Вместе с тем, 
«главный человек» христианской литературы – монах, безбоязненно идущий навстречу 
самой смерти. Наверное, все же прав В. Лурье, считающий наиболее четкой концентра-
цией христианского идеала монашество с его полным отказом от всего, что отвлекает 
от пути в эту сияющую вертикаль [9]. Но потрясает не только победа монаха над самим 
собой, а и необыкновенный накал страстей, трагические конфликты и срывы, живая че-
ловечность повествования

В Прóлоге – византийском сборнике житий VI века – есть потрясающая история о 
святом отшельнике, которому родители малолетней больной девочки доверили свое чадо 
в надежде на исцеление. Но в старца вошел бес, он изнасиловал ребенка и убил его, 
после чего умчался в горы как дикий зверь, пожираемый чувством собственной низо-
сти и богооставленности. Еще более, однако, потрясает то, что он находит в себе силы 
вернуться к родителям несчастного дитяти и покаяться. И еще более потрясает то, что 
родители покаяние это приняли. Однако еще более потрясает то, что Бог простил рас-
каявшегося, и святость вернулась к нему. То есть, идеальное полностью покорило строп-
тивое реальное, Бог изгладил в природе дьявольский бунт, обычно называемый на нашем 
научном языке эволюцией, и мир вернулся к Богу-Творцу и его законам.

Берется ли все это в расчет нашими исследователями и преподавателями литера-
туры? У нас принято бегло, но с чувством исполненного долга, упоминать в качестве 
родоначальника литературного психологизма еп. Гиппонского, св. Августина (ІV в.), 
который-де как-то вдруг, «на пустом месте», создал свою знаменитую «Исповедь», кото-
рая через полторы тысячи лет вдруг повлияла на критически настроенного насчет хри-
стианства Руссо1; Руссо же отчетливо повлиял на Льва Толстого и пр. На этом ставится 
жирная точка. Ведь в нашем литературоведении со времен приснопамятного классициз-
ма утвердилась тенденция все, в том числе и психологизм, возводить к антично-языче-
ской основе. И Августин выглядит в этом пространстве каким-то пустынным сиротой. 
Но ведь в его «Исповеди» весьма подробно рассказывается, как он был в свое время оча-
рован греческой культурой и любил только прекрасное, «дольнюю красоту» физического 
мира («Исповедь, ХІІ-ХІІІ), как «горела душа» его, когда он пытался понять тайну раз-
рушающего прекрасные земные вещи времени (там же, ХХІ-Х ХІІ), как ему пришлось 
выбирать между Богом и любовницей и как именно в Боге он нашел мир и объяснение 
1 Христианство, по Руссо, сыграло свою роль только на духовном уровне, а в сфере обществен-
ных отношений оставило человечество беззащитным.
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всего. Эта книга Августина есть развернутая беседа с Богом, пред Всевидящим Оком 
которого ничто не утаится. Вот этого-то присутствия Всевидящего Ока нет ни у Руссо, 
ни у Толстого: их исповеди обращены к людям2. 

Тем не менее, мощнейшая библейская традиция, оплодотворившая «Исповедь» и во-
обще всю толщу литературы христианского Средневековья, не просто замалчивается – 
выжигается, хочется сказать, раскаленным пером, и это пылкое стремление наблюдается 
вовсе не в одной лишь науке о литературе, но и во всей гуманитарной сфере. 

В весьма бойко написанном учебном пособии под заглавием «Прикладная этика» 
[7] мы читаем: «Антpопоцентpическая установка на покоpение пpиpоды во многом 
поpождена иудейско-хpистианским веpоучением о человеке как свеpхпpиpодном суще-
стве и венце твоpения. Как считает Л. Уайт, pазpушение языческого анимизма означало 
утвеpждение безpазличия к «самочувствию» пpиpодных объектов, что откpывало пси-
хологическую возможность эксплуатации пpиpоды. Пpоизошла десакpализация дикой 
пpиpоды». Далее следует подтверждающая идею верховенства человека цитата из книги 
Бытия, поименованной тут почему-то по-английски – Генезис; до русского текста Би-
блии руки, видимо, не дошли, да и к чему бы это, спрашивается, если сам Уайт (или там 
его переводчик?) пишет Генезис? Но этот «свежий взгляд» порожден весьма древним, 
восходящим еще к Юлиану-отступнику, стремлением разделаться с этим самым «иудей-
ско-христианским вероучением о человеке» (к слову, что это такое – «вероучение о 
человеке»? и почему человек в Библии вдруг стал «сверхприродным существом»? С. А.) и 
вернуться к счастливым временам единения с природой и «языческого анимизма». Впро-
чем, сегодняшняя наука уже рассталась с термином «анимизм», так как он оказался ско-
пированным именно с христианского представления о душе и языческого мироощуще-
ния не репрезентирует. Более того, сами древние язычники, исчерпав, очевидно, надежду 
увидеть мир глазами волка или медведя и разочаровавшись в увлекательной практике 
оборотничества, пришли, по сути, к тому же самому выводу, что и иудеи с христианами: 
сакрализировать дикую природу не стоит, ибо, как ни крути, а «человек есть мера всех 
вещей…». Сделал этот вывод софист Протагор, гениально опередив на два с лишним ты-
сячелетия всю европейскую научную мысль: ведь науки, в том числе и гуманитарные, до 
понимания релятивности всего и вся дошли лишь на рубеже ХІХ–ХХ вв.3 А что человек 
«царствует» – то, при всем моем глубоком уважении к проблеме Иного в человеческом 
мире (кошки, марсианина или покемона), не думаю, что яростные противники антропо-
морфизма в его христианском истолковании правы. Ну что ж, давайте уступим свое по-
ложение в мире питону и гюрзе: вот тогда-то и узнаем, что такое счастье. Отмечу также, 
что в данном пособии сделан этакий небрежный реверанс в сторону психоанализа: мол, 
он-то и поставил на надежное основание этот самый психологизм. Не стану возражать, 
что Фрейд действительно совершил глубочайший переворот в области психологии, и 
психоаналитический бум в культуре первой половины ХХ века вовсе не строился на пу-
стом месте. Правда, психоанализ – уже не последнее слово для литературоведения, и во-

2 Б. Рассел, впрочем, полагал, что августинова «Исповедь» не имела ни одного достойного пред-
шественника.
3 Впрочем, иным нашим литературоведам это не мешает до сих пор твердить заклинания поза-
прошлого столетия об «объективном отражении реального мира» в художественном произведении, 
хотя даже современные физики все это сдали в утиль.
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обще, похоже, прав И. Бродский, считавший, что это «сексуальная активность является 
сублимацией творческого, созидательного начала в человеке», а не наоборот [5, с. 276].

Но возвратимся на почву собственно литературы1. Если снова обратиться к пособию 
А. Андреева, то здесь обнаруживается, что автор справедливо отделяет от психологизма 
душевное движение и переживание, а также импульс, и связывает психологизм как тако-
вой с формированием мировоззрения. До сих пор все идет хорошо, но вот на этой стадии 
вдруг возникает сбой: оказывается, что будто бы «душевное» непременно «перерастает 
в духовное, сотворенное по законам красоты», и психологизм в конечном итоге объявля-
ется «эстетической структурой персонажа» [1]. Однако если автор и в самом деле опи-
рается на библейское разделение телесных, душевных и духовных людей (1 Кор. 15:44), 
то перерастание душевного в духовное должно совершаться не в сфере эстетического, 
а в сфере этического (нет-нет, не «прикладной этики», конечно). Однако предписанное 
еще канонами советской мысли стремление свести все богатство и разнообразие изо-
бражения человека непременно к антично-эстетическому алгоритму обрубает другие, 
куда более мощные корни литературного психологизма. Ведь, по Библии, духовное не 
создается человеком, а обретается вне его, в Боге.

Библейское сознание не очаровано земными красотами. Библейский взгляд на мир 
и жизнь человека эсхатологичен: материальная природа была создана Творцом и так же 
точно подлежит уничтожению; жизнь дается человеку только один раз – никаких реин-
карнаций, никаких надежд возродиться по смерти – хотя бы в баобабе или лопухе. С 
моим «я» умирает все, так что, как говорят средиземноморские соседи-греки, познаем 
самих себя… А выходит так, что материальный мир, в том числе и бренное тело наше, – 
временны, никакой красоты в них, по сути, нет. Лишь отражение Божественного в несо-
вершенном существе может считаться красивым. Впрочем, греки правы не во всем: не 
человек мера всех вещей, и не его оценки («красиво – некрасиво») имеют значение. Ведь, 
по сути, прекрасен только Бог – Адонай Цебаóт (Саваоф) – Господь мироустройства, 
всех его скрытых творческих (ангельских) сил. Соответственно, прекрасным может быть 
только движение благодарного мира к Богу – олáм. В византийской эстетике существует 
понятие εικόνός – образ (икона), предполагающее, что литератору и художнику надо вос-
производить не столько вещи, которые мы видим глазами (мимезис), сколько отблеск 
небесного прообраза (или архетипа, как выразился Филон Александрийский) в земных 
вещах; то есть, восполнять реальность в сторону ее обóжения. Это полное и безогово-
рочное отрицание языческого понимания прекрасного как атрибута одной лишь материи 
(αἰσθητικός). Понятно, что в такой системе вместилищем всякой духовной работы стано-
вится «внутренний человек», а не то, что его окружает.

Классицизм, без прописки проживающий в недрах советской и постсоветской науки 
о литературе, не был пионером в деле игнорирования потаенной жизни души. Впер-
вые воскрешается языческо-гедонистическое сознание, чурающееся всяких рефлексий, 

1 Впрочем, литературой в современной филологии принято считать «все написанное», так что 
цитированное выше пособие по прикладной этике – тоже «литература», хотя не художествен-
ная, а риторическая. В современной западной науке плодотворно работают понятия метаязыка 
(metalanguage) и метакритики (metacriticism), размыкающие границы художественного текста, абсо-
лютизированные структуралистами, и современная метапоэтика возвращает понятию «литература» 
исконное значение: все, что написано буквами [см.: 12, с. 4].
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в Возрождении, суммировавшем веками нараставшее в различных ересях сомнение в 
спиритуально-трансцендентной ориентации Церкви. Нет, Ренессанс в целом еще как 
бы не посягает на ценности христианского религиозного переживания. Однако тут те-
оцентрическая картина мира постепенно сменяется антропоцентрической и все снова 
возвращается к человеку как мере всех вещей. А в эпоху Сен-Симона, Руссо и востор-
жествовавшего классицизма ренессансный процесс уже резко кренится в сторону доми-
нации именно языческо-античного наследия. Августиновско-христианская традиция ис-
поведальности более-менее держится у того же Сен-Симона и Руссо, которые, впрочем, 
имеют предшественников в лице Монтеня и Паскаля. Но уже Буало (ХVII век) прямо 
требует сбросить Библию с парохода современности. А в Век Разума деисты и атеисты 
объявляют, что Бог то ли оставил этот мир, то ли Его, Бога, и вовсе никогда не было, и 
что человек живет для того, чтобы этот мир покорять, совершенствовать и наслаждаться 
им (вот где на самом деле коренится превознесение человека как господина природы, а 
вовсе не в Библии). На основе ренессансного сдвига сознания формируется новое, «тита-
ническое» представление о мире и человеке – проект Модерна. Но лишенному контакта 
с Божеством человеку не слишком спокойно – где ж она, Объективная Истина? И, как го-
ворится, свято место пусто не бывает. Sacrum сначала пробуют, в духе господствующей 
системы классицизма, заменить Прекрасным. Характерно, что именно на рубеже ХVIII–
XIX вв., когда борьба с христианской культурным наследием ведется уже вполне от-
крыто, у А. Баумгартена рождается, на основе осмысления антично-классицистического 
опыта, новое понятие – эстетического (греч. αἰ σθητικό ς означает «чувственно восприни-
маемый»), которое теснит привычное для христианства превалирование этических кри-
териев. Даже Кант видит специфику искусства уже исключительно в блестящей внешней 
форме. Это прямо связано с девальвацией христианского спиритуального идеала. Теперь 
то, что К. Маркс восторженно именовал чувственным блеском вещей, гипнотизирует и 
массовое сознание, и слой интеллектуалов. В ХIХ веке в Европе наступает эпоха тоталь-
ной очарованности материей, ее гламурными переливами; материя выступает как замена 
понятия «Бог» – и в науке, и в художественном творчестве, и – все шире – в массовом 
сознании. Это совпадает с серьезным смещением аксиологических акцентов: святыней 
объявляются, как и в добрые старые языческие времена, ценности политические (роди-
на, государство, народ, вождь), семейные (материнство или ребенок), или такие попран-
ные некогда интеллектуалами Средневековья вещи, как богатство, самоценное телесное 
здоровье, сексуальная активность и даже полное отсутствие моральных табу. Характер-
но, что утрачивает ауру духовности любовь, рассматриваемая все чаще как чисто фи-
зический половой акт (литературные герои уже не любят, а «занимаются любовью»), с 
Наны Золя полностью осыпалась «психологическая шелуха» и она выступает как богиня 
исступленной плоти, всепожирающая Киприда, 

Вот уже как минимум две сотни лет европеец живет в лоне все более развернуто 
секуляризирующейся культуры, и выспренние порывы Средневековья все чаще вос-
принимаются им как нечто дурацкое. Особенно же подвергается унижению и осмеянию 
христианская этика с ее призывами к совести, самообузданию и самоотречению. Ведь 
ясно, как дважды два, что ели Бога нет, то все позволено. В эпоху Модерна возобладал 
дух протеста и отрицания. Как результат, распространился циничный скепсис, разлился 
эрос без границ, опоэтизированы были убийство и садизм, оккультные полеты в темную 
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даль сатанинского и еще много того, что высвободилось из недр человеческой души 
после падения церковного авторитета. Аморальная с точки зрения христианства жизнь 
многим теперь представляется единственно возможной и, конечно же, эстетически со-
держательной, прекрасной, хотя живописующие все виды порока «Сто дней Содома» де 
Сада – книга не для слабонервных. При этом Модерн, утрируя августинову концепцию 
первородного греха и вытравляя из нее все светлое, активно конструирует – как отмечает 
сегодняшний российский философ, вопреки реальному положению вещей – концепцию 
«низменности» человеческой природы и стремится доказать, будто человек был таким 
всегда [11, с. 54]. Как бы в доказательство этого тезиса в литературе образовывается 
все более обширное поле для произрастания «цветов зла», смакования порока, так что 
Достоевский, со всем этим не понаслышке знакомый, воскликнул: «Широк человек, со-
кратить бы надо!» Конечно, очень многим все это нравилось, в частности К. Марксу, не 
без кокетливости заявившему, что он-де человек, и ничто человеческое ему не чуждо…

Впрочем, это открытие мира в формате публичного дома по большому счету осоз-
нается как мелкотравчатое, «буржуазное»; в Модерне человек, избавившийся от опеки 
Бога, мыслится, несмотря на все глубже осознаваемую низменность свою, призванным к 
титаническому преобразованию этого пошлого мира. Перспектива Вечности снята и за-
менена утопическими обещаниями построить земной рай. И уже не только в Европе, но 
и в мировом масштабе, возникают т. н. «секулярные религии», строящиеся, как и в язы-
ческие времена, на провозглашении материальных благ в качестве единственных цен-
ностей. Бороться теперь следует не за спасение души в Вечности, а за хорошее питание, 
достаток, сексуальное и вообще физическое здоровье, и, разумеется, за победу твоего 
рода-племени, желательно в мировом масштабе. Никакой рефлексии, ни тени сомнения 
в ценности одной лишь телесной, «природной» жизни!

И, конечно же, объявляются неимоверно, необыкновенно прекрасными партийные 
вожди: достаточно вспомнить ретушированные – вплоть до искусственного создания 
нимба – портреты Гитлера, Сталина, Мао Цзэдуна или душки Ким Чен Ыра; литераторы 
же соревнуются в создании житий-биографий этих новых замечательных людей, психо-
логия которых «проста, как правда». Характерно, что от эстетизации до сакрализации 
тут один шаг: культы вождей стали укрепляться, как в доисторические времена, челове-
ческими жертвоприношениями в невероятных масштабах. При этом, хотя идея «чистого 
искусства» теоретически опровергается, оказывается, что искусство вполне может быть 
столь же аморальным, сколь и великолепным по форме: вспомним какую-нибудь Лени 
Рифеншталь или советский официоз. Многие литераторы и художники «левеют», наивно 
полагая, что в системах фашизма или коммунизма им удастся реализовать свои дегума-
низированные проекты типа футуризма. Но, по крайней мере, в России вышло иначе. 
Доктрина социалистического реализма предписала разработку писателем актуальных 
социально-психологических проблем1, и презирать «психоложство», как оказалось, было 
разрешено лишь в житейском формате. Да только вот разрушители буржуазной семьи, 
водившие в чекистские подвалы барышень – смотреть, как расстреливают, – Маяков-
ский и Есенин не выдержали и ушли из жизни по доброй воле. Более того, психология 
оправдания Зла, блеснув в декадентстве как нечто манящее, фактически литературно не 
1 Впрочем, наследие Достоевского Н. Крупская предпочла все же затворить в спецхране, изъяв 
имя писателя из школьных программ и библиотек.
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плодоносит. Кто сегодня стал бы читать пухлые советские романы о прекрасных людях, 
которые если и переживают внутренний конфликт, то лишь между прекрасным и еще 
более прекрасным…

Реальный же «внутренний человек» в такой системе уходит во все более глубокое 
подполье, сжимается, помалкивает и вовсе не спешит зафиксировать то, что он думает, 
на бумаге. Отсюда отмеченная Г. Гареевой, но все же толком не охарактеризованная, 
де-психологизированность советской литературы – вплоть до начала 50-х гг. ХХ в. [5]. 

Однако и с падением советской тоталитарной системы «жизнь души» так и не стала 
предметом писательского и читательского интереса. Мы вовлеклись, пусть хоть каким-
то краем, в мир ценностей европейского либерализма, обычно уже в равной степени 
брезгающего и библейским наследием, и классицистической эстетикой. Тут в чести 
больше концептуальный эксперимент, понятный разве что самому художнику, а для от-
дыха предлагаются эстрада и комикс. Начинания «левых» ХХ века с блеском доведены 
до логического итога в современной массовой молодежной культуре, местами открыто 
тяготеющей к тотальному разрушению и, так сказать, ценностям сатанизма (рок-группы 
«тяжелый металл» и др.).

Что ж, к этой девальвации, похоже, привело именно то непрестанное насильственное 
отсечение живых культурных корней, которое осуществлялось в Новое время поочеред-
но классицизмом, последующими литературно-художественными системами ХІХ века, 
затем авангардистами и адептами тоталитарного искусства. Это все свидетельствует о 
формировании в культуре Нового времени особого психологического состояния – кайне-
растии, болезненного стремления к новизне во что бы то ни стало.

Сегодня, когда исчерпанность и утопичность проекта Модерна очевидны, постепенно 
вырисовывается и жизнеподательная мощь библейско-христианского идеала, роль Библии 
как интертекста нашей культуры вообще. Можно также смело сказать, что «аполлониче-
ское» начало европейской культуры, выделенное Ницше, определяется все же не столько 
древнегреческим культом Аполлона, сколько библейским форматом, предполагающим 
«разрежение материального». И удручает, что в наших учебных программах упорно насле-
дуются одни лишь просветительско-классицистические предрассудки, не важные сегодня 
уже ни для кого, кроме постсоветских чиновников от литературы. Так, гуманитариями-
филологами подробно изучаются любовные похождения Зевса и прочие мифологические 
сюжеты античности, а Библия и средневековая литература во всей ее полноте из этих про-
грамм все еще изъяты – ну да, у нас же государство светское. Не запретить ли снова, для 
спокойствия тех, кто закоснел в изживших себя идеологических схемах, все, что зовет вы-
рваться из насильственных жарких материалистических объятий?
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ЕВОЛЮЦІЯ ЛІТЕРАТУРНОГО ПСИХОЛОГІЗМУ У КОНТЕКСТІ ПРОЕКТУ 
МОДЕРНУ І ЇЇ ВИСВІТЛЕННЯ У ПОСТРАДЯНСЬКОМУ ВИШІ 

(НОТАТКИ НА ПОЛЯХ НАВЧАЛЬНИХ ПОСІБНИКІВ) 
У статті досліджується феномен становлення літературного психологізму в річи-

щі біблійної традиції і в складному діалозі з традицією античною, специфіка психологіз-
му середньовічної літератури і подальше звуження сфери психологічного в класицизмі, 
що прагнув дезавуювати християнський інтерес до «внутрішньої людини». Психологія 
ж Нового часу формується в руслі проекту Модерну, який виходив з дуалістичного уяв-
лення про людину як істоту ницу, яка утім мусить стати титаном, що перетворює 
світ. Це спричинило як до переорієнтації на соціальні питання, так і до бурхливого 
виростання «квітів зла» у полі емансипованої свідомості. Сьогоднішнє наше уявлення 
про психологізм, з одного боку, звужене рамками російської класичної літератури, а з 
іншого – деформоване інерцією прагнення класицизму замовчати досягнення біблійно-
августинівської традиції і переорієнтувати літературу з етики на естетику. Тому в 
вишівському викладанні необхідно відновити реальні пропорції і повне висвітлення руху 
літературного процесу.

Ключові слова: літературний психологізм, біблейська традиція, вузівське викладан-
ня. 
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The article studies the phenomenon of the formation of literary image of psychology in the 
mainstream of the biblical tradition and in a complex dialogue with the ancient tradition, the 
specifi city of interpretation the psychology of medieval literature and the subsequent narrow-
ing of the psychological sphere in classicism, which sought to disavow the Christian interest 
in the “inner man”. The psychology of the New Age formed in the mainstream of the Modern 
project, proceeding from the dualistic notion of a Man as a lowland creature, who must become 
a titan transforming the world. This entailed both a reorientation to social issues, and the 
rapid growth of the “fl owers of Evil” in the fi eld of emancipated consciousness. The cordons 
of Russian classical literature narrow today’s view of our literacy’s image of psychology on the 
one hand, and on the other hand, it is deformed by the inertia of the classic desire to silence 
the achievements of the Biblical-Augustinian tradition and to reorient literature from ethics to 
aesthetics. Therefore, in high school teaching, it is necessary to restore real proportions and 
complete coverage of the literary process.

Key words: high school teaching, literary process, biblical tradition.
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ДЕТАЛЬ В МЕМУАРАХ И. ОДОЕВЦЕВОЙ
КАК ВОПЛОЩЕНИЕ КАТЕГОРИИ ТРАГИЧЕСКОГО

В статье анализируется художественная функция вещного мира в мемуаристиче-
ской дилогии И. Одоевцевой. Предметная деталь здесь живо рисует ужасы разруша-
емого революцией налаженного быта и насыщена энергией художественного обобще-
ния. В повествовательной ткани мемуаров, на первый взгляд, сугубо «реалистической» 
по фактуре, вдруг начинает просвечивать оценка «с точки зрения вечности». 

Подчас даже «ничтожная» вещная деталь в дискурсе произведения становит-
ся конденсацией скрытых смыслов. Писательница трагически интерпретирует идею 
дегуманизации бытия, что дезавуирует известную снисходительность эмигрантской 
критики к прозе И. Одоевцевой, в «условном мире» которой будто бы отсутствует 
различение добра и зла. В чем-то все это также предваряет позднейшие нашумевшие 
художественные решения Ж. Перека 60-е годов.

Ключевые слова: трагическое, художественное обобщение, образ-вещь.

Внимательному читателю мемуаров И. Одоевцевой открывается не один лишь «че-
ловеческий» смысл образа разрушенной петербургской цивилизации, не только измере-
ние «потерянного рая» безвозвратно ушедшего детства и счастливой юности. На наших 
глазах происходит возмужание духовной личности автора. Но ситуация развертывается 
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не столько в дискурсе классической ренессансной гуманистической традиции, сколько в 
том ракурсе «дегуманизации», о котором со времен Ортеги-и-Гассета говорились весьма 
разные вещи. Если А. Блок с известным простодушием услышал здесь призывный набат 
некоего «колокола антигуманизма», то у такого мыслителя, как, например, А. Ф. Лосев, 
складывается мнение, что подлинный гуманизм воздвигался в трудах Отцов Церкви, а 
антропоцентрический ренессансный гуманизм был лишь его искажением [12, с.56].

До четкости лосевского вывода русская мысль в целом не сразу дошла, но в художе-
ственном слове, как это обыкновенно бывает, первые сигналы такого рода прозвучали. 
И – характерно, что именно в эмигрантской прозе. Например, в «Петербургских зимах» 
супруга И. Одоевцевой Г. Иванова, нещадно критикуемых за «мифологизацию», под-
спудно возникает апокалиптическая интонация краха Великого Города, в котором рас-
топтаны все человеческие ценности, но овеяны неким таинственным светом последние 
законные насельники. (Е. Витковский пишет: «Тридцать семь лет провели бок о бок муж 
и жена – Георгий Иванов и Ирина Одоевцева, и многим читателям книги Одоевцевой 
кажутся не то продолжением, не то даже «версией» «Петербургских зим» и «Китайских 
теней». Это относится не только к рядовому читателю, так полагают и серьезные уче-
ные. Комментируя первое в СССР, изувеченное цензурой издание «Петербургских зим», 
Н. А. Богомолов писал: «Нами лишь в очень незначительной степени учитывались па-
раллельные места из мемуаров И. В. Одоевцевой «На берегах Невы» <...>, т.к. проверка 
показала, что мемуаристка часто пользовалась материалом «Петербургских зим» и га-
зетных очерков Иванова» <...> Никто и не сомневается, что пользовалась. И Берберова, 
создавая «Курсив мой», воспоминаниями Ходасевича тоже пользовалась. Люди, живу-
щие вместе, неизбежно накапливают общие воспоминания и сами порой не могут вспом-
нить – «его» это рассказ или «ее». И нет никаких правил, по которым подобные «пары» 
людей могли бы и были обязаны писать воспоминания» [2]). В повествовательной ткани 
мемуаров, на первый взгляд, сугубо «реалистической» по фактуре, вдруг начинает про-
свечивать оценка, которую хочется обозначить sub specie aeternitatis (С точки зрения веч-
ности – лат. Д.Б.). И подчас здесь даже «ничтожная» вещная деталь вдруг становится 
конденсацией скрытых смыслов. Конечно, здесь чувствуется выучка у символистов, но 
все же – лишь на уровне чисто формального приема, поскольку если в данной ситуации и 
присутствует «последняя, темная» символическая глубина, то здесь тьма эта уже не таит 
никаких метафизических обетований, являясь просто закономерным и устрашающим 
pointe трагической коллизии. 

Нашей целью является анализ суммы такого рода образных решений в мемуарах 
И. Одоевцевой, поскольку данная ситуация до сих пор никем не замечена и не описана.

Более того, к сожалению, исследования функции вещной детали в течение послед-
них десятилетий (3, 11, 13 и др.) развертывались исключительно в традиционном русле 
внимания к «живописи словом», берущем свой исток в обозначенной еще у Аристотеля 
миметической парадигме. А постсимволистская поэтика И. Одоевцевой вообще остает-
ся за пределами внимания наших литературоведов.

В таком аспекте требует известной коррекции традиционная трактовка психологи-
ческой школой вещного образа (образа рукотворной вещи). По идее А. Потебни, и пей-
заж, и предмет является в конце концов принципиальным «очеловеченным» отражени-
ем представлений человека о мире [8]. По сути, совпадает с этим и взгляд М. Бахтина, 
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который писал, что «предметный мир внутри художественного произведения осмысли-
вается и соотносится с героем как его окружение» [1, с. 174] Но в то же время стоит 
вспомнить, что гуманистический образ мира – вовсе не константа искусства, и М. Фуко 
совершенно верно считал, что человек является «недавним изобретением» европейской 
культуры (с начала XVI в.); более того, Фуко предрекал, что вскоре этому подходу при-
дет конец. Строго говоря, Фуко стремился трансформировать гуманитарное знание в на-
уку, для чего сознание и личность субъекта необходимо было вписать в независимые 
от реальности и укорененные в Бессознательном лингвистические, социальные и ми-
фологические схемы. Все это и приводило к «исчезновению человека». [14] Но Фуко, в 
общем-то, сконденсировал в своих формулах общее настроение деятелей культуры пер-
вой половины ХХ века. 

Во всяком случае, уже в мемуарах И. Одоевцевой «очеловеченность» вещного мира, 
благодаря которой каждый комод Собакевича говорит: Я тоже Собакевич, как бы исся-
кает. Вещный образ в художественной системе Одоевцевой обретает новую глубину, как 
бы отчуждаясь от своего творца и становясь знаком иных, трудно уловимых обыденным 
сознанием отношений. 

В каком-то плане такой подход обусловлен общей установкой русской эмигрантской 
прозы на безоценочный «голый факт», о чем хорошо сказано в «Заключении» диссерта-
ции А. А. Кузнецовой: «…авторская модель мемуаров субъективного метода повлияла на 
структуру «интровизированного» героя прозы и «лирического героя» особого духовно-
го явления эмигрантского бытия – поэзии «парижской ноты». Так, единая с основными 
философскими течениями века методологическая доминанта обеспечила мемуарному 
жанру в XX веке расцвет и подчинение себе методологии других художественных форм. 
Переход от поэзии и прозы к жанру поп fi ction, сопровождавшийся появлением сильных 
произведений в творчестве писателей, не проявивших себя в достаточной мере в «лите-
ратуре вымысла», является характерным феноменом русской литературной эмиграции» 
[4, с. 14]. Сама И. Одоевцева весьма недвусмысленно подтверждает этот вывод: «…поло-
жа руку на сердце, я ничего не сочиняю и не выдумываю. Память у меня действительно 
прекрасная. Я помню слово в слово то, что слышала сорок – и даже больше – лет тому 
назад <…> Впрочем, по-моему, в этом нет ничего поразительного. Спросите кого-ни-
будь из ваших пожилых знакомых, как он держал выпускные экзамены или как шел в 
первый бой, и вы получите от него самый – до мелочей – точный ответ <…> Для меня в 
те годы каждый день и час был не менее важен, чем экзамен или первый бой <…> Мое 
обостренное, напряженное внимание регистрировало решительно все и на всю жизнь 
записало в моей памяти даже незначительные события»[6, с. 12] (впрочем, согласиться с 
этим следует с поправкой на отмеченную выше естественную контаминацию материала 
в воспоминаниях И. Одоевцевой и Г. Иванова). Как бы там ни было, именно вещная де-
таль обычно схватывается памятью более цепко, нежели имена, лица или события. (До-
статочно вспомнить, как И. Одоевцева напомнила Г. Адамовичу об игрушечной собаке 
из его детства, о которой сам обладатель, в свое время сам Одоевцевой об этой игрушке 
рассказавший, забыл напрочь.) Но при этом такая деталь у Одоевцевой призвана иденти-
фицировать не просто прошлое, а «…трагические, страшные и прекрасные, несмотря на 
все ужасы, первые пореволюционные годы» [6, с. 11].
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Конечно, в центре зрения мемуаристки вовсе не обездушенные и враждебные челове-
ку овеществленные сущности, а люди – близкие, родные по духу, не-идеализированные, 
но оттого не менее одухотворенные. Многозначительно, что «таинственный свет» реяв-
ший над героями ивановских «Петербургских зим», воскресает с новой силой под пером 
Одоевцевой, заставляя вспомнить чуть ли не русские церковные росписи эпохи Модер-
на: «Я стараюсь относиться к ним критически и не скрываю их теневых сторон <…> Но 
стоит мне закрыть глаза и представить себе Гумилева, Блока, Мандельштама, и я сейчас 
же вижу их лица, окруженные сияньем, как лики святых на иконах <…> Да, я восхища-
лась ими. Я любила их. Но ведь любовь помогает узнать человека до конца – и внешне, и 
внутренне. Увидеть в нем то, чего не могут разглядеть равнодушные, безучастные глаза 
<…> Зинаида Гиппиус часто повторяла: «Когда любишь человека, видишь его таким, 
каким его задумал Бог»» [6, с. 13].

Но, как и у Г. Иванова, у которого вещные детали способны стать образной конденса-
цией чудовищных, враждебных человеку сил (вспомним отсвечивающую зеленым банку 
со спиртом, в которой чекисты держат отрезанную голову школьного товарища писате-
ля), так и в дилогии Одоевцевой вещный аксессуар, интерьер, деталь костюма становят-
ся сигнификацией титанической по своим масштабам, всеобъемлющей катастрофы. Как 
в симультанном коллаже авангардиста, предваряющем нынешний постмодернистский 
эксперимент, здесь соединены в новое, пугающее единство вещи не только несовмести-
мые, но и просто взаимоисключающие.

«Огромные ярко-рыжие афиши аршинными буквами объявляют на стенах домов Не-
вского об открытии Института живого слова и о том, что запись в число его слушателей 
в таком-то бывшем великокняжеском дворце на Дворцовой набережной.

В зале с малахитовыми колоннами и ляпис-лазуревыми вазами большой кухонный 
стол, наполовину покрытый красным сукном. За ним небритый товарищ в кожаной курт-
ке, со свернутой из газеты козьей ножкой в зубах. Перед столом длинный хвост – очередь 
желающих записаться» [6, с. 14].

Впрочем, кочующие приюты для путешествующих в прекрасном то и дело меня-
ют место. Как будто вечно гонимым поэтам новая власть предоставляет все новый ро-
скошный кров. Но в чьем бы чужом, насильно отобранном доме группа Гумилева не 
оказалась, в повествовании неизменно возникает ощущение неуместности ситуации, 
разрушенной гармонии. Даже натужная шутка Гумилева не в состоянии рассеять это 
тягостное ощущение скрытой враждебности осиротевшей вещи:

«Литературная студия открылась летом 1919 года.
Помещалась она на Литейном в доме Мурузи, в бывшей квартире банкира Гандель-

блата.
Подъезд дома Мурузи был отделан в мавританском стиле «под роскошную турецкую 

баню», по определению студистов.
Когда-то, как мне сейчас же сообщили, в этом доме жили Мережковский и Зинаида 

Гиппиус, но с другого подъезда, без восточной роскоши.
В квартире банкира Гандельблата было много пышно и дорого обставленных ком-

нат. Был в ней и концертный зал с эстрадой и металлической мебелью, крытой желтым 
штофом.
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В первый же день Гумилев на восхищенное восклицание одной студистки, ощупав-
шей стул: «Да весь он из серебра. Из чистого серебра!» – ответил тоном знатока:

– Ошибаетесь. Не из серебра, а из золота. Из посеребренного золота. Для скром-
ности. Под стать нам. Ведь мы тоже из золота. Только для скромности снаружи высере-
брены.

«Мы», конечно, относилось к поэтам, а не к студистам» [6, с. 34].
Отчужденной и неуютной представляется даже собственная квартира, еще недавно 

бывшая той нерушимой крепостью, которая в европейском мышлении занимает необ-
суждаемо важнейшее место еще со времен господства римского права: «Во мне, как в 
очень многих теперь, неожиданно проснулась «гордость бедности» – правда, «позоло-
ченной бедности». Ведь мы все еще прекрасно одеты и живем в больших барских квар-
тирах. Но, Боже, как мы голодаем и мерзнем в них» [6, с.105].

Нарушено цивилизационное равновесие человека и вещи; последняя перестает слу-
жить хозяину и заставляет его служить себе. Особенно же такая ситуация губительна 
для поэта.

«– Конечно, – продолжает Гумилев, – Блок завален работой. Он к тому же сам та-
скает дрова на третий этаж и сам колет их, он, такой белоручка, барин. И дома у него 
сплошной ад, не «тихий ад», а с хлопаньем дверей, с криком на весь дом и женскими 
истериками. Любовь Дмитриевна, жена Блока, и его мать не выносят друг друга и с утра 
до ночи ссорятся. Они теперь все вместе поселились. А Блок их обеих любит больше 
всего на свете.

Я не выдерживаю:
– Как же в такой обстановке писать стихи? Ведь вы живете один…
Но Гумилев перебивает меня:
– Как? А он все-таки пишет. И это-то и является главным доказательством, что он 

кончен как поэт. Он все продолжает десять лет подряд трудиться над своим «Возмезди-
ем». А оно из рук вон плохо – настоящее возмездие за прежние удачи. Он потерял всякое 
критическое чутье, даже чувство юмора» [6, с.171].

Автор повествования – тогда еще ревностная хранительница культа Николая Гуми-
лева – готова служить своему кумиру, подчас принося немыслимые по тем обстоятель-
ствам материальные жертвы: «Я ради такого исключительного случая <визит Гумиле-
ва> решила затопить камин в кабинете. Обыкновенно у нас топилась только «буржуйка» 
в столовой. У Гумилева камина не было, а ему очень нравилось сидеть на медвежьей 
шкуре, глядя в огонь камина.

– До чего приятно, – говорил он, жмурясь от удовольствия, – будто меня шоколадным 
тортом угощают.

Я заняла у наших соседей четыре полена, с обещанием отдать шесть поленьев на 
будущей неделе. Ростовщические условия, но я согласилась на них» [6, с.57].

Впрочем, оказывается, талант не делает Поэта человечным, и Гумилев реализует 
ницшеанско-брюсовский завет «… никому не сочувствуй. Сам же себя возлюби бес-
предельно» с предельной конкретностью, что мемуаристка передает с непередаваемой 
интонацией горечи и изумления. На этот раз – через «сниженный», но такой неотраз-
имо-конкретный, жизненно убедительный образ кушанья, вдруг превратившегося в не-
доступную радость. 
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«Это была очень голодная зима. Хотя я и научилась голодать за революционные 
годы, все же так я еще не голодала. Но делала я это весело, легко и для окружающих 
малозаметно. Я жила в большой, прекрасно обставленной квартире – в Петербурге квар-
тирного кризиса тогда не было и никого не «уплотняли» еще. Я была всегда очень хо-
рошо одета. О том, как я голодаю, знал один только Гумилев. Но он, по моей просьбе, 
никому не открывал моей тайны. А голодала я до головокружения, «вдохновенно». Мне 
действительно часто казалось, что голод вызывает вдохновение и помогает писать стихи, 
что это от голода» [6, с.148].

Подпольные столовки революционных лет располагались в обычных мещанских 
квартирах, и сочетание вожделенной еды с подушками мещанской спальни есть часть 
доминирующей вокруг фантасмагории. Но еще большей, впрочем, фантасмагорией вы-
глядит обстоятельное поедание Гумилевым – на глазах изголодавшейся ученицы – обыч-
ных борща, пирога с капустой, свиной отбивной в сухарях и блинчиков с клубничным 
вареньем. (Блюда, изготовленные человеческими руками и представляющие собой арте-
факты, часть панорамы «второй природы», следует также трактовать как вещные обра-
зы). Блюда, как и подушки на чужой кровати, как и клочок оберточной бумаги – пародия 
на ресторанное меню, не «описаны», а только поименованы, что, впрочем, делает образ 
внутренне насыщенным эмоцией, суггестивным. И вот прославленный мэтр акмеизма 
с его культом первобытного чувствования вдруг оказывается рабом материального, ра-
бом желудка, черствым и эгоистическим обывателем. Пространно переданная в форме 
описания/диалога сценка, которую нам следует здесь привести, содержит отличный иро-
нический портрет Учителя, обрисованного в духе превозносимого акмеистами перво-
бытного «адамизма».

«– Приглашаю вас, – говорил мне Гумилев, выходя из Студии, – на пантагрюэлев-
скую трапезу, – и мы шли в маленькую темную квартиру на Фурштадтской, ничем не 
напоминавшую ресторан.

В двух комнатах, спальне и столовой, стояли столы, покрытые пестрой клеенкой. 
Вид широкой кровати со взбитыми подушками, по-видимому, не портил аппетита по-
сетителей – в спальне обедающих бывало больше, чем в соседней столовой.

Гумилев обыкновенно усаживался в столовой, в конце стола.
Усевшись, он долго и основательно изучал меню, написанное на клочке оберточной 

бумаги, потом, подозвав хозяйку, заказывал ей:
– Борщ. Пирог с капустой. Свиную отбивную в сухарях и блинчики с вареньем. С 

клубничным вареньем.
И только заказав все, оборачивался ко мне:
– А вы? Берите что хотите.
Я неизменно благовоспитанно отвечала:
– Спасибо. Я сыта.
И Гумилев, не удивляясь тому, что я «сыта», не споря, соглашался:
– Барышне подадите стакан чаю, раз ее ничто не соблазняет.
Я наблюдала за своим стаканом чая, с каким наслаждением он «ликвидировал» одно 

блюдо за другим, не переставая говорить о стихах.
Сейчас меня удивляет, что я, голодная – я тогда всегда была голодна, – могла спо-

койно слушать его, глядя на «свиную отбивную в сухарях», чувствуя ее запах. Ведь я 
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столько месяцев не ела ни кусочка мяса. А это так вкусно! И как мне хочется обгрызть 
хоть оставшуюся у него на тарелке косточку.

– Вы напрасно отказались. Превкусная котлета! – говорит Гумилев и, обращаясь к 
хозяйке: – Дайте еще порцию!

У меня замирало сердце. Неужели он заказал эту «порцию» для меня! Но нет! На-
дежда напрасна. Он аккуратно съедает «еще порцию», не прерывая начатого разговора» 
[6, с.75-76].

Беглыми штрихами очерчена в мемуарах печальная зависимость человека от каких-
нибудь воблы и изюма или от исправного чайника, что в бедственную годину несравнен-
но важнее, чем плоды духа. Красноречива сценка с бездомным Мандельштамом, сва-
лившимся на голову друзьям в убийственный петроградский холод, но, подобно птице 
небесной, рассчитывающему найти в этом вселенском разорении пропитание, кров и 
дом: «Оказывается, Мандельштам – так уж ему всегда везет – явился к Георгию Иванову 
в день, когда тот собирался перебраться на квартиру своей матери. До вчерашнего утра 
Георгий Иванов жил у себя, отапливаясь самоваром, который беспрерывно ставила его 
прислуга Аннушка. Но вчера утром у самовара отпаялся кран, ошпарив ногу Аннушки, 
и та, рассердившись, ушла со двора, захватив с собой злополучный самовар, а заодно и 
всю кухонную утварь. И Георгию Иванову стало невозможно оставаться у себя. О том, 
чтобы вселить Мандельштама к матери Георгия Иванова, тонной и чопорной даме, не 
могло быть и речи. И Георгий Иванов, кое-как отогрев Мандельштама и накормив его 
вяленой воблой и изюмом по академическому пайку и напоив его чаем, на что потребова-
лось спалить два тома какого-то классика, повел его в Дом искусств искать пристанища. 
Там их и застал Гумилев»[6, с. 121].

Но коллизия наслаивается на коллизию. Вот бездомный Мандельштам сопровождает 
Гумилева и Одоевцеву, возвращающихся домой, по ночному Петрограду. Он уверен, что 
его где-то приютят и обогреют. Однако реплика Гумилева обрушивается на него, как 
холодный душ:

« – Но ты, Осип, собственно говоря, куда направляешься? Тебе давно пора повернуть 
лыжи. Ведь тебе до Мойки…

– Как до Мойки? – Мандельштам растерянно останавливается. – Чтобы я один про-
шел все это расстояние? Это совсем невозможно. Я думал… – Он оборачивает ко мне 
испуганное лицо. – Я был уверен, что вы пустите к себе ночевать. Ведь у вас, я слышал, 
очень большая квартира. И значит, место найдется и для меня, хоть на кухне.

– Нет, не найдется, – отрезает Гумилев. – Ты напрасно думал. Там революционные 
богемные нравы не в чести. И ночевать поэтов там не пускают. Ни под каким видом. 
Даже на площадку перед дверью.

Я растеряна не меньше самого Мандельштама. Но Гумилев прав – пустить Ман-
дельштама к себе домой я действительно никак не могу. А он стоит передо мной такой 
несчастный, потерянный. Как бездомная собака.

– Я замерзну. Я не дойду один.
– Идите ночевать к Николаю Степановичу. На клеенчатом диване в прихожей, – с 

решимостью отчаяния говорю я, будто я вправе распоряжаться чужой квартирой. Пусть 
Гумилев сердится. Мне все равно. Нельзя бросить Мандельштама ночью на улице.

Но Гумилев не сердится, а смеется.
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– Наконец догадались. Колумбово, а не киевское яйцо. Я уже на Невском решил, 
что пущу тебя ночевать к себе. И чаем с патокой угощу. Не замерзать же тебе здесь, как 
рождественскому мальчику у Христа на елке! Я только попугать тебя хотел. Но какой же 
ты, Осип, легкомысленный! Я перед тобой – образец осторожности и благоразумия» [6, 
с.132-133].

Впрочем, неунывающий Мандельштам в конце концов находит себе пристанище в 
знаменитом Доме литераторов:

– А я здесь превосходно устроился. Комната у меня маленькая и безобразная. Но 
главное – крыша и печка. И ведь теперь весь Дом искусств принадлежит и мне. Я здесь 
один из его хозяев, и вы у меня в гостях. Вы это сознаете, надеюсь? Вы – мой гость.

Он не дает мне ответить.
– Я, конечно, шучу. Я никогда и нигде не чувствовал себя дома, а тем более хозяином. 

Хорошо, если меня, как здесь, приютят. А то чаще гонят в три шеи. Я привык» [6, с.129].
Впрочем, «хозяин» тут же съедает положенную Одоевцевой порцию пшенки – столь 

же непринужденно, сколь поедал на ее глазах свиные отбивные Гумилев.
Воистину, водит людей в эту пору Царь-голод… В эпическое измерение перенесена 

та десятифунтовая банка варенья, которую неожиданно подарил Мандельштаму в Киеве 
его поклонник. Эта банка, равно как и то яйцо, по поводу которого Мандельштама вдруг 
объявили на базаре спекулянтом, обрастают легендами, становятся предметом присталь-
ного расследования. 

«Ну конечно, банка варенья была не десятифунтовой, а фунтовой. Если она суще-
ствовала не только в фантазии Мандельштама. Да и арест из-за яйца вряд ли не выдумка.

И только много лет спустя, уже потом, в Париже, я убедилась, что в рассказе Ман-
дельштама не было никакой фантазии. Все было именно так. И банка варенья оказалась 
действительно десятифунтовой, подаренной Мандельштаму в минуту восторга, «когда 
душа жаждет жертв», проживавшим в Киеве поэтом, переселившимся потом в Париж, 
Юрием Терапиано. Подарена после настолько потрясшего молодого поэта чтения «На 
каменных отрогах», что он безрассудно поделился с Мандельштамом своим запасом ва-
ренья. И никогда об этом не жалел. От него же я узнала, что история «спекуляции с яй-
цом», несмотря на всю свою неправдоподобность, чистейшая правда» [6, с.132].

Но пока, в Петрограде, где оледеневает все – дома, вещи и человеческая совесть, – 
поэт все же находит свою крупицу счастья. 

«Мы прощаемся у ворот моего дома. Мандельштам снова весел и доволен. На сегод-
няшнюю ночь у него не только крыша, диван, сладкий чай с патокой, но и собеседник. 
Они будут читать друг другу стихи и вести бесконечные вдохновенно-задушевные ноч-
ные разговоры – до утра. «А завтра новый день. Безумный и веселый». Веселый, очень 
веселый. Все дни тогда были веселые. Это были дни зимы 1920–1921 года, и веселье 
их действительно было не лишено безумья. Холод, голод, аресты, расстрелы. А поэты 
веселились и смеялись в умирающем Петрополе, где

 …Прозрачная весна над черною Невой
Сломилась. Как бессмертье тает.
О, если ты звезда – Петрополь, город твой,
Твой брат, Петрополь, умирает…»
[6, с. 133].
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Пребывание в глубинах разрушающейся петербургской цивилизации, личное пере-
живание катастрофы стали настоящим взлетом и торжеством непорабощенного духа, 
психологическим ακμή. Или, как подметила сама Одоевцева, голод вызывает вдохнове-
ние и помогает писать стихи

 Научная психология опасливо обходит это странный феномен: стихи вместо еды и 
вина; стихи вместо самой жизни. Она предпочитает держаться старой материалистиче-
ской схемы, согласно которой потребности духовного порядка удовлетворяются лишь 
вслед за простыми, материальными потребностями. Так, выделенная Маслоу иерархия 
потребностей «показывает, что для удовлетворения какой-то вышестоящей потребности, 
необходимо удовлетворение нижестоящей. Человек, испытывающий острейшую жажду 
и чувство голода, сможет реализовать потребность в творчестве только для достижения 
этой цели – он становится изобретательным в добывании пищи и воды», – бесстрастно 
информирует нас медицина, закрывая глаза на очевидные факты во имя торжества тра-
диционной схемы [5]. Впрочем, может быть, что ситуация эта распространяется исклю-
чительно на поэтов…

Когда же вещи возвращаются в надлежащее порабощенное состояние, утрачивают 
способность соучастия в развертывающейся жизненной трагедии, они одновременно 
утрачивают глубину и значительность, снова превращаясь в простую приставку к чело-
веку. Но если этот человек уже изведал, что такое боль, голод и отчаяние, что такое вы-
свобождение экзистенциального ужаса перед лицом насилия и угрозы гибели, ему среди 
новеньких, чистых и благополучных вещей неуютно и тоскливо.

Художественная оптика «эмигрантской» части мемуаров И. Одоевцевой может быть 
правильно настроена читателем лишь в координации с оптикой «петроградской» части. 
Тогда становится очевидно, что и на благополучных (пока!) берегах Сены вещь ведет 
себя «самостийно». Более того, с самого начала вещный образ здесь конденсирует ар-
хетипную энергию восходящего к еще фольклорным истокам художественного обобще-
ния, обретая способность подытоживать былое и знаменовать будущее. Так, поселение 
за границей начинается с зеркала в новой квартире, внезапно и беспричинно треснувше-
го: «К тому же в первую нашу ночь после приезда треснуло большое каминное зеркало, и 
хозяин хотел предъявить нам иск. Мы его убеждали, что так сверху донизу оно по нашей 
вине треснуть не могло, и он наконец с нами согласился. Но впечатление все это на меня 
произвело тяжелое и угнетающее, как предчувствие будущей жизни. А суеверный Геор-
гий Иванов был попросту потрясен. Шум на улицах не давал нам спать. Все было не так, 
как мы ожидали. [7, с.35]. 

И, хотя эмигрантская жизнь текла, благодаря отцовскому наследству, достаточно 
благополучно, все время почему-то оказывалось, что «давно уж сердце вынуто».

«И вот я на балу. И меня тут сразу охватывает разочарование. Нет, опять «все не то 
и не так». Наши балы в Петербурге были совсем другие – в них было что-то великодер-
жавное, какое-то трагическое величие и великолепие. 

В огромных колонных залах черно-мраморного особняка графа Зубова на Исаа-
киевской площади, нетопленных и тускло освещенных, мы, щелкая от холода зубами, 
танцевали и веселились до упаду, до головокружения. Помню, на одном из этих балов, 
зимой 1920 года, кто-то из присутствующих долго добивался у всех – где здесь можно 
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раздобыть вино? И на ответ, что здесь никакого вина нет и не было, недоуменно развел 
руками, указывая на меня: 

– А где же тогда эта девушка клюкнула? Ведь без вина такой веселой не будешь!» 
[7, с. 8-9].

Это веселье без вина – достойный вызов злой судьбе, насилию и распоясавшимся во-
круг черным силам – выражение счастья быть свободным даже в неволе, в порабощении. 
Оказывается, та огромная и всепобеждающая тьма катастрофы, которая прочитывается 
у Одоевцевой за окнами петербургских дворцов, тьма, подобная пророческой черноте 
громадного ночного неба на акварелях Сомова, изображающих многоцветье и кривлянье 
маскарада, придает поруганному величественному интерьеру трагическую значитель-
ность и масштабность. 

«Русские, оказавшиеся после 1919 г. за пределами бывшей Российской империи, 
были беженцами в полном смысле этого слова. Главной причиной их бегства стали во-
енное поражение и связанная с ним угроза плена и расправы, а также голод, лишения, 
опасность, нависшая над жизнью и свободой в результате сложившихся политических 
обстоятельств» [9, с. 15]. Уроки, вынесенные из российского лихолетья, многие стара-
лись забыть, и поскорее. Но бал в благополучном Берлине, лишенный уже ставшего при-
вычным трагического дискурса, выглядит в глазах И. Одоевцевой чем-то на удивление 
недостаточным.

«А здесь все мелко и плоско, на всем какой-то налет мелкобуржуазности, мелкотрав-
чатости. Все очень прилично и чинно, и должно, казалось бы, нравиться – и оркестр, и 
сияющие люстры, как в зеркале отражающиеся в навощенном паркете, и кусты цветов в 
кадках, и буфет в глубине зала с батареей бутылок, тортами, пирожными и сандвичами. 
А вот мне не нравится, совсем не нравится. Я, оглядевшись, даже начинаю испытывать 
мне мало знакомую скуку. 

Но, хотя бал и не оправдал моих надежд, чувство разочарования и скуки растаяло, 
как только я начала танцевать, и мне снова стало весело. Не так, как там, но все же ве-
село. Я даже нахожу, что здесь забавно. Конечно, хуже, чем в Петербурге, но по-своему, 
по-берлински, – хорошо» [7, с.9].

Однако – улетучилась уловленная ухом обреченного Блока музыка, которой «гремел 
растерзанный ветром воздух». Исчезли предстояние ужасу и героическая борьба с ним. 
Исчезли стихи. Исчез смысл существования.

«Я никому не признаюсь в том, что я разочарована. Большинство бежавших из Рос-
сии в восторге от берлинской жизни и наслаждается ею. Подумать только – сплошной 
праздник – магазины, где можно все что угодно купить, рестораны, кафе, такси. Чего же 
еще желать? 

О стихах здесь как будто все забыли. Трудно поверить, что эти самые люди еще со-
всем недавно шли по неосвещенным, страшным ночным улицам, усталые, голодные и 
озябшие, шли в мороз, под дождем, часто через весь Петербург, только для того, чтобы в 
Доме искусств или в Доме литераторов послушать стихи» [7, с. 7].

Заграничное веселье это, как и попытки новых хозяев жизни, которые должны бы 
чувствовать себя среди всей этой роскоши как рыба в воде, оставляют впечатление 
какого-то метания в капкане. С грустью фиксируется в этой неприглядной роли Сергей 
Есенин, теперь – представитель Страны Советов и муж ультрареволюционной Айседоры 
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Дункан. Он пытается залить тоску неуемной совести исконным расейским разгулом, но 
все пронизано неблагополучием и неуравновешенностью. А решающее слово здесь сно-
ва-таки за вещью, живущей собственной потаенной жизнью.

«Шампанею,– приказывает Есенин. – И чаю, кофе, конфет, фруктов. Живо. Ванька, 
тащи тальянку. Я буду частушки петь. 

Лакей разносит чай, кофе, печенье, шампанское. Гости, присмиревшие было, снова 
начинают шуметь. 

Есенин, подыгрывая себе на гармонике, залихватски и ритмично выкрикивает слова 
частушек. 

Ему бурно хлопают: 
– Еще, Сережа, еще. Жарь! Жарь! 
Весело? Нет, здесь совсем не весело. Не только не весело, но как-то удивительно 

неуютно. И хотя в комнате тепло, кажется, что из завешанных розовыми бархатными 
шторами окон тянет сквозняком и сыростью. Что-то неблагополучное в воздухе, и даже 
хрустальная люстра светится как-то истерически ярко среди дыма от папирос» [7, с.31].

Усиленные тальянкой, стихи частушки орутся среди всей этой «буржуазной роско-
ши» вызывающе, хулиганисто, во всю мощь, но это натужное веселье неспособно разо-
гнать предчувствие приближающегося неблагополучия.

В итоге возникает чувство все того же неизбывного абсурда, что и в сценке, открыва-
ющей в самом начале вещную панораму мемуаров: кухонный стол и небритый товарищ 
в кожанке, с козьей ножкой из газеты, в зубах, под великолепием малахитовых колонн 
оставленного хозяевами дворца…

Круг замыкается.
И, в конечном итоге, представляется, что известная снисходительность эмигрант-

ской критики к прозе И. Одоевцевой, в «условном мире» которой, по мнению Г. Газда-
нова, отсутствует различение добра и зла [10, с. 211], если и обоснована по отношению 
к ее предвоенным романам («Наследие», «Ангел смерти», «Изольда» и «Зеркало»), то к 
мемуарам – никак. 

Ведь одних уже нейтральных по своей идейно-стилистической насыщенности вещ-
ных деталей у Одоевцевой практически, как мы убедились, просто нет. А вещный ряд, 
встающий на страницах ее мемуаров, своей потаенной активностью, иногда даже хо-
чется сказать – агрессивностью, в чем-то предваряет позднейшие нашумевшие художе-
ственные решения Ж. Перека в 60-е годы.
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ХУДОЖНЯ ДЕТАЛЬ В МЕМУАРАХ І. ОДОЄВЦЕВОЇ
ЯК ВТІЛЕННЯ КАТЕГОРІЇ ТРАГІЧНОГО

У статті аналізується художня функція речового світу в мемуаристічній дилогії 
І. Одоєвцевої. Предметна деталь тут жваво малює жахи налагодженого побуту, що 
руйнується революцією, вона насичена енергією художнього узагальнення. В розповідній 
тканині мемуарів, на перший погляд, суто «реалістичній» за фактурою, раптом почи-
нає просвічуватися оцінка «з точки зору вічності». 

Іноді навіть «незначна» речова деталь в дискурсі твору стає конденсацією прихова-
них смислів. Письменниця трагічно інтерпретує ідею дегуманізації буття, що дезавуює 
відому терпимість емігрантської критики до прози І. Одоєвцевої, в «умовному світі» 
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якої нібито відсутнє разрізнення добра та зла. В чомусь все це також випереджає пізні 
художні рішення Ж. Перека 60-их років, які спричинили багато галасу.

Ключові слова: трагічне, художнє узагальнення, образ-річ.
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ARTISTIC DETAIL IN MEMOIRS BY I. ODOYEVTSEVA AS THE EMBODIMENT 
OF THE CATEGORY OF THE TRAGIC

The article provides the analysis of the artistic function of the tangible world in memoir 
dilogy by I. Odoyevtseva. Material detail here depicts the horror of the stable way of life being 
destroyed by the revolution and is full of the energy of artistic generalization. In the narrative 
tissue of memoirs, strictly “realistic” by texture, the analysis “from the point of eternity” is 
becoming more visible. 

Sometimes insignifi cant material detail in the discourse of the work becomes condensation 
of hidden senses. The writer tragically interprets the idea of life dehumanization and this fact 
disavows the famous forbearance of emigrant critics in relation to the prose by I. Odoyevtseba, 
which is characterized be the absence of differentiation between Good and Evil. Such attitude 
pre-empts artistic solutions by Georges Perec of that had attracted great attention in the sixties.

Key words: tragic, artistic generalization, image-thing.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ 
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ВЗРОСЛЫХ

Целью обучения иностранным языкам в системе дополнительного образования 
взрослых является овладение навыками и умениями межкультурной коммуникации. Ис-
пользование информационно-коммуникационных технологий способствует формирова-
нию иноязычной межкультурной компетентности специалистов.

Ключевые слова: образование взрослых, иностранный язык, межкультурная компе-
тентность, информационно-коммуникационные технологии.

Образование взрослых – один из важнейших этапов непрерывного образования, ко-
торое является результатом активной жизненной позиции дипломированного специали-
ста и условием его всестороннего участия в жизни общества. 

Повышение эффективности международного сотрудничества в профессиональной 
сфере, воспитание уважения к национальной самобытности и культурному разнообра-
зию, расширение доступа к различным источникам информации, развитие личных кон-
тактов и достижение более глубокого взаимопонимания между людьми – все это лежит 
в основе языковой политики в контексте непрерывного образования. С этих позиций 
формирование иноязычной коммуникативной и социокультурной компетенции специ-
алистов является приоритетной целью последипломного дополнительного образования.

Согласно «Кодексу Республики Беларусь об образовании» [3] освоение образователь-
ных программ дополнительного образования взрослых направлено на то, чтобы форми-
ровать мотивацию слушателя к постоянному совершенствованию знаний и мыслитель-
ной деятельности, осознанной потребности в получении знаний «через всю жизнь». И 
в этой связи дополнительное образование взрослых является одним из стратегических 
направлений повышения конкурентоспособности специалиста, его востребованности 
на рынке труда [2, c.124]. Образование взрослых призвано способствовать социальной 
адаптации, профессиональному росту, всестороннему развитию и самореализации чело-
века в период его самостоятельной жизни.

Профессиональные и личные контакты, участие в работе международных органи-
заций, выступления с докладами на международных научных конференциях, команди-
ровки и стажировки в зарубежных странах, развитие международного туризма опреде-
лили исключительную важность обучения специалистов межкультурному иноязычному 
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общению, формированию межкультурной компетентности, под которой понимается спо-
собность осуществлять общение на иностранном языке с учетом разницы культур и сте-
реотипов мышления. Формирование межкультурной компетентности предполагает взаи-
модействие двух культур в нескольких направлениях: 1) знакомство с культурой страны 
изучаемого языка посредством самого иностранного языка и усвоение модели поведения 
носителей иноязычной культуры; 2) влияние иностранного языка и иноязычной куль-
туры на развитие иностранного языка и модель поведения в рамках родной культуры; 
3) развитие личности под влиянием двух культур [1, c. 489-490]. Рассмотрим первое на-
правление формирования межкультурной компетентности специалистов на примере ре-
ализации образовательной программы «Иностранный (французский) язык – поддержи-
вающий курс», разработанной на кафедре интенсивного обучения иностранным языкам 
№2 факультета иностранных языков для руководящих работников и специалистов Ин-
ститута повышения квалификации и переподготовки кадров Минского государственного 
лингвистического университета. 

Для успешной интенсификации образовательного процесса, формирования межкуль-
турной компетентности специалистов необходимо использование информационно-ком-
муникационных технологий. Средства мультимедиа являются эффективным источником 
повышения качества обучения иностранному языку за счет яркости, выразительности и 
информационной насыщенности зрительно-слуховых образов, воссоздающих ситуации 
общения и знакомящих со страной изучаемого языка.

С этой целью для учебно-методического обеспечения образовательной программы 
«Иностранный (французский) язык – поддерживающий курс» разработан мультимедий-
ный практикум по страноведению «Регионы Франции» (авторы: к.ф.н., доцент Т.Г. Де-
ментьева и к.ф.н., доцент Т.Г. Ковалева). 

Практикум включает 8 разделов: Альзас, Аквитания, Бургундия, Бретань, Нор Па-
де-Кале, Нормандия, Прованс, Долина Луары. В каждом из разделов представлены: 
текст, словарь и вопросы к тексту; упражнения, направленные на контроль понимания и 
закрепление лексического и грамматического материала, и ключи к ним; региональные 
выражения; фотографии, аудио- и видеоматериалы, дополнительные материалы по каж-
дому разделу. Слушатели узнают о географическом положении Франции, отправившись 
в путешествие по Франции и ее регионам, познакомятся с достопримечательностями и 
особенностями каждого региона.

Работа с практикумом проводится с целью систематизации и закрепления полу-
ченных теоретических знаний и практических умений; углубления и расширения стра-
новедческих знаний; закрепления грамматических навыков; развития познавательных 
способностей и активности обучающихся, их творческой инициативы и самостоятель-
ности. Главная цель практикума по французскому языку «Регионы Франции» – развитие 
иноязычной коммуникативной и социокультурной компетенций обучающихся, позволя-
ющих использовать иностранный язык как средство профессионального и межличност-
ного общения.

Навигация между разделами и внутри разделов осуществляется путем гиперссы-
лок, интерфейс простой и интуитивно понятный. Работать с практикумом можно на 
любом компьютере, планшете и телефоне, где есть приложения для чтения текстовых 
документов, просмотра видео, фотографий, прослушивание аудиоматериалов. Изучение 
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регионов может происходить в любом удобном для пользователя порядке, обучающийся 
может также сам выбирать стратегию перемещения внутри региона: от текста и лексики, 
либо от фотографий, песен с опорой на текст, либо от видео по достопримечательностям.

Иностранный язык является для специалистов средством общения с представителя-
ми различных стран. Лингвострановедческие знания, которыми овладевают специали-
сты при изучении иностранных языков, являются предпосылкой и гарантией их буду-
щей успешной межкультурной коммуникации. Взаимодействие двух культур – родной 
и иноязычной, – будет способствовать формированию межкультурной компетентности 
специалистов.

Знакомя специалистов с национальной культурой разных стран, преподаватель на-
правляет их внимание на родную культуру. Возможность сравнения реалий своей страны 
с реалиями страны изучаемого языка позволяет наиболее четко воспринять особенность 
и неповторимость своей культуры, осознать ее место и назначение в мировой культуре.
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ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ МІЖКУЛЬТУРНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ ДОРОСЛИХ

Метою навчання іноземних мов у системі додаткової освіти дорослих є оволодіння 
практичними навичками і вміннями міжкультурної комунікації. Використання 
інформаційно-комунікаційних технологій сприяє формуванню іншомовної міжкультурної 
компетентності фахівців.

Ключові слова: освіта дорослих, іноземна мова, міжкультурна компетентність, 
інформаційно-комунікаційні технології.
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ФАКТОР ЧИТАТЕЛЯ В ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ 

В статье обсуждается роль читателя в процессе интерпретации текста в разных 
философских, литературоведческих и лингвистических концепциях: демонстрируется 
обусловленность подходов к решению проблемы духом эпохи, рассматриваются мето-
дологические основания теории читательского отклика, прослеживается облигатор-
ная ориентация текста на определенного читателя, анализируются возможности пре-
одоления субъективности понимания.

Ключевые слова: герменевтика, интерпретация, роль читателя, имплицитный чи-
татель, вариативность истолкования, интерсубъективность.

Сегодня весь мир рассматривается как объект герменевтического процесса. Герменев-
тический метод распространяется и на естественные науки. В ХХІ в. и математика, и логи-
ка, и экспериментальные науки открывают многозначность объекта. Представить эффек-
тивную деятельность человека в информационную эпоху без герменевтики невозможно.

Проблема роли участников герменевтического процесса: автора – текста – читателя 
является ключевой в теории герменевтики, обусловливая различные подходы: тексто-
центрический, реципиентоцентрический, автороцентрический. В истории герменевтики 
можно наблюдать смену герменевтических парадигм: зависимость смысла от намерений 
автора – смысл обусловлен текстом – смысл определяется читателем. 

Автороцентрический подход развивался представителями психологического направ-
ления (Ф. Шлейермахер, В. Дильтей, З. Фрейд), в нем текст под влиянием идей роман-
тизма рассматривается как фиксация субъективности. Однако заметим, что понимание, 
по Ф. Шлейермахеру, – это встреча одного субъективного духа (автора) с другим (т.е. чи-
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тателем) на основе опредмеченного в тексте сознания. Он указывает на необходимость 
изучить полноту воздействия текста на читателя. 

Текстоцентрическая позиция безусловно теоретически связана со структурализ-
мом, который ориентируется на текст как данность (ср. стремление к моделированию 
смысла у В. Проппа). Изначально текст рассматривается со стороны языка, структуры, 
синхронии. Особенно актуальна текстоцентрическая позиция в рамках литературного 
формализма, или новой критики. В. Уимсат и М. Бердсли выпускают в 1946 году книгу 
«Интенциональное заблуждение», а Р. Барт в 1968 году провозглашает «Смерть автора».

Теория читательского отклика, а также ее варианты: теория рецепции и рецептивная 
эстетика рассматривают текст как закодированное сообщение в духе субъект-субъект-
ных отношений. Текст – это предпосылка для произведения, а источником смыслообра-
зования является читатель. Успешность овладения смыслами, ориентировка в содер-
жании зависит от многих причин, среди которых важнейшие: социокультурный опыт 
истолкователя, владение языковым кодом текста, соответствие авторскому потенциалу 
и – главное – цель понимания. Рассмотрим методологические основания теории и не-
обходимость ее ограничения. 

Краеугольным основанием герменевтики является введенный Августином принцип 
конгениальности – условие соразмерности творческих потенциалов автора и истолкова-
теля (т. е. читатель должен соответствовать автору, чтобы понять его), при этом Ф. Шлей-
ермахер выдвигает дополнение – понимать лучше автора (т.е. наделяет читателя созида-
тельной функцией), намечая путь для рецептивной теории. 

Роль читателя в интерпретации текста в разных концепциях фокусируется на шкале 
интенционализма (понять замысел автора) и теории читательского отклика (источником 
смыслообразования является читатель). Хотя, как замечает Э. Тисельтон, уже предста-
вители Александрийской (аллегорической) школы толкования Священного Писания 
принимали во внимание отклик слушателя/читателя (особым пасторским вниманием от-
личался Ориген) [11: 10], ведущая роль читателя представлена в теории читательского 
отклика, теории рецепции как его варианте, рецептивной эстетике в литературоведении, 
которые получили особенную поддержку и распространение в 1970-е – 1980-е годы. 

Теория читательского отклика [11: 330-338 и др.] базируется на аксиоме: читатель – 
или сообщество читателей – дополняет смысл текста. Авторский замысел, даже если 
он есть в тексте, может быть реализован, только когда читатель (или читатели) делают 
текст своим. Потенциал текста как отправителя содержания может быть исполнен только 
читателем. Текст продолжает оставаться абстракцией, пока читатель не истолкует и не 
поймет его. Согласно этой теории читателя следует считать не пассивным наблюдателем, 
а активным участником формирования смысла текста.

 Теория читательского отклика возникает применительно к открытым текстам, како-
выми являются художественные тексты. Как открытые также могут быть квалифициро-
ваны и некоторые библейские тексты, к числу которых, безусловно, относятся притчи. 

Теория читательского отклика возникает как идейный протест как против романти-
ческого возвеличения роли авторского замысла, так и против абсолютизации роли текста 
как самодостаточного фактора истолкования в литературном формализме/структурализме.

Теоретической основой теории читательского отклика являются: положение об ин-
дивидуальности сознания – каждый индивид воспринимает мир уникальным образом, 
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эти восприятия составляют феноменальное поле индивида (К. Роджерс), мир индиви-
дуально конструируется человеком (Дж. Келли); идея историчности разума (Г. Гегель); 
антиномия понимания/непонимания В. Гумбольдта; концепция значимости /значения 
знака Ф. Соссюра. Именно под влиянием этих идей в лингвистике формируется кон-
цепция языковой картины мира/индивидуальной картины мира, а следовательно, и двух 
языковых кодов и двух смыслов в моделях коммуникации Ю. Лотмана, У. Эко, которые 
приложимы к герменевтической ситуации.

М. Хайдеггер, уделявший много внимания проблеме бытия и времени («Время и бы-
тие»), показывает, что понимание происходит в рамках исторического горизонта, любая 
попытка читателя абстрагироваться от исторического опыта обречена на неудачу. По 
этой причине он отрицает принцип конгениальности, поскольку соизмеряя себя с авто-
ром, читатель должен отказаться от собственной идентичности. Его ученик Г. Гадамер 
(«Истина и метод») подчеркивает, что подлинное понимание текста требует его соотне-
сения с историческим временем читателя, а на материале юридической герменевтики – и 
с конкретным случаем, т.е. ситуацией толкования, ибо именно ситуация детерминирует 
вопросы, который читатель задает тексту. Поэтому мысли читателя не совпадают с ав-
торскими. П. Рикер, ценивший человеческую субъективность, в герменевтическом поле 
текст – читатель также склоняется к усилению роли читателя. При этом он подчеркивает 
факт личной заинтересованности толкователя, которая искажает смысл в пользу толкова-
теля. В целях механизма преодоления соблазна, он постулирует «герменевтику подозре-
ния» (в его книге «Фрейд и философия» имеется специальный раздел «Интерпретация 
как упражнение в подозрении»), которая призвана очистить путь к постижению текста.

В самой герменевтике доминирует понимание смысла как «отношения к…» (Ж. Кан-
гилем). Именно поэтому смысл дрейфует между пониманием и непониманием, он исто-
рически нестабилен, неконтролируем, он теряется в себе и умножается (Э. Пульчинелли 
Орланди) [см. 7: 215, 298]

Среди сторонников теории есть радикалы и умеренные. Радикальную позицию за-
нимают Н. Холанд, С. Фиш, Д. Блейк и др. Так, Р. Кросман в работе, в названии которой 
читается манифест направления, «Читатели – творцы смысла», пишет: смысл текста в 
точности таков, каким мы хотим его видеть, а С. Фиш провозглашает: читательский от-
клик – это непосредственно сам смысл [ см. 11: 36-37].

Абсолютизация читательской позиции недопустима. Как заметил П. Рикер в упомя-
нутой работе, герменевтикой движет двойная мотивация: готовность усомниться, готов-
ность выслушать [14: 27].

Умеренный подход к месту читателя в определении смысла текста представляют по-
зиции Р. Ингардена, В. Изера, У. Эко, Г. Яусса – все они, акцентируя роль читателя, при-
знавали исходную смысловую ценность текста. Р. Ингарден, который стоял у истоков 
теории читательского отклика, отметил незавершенность и неопределенность текстов, 
что естественно требует от читателя труда заполнения пробелов («О познании литера-
турно-художественного произведения»). В тексте не может быть все прописано, он тре-
бует конкретизации. Развивая это положение, В. Изер («Процесс чтения») указал на то, 
что читатель всегда привносит в текст что-то свое (аналогия: если мы видим только три 
ножки стола, мы все равно знаем, что их четыре).
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В процессе истолкования происходит декодирование заложенного автором смысла, 
поэтому позиция читателя заложена в самом тексте. Диалогическая концепция текста М. 
Бахтина состоит в том, что в речевой коммуникации учитывается возможный характер 
восприятия. Строя высказывание, автор как бы ориентируется на определенный ответ, 
выбирая соответствующие стратегии и речевые средства. Учет позиции реципиента от-
носится к базовым признакам коммуникативной компетенции. Так, мы наблюдали ситу-
ацию: мальчик четырех лет, приглашает бабушку переехать в город. В ответ на ее воз-
ражение (по причине отсутствия коровы в городе, а следовательно, и соответствующих 
продуктов питания) он разворачивает перед ней картину возможностей магазина: Там и 
молоко, и сметана, и масло, и, по-твоему, кисляк (имеется в виду кефир, названия кото-
рого, по мнению мальчика, не знает бабушка).

 Позиция читателя исследуется В. Изером в работе «Апеллятивнвя структура тек-
ста» в рамках понятия имплицитный читатель. Под ним понимается сознание читателя, 
на которое рассчитан текст. Многие дискурсивные жанры специализированы по линии 
читательской группы, часто эта группа указывается в предисловиях, аннотациях; в филь-
мах она маркируется специальными значками (триллер, для семейного просмотра, огра-
ничение возраста зрителя). 

Но даже тексты, предназначенные для широкого читателя, предусматривают какие-
то параметры воспринимающего сознания. Так, например, реклама бывает для мужчин 
и для женщин, для потребителей и производителей; политические декларации для бо-
гатых, бедных, среднего класса; для пенсионеров, крестьян, молодежи; постмодернист-
ские произведения предполагают некую элитарную публику (по нашему мнению, только 
сноб может сказать, что он присвоил смысл произведения В. Пелевина «Чапаев и Пусто-
та»), жанр фэнтези рассчитан на читателей от двенадцати до тридцати пяти лет (на наш 
взгляд, по причине возраста или какой-либо другой не утвердившихся в реальности).

Глубокий анализ имплицитного читателя представлен в книге У. Эко «Роль читате-
ля». Ученый полагает, что, имея в виду коммуникативность создаваемого текста, автор 
должен предусмотреть читателя, который окажется способным интерпретировать этот 
текст. В тексте наличествуют маркеры (языковой код, стиль, жанр, особые специализи-
рованные индексы), которые сразу «отсекают» нерелевантного читателя [4: 28]. 

Ср., например, следующий текст У. Матураны. явно рассчитанный на читателя, 
который знает, «в чем тут дело»:

Для живих систем в том виде, как они существуют в наши дни на Земле, харак-
терен метаболизм с выделением энергии, рост и внутреняя репликация молекул. Все 
это организовано в виде замкнутого каузального кругового процесса, допускающего 
эволюционные изменения в способе поддержания кругообразности, но не допускаю-
щего утраты самой кругообразности. Метаболизм с выделением энергии требуется для 
энергетического обеспечения происходящего с потреблением энергии синтеза специ-
фических полимеров (белков, нуклеокислот, липидов, полисахаридов) из соответству-
ющих мономеров, то есть он нужен для роста и репликации. Специальные процедуры 
репликации обеспечивают специфичность синтезируемых полимеров, т.е. то, что после-
довательность мономеров в них соответствует их классу. Специфические же полимеры 
(ферменты) нужны для метаболизма с выделением энергии и для синтеза специфичес-
ких полимеров (белков, нуклеокислот, липидов, полисахаридов) [8: 98-99].
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Предусмотренный тип читателя У. Эко называет «образцом читателя», выводя от-
сюда категорию «Образцовый читатель» [4: 28-34]. Понятие Образцовый читатель обо-
значает «лучший читатель для этого текста». Ученый противопоставляет «Образцовому 
читателю» «идеального читателя», который способен оперировать различными кодами, 
но поскольку читатель может использовать только заложенные в данном тексте коды, 
«идеальный читатель» для интерпретации не нужен – нужен свой Образцовый читатель. 

Открытые и закрытые тексты предусматривают разные типы Образцовых читателей. 
Для текстов открытых У. Эко устанавливает два уровня чтения: наивное и критическое – 
и соотвественно два типа читателя: наивный и критический. Читатель может остано-
виться на наивном уровне, но тогда он не будет Образцовым читателем, но Образцовый 
читатель не может пропустить наивный уровень, что было доказано автором экспери-
ментально: даже образованные читатели во время первого прочтения давали типично 
наивные ответы касательно текста. Таким образом, Образцовый читатель для открытых 
текстов предусматривает два уровня, или имеет две ипостаси: наивный и критический.

Считается, что тексты закрытые нацелены на среднего адресата, погруженного в 
определенный социальный контекст, однако, на самом деле, замечает У. Эко, они до-
пускают аберрации декодирования, обусловленные природой языкового знака. Позиция 
читателя колеблется по шкале между наивным читателем и «ушлым семиологом», ка-
ким характеризует себя сам У. Эко. Полагаем, к интерпретации таких текстов можно 
применить принцип Оккама: Образцовый читатель закрытого текста, предусмотренный 
автором, не должен умножать сущность без надобности. Интересно в этом отношении 
размышление С. Образцова по поводу интерпретации «Джоконды»: портрет женщины, 
некрасивой, с узкой ухмылкой; конечно, если сидеть перед ней два часа, то можно при-
думать все, что угодно.

Имплицитному читателю противопоставлен эксплицитный читатель, однако он ра-
ботает на имплицитного читателя. Экспликация читателя позволяет автору координиро-
вать восприятие, вести читателя за собой.

Ярким примером экспликации адресата может быть труд Л. Гумилева «География 
этноса в исторический период». Роль читателя научного труда состоит в распредмечива-
нии концепции, которую предложил автор, но в классических научных текстах позиция 
читателя обычно не представлена. Поскольку концепция Л. Гумилева дискуссионна, ос-
новная коммуникативная цель автора – убедить читателя в правильности предлагаемой 
концепции, поэтому в ней доминирует позиция читателя – как в выборе манеры изложе-
ния, так и в речевых средствах.

По характеру адресатности дискурс Л. Гумилева ретиальный (неточно адресован-
ный), но вместе с тем он ограничен кругом заинтересованных читателей. Главенству-
ющую роль в диалоге с читателем играет повествовательная манера Л. Гумилева, сбли-
жающая позиции читателя и автора, для чего используются специальные конструкции.

Частотным приемом диалогизации текста является форма первого лица множествен-
ного лица, которая обозначает «я и слушатель/слушатели». Это не привычное авторское 
«мы». Здесь находит проявление категория П. Рикера «Я-сам как другой», объединяя по-
зиции автора и читателя, включая читателя в акт творчества: это уже не Гумилев говорит, 
но сам читатель, ср.:
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• Когда мы сталкиваемся с этой проблемой, кажется, что никакой загадки нет, все 
очень просто - есть немцы и французы, англичане и итальянцы. Какая разница между 
ними?

• Если к нам, допустим, приедет английский ученый, мы сразу увидим, что это че-
ловек иной, чем мы.

• Переведем эти слова на язык житейского примера.
Формы второго лица – это обычное обозначение собеседника. Автор напрямую об-

ращается к читателю:
• Вы скажете, что это был изменник своего народа, отщепенец, который пере-

шел к французскому королю служить (мог бы и к английскому). Нет, он был бретонец 
и остался.

• Вы спросите, почему я упустил пигмеев? 
Л. Гумилев неоднократно – и во введении, и в заключении, пишет о том, как важна 

для него позиция читателя: «Чтобы написать такой труд, надо освоить предмет и по-
чувствовать тему, а чтобы сделать его доступным для читателя, надо вскрыть себе вену 
и каждую строку написать своей кровью, разумеется, фигурально. Иначе автор рискует 
быть единственным читателем своей книги. И чем больше «крови» перелить в печатные 
строки, тем больше читатель любит книгу, а иногда даже благодарен ее автору» [3: 249].

Герменевтический вариант читателя расположен на шкале: Образцовый читатель (он 
же и идеальный для этого текста) – несостоятельный, т.е. не соответствующий авторско-
му потенциалу. Если выйти за рамки читателя, предусмотренного текстом, в простран-
ство герменевтического поля, роль читателя неизмеримо возрастает. Интерпретация за-
висит от языковой личности читателя, уровня образования, социальных и демографиче-
ских характеристик, жизненной среды и т. д. и от цели интерпретации.

Г. Богин обращает внимание на то, что сам читатель не всегда стремится к всесто-
роннему пониманию: «Герменевтическая ситуация, личностная установка, цели и сред-
ства деятельности индивида, выступая в единстве, могут приводить и к усвоению одной 
из нескольких граней понимаемого. … При понимании текста вступают в сложное взаи-
модействие грани содержательности текста и грани опыта реципиента, в результате чего 
и очерчивается предмет понимания, т.е. грань понимаемого. … Понимание – не только 
восстановление созданного мышлением автора содержания и смысла текста, но и пре-
образование одного набора граней понимаемого в другой, поскольку способы деятель-
ности автора и понимающего реципиента оказываются различными» [1] (Ср., например, 
обывательское женское восприятие «Анны Карениной»: С жиру бесится, бросила поло-
жительного мужа и ребенка (как это можно!), испортила жизнь любовнику и осиротила 
двоих детей).

Механизмом контроля интерпретации как читательского отклика (во избежание 
субъективизма) может быть толковательное сообщество. Доверие к личности толкова-
теля строится на концепциях общественного сознания, интерсубъективности, гетероген-
ности субъекта. Р. Рорти заметил: Человек – это мы, а не изолированный субъект [см. 10: 
514-515], П. Рикер написал книгу «Я-сам как другой», где субъект, имеющий собствен-
ные убеждения, непрерывно взаимодействует с окружением, он нуждается в инаковости 
окружающих его людей. Д. Блейк, признавая ценность субъективности истолкования, 
указывает на необходимость «Двойного взгляда», Дж. Келли, обнаружив, что созданная 
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человеком система личных конструктов ограничивает его, усматривает его освобожде-
ние в повторных интерпретациях среды и жизни [см. 9: 380], что вполне применимо и к 
интерпретации текста. 

Г. Богин подчеркивает, что читатель должен, по крайней мере, осознать, что его по-
нимание – это субъективный набор граней смысла, но в идеале – стремиться к всесто-
ронности понимания [1]. И на формирование этой позиции должно быть направлено 
школьное и еще более университетское образование. Учитывая педагогический потен-
циал герменевтики, Э. Бетти (1967) считал необходимым ввести ее в качестве обязатель-
ного предмета во всех университетах.

Герменевтическая практика истолкования и особенное осознание пределов понима-
ния и его неднозначности являются важным условием становления личности. В ХХ в. 
вместе со становлением философской герменевтики происходит осознание того, что 
герменевтический процесс определяет не только научное познание, но формирование 
картины мира отдельного человека и его поведение. Во-первых, герменевтический ме-
тод является условием понимания человеком окружающей действительности, условием 
формирования его картины мира. Во-вторых, применение герменевтики формирует у 
человека способность к рефлексии, т.е. осознанному пониманию, способствуя развитию 
интеллекта и духа; она воспитывает восприимчивость и объективность. В-третьих, гер-
меневтика внушает уважение к чужим взглядам и желание их понимать, т.е. она при-
зывает к терпимости, побуждает внимательно слушать друг друга. В-четвертых, герме-
невтика убеждает нас в необходимости некоторого недоверия, скепсиса при восприятии 
текстов, что особенно важно в наше время в сфере восприятия политического и реклам-
ного дискурса. В-пятых, овладение герменевтическим методом помогает коммуникации 
в различных герменевтических ситуациях, преодолению непонимания человека челове-
ком. Несмотря на субъективность в интерпретации любого феномена, герменевтический 
метод способен установить связь между двумя сознаниями – автора и интерпретатора 
благодаря общей цели: понять и быть понятым.
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ФАКТОР ЧИТАЧА В ГЕРМЕНЕВТИЧНОМУ ПРОЦЕСІ 
У статті обговорюється роль читача в процесі інтерпретації тексту в різних фі-

лософських, літературознавчих, лінгвістичних концепціях: демонструється зумовле-
ність підходів до вирішення проблеми духом епохи, розглядаються методологічні засади 
теорії читацького відгуку, відслідковується облігаторна орієнтація тексту на перед-
бачуваного читача, аналізуються можливості подолання суб’єктивності розуміння.

Ключові слова: герменевтика, інтерпретація, роль читача, імпліцитний читач, ва-
ріативність розуміння, інтерсуб’єктивність.
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FACTOR OF READING IN HERMENEUTIC PROCESS
In the article is discussed the role of the reader in a text interpretation process through 

the different conceptions – philosophical, literary studies, linguistic. Was shown dependency 
of approaches on main epoch’ tendencies. Also were considered the methodological principles 
of “the reader’s response” theory, was monitored the obligatory orientation of the text to the 
intended reader. The author has given a try to analyze the chances of overcoming the subjectiv-
ity of understanding.

Key words: hermeneutics, interpretation, the role of the reader, implicit reader, variability 
of understanding, intersubjectivity.
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ДО ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ОПИСОВОЇ ФУНКЦІЇ ДІЄСЛОВА У ПРОЦЕСІ 
ТЕКСТОТВОРЕННЯ НА УРОКАХ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ

У статті визначено основні умови, які сприяють формуванню текстотворчих 
умінь; окреслено важливі теоретичні аспекти вивчення дієслова; виокремлено етапи 
роботи над процесом текстотворення на уроках зв’язного мовлення; доведено 
практичну значущість системи вправ, створених для ефективного формування та 
розвитку текстотворчих умінь; здійснено якісну вибірку завдань, спрямованих на 
вивчення морфологічного явища опису дії предмета на уроках зв’язного мовлення.

Ключові слова: опис, елемент дії, система мовних понять, одиниці мови та 
мовлення, дієслово, текст, текстотворчі уміння. 

Відповідно до положень Національної стратегії розвитку освіти України на 2012-
2021 роки, освіта належить до найважливіших напрямків державної політики України, 
для якої важливими є процеси виховання свідомості особистості, навчання її основним 
законам існування та забезпечення формування умінь і навичок реалізовувати свої 
здібності у навчально-виховній діяльності [1: 268].

Базова освіта незалежної демократичної держави орієнтована на формування та 
розвиток комунікативних умінь і навичок учнів здійснювати мовленнєву діяльність у 
різних сферах суспільного життя, враховуючи умови реалізації процесу спілкування.

За дослідженнями Мамчур Л. І. основна мета шкільного навчання української мови 
розглядається у площині формування комунікативної компетентності учнів, їх здатності 
до ефективного спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів, творчого 
розвитку в комунікативній взаємодії [2:56].

У курсі вивчення української мови та формуванні комунікативних умінь 
визначальним є урок. Одним із головних критеріїв якості уроку є досягнення його мети та 
завдань, поставлених на початку. В. О. Онищук пропонує наступну класифікацію уроків 
української мови, які сприяють розвитку мовленнєвої культури учнів та забезпечують 
процес набуття ними текстотворчих знань та умінь: урок засвоєння нових знань; урок 
застосування знань, умінь і навичок; урок узагальнення і систематизації знань; урок 
перевірки знань, умінь, навичок; урок формування умінь і навичок; комбінований урок. 
Аналіз праць вченого дозволяє нам стверджувати, що розроблена класифікація уроків 
важлива під час процесу формування комунікативної компетентності учнів [3:33].

Однак, розглянувши праці О. М. Біляєва, варто зазначити, що серед традиційних 
уроків української мови важливим є урок розвитку мовлення. Головна мета такого 
уроку – сприяти формуванню у школярів власне комунікативної компетенції [4:27-61].

Поділяючи думку вчених, зазначимо, що в умовах сучасності урок зв’язного мовлення 
є важливим, оскільки зумовлює створення та сприйняття мовленнєвих висловлювань 
(текстів).
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У центрі пильної уваги українських мовознавців перебувають питання, пов’язані не 
лише із продукуванням текстів різного стильового забарвлення, а й введення у навчання 
комплексного вивчення частин мови у процесі текстотворення.

Питання щодо формування текстотворчих умінь як основи висловлення думки 
учнів та вивчення морфологічних одиниць під час реалізації процесу текстотворення 
відображена у роботах лінгвістів (І. Хом’яка, І. Білодіда, В. Виноградова, І. Вихованця, 
К. Городенської, Л. Мамчук, О. Потебні, Л. Щерби), педагогів (О. Савченко, О. 
Сухомлинської, А. Хуторського), психологів і психолінгвістів (Л. Виготського, І. Зимньої, 
О. Лурії, І. Синиці), лінгводидактів (О. Біляєва, А. Богуш, Л. Варзацької, М. Вашуленко, 
Є. Голобородько, В. Мельничайко, М. Пентилюк, О. Хорошковської).

Мета статті – з’ясувати основні фактори, що сприяють формуванню та розвитку 
текстотворчих умінь під час вивчення дієслова та окреслити етапи створення власних 
висловлювань (текстів) на уроках зв’язного мовлення.

Варто зауважити, що суть будь-якого текстотворчого процесу полягає в реалізації 
питання «про що писати?», «як писати?». 

Важливою морфологічною складової української мови є дієслово. Згідно аналізу 
мовного поняття «дієслово», то лінгвістична наука «дериватологія» зазначає, що 
досліджувана нами одиниця характеризується найбагатшою серед інших частин мови 
словотвірною структурою, оскільки їй властива префіксація, суфіксація, творення 
дієслівних форм за допомогою частки -ся. Важливим процесом у вивченні цієї частини 
мови виступає словоскладання, що виявляється або в повторі слова, або в структурному 
злитті слів-синонімів.

Згідно короткого термінологічного словника термінів, «дієслово» трактуємо як 
«одну з периферійних частин мови, яка означає дію предмета, має зумовлені опорним 
іменником словозмінні морфологічні категорії числа й часу та може виконувати 
комунікативну функцію залежно від теми спілкування.

Козачук Г. О. трактує поняття «дієслово» як повнозначну частину мови, яка означає 
дію або стан і відповідає на питання що робити? Що зробити і в реченні найчастіше 
виступає присудком [5:159].

Дієслово – універсальний, складний за будовою та найбільшою кількістю 
граматичних категорій, значень, форм і парадигм лексико-граматичний клас слів. Тому 
його визначено як центральну частину мови. Граматичні категорії в дієслові, порівняно 
з іншими частинами мови, мають складніший характер як щодо кількісного вияву, 
так і щодо визначення статусу, що випливає із їхнього функціонального призначення 
в граматичній системі мови. Розгляд дієслівних категорій у плані їхньої кількості і 
функціонального навантаження, ускладнюється тим, що, як уже зазначалося, погляди 
вчених на окремі граматичні категорії у традиційній граматиці та новітніх дослідженнях 
функційно категорійного спрямування не завжди збігаються. 

Аналіз праць лінгвістів доводить, що труднощі у виділенні дієслівних граматичних 
категорій, як зазначає К. Городенська, зумовлені неоднозначним тлумаченням їхнього 
плану змісту або підґрунтя в плані лінгвістичної онтології [6:42]. Особливо слід зважати 
на те, що дієслівні категорії перебувають у тісному взяємозв’язку, взаємозумовленості та 
взаємопроникненні, через що значення однієї категорії нерідко вкладається в значення 
іншої та виходить за межі власне морфології. 
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Працюючи над навчальними текстами, учні отримують знання про дієслово як 
морфологічну одиницю мови, збагачують власні тексти різними дієслівними формами 
у певних часових формах, а також розширюють лексичний словник, забезпечуючи 
реалізацію комунікативної функції мови як основу побудови всього курсу «Українська 
мова».

Досліджуючи процес текстотворення, важливими є праці І. Р. Вихованця, який у своїх 
дослідженнях висловлює думку про те, що «….школярі не обмінюються реченнями, 
так як і не обмінюються словами і словосполученнями, вони обмінюються думками, 
результатом чого і буде висловлювання» [7: 39]. Таким чином, на думку автора навчитися 
говорити означає вміти будувати висловлювання.

Щоб сформувати у дітей певну логічну послідовність дій, потрібно, перш за все, 
привчити їх до постійного повторення окремих дій, спираючись на конкретний приклад. 
Таким чином ми удосконалимо вміння складати власні твори, урізноманітнюючи 
їх все більш складними словами, категоріями слів та різноманіттям процесів, які 
відбуватимуться з певним предметом, явищем чи особою.

Для нашого дослідження важливим став детальний аналіз дієслова як морфологічної 
одиниці мови, що є та однієї із першорядних синтаксичних сполук у мовленні учня. 

Аналіз історичних джерел формування української мови свідчить, що при 
забезпеченні реалізації описової функції дієслова важливим для нас є вивчення часу 
дієслівних форм, адже саме даний процес вказує на опис дії предмета, явища.

Звертаючись до праць лінгвістів, зазначимо, що актуальним є використання 
давньоминулого часу. Це аналітична форма минулого часу, яка за даними дослідників 
утворюється із форм минулого часу основного дієслова та форм минулого часу дієслова, 
яке можемо додати, тобто допоміжного бути: жив був, жила була, жили були.

Дана форма є досить вживаною серед художніх творів у класичній літературі відомих 
письменників (Г. Квітка-Основ’яненко, Л. Українка) та у живому мовленні. Цю форму 
рекомендують вживати у розмовному та художньому стилях для посилення розмовного 
колориту. Проте, тенденцією вживання такого часу є публіцистичний стиль та рідко, 
навіть, в офіційно-діловому (Акт проголошення незалежності України).

В. М. Русанівський вважає, що давноминулий час – це тільки одна із форм минулого 
часу, що вирізняється певною мірою і значенням (передає дію, віднесену у далеке минуле 
чи минулу дію, перервану іншою минулою дією), і структурно [8:56].

Давньоминулий час має назву «плюсквамперфект», що в перекладі з лат. «plus 
quam perfectum» означає більше, ніж дійсність. Плюсквамперфект – це дієслівна форма, 
основним значенням якої є вже давно виконана дія по відношенню до означеного 
предмета чи явища: я читав був книжку, та забув її зміст (Марко Вовчок). Також, 
означений час застосовують тоді, коли треба показати минулу перервану дію: Лукаш…
знаходить вербову сопілку, що кинув був, бере її до рук і йде по білій галявині до берези 
(Леся Укранка).

У мовознавстві існує два типи плюсквамперфекта:
- плюсквамперфект стану – узгодження якоїсь дії асоціюється з тою подією під 

час розповіді у минулому: Він побачив, що двері були відкрились і крізь них пробігали 
діти (Пер. з англійської). Плюсквамперфект стану – це дієслівна форма між минулим 
часом (двері відкрились вчора) та прислівником у минулому (двері відкриті ще із вчора);
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- плюсквамперфект дії – це сукупність плюсквамперфект них речень, що 
виражають зміст розповіді. Він служить лише для того, щоб розмістити розповідь мовця 
у більш далеке минуле, без зазначення чіткого часу дії чи її тривалості [9: 215].

Праці Антоненка-Давидовича даю нам змогу висунути твердження про те, що у 
давноминулому часі описову функцію дієслова виконують слова: було, бувало. Минулий 
час, не маючи особових закінчень, означає, що дія відбувалася в минулому, колись: я 
читав цю книжку. Якщо проводити методичний зв’язок з давньоминулим часом, то 
можемо помітити особливість того, що він твориться з форм минулого часу відмінюваного 
дієслова й допоміжного дієслова бути, означає, що одна минула дія відбулась раніше від 
другої, через яку відбувається певна послідовність дій, логічно-завершених за змістом, 
що вказує на виконання описової функції дієслова давноминулого часу: дознався був 
владика, що сліпий старець чинить у божому домі отправу і заборонив (Марко Вовчок).

Створюючи текст, важливо продумати його логічну структуру, тобто дотримуватись 
правил узгодження змісту тексту і його назви, досконале формулювання заголовку, 
відповідність літературному оформленню, функціональному стилю, а також наявності 
надфразової єдності частин тексту.

Процес формування текстотворчих умінь учнів у процесі вивчення дієслова 
побудований відповідно до трьох етапів: пропедевтичного (підготовчий), 
ознайомлювального та творчого. Кожен із них відповідає за певне спрямування навчання 
і змістове наповнення на уроці української мови.

Пропедевтичний (підготовчий) етап полягає у формулюванні та здійсненні 
основних завдань: а) в аналізі мовного матеріалу з метою виділення 
істотних ознак тексту; б) виконання розумових операцій аналізу і синтезу; 
в) підготовка учнів до сприймання дієслівних форм слова (без уживання терміну; г) 
активізація уваги до мови художнього та наукового твору.

Для формування поняття «дієслово», слід розвивати в учнів уміння виділяти дієслова 
у тексті, розуміти їх важливість щодо означеного висловлювання, виокремлювати 
граматичні ознаки, тобто вміти відповідати на питання: що робити?, що зробити? 

На сьогодні, актуальним процесом щодо розвитку текстотворення під час вивчення 
дієслівного матеріалу є ознайомлювальний етап. Навчання української мови зумовлює 
регулювання процесів розвитку умінь узагальнювати прочитане, встановлювати 
граматичні зв’язки між усіма дієсловами у навчальному тексті, а також з’ясовувати 
основну думку та тему прочитаного. Наприклад: 

Вправа 1. Прочитайте текст. Визначте основну думку та виконайте завдання, 
поставлені вчителем

Вправа 2. Відредагуйте текст, замініть вказаний вчителем іменник іншою частиною 
мови так, щоб вона була у тексті засобом зв’язності висловлювання. Прочитайте 
утворений текст, поясніть, чи доцільна в ньому така заміна.

Творчий етап спрямований на формування вміння самостійно створювати тексти в 
усному і писемному мовленні та застосовувати вивчені дієслівні форми. Наприклад.

Вправа 4. Прочитайте текст. Поміркуйте який це тип висловлювання. Відредагуйте 
текст, змінивши основну частину так, щоб вона підтверджувала зміст першого речення і 
останнього, в якому подані висновки

Вправа 2.Складіть речення:
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1) на задану тему (про озеро в сонячну погоду; про прогулянку в осінній ліс; про 
відліт птахів);

2) за сюжетним малюнком;
3) за 2-3 опорними словами (даються, наприклад, недавно почуті учнями слова, 

які ще не увійшли до їх активного словника, або форми слів, при вживанні яких учні 
припускаються помилок);

4) за опорними словосполученнями (високе небо, наполеглива праця, сумлінне 
навчання) або порівняльними зворотами (щедрий, як осінь; летів, як стріла) чи 
фразеологізмами (сім раз відміряй, а раз відріж; не кидати слів на вітер);

5) речень-запитань і речень-відповідей;
6) на основі власних спостережень за змінами в природі (якого стала земля; що 

сталося з деревами; які зміни сталися в полі);
7) на основі переглянутого фільму чи вистави (що особливо сподобалось; яка подія 

дуже вразила; які вчинки не сподобались);
8) складання різних варіантів речень про одне і те саме.
Формування текстотворчих умінь учнів у процесі вивчення дієслова реалізується 

відповідно до трьох етапів: пропедевтичного (підготовчий), ознайомлювального та 
творчого. Аналізуючи теоретико-методичні аспекти процесу текстотворення, який 
спрямований на формування гнучкості мислиннєвих зв’язків, зазначимо, що це явище 
сприяє формуванню умінь швидко і правильно аналізувати навчальні тексти, відображати 
лексико-граматичну форму дієслова та знаходити способи застосування їх у процесі 
створення текстів різних стилів мовлення.

Щодо специфіки дослідження описової функції дієслова у публіцистичному стилі 
мовлення, то вона потребує детального вивчення щодо роботи над текстами. Означене 
твердження доводить важливість практичного виконання вправ, які спрямовані на 
формування текстотворчих умінь в означеному стилі.

Отже, виховання мовленнєвої культури тісно пов’язане з оволодінням лексико-
граматичною структурою мовлення та використанням мовних засобів у будь-якій 
мовленнєвій ситуації, умінням користуватися багатством української мови, правильно і 
виразно висловлювати свої думки (текстотворення).

Формування в учнів умінь і навичок користуватися мовними засобами у процесі 
сприймання, розуміння і продукування текстів усної і письмової форм є провідною метою 
уроків зв’язного мовлення. Від того, як учень володіє цими процесами мовленнєвої 
діяльності, залежить його внутрішня культура, моральні переконання та естетичні ідеали. 
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ПРОЦЕССЕ ТЕКСТОТВОРЕНИЯ НА УРОКАХ СВЯЗНОЙ РЕЧИ

В статье определены основные условия, которые способствуют формированию 
текстотворческих умений; очерчены важные теоретические аспекты изучения 
глагола; выделены этапы работы над процессом текстотворения на уроках связной 
речи; доказана практическая значимость системы упражнений, созданных для 
эффективного формирования и развития текстотворческих умений; осуществлена 
качественная выборка заданий, направленных на изучение морфологического явления 
описания действия предмета на уроках связной речи. 

Ключевые слова: описание, элемент действия, система языковых понятий, единицы 
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THE PROBLEM OF IMPLEMENTATION DESCRIPTIVE VERBS PROCESS OF 
THE TEXT ON LESSONS COHERENT SPEECH

Basic terms that assist forming of procces of the text abilities are certain in the article; 
the theoretical aspects of study of verb are outlined important; the stages of prosecution 
are distinguished of process of forming the text on the lessons of the coherent broadcasting; 
practical meaning fulness of the system of the exercises created for the effective forming and 
development of text abilities is well-proven; the quality selection of the tasks sent to the study of 
the morphological phenomenon of description of action of object on the lessons of the coherent 
broadcasting is carried out.
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