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ПСИХОЛОГІЯ МОВИ І КУЛЬТУРИ

УДК 81’233
Самигулина Ф.Г., канд. филол. наук, доцент
ЮФУ, Ростов-на-Дону, Российская Федерация
АКТУАЛИЗАЦИЯ ГЕНДЕРНЫХ СТЕРЕОТИПОВ В ДЕТСКОМ ДИСКУРСЕ
В статье рассматривается гендерно ориентированное речевое поведение дошкольников, репрезентирующее значимое влияние гендерных стереотипов на формирование
гендерной идентичности в онтогенезе; в этом случае гендерные стереотипы, воспринятые ребенком из непосредственного и опосредованного речевого окружения, служат
одним из факторов конструирования гендера в его языковом сознании и отражаются в
специфике детского дискурса.
Ключевые слова: гендерные стереотипы, конструирование гендера, гендерная
идентичность, онтогенез речи, языковое сознание, детский дискурс.
Гендерные стереотипы реализуются в процессе речевой коммуникации и свойственны любой лингвокультуре. При этом в большинстве своем данные стереотипы совпадают в самых разных лингвокультурах, поскольку гендер не только социальный конструкт,
но и биологический, что доказывает специфика функционирования межполушарной
асимметрии мозга, отражающаяся в особенностях мужской и женской психики, в превалировании тех или иных аксиологических доминант в их ценностной картине мира.
В известном определении Масловой В.А. гендер аналогично представлен в качестве
сложного феномена, целого комплекса «социальных и психологических процессов, а
также культурных установок, порожденных обществом и воздействующих на поведение
национальной языковой личности» [1:124]. При этом в разных лингвокультурных пространствах могут наблюдаться различные гендерные системы, но в каждом обществе эти
системы бинарны, где маскулинное считается значимым и первичным, а фемининное
представлено вторичным, подчиненным и второстепенным с точки зрения общественной деятельности.
Таким образом, гендерная система отражает асимметричные культурные оценки и
ожидания, которые адресуются людям в зависимости от их половой принадлежности.
Если обратимся к фразеологическому фонду, репрезентирующему русскую картину
мира и в качестве прецедентного феномена, являющегося ядром когнитивной базы линвокультурного сообщества, то увидим негативность и низкостатусность женских характеристик по сравнению с мужскими. Так, в паремиях отражается стереотипное восприятие фемининности: бабьи умы разоряют домы; у бабы волос долгий, да ум короткий;
жена мужем красна. И, наоборот, роль и статус мужчины в социуме видится, исходя из
© Самигулина Ф.Г., 2017
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паремий, следующим образом: мужик в семье, что матица в избе, муж – дому строитель, нищете отгонитель; какой бы муж ни ворона, но жене оборона. Такого же рода
стереотипные оценки мужских и женских качеств просматриваются и в лингвокультурах, принадлежащих к мусульманскому миру: (примеры из даргинского языка) хьуна
гIякьлу гIятIала къуйрукъгъуна саби (‘женский ум короче лягушиного хвоста’); цIахси
хьунул гIяхIси муруй жагариркьу (‘некрасивую женщину хороший муж может сделать
красивой’). Об универсальности асимметричного восприятия мужского и женского говорят проведенные в 25 странах различной лингвокультурной и религиозной принадлежности (включая Францию, Англию, Италию, Израиль, Индию, Японию, Малайзию,
Пакистан, Нигерию и др.) кросскультурные исследования гендерных стереотипов, в
целом подтвердившие основные черты стереотипного восприятия образа мужчины и
женщины [2: 68-69]. В украинской языковой картине мира можно наблюдать подобное
асимметричное восприятие мускулинности и фемининности [3;4]. Когнитивная база любого социума хранит общие представления и состоит не только из паремического фонда,
в нее могут входить и тексты смеховой культуры, в частности анекдоты, которые также
транслируют асимметричное восприятие мускулинности и фемининности (Она: – А я
вот наконец-таки сдала на права! Хочу машину себе купить. Может, посоветуешь, какая для девушки лучше всего? Он: – «Стиральная!»), иллюстрируя стереотипное гендерное распределение ролей и функций в социуме. В настоящее время ядро коллективного
когнитивного пространства лингвокультурного сообщества пополняется разного рода
манипулятивно заряженными рекламными слоганами, апеллирующими к гендерным
стереотипам. Их анализ демонстрирует устойчивость существующих в современном
мире стереотипных гендерных представлений о роли мужского и женского начал в социуме. Приведем примеры «мужской» рекламы, где подчеркивается лидерство мужчин, их
склонность к доминированию и самореализации: Renault Megane «Достоин уважения»;
Toyota Land Cruiser Prado «Другим этого не дано»; Subaru Legacy «Чувствуешь, что
управляешь»; Dupon «Независим. Уверен. Спокоен». И совершенно другие характеристики транслируются в «женской» рекламе, в которой актуализируется стремление женщин
к заботе о своей внешности для реализации потребности в любви (по Маслоу): Maybelline
«Все в восторге от тебя. А ты от Maybelline»; Venus «Почувствуй себя богиней»; Olay
«Olay. Твоя кожа любима». Тем самым, гендер выступает в качестве одного из средств
социальной стратификации общества, организующего систему социальной иерархии. В
свете гендерных стереотипов мужчина квалифицируется как сильный, активный, интеллектуальный, рациональный, властный. Женщине, как правило, приписываются противоположные характеристики. Подобные стереотипные представления о мужчине и женщине
репрезентируются в концептуальной картине мира и отражаются в языковой, например, в
разного рода прецедентных высказываниях в бытовом и медийном дискурсе. Всё это формирует ту речевую среду (инпут), которая окружает ребенка и оказывает активное влияние
на становление его языковой личности, на процесс его гендерной самоидентификации.
Как известно, конструирование индивидуального гендерного сознания осуществляется в процессе социализации личности (первичной и вторичной) при ее вхождении
в поле распространенных социальных и культурных стереотипов, отношений и норм,
за неподчинение которым социум осуждает личность (ср. использование слова «тряпка» в адрес мягкосердечного мужчины или «стерва» в адрес женщины, пытающейся
6

личностно самореализоваться в обществе). Достаточно жесткая система ценностей сопровождает человека с момента рождения и далее в течение всей его жизни, помогая
осваивать представления о моделях типичного статусно-ролевого и речевого поведения
мужчин и женщин, их приоритеты (например, характер поведения, отношение к семейной жизни, цвет одежды и мн.др. часто определены его полом). Зачастую гендерные
установки извлекаются и усваиваются личностью из разного вида окружающего ее дискурса, где фигурируют гендерные стереотипы (сначала в малой социальной группе – семье, а затем по мере взросления из дискурсивных практик других социальных групп, в
которые будет входить личность). При этом в качестве основных социализирующих факторов могут выступать: семья, игрушки, детская литература, школа / институт, религия,
СМИ, интернет-коммуникация, речевая среда. В период становления формирующейся
языковой личности (от 2-3 до 5-6 лет) ребенок проходит этап гендерной идентификации,
активно осваивая стереотипы, которые впоследствии встраиваются в его картину мира и
актуализируются в детском дискурсе.
Одним из типичных женских качеств, согласно гендерным стереотипам, представляется внешняя привлекательность. Данная особенность проявляется в поведении девочек и отражается в их речевой практике. Вопросам, связанным с внешностью, в их
разговорах отводится значительное место. Приведем один из характерных диалогов девочек, возраст которых около трех лет. Илона: «Ой, какой у тебя бант!» Лена: «Это
мне бабушка подарила». Вика: «А у меня такой же дома есть, только белый». Лена:
«А чего ж ты его не надела?» Вика: «Так он под это платье не подходит!» (На ней
розовое платье с красной отделкой и красные бантики на голове). Илона: «Белое ко всему
подходит, ты что!» Лена: «Да нет, сюда правда красное лучше. Ты белый с голубым
надень, классическое сочетание!» (http://govoryat-deti.livejournal.com). В данном полилоге наблюдается особое внимание девочек к деталям, создающим привлекательный
внешний облик [5]. Поэтому для девочек характерны интересы, связанные с индустрией
красоты и соответствующими товарами потребления. Так, Алена 3-х лет, проходя мимо
здания, где делают ремонт, заметила: «Мама, я не хочу делать ремонт! Я девочка, я хочу
сумку!» Ася (5 л.), рассматривая с большим интересом каталог косметических средств,
прокомментировала: «А деду такие журналы не интересны... Ему только про футбол
интересно. А это – интересно только девочкам!». Пристальное внимание женщины к
своему внешнему виду оценивается в целом как низкостатусная характеристика, указывающая на необязательность интеллекта в качестве компонента личности (как гласит
прецедентное высказывание, «по одежке встречают, по уму провожают»), что также
усваивается в процессе социализации девочками, идентифицирующими себя с женским
полом. Так, например, девочка 4-х лет на замечание родственника о том, что в процессе
их совместной игры «надо же думать головой», ответила: «А мне не надо головой думать, я же девочка!» [там же].
Как полагают исследователи, акцентирование внимания женщин на внешности, как
правило, связано с тем, что их потребность в самореализации достаточно часто ограничивается стремлением выйти замуж и родить детей. С этим связаны их мечты о предстоящем замужестве, что демонстрирует следующий диалог взрослого с ребенком (девочкой
4-х лет): В.: «Зачем нужен безымянный палец?» Р.: «Чтобы носить обручальное кольцо».
В.: «А почему этот палец так называется?» Р.: «А на кольце имя мужа написано будет...
7

и у каждого будет свое имя». Приведем другой пример беседы матери и дочери 3-х лет.
Р.: Мамочка, а давай меня замуж выдадим? В.: Замуж? За кого? Р.: «За Гошу из нашей
группы». В.: «И он будет с нами жить?» Р.: «Да». В.: «А где он будет спать? В твоей
кроватке?» Р.: «Нет!!! Мы его к папе положим. Пусть вместе с папой спит». В.: «А зачем тебе вообще понадобилось замуж?» Р.: «Мне нужно замуж, чтобы у меня родился
малышонок. Я его буду в коляске катать» (http://govoryat-deti.livejournal.com). На наш
взгляд, в данном случае, скорее всего, наблюдается актуализация потребности в любви
и заботе, поэтому для девочек наиболее характерны игры с куклами, благодаря которым
ими осваиваются семейные отношения, в связи с чем, действительно, рассуждения девочек нередко связаны с предстоящим замужеством и последующим рождением детей.
Так, девочка (4г.) на вопрос «Чем будешь заниматься, когда вырастешь?» отвечает: «Я
рожу трех детей: одного сразу побольше и двух лялечек» (там же). Кроме того, существует представление о том, что девочки более послушны и ориентированы на одобрение
окружающих (что отражается в период вторичной социализации в большем стремлении
женщин придерживаться нормированной речи в социальной коммуникации). Это качество также делает женщину более привлекательной в глазах будущего партнера. Данный
компонент традиции гендерно обусловленного поведения проявляется в высказывании
четырехлетнего мальчика, мечтающего о младшей сестре: «Тогда хоть кто-то у нас в
доме будет послушный...» (http://det.org.ru).
В то же время характерным качеством мужчины считается физическая сила, которая
позволяет выступать в роли защитника так называемого слабого пола. Актуализацию
подобного стереотипа видим в следующем диалоге четырехлетнего мальчика со своей
матерью: Р.: Мама, зачем ты ходишь на массаж? В.: Чтобы быть здоровой и сильной. Р.: Я не хочу, чтобы ты была сильная. Хочу, чтобы ты была слабая. Я буду тебя
защищать. Ты девочка. И у тебя волосы пахнут клубникой. Гендерно маркированные
представления существуют не только относительно занятий, выбираемых женщинами
в социуме, безусловно, существуют стереотипы, касающиеся области «мужских» предпочтений. Так, считается, что в сферу интересов мальчиков входит определенный набор
«мужских» занятий, связанных с техникой, электроприборами, разными видами транспортных средств, и игр военной тематики, что естественным образом влияет на формирование их концептуальной картины мира, эксплицируемой в свою очередь в языковой.
Так, один мальчик 3-х лет классифицировал членов семьи в соответствии с разными
марками автомобилей: «Я – Шкода, папа – Ауди, а мама – BMW без крыши!» (http://det.
org.ru). Другой трехлетний ребенок мужского пола систему взаимоотношений в своей семье представил таким образом: «Ярик – экскаватор; мама – скорая помощь; папа – кран;
бабушка – бетономешалка; дедушка – трактор». Иногда увлечение мальчиков автотехникой отражается в критериях оценки и способах структуризации явлений действительности, к примеру, в иерархии ценностей Андрея в 4 года семейный автомобиль занимал
настолько значимое место, что самой важной для ребенка была мечта о его исправности:
«Я загадал, чтобы наша машина не ржавела!». В другом случае пятилетнему мальчику
незнакомая женщина показалась привлекательной, «потому, что она похожа на большую красную пожарную машину!» (http://det.org.ru).
Как видим, в представленных выше речевых ситуациях эксплицируется детское
представление о женских и мужских интересах, сформированное на основе наблюдения
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за кругом близких взрослых. Проанализированный языковой материал показывает, что
на основе существующих стереотипов о типично «мужской» и «женской» деятельности
у детей формируются твердые убеждения о том, какие из этих занятий входят в сферу ответственности матери, а какие – только отца. Например, все вопросы, связанные с вождением и эксплуатацией автомобиля, традиционно считаются прерогативой отца, поэтому
мальчик 5-ти лет отреагировал негативно на желание его матери купить себе машину:
«Нет, мама! Машины – это для мальчишек: меня, папы, дедушки. А ты девчонка. Папа,
купи маме куклу, пусть себе играет!» В связи с гендерными представлениями, до сих
пор бытующими в социумах разного типа, мужчина – это добытчик в семье, а женщина – хранительница очага. Отражение подобного рода стереотипа наблюдается в рассуждениях Никиты (5 л.): «Мужчина для женщины зарабатывает деньги, а она готовит
ему покушать с работы». Стереотипно закрепленный в социуме характер отношений
между полами, также легко усваивается детьми. Например, при опоздании родителей
в детский сад Всеволод (5 л.) поддержал отца, который пытался оправдаться пробками на дорогах и задержкой на работе матери: «Ох, уж эти женщины. Жестче с ними
надо, папа, жестче!» Гендерные стереотипы, оказывающие значительное влияние на
формирование специфики картины мира ребенка и отражающиеся в детском дискурсе,
в основном осваиваются в процессе непосредственного общения ребенка со взрослыми,
чье речевое поведение он копирует [5].
Однако анализ детской речевой продукции иллюстрирует тот факт, что в настоящее
время источником трансляции стереотипов нередко становится разного рода медиапродукция, с которой взаимодействуют современные дети. Например, рекламные ролики
лекарства «Простамол», адресованные мужской целевой аудитории и использующие характерный слоган «Просто будь мужчиной», в свое время оказали сильное воздействие
и на мальчиков. Рекламируемое средство многие дети восприняли как символ мужественности, а его прием ассоциировался с приобщением к мужскому сообществу и с
демонстрацией собственной гендерной принадлежности. Так. Ребенок (2 г.) потребовал
от родителей: «Мама! Купи мне Простамол, хочу быть мужчиной!!!». Мальчик 4-х лет
успокаивает мать, которая пытается убедить его поесть: «Ну ничего, мам, ты мне таблетку «Простамола» купишь – и все: стану мужчиной!». Другой ребенок (3 г.) также
обратился с аналогичной просьбой к своей матери: Р.: «Мама, купи мне такое!» В.: «Зачем тебе?» Р.: «Я буду мужчиной!» В.: «А сейчас ты кто?» Р.: «Я просто Акулевич!»
(прим.: Акулевич – фамилия ребенка) (http://det.org.ru).
Как показывает дискурсивный материал, формирование гендерных моделей поведения и гендерная самоидентификация в онтогенезе может происходить в рамках первичной социализации не только под воздействием инпута малой социальной группы
(семьи), но зачастую и под влиянием дискурса СМИ, рекламы, что также отражается
в речи ребенка и демонстрирует особенности конструирования гендерного сознания в
онтогенезе. Для современного дошкольника, погруженного в медиасреду, реклама стала
значимым компонентом его базовых знаний и представлений. Это связано с тем, что
ассоциативный аппарат ребенка-дошкольника еще не сформирован, и он не способен
сам вырабатывать ассоциации, соответственно, информация, поступающая детям посредством рекламы, преобразуется в конститутивный компонент их развивающейся концептуальной картины мира, занимая в ней центральное место.
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Таким образом, при формировании детской языковой личности и конструировании
гендера в языковом сознании на ранних этапах развития ребенка достаточно значим инпут, то есть та окружающая речевая среда (семья, детские книги, мультфильмы, СМИ,
Интернет), из которой он черпает основные правила и установки, а также гендерные
стереотипы, что сказывается на особенностях формирования гендерной идентичности.
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4.
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АКТУАЛІЗАЦІЯ ГЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ В ДИТЯЧОМУ ДИСКУРСІ
У статті розглядається гендерно орієнтована мовна поведінка дошкільнят,
яка репрезентує значний вплив гендерних стереотипів на формування гендерної
ідентичності в онтогенезі; в цьому випадку гендерні стереотипи, сприйняті дитиною з
безпосереднього і опосередкованого мовного оточення, служать одним з факторів конструювання гендеру в його мовній свідомості і відображаються в специфіці дитячого
дискурсу.
Ключовi слова: гендерні стереотипи, конструювання гендеру, гендерна
ідентичність, онтогенез мови, мовна свідомість, дитячий дискурс.
Samigulina F., PhD, docent
SFU, Rostov on Don, Russia
ACTUALIZATION OF THE GENDER STEREOTYPES
IN CHILDREN ‘S DISCOURSE
In the article the gender oriented speech behavior of the preschool children is explored,
representing the relevant influence of the gender stereotypes on the forming of the gender identity in ontogenesis; in this case the gender stereotypes, received by children from the direct
or indirect speech surrounding, serve as one of the factors of constructing of gender in their
linguistic consciousness and reflect in specificity of children‘s discourse.
Key words: gender stereotypes, constructing a gender, gender identity, ontogenesis of
speech, linguistic consciousness, children‘s discourse.
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ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ТЕКСТУ

УДК 82-31
Євтушенко С.О., канд. філол. наук
Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ
ОБРАЗ ІМПЕРІЇ У ТВОРЧОСТІ
ПОСТКОЛОНІАЛЬНИХ АВТОРІВ
У статті досліджується специфіка функціонування образу імперії у творчості
сучасних авторів. Визначається відмінність у відтворенні двох імперій – Російської
/ Радянської та Австро-Угорської. Аналізуються причини виникнення ностальгійного
дискурсу у відтворенні Австро-Угорської імперії.
Ключові слова: імперія, Радянська імперія, Австро-Угорська імперія, ностальгія,
проза, публіцистика.
За спостереженнями Е. Саїда, у британській («найрегулярніше вони трапляються в
британському романі») і французькій культурі ХІХ – початку ХХ ст. «імперія відіграє
роль кардинально важливої обставини». Відповідно «майже повсюдно можна виявити алюзії на імперію», що складають «структуру ставлення і референції» [11, 111].
Випадає стверджувати, що подібного роду «алюзії на імперію» / «структуру ставлення і
референції» є однією з примітних ознак сучасної української літератури.
Постійно відтворюваним у творчості вітчизняних письменників є підкреслено негативний образ Російської / Радянської імперії – країни зі своїми власними правилами й
законами, країни, якої «майже немає» (Ю. Андрухович). Загальновизнаним можна вважати погляд на Росію як на «організм», сутність якого (незалежно від того «комуністична
вона, монархічна чи, наприклад, поліційно-олігархічна») визначається прагненням
бути імперією – «великою, більшою, ще більшою, найбільшою» [5, 406]. Специфічною
особливістю Росії вважають її здатність залишати по собі незнищенні сліди, адже «Росія
ніколи й нізвідки не йде вся, її хоч трохи завжди лишається (…), хоча б у вигляді Мавзолею імені Сталіна, за яким усі подорожні розпізнають, де вони опинилися» [3, 63]. Також
наголошують на її схильності «рости на захід», одночасно поглинаючи як «маленькі народи» з їхніми мовами, звичаями, пивом, так і «великі».
На противагу Російській / Радянській імперії вітчизняні письменники (особливо
західноукраїнські) плекають у своїй творчості «габсбурзький міф» / міф про Галичину як «українського П’ємонту». Формування міфу Галичини / П’ємонту «як місця, де
українська культура могла збирати сили, відновлюватися» Оксана Забужко пояснює
перебуванням однієї гілки України в Австро-Угорщині, де було дозволено видавати
книжки українською, а іншої в складі Російської імперії, «паралізованої політичними
© Євтушенко С.О., 2017
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репресіями». Особливий наголос на «габсбурзькому міфі» обумовлений бажанням
закріпити європейську унікальність Галичини як території, яка колись була частиною
Австро-Угорської імперії. При цьому відкидається інший міф – про приналежність Галичини до «радянського народу» (Т. Гундорова). Функціонування подібних міфів додає
особливого шарму і неповторності будь-якому історичному простору. Однак варто
пам’ятати, що надмірне культивування «ексклюзивності» не зрідка відіграє негативну
роль у становленні модернізованої нації. [10, 93].
Ю. Андрухович у збірнику есеїв під назвою «Дезорієнтація на місцевості» створює
ідилічний образ Австро-Угорської імперії того періоду, коли «світо порядок здається
єдино можливим, певним і непорушним, імперія вічною» [2, 6]. Прийом каталогізації
дозволяє письменнику визначити найхарактерніші складові відповідного іміджу
тодішньої монаршої династії, а саме: полювання, бали, молебні, учти, військові виправи,
паради, переписи населення, приєднування земель, збирання коштовностей, малярських полотен, колекції африканських тварин та заспиртованих виродків, писання законів,
відвідування опери, диктування волі, міждинастійні шлюби. Перелік «чеснот» АвстроУгорських монархів доповнюється іронічним зауваженням: «Кохання, секс, політика,
інтриги, нашіптування – надто багато всього мусило пройти крізь них» [2, 68].
У романі «Танго смерті» Ю. Винничука знаходимо опис захаращеного речами будинку теті Люції на Кривчицях у Львові. Серед безлічі предметів (дзиґарі, будики, годинники), запасів круп, цукру, солі, борошна, мила, сірників, слоїків, в’язанок часнику,
цибулі, червоно пекучого перцю, засушеного кропу і кмину, мішечками з горіхами, яблуками і грушами особливо вирізнялася «одна громіздка річ (…) старе австрійське піаніно»
та маленький альбомчик , який «зазвичай у старих сім’ях називали «пам’ятником» або
«штамбухом», сюди гості дому вписували на спомин вітання, побажання, вірші, а також щось малювали, кожна юна панночка могла похвалитися таким альбомом, а деколи й кількома» [6, 9]. Ретельно перераховані тітчині речі підкреслюють витривалість
покоління, яке «пережило не одну війну і не одне лихоліття» та одночасно візуалізують
(австрійське піаніно, австрійський «пам’ятник») ностальгію за втраченим АвстроУгорським минулим.
Підкреслену позитивну інакшість галичан бачимо в романі В. Шкляра «Маруся».
Письменник створює образ «наймолодшої і найдисциплінованішої» на світі Галицької
армії, поведінка якої вигідно вирізнялася з-поміж інших учасників військових дій:
«Вони, галичани, краще за тих дядьків у шинелях знали, що таке приватна власність. (…)
Пройшовши сотні верст Великою Україною, вони не реквізували жодної крихти хліба,
а коли настали жнива, пішли між боями по людях допомагати збирати врожай за п’ятий
сніп. Були навіть жнивні сотні. Тоді всі й побачили, хто такі галичани, яка їхня мова й
честь» [13, 18].
У подорожніх записках Марини Гримич «Бранзолія» є розділ з промовистою назвою
«Цесаревич Рудольф і «Нова Австрія» в Бранзолії», присвячений одній з екзотичних легенд в історії українсько-бразильської еміграції. Сюжет про цесаревича Рудольфа (всупереч офіційній звістці про смерть у 1889 році в уяві русинських селян залишався живим і
закликав їх їхати до Бразилії / світлого царства «Нової Австрії», де «нема панів і лихварів,
а є безмежні простори родючої землі») тривалий час був справжнім «хітом» в галицькому селянському середовищі. Важливо те, що легенда про кронпринца (цесаревича,
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архикнязя) Рудольфа, єдиного сина імператора Франца Йозефа І й імператриці Елізабет
(знаної як Sissi), нащадка трону Австрійської і (відповідно з 1867 р.) Австро-Угорської
імперії, підкреслює виняткову симпатію так званих «малих народів» до монаршої особи.
Значною мірою це було обумовлено етнічною толерантністю і досить демократичними політичними поглядами цесаревича Рудольфа, що певною мірою переносилося і на
сприйняття Австро-Угорської імперії.
Ю. Андрухович наголошує на тому, що «ставлення галицьких українців до старої
Дунайської монархії було не ворожим і не ідилічним, а радше іронічним». До того ж «з
усіх елементів неминучого майбутнього вибуху, якими просто-таки була насичена Австро-Угорщина в силу свого суперечливо-клаптикового характеру, український був найменш вибуховим» [2, 7]. Письменник наводить п’ять головних тез на захист «небіжки
Австрії» / «мамуні Австрії» / «найлегковажнішій з імперій» / «неіснуючій нині бабуні»:
1) збереження українського складника в безмежному мовно-національному
різноманітті світу;
2) збереження діалекту всередині збереженої мови, «однією з характерних рис якого
є дивовижний набір смаковитих виразних германізмів»;
3) примирення і поєднання «багато що раніше непримиренного й непоєднуваного»;
4) збереження інакшої, різної архітектури та міст з їх правом стійкості, «внаслідок
чого вони вперто не хочуть руйнуватися попри передумови для руйнування»;
5) відкриття нових географічних можливостей та прищеплення любові до Заходу [2, 8].
«Клаптиковість», «змішаність», «причетність – біологічну й історичну до всього
і вся на світі» – найприкметніші риси Австро-Угорської імперії, через які вона «являла собою справжній «цирк аномалій», рухому колекцію екзотів і потвор» і «змушена
була обрати для себе свободу і плюралізм, даючи притулок практично всім» [2, 8]. У
подорожніх записках Марини Гримич «Бранзолія» знаходимо спогади Віри Вовк про
передвоєнну Галичину, характерною прикметою якої було «гармонійне співжиття різних
культур»: «вчителькою української мови в польській школі була вірменка, а найближчими Віриними подругами, з якими вона лазила по деревах, – донька місцевого раввіна і
донька бідного містечкового торговця», «українська гімназія у Львові, зі строгими і дуже
ерудованими викладачами, рівень якої пані Віра відзначила як найвищий» [7, 127].
Виникнення подібних ідеалістичних уявлень пов’язано із «ностальгійними спробами повернення (реставрації) спільного минулого (австрійсько-монархічного)» (Т. Гундорова). Задля справедливості варто відзначити, що Центральна Європа – Габсбурзька
Європа – дійсно посприяла розквіту значної кількості талантів. Однак зворотнім боком
постали втілені в життя жахливі спотворення Просвітництва. Н. Аскерсон у статті «Нації
і регіони» наголошує на тому, що саме інтелектуали Центральної Європи причетні до
створення націоналізму, тоталітаризму, марксизму: «Саме в цьому вируючому котлі
ненависті, хаосу національних і соціальних потрясінь, в болісних пошуках виходу і
мріях знайти винного у своїх бідах сформувався і зміцнів фашизм» [9, 27]. Варто також
зазначити, що «свобода» українців в імперії Габсбургів багато в чому була обумовлена раціоналістичною політикою тодішніх монархів, спрямована насамперед на збереження єдності імперії. Як відзначає Г. Касьянов, велика свобода в сфері національної
самоорганізації українців виступала ефективним засобом збереження їх лояльності
щодо центральної влади та виступала підставою для «використання «української карти»
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в міжнародній політиці ХХ століття». Дослідник також називає три обставини, що позитивно вплинули на національну мобілізацію українців Галіції: 1) компактність території;
2) потужний інтелектуальний імпорт з «російської України»; 3) культурно-релігійний
фактор [10, 93].
Поряд із тугою за зниклою імперією спостерігається усвідомлення неможливості повернутися до монарших часів. Символічною виглядає постать пані на вході до церкви
капуцинів / «царства мертвих» – «типова стара віденка (читай Європа – С.Є.), охоронниця Бога – вітчизни – Традиції». Десять імператорів, п’ятнадцять імператриць і близько
сотні їхніх найближчих родичів – архикнязів, архикнягинь та архикнязівен (спочилі у
підземеллях цієї церкви) – є «тутешнім» епіцентром блискучої, фатальної, нещасної (як
і всі інші) династії». Посутньо, скорботне підземелля дозволяє «вивчити історії Австрії
(дати, імена, генеалогічні ряди), історію мистецтва (труни барокові, рококові, ампір,
бідермайєр, труни в стилі модерн), історію пишнот і марнот, і марноти марнот» [2, 68].
Ностальгія за втраченою імперією не стає на заваді відтворенню негацій так званого
«галицького публічного театру» з його «нестерпно святенницькими правилами гри», що
виступає своєрідним антиподом проти надмірної ідеалізації Австро-Угорського минулого.
У романі «Дванадцять обручів» Ю. Андрухович відтворює маніпуляції «шановного панства» зі смертю Богдана-Ігоря Антонича: «Звістка про його перебування в лікарні відразу
опанувала Львовом. Проте керівництво театру не могло погодитися з істинною версією його
катастрофи (…) Моделюючи свідомо свого власного Антонича, театральні діячі запустили
в обіг перше-ліпше з того, що спало комусь із них на думку й мало досить невинний, себто
нейтральний вигляд: гострий апендицит з подальшою операцією на сліпій кишці» [4, 133].
Своєрідним символом «нормального» імперського життя в романі Ю. Андруховича
«Дванадцять обручів» постає метеостанція на гірському хребті з його залами і кімнатами,
кабінетами, півкруглою вежею зі спостережними пунктами, лабораторіями, радіовузлом,
автономною електростанцією, опалювальною системою з гарячою водою у ваннах, пральнями і душовими, бібліотекою, танцювальним слоном з грамофонами й музичними автоматами, більярдною, зимовим садом філодендронів, кіноклубом і маленькою галереєю з
непоганими копіями пізньоромантичних альпійських пейзажів. Ціною життя на кшталт
«варшавського, краківського чи навіть і львівського» були «ненастанно ляскаючі батоги», «гранично напнуті жили», «кілька принагідних смертей від травматизму та горілки»,
«безліч будівельних махінацій» і «три-чотири авантюрні компроміси» [4, 45].
Таким чином, відтворення образу імперії – Російської/Радянської та АвстроУгорської – займає вагоме місце у творчості сучасних українських авторів, що обумовлено як історичними лакунами, так і недостатньою відрефлексованістю складних та неоднозначних подій минулого.
1.
2.
3.
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ОБРАЗ ИМПЕРИИ В ТВОРЧЕСТВЕ ПОСТКОЛОНИАЛЬНЫХ АВТОРОВ
В статье исследуется специфика функционирования образа империи в творчестве
современных авторов. Определяется различие в воспроизведении двух империй – Российской / Советской и Австро-Венгерской. Анализируются причины возникновения ностальгического дискурса в изображении Австро-Венгерской империи.
Ключевые слова: империя, Советская империя, Австро-Венгерская империя, ностальгия, проза, публицистика.
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THE IMAGE OF EMPIRE IN THE WORKS BY POST-COLONIAL AUTHORS
The article considers specific features of functioning of the image of empire in the works
by modern authors. The author determines the difference in picturing the two empires – the
Russian/Soviet and Austro-Hungarian. The article considers the causes of nostalgic discourse
in the reproduction of the Austro-Hungarian empire.
Key words: empire, the Soviet empire, the Austro-Hungarian empire, nostalgia, prose,
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СТИЛІСТИКО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ СЛОВООБРАЗУ «ДІМ»
У ПОЕТИЧНОМУ МОВЛЕННІ ІРИНИ ЖИЛЕНКО
У статті досліджується словообраз ДІМ, що є центральним у поетичному мовленні Ірини Жиленко: визначаються стилістичні особливості його вживання в текстових
структурах; аналізуються мінімальні мовні контексти, які розкривають глибинну семантику цього ключового образу в ідіолекті української поетеси.
Ключові слова: словообраз, ідіолект, мовомислення, стилістичний аспект, функціональне навантаження.
Семантико-стилістичне навантаження мовних одиниць є важливим фактором формування лінгвальної тканини художнього твору, що визначає мовомислення митця. Словесні образи, підсилюючи функцію впливу в сприйнятті читачем авторського задуму,
увиразнюють художні контексти, збагачують метасемантику текстових структур, продукують функціональну спрямованість художнього твору. Ідіолект письменника значною мірою через словесні образи відображає специфіку авторового мислення, світосприйняття та світовідчуття. Таким центральним словообразом у художньому доробку
української поетеси Ірини Жиленко є ДІМ. Це ключове поняття організовує структурносемантичну парадигму художніх творів, вибудовує функціонально-стилістичну основу
сприйняття поезій. Творчість Ірини Жиленко – лауреата Державної премії України імені
Тараса Шевченка, премії імені Володимира Сосюри, премії імені Василя Стуса – є цікавим явищем в українській літературі другої половини ХХ – початку ХХІ ст. Легкі в
читанні, глибокі в розумінні, змістовні в трактуванні, її вірші є своєрідним баченням та
осмисленням світу та свого місця в ньому з позиції жінки.
Про творчу особистість І. Жиленко писали з нагоди її ювілею [7; 9; 10]. Висвітленню окремих аспектів доробку поетеси присвячені розвідки Д. Дроздовського, М. Коцюбинської, М. Жулинського. Глибокий аналіз поезій авторки представлено в монографії
К. Сардарян [8]. Ґрунтовне обстеження словообразу ДІМ, що є центральним у художньому доробку поетеси, в українському мовознавстві не представлено. Мета нашої статті
полягає у вивченні семантико-стилістичного наповнення аналізованого словообразу.
Д. Дроздовський так визначав специфіку творчої манери поетеси: «Поетична мова
Ірини Жиленко вирізняється домінуванням естетики краси й камерністю внутрішнього світу, пастелями ідилії та півтонами лагідності, дитинності, первинності, далекої від
голосів технізованої цивілізації. Її мова – мазки на полотні, стихійні й ніжні водночас,
наділені високовольтним струмом маєстатичної естетики» [1: 17].
Увага авторки зосереджена на образі дому, який для неї уособлює сім’ю, родину,
акумулюючи всі позитивні якості, властиві сімейному укладу. Невід’ємним атрибутом
© Кайдаш А.М., Хомич В. І., 2017
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кожного дому та щасливої сім’ї є діти: Я так люблю зимові вечори в людському домі, де
зростають діти (3: 43); Ельдорадо в кожнім домі, де сім’я (4: 9).
У вірші «Кімната. Перший день весни» Ірина Жиленко описує оселю:
І вся кімната, стіл, віконні рами,
І темне крісло із часів Адама
Горіли в синім полум’ї небес (4: 35).
Ідилічна картина підсилюється й використанням слів на позначення інших деталей
інтер’єру:
Ряхтіла у дзеркальному буфеті
Захоплена пташина метушня.
І золотіло тепле сонце дня
В лискучому янтарному паркеті (4: 35).
Родинний затишок у такому домі змальовується за допомогою іменників на позначення сімейних стосунків:
Я прасувала – молоденька мама.
А доня грала на роялі гами,
І спав синок… (4: 35).
Уособленням затишку в домі виступає образ світла: Там сніжний ліс похмуро ворожив круг домика. А в домику світилось. Бо хтось там жив (3: 22); Горить одне віконце в
домі (3: 471).
У збірці «Вікно у сад» поетеса вибудовує свій світ, центральним образом якого є дім.
Локативно він розміщується вище над усім. Це утаємничене місце, бо тут «сходяться
шляхи вітрів»; тут межа, «де все було»; тут перехрещуються стежки добра і зла.
Приклади: Я дім поставлю на горі,
Де сходяться шляхи вітрів,
Звідкуди горизонт тіка
Аж до Курил і до Балкан (3: 6);
Я дім поставлю, ніби камінь
На тій межі, де все було,
Де в грізних сутичках віками
Сусідує добро зі злом,
де я й сама сьогодні воїн (3: 8).
Образ дому в мовомисленні І. Жиленко розширюється до безмежжя через паралелізм
із Всесвітом. Так, небо сприймається як дім сонця:
А Дмитрик-онук між курчат і ромашок
Дивився у небо і думав поважно:
«Який величезний у сонечка дім!» (3: 32).
Це – розширення меж дому в просторі. Поетеса акцентує й на часовому безмежжі,
наприклад: Забувши сон і супокій, я дім поставлю між віків (3: 6); І ти вже знаєш: крім
твойого дому – немає більше вічності ніде (3: 459); На тлі віків таке благе притуллячко,
що зветься домом (3: 107). Крім того, деякі контексти подають інформацію про «розчинення» дому у Всесвіті, як-от: Розкрився дім – увись, углиб, ушир (3: 276). Авторка
використовує прикметник «земний» як означення до іменника «дім», чим семантично
наближає цей об’єкт людського світу до Землі, Всесвіту: То був салют земному дому,
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зимі земній, вогню земному, душі, яка за ніч спочине, і вранці вийде до воріт, і знов дитячими очима різдвяно осіяє світ … (3: 340); Ну ж, обігрій і прихисти мене, мій добрий
дім, гніздо моє земне! (3: 82). Розуміння дому письменницею надзвичайно широке. Так,
Всесвіт вона ототожнює з життям, тому й контекстуально поєднує субстантиви «дім» і
«життя»: Тихо я іду по довгій вечірній алеї, далі й далі від світлого дому життя… (3: 321).
У цьому домі-Всесвіті авторка вбачає власне місце. У поетичному мовленні І. Жиленко
іменник «дім» часто поєднується із займенником «мій», що інтимізує сприйняття описуваного контексту. Письменниця так характеризує дім: Мій дім для мене – щоразу інший,
інакше освітлений, таємна країна несподіваних радощів і чудес (3: 47); Мій теплий дім!
Лице мойого вірша. Релігія пустельництва і тиші (3: 16).
Ідіолект І. Жиленко представляє дім як живу істоту, наділену людськими рисами.
Йому властиві відчуття й переживання: Мій дім заснув навстоячки, як слон (3: 458); Не
відболів ще дім, не перетлів (3: 17). Він міркує: Мій дім вважав, що там, за ним – провал
у порожнечу і космічний холод (3: 12). Він виявляє емоції: Плакав серед саду мій бідний
кокон, мій торішній дім (3: 17). Та й зовні він наділений частинами людського тіла: Дім
ніби ждав. О радісне тепло долонь його, розкритих для обіймів! Дім обхопив смутне моє
чоло й поцілував у вії… (3: 12).
Лірична героїня не відділяє свою сутність від дому як прихистку власної душі; у
деяких контекстах навіть ототожнює себе з ним. Приклади: Мій дім дивився вглиб. Він
прозрівав мене в собі (3: 12); Дім, як пирій, розрісся у мені, багряне русло крові загативши (3: 13); Який то жах! Який нелюдський біль, коли свій дім од себе оддираєш, як бинт
кривавий, що присох до рани (3: 14).
Вибудований поетичною уявою авторки дім постає всеохопним світом, у якому переплітаються гарні й сумні спогади, зникає відчуття реального часу й конкретного місця,
проглядається спроба доторкнутися до вічності. Розмиті межі реального й фантастичного підтверджуються контекстом: Як добре, що в моєму домі є стільки симпатичних
див! (3: 78). Складається враження, що цей дім може вмістити всіх охочих, і разом із тим
кожен зуміє побути наодинці: І там буде дім гостинний. Зовсім, як твій. Під каштаном (3:
118); То був просторий дім. Він бубонів про дивний смак пустельницького труду (3: 12).
Авторка утверджує вічність такого дому – гостинного, просторого, щасливого й радісного: Але довіку буде – твій дім, і осінь, і ласкаве чудо концерту для дощу і цвіркуна (3: 69);
Хай буде завжди повна чаша і в нашім домі, і в домі вашім, і у чужому домі теж (3: 398);
Прокинутися з повним домом щастя! (3: с. 23). Роздумовуючи над образом власного
дому, І. Жиленко згадує і добре, і погане, що супроводжувало її на життєвому шляху:
Весела мушля, викинута морем на берег тишини, –
мій дім звучить, відлунюючи щастячко, і горе,
і сойки крик, і світлий шум дощів (3: 82).
На цю особливість творчого стилю поетеси – поєднанні як позитивно, так і негативно маркованих образів, що наповнюють її дім, – указує М. Жулинський: «Цей дім – її
уява і прихисток, творча доля і натхнення, місце зустрічей і прощань; це її рай і її пекло,
це будні і свята, це її рабство і її воля… – місце мудрого самозречення і наповнення душі
смутком, вічного звучання тихої молитви і глибочезної тиші, розтинання аж до останньої
тайни, якою є Бог…духовний собор, у якому звучать Гендель, Бах, Вівальді та править
чудо і примха», – зазначає Микола Жулинський [6: 8-9].
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Незважаючи на наявні у поетичних збірках негативно марковані контексти, які пояснюють словообраз ДІМ, усе ж поетеса створює світлий образ дому, до того ж, заручається підтримкою потойбічних сил. Так, лірична героїня згадує й про янгола, і про домовичка: Без запрошення у дім мій залетів добрий янгол, весь в росі і мерехтінні, сам рожевий,
а очиська – золоті (3: 76); Запрошу у дім домовичка (у комоді є шухляда вільна) (3: 434).
Аналізуючи твори поетеси, Д. Дроздовський зазначає: «Поетичний світ І. Жиленко – це
спроба втекти від дійсності у вимір трансцендентальний, але на маргінесі залишається місце
для трагічного й земного» [1: 13]. На фантастичності авторового дому наголошував і М. Жулинський: «Поетичний світ Ірини Жиленко твориться за принципом інакшості, іншості, несхожості зі світом реальним, але її уявний світ спровокований дійсністю, яку поетеса змінює
завдяки образному виповіданню себе, точніше, завдяки вивільненню себе уявою, мрією,
фантазією з реального буття-існування і «поселенню» в художнє буття. У тому, іншому, інакшому світі – світі художньої реальності – вона вільна, ніким і нічим не скута – ні ідеологією,
ні соціальним замовленням, ні жодним каноном, формою чи стилем» [6: 10].
У мовотворчості Ірини Жиленко переважають поетичні контексти, у яких центральним є образ дому, із позитивною семантикою, наприклад:
Таке неждане благовіщення
Збувається у домі цім (4: 17).
Негативно марковані контексті протиставляються внутрішньому світові ліричної героїні:
Я встаю. Зітхаю ніжно. В дім іду.
Там, де клопіт чуха голову руду.
… Тарілки немиті, діти, як мара (4: 11).
У цілому ж авторка вибудовує світлий образ дому, характерними семами в значеннєвій структурі якого є «гостинність», «затишок», «прихисток», «спокій», «таємничість».
Семантичне поле досліджуваного словообразу надзвичайно широке й багатогранне – від
людської оселі до космічного простору. І такий дім – для всіх:
Нехай ночує в домі тім
Літак, що збився із путі,
Поет, що небом заблукав,
Увесь у птицях і зірках,
Червона кулька, хмареня
І немовля нового дня (3: 6).
Отже, стрижневий образ мовностилістичної тканини художніх творів Ірини Жиленко постає тією ключовою ланкою, навколо якої об’єднуються всі інші образи. Дотичними
до аналізованого є й інші образи, які утворюють синонімічний ряд (хата, оселя, будинок,
квартира), структурні ланцюжки й гнізда (домик, будинок, будиночок, хатка, квартирка),
семантичні поля (через гіпоніми вікно, паркет, підлога, шибка тощо). Ґрунтовний аналіз
цього мовного матеріалу може бути об’єктом подальших наукових досліджень.
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«ДОМ» В ПОЭЗИИ ИРИНЫ ЖИЛЕНКО
В статье исследуется словесный образ ДОМ – центральный в поэзии Ирины Жиленко: определяются стилистические особенности его функционирования в текстовых
структурах; анализируются минимальные языковые контексты, которые раскрывают
глубинную семантику этого ключевого образа в идиолекте украинской поэтессы.
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STYLISTIC AND FUNCTIONAL ASPECT OF THE IMAGE-WORD «HOME» IN
POETIC WRITING OF IRYNA ZHYLENKO
The present article deals with the image-word «home» that turns out as the central point
of poetic writing by Iryna Zhylenko: it defines the stylistic features of this image-word usage in
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the text structures; examines the minimum linguistic contexts that discover the deep semantics
of this key image in the idiolect of the Ukrainian poetess.
Key words: image-word, idiolect, language thinking, stylistic aspect, functional load.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЕРБАЛЬНЫХ И НЕВЕРБАЛЬНЫХ СРЕДСТВ
КОММУНИКАЦИИ В СТРУКТУРЕ РЕЧЕВОГО АКТА
(НА ПРИМЕРЕ КОММУНИКАТИВНОЙ СИТУАЦИИ «ОБЪЯСНЕНИЕ
В ЛЮБВИ»)
В статье на примере конкретной коммуникативной ситуации представлен анализ
устного общения как взаимодействие нескольких семиотических кодов, которыми люди
пользуются одновременно, главным из которых является естественный язык. Общение
людей рассматривается как сложный процесс взаимодействия личностей в конкретном временном и пространственном измерении.
Ключевые слова: коммуникативная ситуация, речевая тактика, социальная роль коммуниканта, вербальные средства коммуникации, невербальные средства коммуникации.
Коммуникативная ситуация (далее КС) «объяснение в любви» относится к речевым
ситуациям, регулирующим межличностные отношения. Межличностное общение выступает необходимым условием бытия людей, без которого невозможно полноценное
формирование личности. Данный вид общения предполагает такое взаимодействие
людей, при котором они познают друг друга, вступают в те или иные взаимоотношения, раскрывая друг перед другом свои эмоциональные миры, выявляя существенные
личностные характеристики. Такое самораскрытие и проникновение во внутренний
мир партнера по коммуникации возможно только в плоскости интимно-личностного
общения, к которому относится и коммуникация людей, испытывающих друг к другу
любовное чувство. Любовь к другому человеку выступает как «первейшая острейшая
потребность человека» и является тем зеркалом, в котором проявляется подлинная сущность человека [4;374]. Процесс коммуникации между влюбленными в исследуемой КС
предполагает искреннее, доверительное общение, детерминируемое не только снаружи
(целью, условиями, ситуацией, стереотипами), но и изнутри (индивидуальностью, настроением, отношением к партнеру). Перцептивная сторона такого типа межличностного общения включает свои механизмы восприятия, понимания другого, а также восприятия и представления себя. Социальное восприятие в этом виде общения реализуется за
счет таких механизмов как эмпатия, идентификация [2;191].
КС «объяснение в любви» предполагает выражение самых сокровенных и глубинных чувств человека и вследствие этого является ситуацией сильного эмоционального
© Кушнир Н.А., 2017
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напряжения. Достижение поставленной цели в данном случае связано с преодолением
внутренних препятствий (чувства страха, неуверенности в себе или ответных чувствах
собеседника), что требует от инициатора объяснения в любви волевого усилия – психического напряжения, мобилизующего все внутренние силы человека. Основным механизмом воздействия на коммуниканта в КС «объяснение в любви» является внушение
(суггестия) – самый эффективный из всех возможных механизмов. Но важно также и то,
что это не просто внушение, а обоюдное внушение, так как оба партнера доверяют друг
другу, поэтому результатом данной коммуникации является взаимное, совместное изменение обоих. Воздействие на партнера по коммуникации на уровне вербального кода
общения осуществляется за счет использования в речи так называемых речевых тактик – определенных стереотипов (моделей) речевого поведения, выработанных обществом и национальной культурой: «Я тебя люблю!» // «Мы должны быть вместе!».// «Я
буду заботиться о тебе» // «Мы единое целое» // «Мы близкие люди» // «Я сделаю тебя
счастливой (-вым)!» // «Ты – самое важное в моей жизни» // «Все, что было до тебя – не
любовь» и др. [1].
На вербальном уровне общения особенности выбора языковых средств для реализации коммуникативно-прагматической установки в рамках перечисленных речевых
тактик включают в себя две тенденции. С одной стороны, это высокая стереотипность
речи коммуникантов, с другой,– яркая экспрессивность и образность. Своеобразие речевой коммуникации в КС «объяснение в любви» состоит в том, что трафаретность и
шаблонизация сочетается в ней с отчетливо выраженной установкой на творчество и
нестандартность. Весь спектр выразительных языковых средств, используемых коммуникантами (эмоционально-оценочная лексика, контекстуальные и лексические синонимы, сравнительные обороты, метафоры и т.д.), формирует экспрессивный контекст,
с помощью которого осуществляется передача эмоциональной оценки и субъективного
мнения говорящего. Анализ вербального среза диалогов позволяет отметить следующий
факт: чем выше степень эмоционального переживания (чувства) говорящего, тем ярче
эмоциональный тон высказывания, тем больше средств выразительности подключается
коммуникантами к оформлению содержания высказывания, что объясняется стремлением инициатора коммуникации выразить переполняющие душу эмоции, внушить их
собеседнику, вызвать ответное чувство.
Высокая степень эмоциональных переживаний участников коммуникации формирует главную особенность речевого общения в данной ситуации – эмоциональную напряженность, которая предопределяет своеобразие протекания процесса коммуникации.
Эмоциональная напряженность оказывает дезорганизующее воздействие на речевую деятельность коммуникантов, вызывая формально-структурные нарушения прежде всего
на синтаксическом уровне: прерванная речь, большое количество пауз нерешительности
и незавершенных предложений, семантически нерелевантные повторы, «аграмматическое» синтаксирование и т.д.
Однако процесс общения не исчерпывается вербальным кодом общения, важную
роль в нем играют невербальные средства передачи информации, в состав которых входят мимика, жесты, позы, интонации, дистанция общения. Структура рассматриваемых
коммуникативных актов представляет собой результат взаимодействия вербальных и невербальных средств коммуникации, причем паралингвистические средства часто несут
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гораздо большую нагрузку в передаче психологического содержания общения, так как
именно в «языке тела» эксплицируются скрытые для внешнего наблюдения психологические состояния коммуникантов, эмоции, отношения, свойства личности и т.д. Лицо человека, его жесты, мимика, общий стиль экспрессивного поведения, походка, привычные
позы и их изменение во время разговора, пространственная ориентация по отношению
к партнерам, а также различные сочетания этих факторов – все это имеет определенное
социально-перцептивное содержание и несет информацию о его внутренних состояниях
и характеристиках [3;29].
Невербальные средства коммуникации, используемые общающимися в КС «объяснение в любви», выполняют две основные функции:
1) эксплицируют любовное чувство коммуникантов;
2) выражают эмоции и переживания, которые сопровождают речевые акты объяснений в любви.
По отношению к речи невербальный код общения выполняет также функции уточнения, изменения, усиливает эмоциональную насыщенность сказанного, создает образ
партнера по общению, нейтрализует состояние сильного душевного волнения.
Анализ материала показывает, что наибольшую семиотическую значимость для
рассматриваемого типа дискурса имеют такесические жесты (обнять собеседника, поцеловать, прижать к себе собеседника и др.), которые выполняют функцию указателя
статусно-ролевых отношений, сигнализируют о степени близости общающихся, а иногда выполняют функцию замещения вербально организованного признания в любви.
Жесты-прикосновения не только позволяют передать информацию о сильных чувствах
одного собеседника по отношению к другому, но и снимают душевное напряжение, сопровождающее КС «объяснение в любви».
Особая роль среди элементов невербального поведения отводится мимике, которая
передает внутреннее состояние коммуникантов. Выражение глаз, мимические маски часто отражают социальную роль говорящего. Мимика Ребенка демонстрирует его подчиненное и неуверенное положение в речевом акте (отчаянное лицо, робкий, умоляющий
взгляд, слезы в глазах и т.д.), в то время, как мимические маски Родителя и Взрослого
демонстрируют лидирующую и уверенную позицию коммуникантов (открытый взгляд,
задумчивое лицо, усмешка и т.д.).
В КС «объяснение в любви» голосовое и интонационное оформление сообщения является достаточно сильным инструментом воздействия на коммуниканта. С помощью
различных голосовых оттенков говорящий выражает самые разные чувства и отношения – нежность и ласку, сострадание и покорность, восторг или отчаяние. Для исследуемой речевой ситуации характерна резкая смена тембра – переход от нормального
звучания речи к шепоту или крику, повышение/понижение основного тона, снижение
громкости. Тихий, робкий, волнующийся голос говорит о робости и нерешительности
коммуниканта и принадлежит социальной роли Ребенка. Напротив, твердый, уверенный
и спокойный голос является принадлежностью роли Взрослого и Родителя.
Поведение русской языковой личности в КС «объяснение в любви» характеризуется отбором таких языковых и неязыковых средств общения, которые позволяют
переключить межличностную коммуникацию с любимым человеком на совершенно
новый уровень – в плоскость особой полной человеческой близости, в которой люди
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общаются не столько словами, сколько касаниями, дыханием, биением сердец на основе
полного взаимного раскрытия и принятия друг друга как двух самоценных и неповторимых личностей.
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ВЗАЄМОДІЯ ВЕРБАЛЬНИХ ТА НЕВЕРБАЛЬНИХ ЗАСОБІВ КОМУНІКАЦІЇ
В СТРУКТУРІ МОВЛЕННЄВОГО АКТУ
(НА ПРИКЛАДІ КОМУНІКАТИВНОЇ СИТУАЦІЇ «ОСВІДЧЕННЯ В КОХАННІ»)
У статті на прикладі конкретної комунікативної ситуації пропонується аналіз
усного спілкування як взаємодія декількох семіотичних кодів, якими люди користуються
одночасно, головним з яких є природна мова. Спілкування людей розглядається як складний процес взаємодії особистостей у конкретному часовому і просторовому вимірі.
Ключові слова: комунікативна ситуація, мовленнєва тактика, соціальна роль комуніканта, вербальні засоби комунікації, невербальні засоби комунікації.
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THE INTERACTION OF VERBAL AND NON-VERBAL MEANS OF
COMMUNICATION IN THE STRUCTURE OF THE SPEECH ACT
(THE COMMUNICATIVE SITUATION OF THE “DECLARATION OF LOVE”)
In the article on the example of a particular communicative situation the author presents
the analysis of oral communication as the interaction of multiple semiotic codes, that people
use at the same time. Communication is seen as a complex process of interaction between individuals in specific temporal and spatial dimension.
Key words: communicative situation, speech tactics, social role of communicant, verbal
means of communication, non-verbal means of communication.

24

УДК 811.161.1’1
Радчук О.В., канд. филол. наук, доцент
Харьковский национальный педагогический университет им. Г.С. Сковороды, Харьков
ПРЕДПОСЫЛКИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОЛОГИИ КУЛЬТУРНОГО
ТРАНСФЕРА В КОГНИТИВНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
В статье анализируются современные подходы в изучении языковых явлений: совмещение традиционных и инновационных методов исследования языковых понятий и
категорий. Автором рассматривается применение методологии культурного трансфера для выявления лингвоспецифического и идионационального своеобразия языковой
репрезентации понятия “отсутствие”.
Ключевые слова: когнитивная лингвистика, методология культурного трансфера,
понятие “отсутствие”.
В настоящий момент в когнитивной лингвистике существует большое количество
методов исследования языковых явлений. Методы часто представлены как варианты и
применяются параллельно. Однако такое их использование не всегда является целесообразным, а иногда и совсем несовместимым. Поскольку не все методы применимы к
анализу различных языковых явлений и рассматривают достаточно узкий аспект определенных понятий и категорий, описывающих фрагменты языковой действительности,
в силу своей ограниченности они не позволяют представить всю целостность языковой
системы. Например, исследования концептов с помощью концептуального анализа имеет множество разновидностей. Описания доменов, фреймов, прототипов не всегда являются корректными, а сам термин концепт не имеет единого определения.
Традиционная лингвистика, используя методики этимологического, компонентного
или семного анализа, рассматривает историческое формирование значения и формы слова, а также парадигматические и синтагматические связи лексем в современной языковой системе. Когнитивная лингвистика не отказывается от традиционного толкования
семантики и грамматической формы слов, но, применяя методики концептуального
анализа, интерпретации или другие дискурсивные процедуры, исследует формирование
ментальных понятий и их языковых и речевых репрезентаций.
Появившиеся в последнее время статьи (например, статья Н.С. Кудрявцевой “Методология когнитивных исследований: перспективы эмпирического подхода” [5]) и монографии (например, монография “Методы когнитивного анализа семантики слова: компьютерно-корпусный подход” [8]) о новых когнитивных подходах в изучении языка как
феномена, исследовании языка в его когнитивной функции и дискурсивном проявлении
открывают новые аспекты задекларированной проблемы современного языкознания и
свидетельствуют об ее актуальности.
Цель статьи – показать связь традиционной методологии с инновационными методами исследования языковых понятий; представить методологию культурного трансфера для выявления языкового и ментального своеобразия понятия “отсутствие” в концептуальной системе русского языка.
© Радчук О.В., 2017
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Методологический консерватизм, характерный для лингвистики конца XX–начала XXI
веков, был нарушен сменой парадигм лингвистических исследований. Одним из базовых
оснований, повлиявшим на дальнейшее развитие когнитивной науки, является интенсивное
развитие психологических школ и их концепций (в частности, гештальт-психологии, генетической психологии Ж. Пиаже и культурно-исторической психологии Л.С. Выготского).
Лингвист-когнитолог В.В. Глебкин, взяв за основу постулат психологического учения Л.С. Выготского о том, что “слово, его значение охватывает целый комплекс вещей,
которые у нас никак не обозначаются одним словом», а «значение носит не предметный,
а ситуативный характер», оно субъективно, а поэтому «неустойчиво, изменчиво, зависит
от конкретной ситуации” [3:68], создал социокультурную теорию лексических комплексов (СТЛК). Данная теория не охватывает всю лексико-семантическую систему языка, а
предлагает инструментарий и очерчивает каркас исследования слов и понятий. В рамках
СТЛК им были описаны комплексы ОТКРЫТЬ, КАМЕНЬ, ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ. Так называемые комплексы рассмотрены в разных аспектах: синхронном и диахроническом.
На синхронном срезе представлена экспликация в традиционных словарях и повседневном языке, структура комплексов описана в виде кластеров с базовыми схемами и основными языковыми конструкциями. Исторический подход, по мнению В.В. Глебкина,
необходимо применять наряду с синхронным, поскольку “привлечение диахронной составляющей дает возможность более выпукло очертить роль социокультурных факторов
в формировании комплекса и в эволюции его структуры” [3: 250].
Несмотря на то, что В.В. Глебкин критически анализирует термины концепт, концептосфера, языковая картина мира и отказывается от их использования, модели описания
лексических комплексов напоминают репрезентацию концептов хотя бы тем, что имеют
ядерные и периферийные зоны. Однако анализ концептуального содержания комплексов
на социокультурной основе, связанной с повседневной практикой носителей языка, и
психологические основания системного, всеобъемлющего понимания абстрактных понятий, имеющих конкретные языковые реализации, на наш взгляд, является важным для
когнитивных исследований.
Современные психологические исследования языковых явлений имеют глубокие
корни. Именно поэтому мы обращаемся к истокам психологического обоснования рассмотрения формирования абстрактных понятий и их дальнейшей вербализации. Одним
из первых в языкознании XIX века описал когнитивные механизмы создания понятий
А.А. Потебня. Особый интерес для нашего исследования представляет работа “Мысль и
язык” [10] и, в частности, введенное ученым научное понимание апперцепции.
Неоспоримой заслугой А.А. Потебни является то, что ученый переосмыслил уже
существующее понимание психологического процесса апперцепции и привлек его для
толкования процессов в создании новых номинаций. Языковед, понимая роль языка в
познании нового, включении новых объектов в уже имеющуюся у человека систему
представлений, объяснил психологические основы образования новых номинаций с
помощью апперцепции. Мы считаем, что идеи об апперцепции А.А. Потебни, опирающиеся на принцип экспланаторности, являются основополагающими для современной
когнитивной лингвистики.
Учение А.А. Потебни о взаимозависимых процессах развития языка и мышления,
о внутренней форме слова, о постепенном формировании абстрактных понятий из
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номинаций первоначально единого языка-основы у народов общей ментальности приводит к осознанию расхождений даже в генетически связанных языках.
Идея изучения языковых взаимодействий, выдвинутая А.А. Потебней, получила
творческое развитие в работах языковедов следующих поколений. “И, как подчеркивал
А.А. Потебня, – писал И.К. Белодед в работе «Плодотворные пути языкового взаимодействия (на материале русского и украинского языков)», действенность и смысл языковых контактов заключаются не в количестве заимствований из языка в язык, а в тех
процессах творческого возбуждения, творческой активности и силы, которые возникают
в собственных средствах языков в результате этих контактов” [2: 121].Таким образом,
не только лексическое, но и культурное взаимодействие и взаимообогащение является
импульсом для дальнейшего развития отдельного языка.
Мы отдаем приоритеты методологическому подходу, сочетающему методы исследования любого аспекта языка с познавательными процессами человека. Архитектуру
языка в когнитивной перспективе и ретроспективе можно представить с помощью парадигмы межъязыковых отношений, содержащих ключ к пониманию языковых структур.
Поскольку на современном этапе развития лингвистики не существует строгих методологических рамок, оформляющих аналитические процедуры, мы рассматриваем взаимодействие и взаимовлияние языков как один из инструментов объяснения когнитивных
процессов.
Также мы разделяем точку зрения тех языковедов-когнитологов, которые не игнорируют, а, наоборот, привлекают все возможные методики анализа языка человека, что
находит разные проявления в дискурсивной практике. Считаем, что современная методология – это конвергенция традиционных и новейших методов познания человеческого
языка как феномена.
Неслучайно Ф.С. Бацевич, разрабатывая философско-методологические основы современного языкознания, предлагает исследователям обратиться к такому методологическому ориентиру как феноменология, которая относится к общенаучному философскому
методу познания сущности всех объектов мира и может прояснить содержание вещей,
событий, предметов, законов природы. По утверждению ученого, “такое познание и пояснение возможно только при условии редукции всего, что “наложилось” на мировоззрение человека, живущего в обществе: суждений, штампов и стереотипов восприятия,
оценок, предубеждений и тому подобное. Процедуры феноменологической редукции
невозможны без обращения к языку. Это объясняется тем, что первичной реальностью
для феноменолога является “жизненный мир”, представленный в психических интенциональных актах и в языке. Декларируемое феноменологией движение к идеальной
объективности невозможно без языка, поскольку именно в ней опыт человека теряет
субъективные черты, становится доступным для всех” (Перевод наш – О.Р.) [1: 36]. Так,
на самом деле, способ мышления, образ мыслей, совокупность когнитивных навыков и
духовных ценностей, которые принадлежат славянским народам, отражается в их языках, но славян объединяет не только язык, но и общая ментальность, мировосприятие.
Новые подходы в исследовании языковых единиц мотивированы влиянием когнитивных процессов человека на язык, созданный человеком, который существует и
функционирует только потому, что нужен социуму. Современная методология предполагает обращение к социокультурным основаниям когнитивных процессов. Предлагая
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теоретическую модель семантического описания, выполненного в рамках культурноисторического подхода, языковед В.В. Глебкин замечает, что восприятие языка как социокультурного явления невозможно без корреляции лингвистики с такими науками, как
культурология и социология [3: 316]. Изучение взаимодействия языков как в социокультурном, так и бытовом смысле сегодня является методологическим основанием в исследованиях языковых явлений.
Современное обновление мировоззренческого сознания гуманитариев повлияло не
только на смену парадигм в лингвистике, но и на расширение методологических границ
когнитивных исследований. Обоснование философами и феноменологами того, что “любой элемент жизненного мира человека может быть исследованным только в соответствии с законами знаковых образований” (Перевод наш – О.Р.) [7: 292], к которым в первую очередь относится язык, позволяет использовать новые методологические стратегии
в целях создания парадигматической целостности и системного анализа когнитивных
понятий. Новый виток в спирали развития науки о языке не опровергает, что “источником таких исследований является философское осмысление роли языка в человеческой
культуре, которое было начато еще философами Древней Греции, в частности, Платоном
и Аристотелем. В значительной степени необработанным творением в области философии языка также являются работы средневековых философов, в частности, Фомы
Аквинского” (Перевод наш – О.Р.) [7: 293]. Положенная в основу гипотезы лингвистической относительности Э. Сепира и Б. Уорфа, взаимосвязь языка и культуры может
быть использована сегодня как значительный ресурс в пояснении проблем первичности
лингвальных или ментальных репрезентаций. При этом первичность нельзя выявить, не
затрагивая межкультурное и межязыковое взаимодействие, то есть происходящий при
этом культурный трансфер.
Лингвисты В.В. Фещенко, С.Ю. Бочавер, рассматривая различные трактовки термина культурный трансфер и определяя его значимость в современной теоретической
лингвистике, формулируют ряд положений, которые, на наш взгляд, являются фундаментальными и основополагающими в исследовании когнитивных понятий:
 “Трансфер мыслится как соположение глубинных структур различающихся языков и инструмент выявления меры отличия языков друг от друга” [6:12].
 “Именно ориентация на практику, на бытовые и заурядные ситуации делает для
исследователей межкультурной коммуникации явно недостаточным знание кода в его
сугубо лингвистическом понимании” [6:13].
 “Семиотика вышла из ситуации, где было необходимо изучать объекты попарно,
показав более наглядно, чем другие направления, континуальность знакового пространства” [6:16].
Рассмотрим, как можно применить методологию культурного трансфера для описания лингвоспецифических и идионациональных особенностей абстрактного понятия на
примере понятия “отсутствие”.
Действительно, для выявления лингвального и ментального своеобразия проявления
понятия “отсутствие” необходимо сравнение на синхронном срезе и в диахронии различных форм, отдельных лексем как в одном языке, так и в родственных языках. Имея
общую этимологию, восходящую к праславянскому или индоевропейскому праязыку, на
определенном историческом этапе начинают проявляться расхождения, возникающие
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под влиянием как собственно лингвальных, так и экстралингвистических факторов. Сохраняя ядерную сему в понятии “отсутствие”, языковые единицы настолько подвергаются изменениям, что только вскрытие глубинных структур позволяет понять современную
языковую репрезентацию понятия “отсутствие”.
Ситуативная материализация абстрактного понятия “отсутствие” может быть как вербальной, так и невербальной. Изначально люди использовали жесты для обозначения и
передачи данного понятия, что подтверждают современные исследования детской речи,
следующей ступенью стала вербализация и закрепление данного понятия за конкретными
лексемами и образными выражениями устного народного творчества, о чем свидетельствует богатый паремиологический фонд славянского этноса. Дальнейшее развитие данное понятие получает в дискурсе и приобретает пространственно-временные характеристики, обозначая отдельные фрагменты континуума. Ментальное представление понятия
“отсутствие” связано с социокультурными особенностями восприятия носителей русского
языка, в основе которого лежит конкретно-образное представление об окружающем мире.
Лингвальная экспликация особенностей репрезентации понятия “отсутствие” обнаруживается как на лексико-семантическом, так и грамматическом срезе языка.
В работах по языкознанию профессора отделения лингвистики университета Калифорнии Д. Дивьяк, посвященных вопросам исследования русских глаголов восприятия, уделено внимание тому, что “философов, лингвистов, психологов и когнитивистов
давно занимает способность человека понимать и представлять значения. Теории, объясняющие характер и содержание понятий, охватывают спектр от врожденных до эмпирических, от менталистских до телесных. Хотя в рамках эмпирических подходов к
содержанию понятий признается, что понятия состоят из информации, поступающей как
через тело и органы чувств, так и через язык, на передний план в исследованиях выходят
модальные, сенсомоторные переживания, а языковой опыт, который в когнитивистике
часто рассматривают как амодальный, оказывается на заднем плане” [4: 448-449].
В определении понятия и его составных частей мы поддерживаем и разделяем точку
зрения лингвиста Метьюз: “Понятия – составные части мышления – могут быть на самом общем уровне определены как ментальные структуры, соответствующие отдельной
сущности или классу сущностей, как конкретных, так и абстрактных [Matthews 2007]”.
(цит. по: [4: 449]). Д. Дивьяк комментируя определение Метьюз, развивает эту идею:
“Иначе говоря, понятия – это обобщение опыта, переживаний. Общепризнаны три источника информации при формировании понятий: непосредственный сенсомоторный
опыт (то, что переживаете вы сами), опосредованный сенсомоторный опыт (вы видите,
как его переживают другие), языковой опыт. Недавно Виггиокко и др. предложили свое
описание семантического представления, в котором, помимо сенсомоторной информации, выделяется также аффективный и языковой опыт [Vigkiocco et al. 2009]” [4: 449].
Методология культурного трансфера предусматривает изучение передачи опыта, накопленных знаний от поколения к поколению, закрепления в языке значимых абстрактных понятий с их конкретной реализацией в дискурсивной практике.
Идея разграничения внутрикультурного и межкультурного трансфера принадлежит
французским лингвистам [10: 62-64]. Внутрикультурный трансфер предполагает рассмотрение какой-либо культуры в ее внутренней динамике и гетерогенности, имеющих
проявление в различных дискурсах. В работах зарубежных исследователей концепция
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культурного трансфера опирается на следующие положения: “продуктивность изменений в рамках континуального культурного пространства; равенство взаимодействующих
сфер; приятие новых форм и не всегда заранее предсказуемых результатов взаимодействия. Эти идеи оказались настолько соответствующими духу времени и потребностям
современного общества, что фрагменты теории трансфера или некоторые ее термины
были продуктивно заимствованы самыми разными сферами человеческой деятельности” [6: 22].
Лингвокультурный трансфер представляется как синхронная и диахроническая передача информации в континууме, осуществляемая различными способами коммуникации. Одним из таких средств является язык, с помощью которого достигается понимание
как в конкретный исторический момент, так и передача информации последующим поколениям. “Функция передачи, будучи функцией языка и когнитивной системы, увековечивает “некую базовую идентичность”, общую для всех тех людей, кто использует
родной язык, и позволяющую потомкам почувствовать принадлежность к предкам, накапливая при этом коллективную память той или иной исторической группы”. [6: 28-29].
Язык и культура складываются в конкретном социуме, языковые знаки (вербальные и
невербальные) становятся носителями этнической значимости.
Теория культурного трансфера предполагает использование различных методик
для описания лингвосемиотических механизмов создания понятия “отсутствие”, предпосылок конструирования и трансферизации содержания данного понятия. Такое конструирование может быть осуществлено на основе изучения смысловых модификаций и
интерпретаций слов с ядерной семой ‘отсутствие’, анализа использования человеком
слов и жестов, выражающих понятие “отсутствие”, в различных ситуациях и сферах социокультурной деятельности. Закрепленность в идиоматических выражениях и различных типах дискурса также позволяет познать сущность исследуемого понятия.
Методология культурного трансфера приоткрывает новые аспекты различных интерпретаций языковой репрезентации понятия “отсутствие”. Язык, являясь эмпирической
базой, имеющей вербальную и невербальную материализацию, позволяет на основе анализа вкраплений, интерференций, гибридизаций, трансформаций смыслов, применить
методологию культурного трансфера. Рассмотрение различных векторов культурного
трансфера понятия “отсутствие” даст возможность наиболее полно, адекватно и системно описать его языковую представленность в дискурсивной выраженности.
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ПЕРЕДУМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ КУЛЬТУРНОГО
ТРАНСФЕРУ В КОГНІТИВНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
У статті аналізуються сучасні підходи у вивченні мовних явищ: поєднання традиційних та інноваційних методів дослідження мовних понять і категорій. Автором
розглядається застосування методології культурного трансферу для виявлення лінгвоспецифічної та ідіонаціональної своєрідності мовної репрезентації поняття “відсутність”.
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PREREQUISITES FOR APPLYING CULTURAL TRANSFER METHODOLOGY
TO COGNITIVE RESEARCH
The article analyses some modern approaches to studying linguistic phenomena: combining traditional and innovative methods of research of language categories and notions.
The author considers applying cultural transfer methodology to reveal linguospecific and idionational characteristics of verbal representation of the notion of “absence”.
Key words: cognitive linguistics, cultural transfer methodology, the notion of “absence”.
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ОБРАЗИ ПРИРОДИ У ПОЕЗІЯХ Л. КОСТЕНКО ТА А. СПРЫНЧАН
У статті подається порівняльний аналіз особливостей використання образів
природи у поетичних творах Л. Костенко та А. Спрынчан. Автором дослідження характеризуються особливості використання образів рослинного та тваринного світу
поетесами. Також у статті визначається специфіка перетворення природи у поетичних творах авторок на загальний концепт.
Ключові слова: концепт, образи, символи, генетична пам’ять, постіндустріальний
світ, постмодернізм.
Зв’язок людини з природою, митця (поета) з природою є хай не ключовим, проте
важливим питанням для художньої літератури, мабуть, від часу її появи, виділення в
окрему, самобутню галузь. Цю тему, мабуть, не обійшла жодна з національних літератур.
Зокрема, на кожному етапі розвитку української літератури, коли змінювалися погляди
та орієнтири, мистецькі вподобання та стильові домінанти, до цього питання поверталися тим або іншим чином. У художніх творах людина і протистояла природі, і залежала від
природи, і шукала в природі порятунку та розради, і сама намагалася природу врятувати.
У двадцятому столітті стосунки людини та природи стали більш гострими та більш камерними водночас. Не останню роль у цьому зіграли швидкий розвиток великих міст, індустріалізація країни – і, як наслідок, екологічні проблеми, які багато в чому зруйнували
звичний ландшафт та природне середовище, Чорнобильська трагедія, що значно змінила
обличчя країни та людство загалом.
Постмодернізм та його філософсько-естетичні відгалуження, які почали поступово
просотуватися до української та інших слов’янських літератур та стверджуватися там з
кінця двадцятого століття, стаючи модними та актуальними, широко використовуваними
письменниками та запитуваними читачами, на проблему стосунків людини та природи
практично не звертали уваги, хіба що трактували їх у нігілістичному плані або апокаліптичному спрямуванні. Проте у східнослов’янських літературах, які історично виявилися
надзвичайно близькими до традицій реалістичної поетики, залишилися вельми потужними звички звертатися до природи як універсальної метафори, найнадійнішого прихистку, найкращого друга й розрадника.
Такими поетесами (серед багатьох інших), які у своїй творчості активно використовували тему стосунків людини та природи, є Л.Костенко та А.Спрынчан. До того ж для
обох мисткінь природа виступає не тільки загальним тлом або конкретним топосом; вона
є своєрідною праматір’ю та праматерією, що забезпечує зв’язок поколінь та реалізацію
генетичної пам’яті, символом змін та незмінності тощо.
Актуальність даного дослідження зумовлена тим, що зв’язки між українською та
білоруською літературами, хоча й є доволі значними, зважаючи на історичну та географічну близькість, недостатньо частотно потрапляють до кола зацікавлень дослідників,
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рідко стають предметом аналізу. Окремо необхідно зазначити, що і Л.Костенко для української літератури, і А.Спрынчан для білоруської, хоч і належать до різних письменницьких поколінь, виступають такими авторами, що у своїй творчості поєднують традиції
та експеримент, одночасно намагаючись вибудувати ланцюжок національних цінностей,
зокрема, базуючись на образах та концептах природи.
Мета статті – порівняти особливості використання образів природи у поетичних
творах Л.Костенко та А.Спрынчан.
Завдання статті:
– проаналізувати рослинний світ з позицій використання образів рослин-концептів;
– охарактеризувати тваринний світ в аспекті використання образів тварин-концептів;
– окреслити природу як загальний концепт, як один зі способів фіксації генетичної
пам’яті, яку отримує людина у спадок від попередніх поколінь.
Рослинний світ у поезіях А.Спрынчан та Л.Костенко представлений такими образами: дуба, груші, яблуні, каштана, берези, лілеї, айстр.
Як відомо, у слов’янському фольклорі дуб виступає праобразом світового дерева,
святині, вічного життя та посмертної слави, мужності, терпіння [2, с. 82].
У поезії А.Спрынчан такий фольклорний образ набуває специфічного забарвлення,
одночасно зберігаючи своє провідне смислове навантаження. Так, у творах письменниці образ дуба отримує внутрішню дихотомію, використовується у поєднанні з образом
жолудя як його духовного та матеріального продовження. Дуб для поетеси є статичним
та безсмертним, натомість жолудь стає символом скороминущого життя, мінливого та
реального: «Жолуд падае клічнікам,// кліча яго зямля// да жыцця» [3, с. 38]. Одночасно у
поезії А.Спрынчан жолудь приречений на вічність, оскільки у природі рух відбувається
циклічно, від життя до смерті, а від смерті знову до життя: «…І ўспомніць, як падаў, // і
помніть аб смерці, // і яе пережыць… І помніть ужо // аб жыцці…» [3, с. 38]. А скороминущість людського життя співвідноситься з вічним існуванням циклічно замкненого світу природи: «Дажыць бы, // калі цень ад яго [дуба – І.Ю.] // стане большы, чым мой» [3,
с. 38]. Також жолудь та дуб символізують вічність, яка триває довше за людську пам’ять:
«…Пад дубам камень, // … На ім ні слова, // толькі жалуды», [3, с. 6]. Так, дуб у поетеси
виступає запорукою хай не вічного життя, проте приналежності до природи, її одвічної
циклічності: «… Не страшна паміраць, // там, де жывуць // дуби і камені» [3, с. 6].
Українська поетеса Ліна Костенко також використовує образ дуба у своїй поезії. У
творах письменниці дуб втілює силу та мужність: «Є вірші – квіти. // Вірші – дуби» [1,
с. 146]. З іншого боку, дуб виступає як господар лісу, його серце та душа: «Старі дуби,
спасибі вам за осінь, за відлітання радості і птиць» [1, с. 346]. А ліс є окремим топосом
та образом у поезії Л.Костенко.
У слов’янському фольклорі груша трактується як символ та покровитель дівчини [2,
с. 87].
Для поезії А.Спрынчан груша виступає як складова частина дитинства, як елемент
пам’яті, як свідок, як інша рівна істота, як хранитель: «Паміраюць грушы, // старыя…//
Паміраюць // сведкі майго дзяцінства… // І неўзабаве сама не паверу, // што дзяцінства
было» [3, с. 26]. Фактично дерево «олюднюється», отримуючи притаманні людини почуття та етапи життя. Одночасно воно витупає як носій генетичної пам’яті, пам’яті роду
загалом та конкретної людини.
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У Ліни Костенко трактування образу груші схоже. Хронос груші – це минуле. У
творах української поетеси груша також стає живою та уособленою. Груша як жива
істота отримує статус середній між старшою подругою або старшим членом родини
(мамою-бабусею). Як старший, дерево виступає хранителем пам’яті про події минулого: «У груші був тоненький голосочок, // вона в дитинство кликала мене» [1, с. 42].
Проте одночасно ця прив’язаність до минулого робить грушу уразливою для часу,
підвладною старінню та смерті: «Я чую смутку пальці крижані. // Розрісся цвинтар.
Груша постаріла» [1, с. 67], а також і самотності: «І хата, й тин, і груша серед двору,
// і кияшиння чорне де-не-де, // все згадує себе в свою найкращу пору. // І стежка, по
якій вже тільки сніг іде...» [1, с. 42]. Проте груша виступає образом амбівалентним: її
тимчасовість, смертність одночасно обертаються на тим, щр саме груша стає носієм
пам’яті: «Може, це біль наш, а може, вина, // може, бальзам на занедбані душі – //
спогад криниці і спогад вікна, // спогад стежини і дикої груші...» [1, с. 15]. А смерть
груші стає кінцем часу як для персонажа, так і для окремого циклу життя, навіть епохи: «Ярину вб’ють. Наталка вийде заміж, // Катруся десь в Ельзасі пропаде. // І мати
вмруть, і батька вже не стане. // І хата буде інша на горі. // Верба усохне, і спиляють
грушу. // Зелене море зроблять із Дніпра» [1, с. 398].
Яблуні у поезіях Л.Костенко виступають або як «сестра», заміна (аналог) груші у
прив’язаності до подій минулого, дитинства, носія пам’яті: «Ще півники цвіли. Ще яблуня родила» [1, с. 68], або уособленням самої героїні, її альтер его: «Всі ми – яблуні, облиті купоросом» [1, с. 213]. Також яблуні можуть виступати заміною людей: «Людей нема,
а яблуні цвітуть» [1, с. 245].
Каштани у творах А.Спрынчан виступають як топонімічна ознака: «Калі квітнеюць каштаны, // імкнецца у Сафію Кіеўскую» [3, с. 23]. Топосом є каштани і у творах
Л.Костенко: «І там, де тіні простерті // каштанів і лип вікових, – // по місту блукають
мертві, // які ще люблять живих» [1, с. 251]. Як співмешканці, сусіди: «…І на моє високе
підвіконня // каштани білі квіти подають...» [1, с. 136].
Берези у фольклорі символізують жіночий початок, дівчину до весілля, матір [2,
с. 84]. У трактуванні цього образу обидві поетеси відходять від фольклорної традиції.
Для А.Спрынчан берези символізують творчість, творчий початок, ту частину героїні, яка має знищитися, згоріти, аби з’явилася поезія: «У агні // белае з чорным. // Не, не
паленне бярозавае. // Вершы мае» [3, с. 72].
У Л.Костенко образ берези доволі полісемантичний. З одного боку, берези виступають у ролі alter ego героїні, як краща її частина: «Ох, як її там ждуть, аж руки заломили //
Тонесенькі сестрички із племені беріз!» [1, с. 402]. З іншого боку, берези відіграють роль
святині, місця чистого: «Біліють храми беріз. // То мудра і древня держава – // вкарбований профілем ліс // в черленого сонця кружала» [1, с. 124]. Також образ берези набуває
додаткових конотацій, стаючи символом справжності: «Тут сосни сонові, берези березові, // і люди людяні тут» [1, с. 412].
Л.Костенко у своїх поезіях підходить до формування двох узагальнених дихотомічних образів: лісу та саду. Вони частково протистоять один одному як штучна та жива
природа, як оброблене, приручене та дике. Одночасно вони мають велику кількість схожих рис: вони підтримують ліричну героїню, дають їй пораду та розраду, прихисток у
складні часи, сподівання на краще.
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Активно використовуються обома поетесами, й українською, й білоруською, образи
квітів.
Так, А.Спрынчан доволі часто згадує у своїх творах айстри. У циклі «Верши ад А.»
білоруською поетесою вибудовується цілий образний ряд: осінь – кохання – айстри. Для
східних слов’ян айстри – перехідні квіти, які окреслюють перехід від літа до осені, від
тепла до холоду, від життя до смерті.
Айстри виступають способом ворожіння та корелятором почуттів: «Осінь варожыць
// на сініх астрах…// кахае, не кахае…» [3, с. 58]. Одночасно ці ж квіти стають втіленням, прихистком любові: «У сініх астрах//хаваецца ваша каханне» [3, с. 58]. І паралельно
айстри перетворюються на своєрідну сакральну жертву, яку доводиться зробити заради
почуттів: «Наступаю на кветкі,// ідучы да цябе» [3, с. 60] (вірш «Сінія астры неба»).
Також контекстуально айстри в поезії А.Спрынчан отримують інфернальний підтекст. Зокрема, вони виступають як символ та як альтернатива, заміна вічності: «І астры
сінія // нам замянялі ночы// і дні кароткія // бясконцае зімы» [3, с.61]. До того ж саме
айстри стають тим провідником, який поєднує світ живих та мертвих: «…Падае восень//
у сінія астры… // ценем ад выраю» [3, с. 59], «…Да ценю // ад выраю // дадаю // свій
цень» [3, с. 59].
Дихотомічним до айстр виступає образ лілій, які у поезії А.Спрынчан означають
щасливе, розділене кохання, райський топос перших, світлих почуттів: «…У краіну
лілеяў» [3, с. 23].
Айстри як асоціація до нещасливого кохання, як символ нерозділених почуттів використовується і в поезії Л.Костенко: «Двори стоять у хуртовині айстр. // Яка рожева й синя
хуртовина! // Але чому я думаю про Вас? // Я Вас давно забути вже повинна» [1, с. 324].
У поетичних творах А.Спрынчан та Л.Костенко також широко використовуються образи тварин та птахів.
А.Спрынчан оригінально обігрує загальновідомий образ фольклорної жабки-царівни. З одного боку, у традиційному образі жабки-царівни виступає сама закохана героїня: «Калі я кажу, // што з’яўляюся // жабкай, // усе пачынаюць// сцвярджаць, // што я –
царэўна» [3, с. 23]. З іншого боку, на жабку перетворюється і почуття кохання: «Жаба-каханне // імгненна заглынула мяне // сваім язиком// а потым кінула // ў балота // сямейнаго
жыцця» [3, с. 23].
У поезії Л.Костенко образ жаби також є багатоплановими. З одного боку, у поезії авторки жаба виступає казковим персонажем, який показує навколишній світ як магічний,
сповнений звичайного дива: «На яблуні сиділа Жар-птиця. // Під вікном у нас на травичці // жабка, мишка і півник жили в рукавичці» [1, с. 350]. З іншого боку, жаби додають
автентичності та традиційності: «Зелений став жабами жебонів. // Стрибали сизі коники
у гречку. // І жовтими зіницями вогнів // світилося моє сліпе містечко. [1, с. 152].
Птахи окреслюють життя, «заземлюють» його, поміщаючи у момент «тут і зараз».
А.Спрынчан у своїй поезії використовує цілу низку образів птахів, створюючи, таким
чином, багатогранність особи своєї ліричної героїні та різноманітність її стосунків із
коханим чоловіком. Тут використовуються образи зозулі, жайворонка, лелеки. До фольклорних з них, у першу чергу, належать два. Це образ зозулі, який за народними уявленнями означає носія пророцтва та всезнання, дихотомії попередження про нещастя та
35

закликання щастя [2, с. 92]. А також образ ластівки, який втілює домовитість та сімейність, добрі вісті [2, с. 95-96].
А.Спрынчан у своїй поезії образ зозулі трактує відповідно до фольклору: «…Зязюляй// накуваю табе гадоў» [3, с. 15]. Проте образ ластівки відрізняється у трактуванні.
Так, наприклад, закохана героїня готова щодо коханого виконувати захисні функції: «…
Ластаўкай буду лятаць над зямлёй – // папярэджуваць няшчасці» [3, с. 15]. В іншому
вірші ластівка-рятівниця в особі ліричної героїні намагається полегшити життя матері:
«Ніхто цябе не разумее, мама… // А ты ўсё клічаш // ластаўкай мяне…// І я лятаю нізко
над зямлёю, // каб дождж пайшоў // і змыў тваю знямогу» [3, с. 37]. Паралельно та сама
героїня-ластівка перебирає на себе і функції «просвіщати» людей, повертати їм відчуття
істини: «І я лятаю нізко над зямлёю,// … каб разуменне да людей прыйшло…» [3, с. 37].
Ця героїня-ластівка вже керується співчуттям до людства загалом: «Я ластаўка, // паклікана болем…» [3, с. 37].
Також у поезії А.Спрынчан згадується образ жайворонка – як того, хто показує небо,
висоту: «Жаўруком заспіваю – // убачиш неба» [3, с. 15]. Нетиповим є і трактування образа лелеки, який не виступає оберегом родинного затишку, добробуту та сімейного благополуччя, а, фактично, відіграє роль віддзеркалення життя, його уособлення: «…Белым
буслом і чорным // падзялю жыццё на палосы» [3, с. 15]. Кохання забирає зі звичного
середовища – вбиває, оскільки героїня перед цим порівнює (ідентифікує) себе із жабкою:
«А ты, як бусел, // пядхлопліваеш мяне…» [3, с. 23].
Цікавим є узагальнення щодо використання образів пташиного світу. Так, вийти за
межі реального, наявного в природі пташиного світу ліричній героїні не вдається: «Толькі птушкаю шчасця // стаць для цябе // не змагу» [3, с. 15]. Також щасливе кохання з
абстрактного поняття конкретизується, перетворюється на реальний топос поєднання
доль та почуттів, що відбивається у пташиному щасті, єднанні: «Там // дзе ми з табою //
сустрэліся,// птушкі звілі гніздо, // выкармілі пташенят// і навучылі іх лётаць…» [3, с. 21].
Пташиний світ замикається у створенні щастя та добра, яке робить людина, стає самодостатнім: «Пакарміце // маленькую // птушку – // сінічку. // І пасля // да вас прыляціць
// вяликая сіняя птушка – // сініца» [3, с. 68] (вірш «Шчасце»).
У поезіях Л.Костенко лелеки виступають у своїй традиційній ролі – як обереги роду
та запорука майбутнього: «…Летять космонавти на крилах лелек...» [1, с. 110]. Схожість
характерів та отриманих доль: «Ми з нею рівні, ми одного кореня, мабуть, один лелека
нас приніс» [1, с.]. У той же час нова епоха, для якої характерні наруга над природою та
забування історії, коріння, традицій, фактично робить людство безплідним, а лелек – позбавленими своїх функцій: «Летить лелека над Чорнобилем // нікому діток не несе [1, с.
400].
Одночасно у творах Л.Костенко лелеки є втіленням часу, його мінливості: «…І уже
прилетять не ті самі лелеки» [1, с. 392] та апокаліптичного завершення часу, оскільки
разом зі зникненням лелек зникнуть і люди: «Із Червоної книги вилітає лелека, // щоб
зробить над землею прощальний обліт» [1, с. 545].
Близьким до образу лелеки у поезії Л.Костенко є образ журавля, який також виступає
символом життя, справжності та доцільності: «Фанерні журавлі не полетять у вирій» [1,
с. 338].
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МІЖМОВНА СИМЕТРІЯ І АСИМЕТРІЯ СЕМАНТИКИ
ЕКОНОМІЧНИХ ТЕРМІНІВ
(НА МАТЕРІАЛІ АНГЛІЙСЬКОЇ, УКРАЇНСЬКОЇ ТА РОСІЙСЬКОЇ МОВ)
У статті здійснюється аналіз семантики англійських, українських та російських
економічних термінів. При цьому зіставляються дефініції досліджуваних одиниць,
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що дозволяє встановити загальні та диференційні елементи семантики відповідних
термінів. Дана процедура дає можливість виявити особливості прояву термінами
порівнюваних мовних систем таких характеристик, як ступінь термінологічності,
референційної самодостатності і окресленості лексичного значення.
Ключові слова: семантичні характеристики, семантична структура,
термінологічність, референційна самодостатність, семантична окресленість.
Актуальність теми дослідження зумовлена необхідністю подальшого розвитку теорії
зіставного термінознавства, що в перспективі сприятиме вирішенню питань зіставної
лексикографії та когнітивної лінгвістики.
У даній статті у зіставному аспекті розглядаються семантичні характеристики
англійських, українських та російських економічних однослівних термінів та встановлюються тенденції щодо вияву таких категорій, як референційна самодостатність та
термінологічність.
Порушуючи питання міжмовної симетрії i асиметрії в економічній термінології, слід
вказати на високий ступінь симетрії між семантикою наукового терміна i відображуваним
ним поняттям. У цьому зв’язку висловлюється думка про тотожність наукового поняття
та закріпленим за ним мовним знаком [8: 29], хоча, очевидно, доцільніше вести мову
про максимальну наближеність термінологічної семантики до відображуваного поняття.
На відміну від побутових понять, які в межах окремих мовних систем виявляють
чимало специфічних рис, наукові поняття відзначаються універсальністю [4: 866] та
інтернаціональністю свого змісту, тому вони зрозумілі всім фахівцям у певній галузі
знань. Як ми вважаємо, зазначена референційна особливість є позамовним чинником,
який підвищує симетрію семантики термінів у різних мовах. Проте, термінолексика
зберігає основні закономірності, притаманні загальновживаній лексиці. Завдяки цьому
в термінологічній семантиці поруч з елементами симетрії мають місце явища асиметрії.
Наявність диференційних рис у лексичній семантиці пов’язано з тим, що кожна мова по-своєму здійснює сегментацію дійсності та категоризацію відображуваних
референтів [11: 356]. Дане явище зумовлюється специфікою конкретної мови та особливостями світосприйняття представників відповідного мовного колективу, які виникають
унаслідок дії цілої низки чинників, включаючи соціально-культурні [10: 245; 13: 13].
Наявність численних явищ міжмовної асиметрії приводить деяких мовознавців до
думки про відсутність повної еквівалентності між семантикою елементів, що складають
різні мови та про можливість існування повної змістової відповідності в окремих мовах
на синтагматичному рівні [9: 55].
Семантична асиметрія у міжмовних еквівалентах може бути пов’язаною з різницею
у кількості їхніх значень, із відмінностями у семантичній чіткості й обсязі спільного
ЛСВ (лексико-семантичний варіант) i різним ступенем референційної самодостатності,
тобто здатністю лексичної одиниці асоціюватися з певним значенням поза контекстом.
При аналізі конвергентних i дивергентних явищ в англійській, українській та
російській економічній термінології необхідно зазначити, що внаслідок історичних причин українська та російська економічні науки запозичували i продовжують запозичувати
поняття, вироблені економічними школами Заходу. Це зумовило появу в українській та
російській мовах одиниць, які є повними або частковими транслітераціями іншомовних
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етимонів (первісних одиниць, котрі слугують джерелом запозичення), зокрема
англійських, або їх семантичних кальок. Для прикладу наведемо низку еквівалентних
опозицій, утворених за допомогою повного або часткового транслітерування: diversification – диверсифікація - диверсификация, revalorization – ревалоризація – ревалоризация,
revaluation – ревальвація – ревальвация, devaluation – девальвація – девальвация, monopsony – монопсонія – монопсония, microeconomics – мікроекономіка – микроэкономика,
transfer – трансфер – трансфер.
Найвищий ступінь симетрії семантики етимона i його транслітерації спостерігається
в тих випадках, коли перший у межах мови-джерела є однозначною одиницею. До
даної категорії можна віднести такі опозиції наведених вище одиниць, як monopsony –
монопсонія – монопсония, microeconomics – мікроекономіка - микроэкономика, revalorization – ревалоризація – ревалоризация.
Якщо ми розглянемо такі опозиції, як diversification – диверсифікація – диверсификация, transfer – трансфер – трансфер та devaluation – девальвація – девальвация, то
побачимо, що семантичні відношення між їхніми членами характеризуються наявністю
як елементів семантичної симетрії, так i елементів асиметрії.
Як правило, при запозиченні одиниці в мову-реципієнт переноситься одне або
декілька значень, релевантних для відповідної сфери вжитку. На наш погляд, поняттєвоінформаційне поле певної сфери комунікації i термiносфери конкретної мови є своєрідним
фільтром, який при запозиченні одиниці пропускає функціонально релевантні значення. Можливим подальшим процесом є утворення нових значень при функціонуванні
запозиченої одиниці у новому мовному середовищі.
Існування спільного термінологічного значення в подібних парах є елементом
семантичної симетрії. У опозиції diversification – диверсифікація - диверсификация семантична спільність базується на значеннях, що актуалізуються в економічній сфері і
співвідносяться з такими процесами, як розширення номенклатури виробництва і асортименту послуг та товарів у торгівлі, урізноманітнення бізнесових і виробничих операцій
та сфер діяльності, а також розподілу інвестицій та інших ресурсів між декількома напрямками діяльності компанії [7; 3; 5]. Крім перелічених термінологічних значень, які
перейшли в українську та російську мови, етимон diversification має розмите за своєю
семантикою загальновживане значення “урізноманітнення, розширення”, представлене дефініцією “the act of diversifying” [7]. Наявність первинного нетермiнологiчного
значення та існування вихідного дієслова diversify роблять цю одиницю більш умотивованою i менш референцiйно самодостатньою, що знижує термінологічність i семантичну окресленість її економічних значень порівняно з аналогічними значеннями
в транслітерації, які позбавлені подібної умотивованості i референційної розмитості.
Чужорiдність зовнішньої форми одиниці для української та російської мов i відсутність
первинного значення роблять її семантику окресленою i термінологічно детермінованою.
Таким чином, наявність в етимоні більшої кількості ЛСВ i згадані вище семантичні
відмінності є елементами семантичної асиметрії між етимоном i транслітерацією.
У опозиції transfer – трансфер - трансфер семантична еквівалентність базується на
основі значень, які актуалізуються в економічній сфері і які конкретизуються в українських та російських тлумачних словниках, а саме: переказ іноземної валюти або золота
з однієї країни до іншої; перенесення банківських операцій з одного на інший рахунок;
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кошти, що передаються з державного бюджету до місцевих бюджетів або з місцевих бюджетів вищого рівня до бюджетів нижчого рівня у вигляді дотацій, субсидій та в інших
формах; передача права володіння цінними іменними паперами іншій особі, розпорядження банку видати вказаній особі зазначену суму грошей [3; 5].
Для повнішого уявлення про семантичну структуру зіставлюваних лексем наведемо
дефініції багатозначного іменника transfer: “transferring or being transferred; a means of
transferring”; “a thing or person that is transferred”; “a picture or design transferred or to be
transferred from one surface to another”; “a ticket, provided free or at a small extra charge,
entitling the bearer to change from one bus, train, or streetcar to another as specified” (амер);
“a place for transferring” (амер); “a form or document effecting a transfer, as from one post
or position to another” (амер); “a person who transfers or is transferred from one school, post,
position, etc. to another” (амер); “the transferring of a title, right, etc. from one person to
another”; “the document effecting this” [7]. Із зіставлення дефініцій ми бачимо, що значення українського і російського термінів “передача права володіння цінними іменними паперами іншій особі» певною мірою співвідносяться з ЛСВ « the transferring of a
title, right, etc. from one person to another; the document effecting this», що міститься у семантичній структурі англійського етимона. Водночас в англійських дефініціях відсутнє
дискретне подання значень, співвідносних з наведеними вище значеннями українських
і російських одиниць. Наприклад, в межах дефініцій «transferring or being transferred”та
“a means of transferring”, які демонструють дію, котра виражається вихідними дієсловом
transfer, можна виокремити низку значень, що позначають процеси, аналогічні тим, котрі
відображаються в наведених значеннях українського та російського іменників, а також
переказ грошових сум, переміщення та перечення предметів та осіб. Прикметно, що значення «переказ грошової суми» не переноситься в українську та російську транслітерації, і у відповідних мовах для його передачі вживаються власномовні словосполучення
типу переказ грошової суми та перевод денежной суммы. Водночас в українських і російських транслітерованих термінах утворилося значення, котрі виходять за межі економічної сфери, а саме такі, як перехід спортсменів за дотримання певних фінансових угод
з однієї команди в іншу [3], обмін населенням між державами на підставі міжнародної
угоди, автоматична зміна громадянства [3], перевезення туристів від вокзалу, аеропорту
до готелю, санаторію і навпаки [3], перенесення умінь (досвіду) з одного типу ситуацій
в іншій або знань із однієї галузі науки в іншу [2].
При розгляді семантичних відношень в опозиції devaluation – девальвація - девальвация слід зазначити, що одиниця девальвация була запозичена у російську мову з англійської або французької мови [1], після чого вона шляхом транслітерування проникла в
українську мову. Аналіз дефініцій англійського еквівалента показує що ця одиниця вживається в термінологічному i нетермiнологiчному значеннях «a decrease in the exchange
value of a currency against gold or other currencies, brought about by a government” [7] та «a
reduction in value, status, importance, etc” [7]. Аналогічне термінологічне значення та подібне нетермінологічне значення демонструється наступними дефініціями українського та
російського членів опозиції: «проваджене урядами в законодавчому порядку зменшення
золотого (срібного) вмісту грошової одиниці, а також зниження курсу паперових грошей
відносно золота (срібла) або іноземних валют»;. «зниження вартості національної валюти, що здійснюється центральним банком за системи фіксованого валютного курсу»;
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«зниження, втрата колишньої значимості, гідності, рівня чого-небудь; знецінення» [3];
«устанавливаемое законом понижение ценности валюты денежных знаков в известной
стране; уменьшение официального золотого содержания денежной единицы страны и
снижение ее курса по отношению к валютам других стран; обесценивание в плане нравственном» [2].
Відносно семантичної структури членів трьох останніх опозицій слід також зазначити, що українська одиниця трансфер та її російський відповідник, який є аналогічним за
зовнішньою формою і семантичною структурою, характеризуються найвищим ступенем
термінологічності. Це є наслідком збереження відповідними одиницями чужорідності
своєї зовнішньої форми, їхньої неповної асиміляції в українській та російській мовах, а
також їхньої виключної належності до термінологічної сфери. Що ж стосується англійського відповідника, то він виявляє термінологічний характер лише у певних контекстах,
оскільки він містить низку термінологічних і нетермінологічних значень, в основі яких
лежить сема «перенесення», що у кінцевому підсумку сприяє зниженню термінологічності. Щодо українських і російських одиниць в інших двох опозиціях, то чинником, що
знижує їхню термінологічність, є морфологічна асиміляція, що знаходить вияв у появі
дієслів диверсифікувати, диверсифицировать, девальвувати і девальвировать і утворенні мотиваційних зв’язків. Англійські іменники diversification і devaluation виявляють
семантичні властивості, подібні до лексеми transfer.
Умотивованість цієї одиниці i природність її зовнішньої форми для англійської мови
є чинниками, які знижують її термінологічність порівняно з російським відповідником.
У українському терміні девальвація та у його російському відповіднику цій тенденції
сприяють порушення моносемії одиниці i частковій втраті ними референційної самодостатності i семантичної окресленості.
Члени опозиції production – виробництво – производство містять декілька значень
із економічно-виробничої сфери, які перебувають у близьких семантичних зв’язках.
Найбільш термінологічним i концептуальним є значення, яке у словниках української
та російської мови подається як «процес, у перебігу якого люди, зв’язані між собою
певними виробничими відносинами, створюють матеріальні блага» [3] та «общественный процесс создания материальных благ, охватывающий как производительные силы
общества, так и производственные отношения людей» [5]. Словники англійської мови,
що використовуються у даному дослідженні, не виокремлюють подібне значення, у якому б підкреслювався суспільний характер виробництва і наявність певних виробничих
відносин [7; 12: 347]. Однак в англомовній полiтекономiчній науці іменник production
вживається для означення аналогічної категорії. Прикладом цього можуть слугувати такі
словосполучення, як mode of production, capitalist production, socialist production та інші.
У основі даного значення англійського i російського еквівалентів лежить семантичний
інваріант “виготовлення чого-небудь, створення чого-небудь”.
Англійське production може реалізовувати це значення у більш різноманітних контекстах порівняно з українським та російським еквівалентами. Якщо в українському та
російському термінах даний інваріант конкретизується тільки в значеннях “виготовлення промислової продукції” i “видобуток корисних копалин”, то в англійському іменнику
він може формувати такі значення, як “вирощування i збирання врожаю” (production of
crops) i “надання послуг” (production of services), тобто в даному випадку спостерігається
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тенденція до семантичного синкретизму. Дане значення демонструється дефініцією «the
creation or manufacture for sale of goods and services with exchange value” [7]. Іншим значенням, яке російська одиниця актуалізує в економічній сфері, є виробничо-промислова
сфера діяльності, що у тлумачному словнику подається як “работа по непосредственному изготовлению продукции” [5; 6]. Подібні ЛСВ в англійському production у ході
дослідження не були виявлені. Найбільш загальне значення англійського іменника, яке
виражається дефініцією “the act of producing”, співвідноситься з вихідним дієсловом
produce, яке значно ширше за семантикою порівняно з лексемами виробляти і призводить і означає створення будь-яких матеріальних і нематеріальних речей. Зазначене
значення дієслова produce, яке співвідносне із значенням іменника production, не є обмеженими економічною сферою. Словники української та російської мови реєструють у
відповідних іменниках значення “галузь промисловості” [3; 5; 6]. Словник англійської
мови Collins реєструє значення «кількість виробленої продукції або продукції, що
виробляється за допомогою дефініції «the amount produced” [7]. Українська та російська
одиниці актуалізують це значення здебільшого в економічному контексті, наприклад:
“збільшувати виробництво”, “увеличивать производство”.
Окрім цього, асиметрія в англійській і російській одиницях спостерігається на рівні
значень, які виявляють здатність виходити за межі економічної сфери: production – “any
work created as a result of literary of artistic effort; the organization and presentation of a film,
play, opera, etc”; “the artistic direction of a play” (брит.); «the supervision of the arrangement, recording, and mixing of a record; the overall sound quality or character of a recording” [7]; производство – “совершение, выполнение чего-либо»; «ход, течение судебного
дела» [6]. Дефініції російської одиниці відображають значення, належні до юридичної i
адміністративної сфер термінологічного вжитку. У дефініціях українського відповідника
ми взагалі не знаходимо значення, котрі виходять за межі економічної сфери.
Наведені дефініції ілюструють більшу семантичну розмитість i меншу референцiйну
самодостатність англійської одиниці. Як бачимо, російський іменник відзначається
більшою вираженістю як економічний термін, позаяк його значення, що актуалізуються
за межами економічної сфери, є менш уживаними порівняно з ЛСВ економічного характеру. Значення “хід судової справи” рідко актуалізуються у нефахових сферах
комунікації. Іменник production виявляє високу активність як у термінологічному, так
i в нетермінологічному вжитку, i його значення виявляють здатність до досить легкого функціонально-стилістичного взаємопроникнення. Щодо українського відповідника,
то він актуалізує значення лише економічного характеру, що робить його найбільш
термінологічною одиницею порівняно з англійською та російськими одиницями.
Підсумовуючи результати проведеного дослідження, можна зробити висновок про
те, що для англійських економічних однослівних термінів характерною є тенденція
до семантичної розмитості, меншої референційної самодостатності та, відповідно, до
нижчого ступеня термінологічності. Українські та російські одиниці, котрі належать до
аналогічного розряду лексичних утворень, виявляють тенденції протилежного характеру.
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МЕЖЪЯЗЫКОВАЯ СИММЕТРИЯ И АСИММЕТРИЯ В СЕМАНТИКЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО,
УКРАИНСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ)
В статье осуществляется анализ семантики английских, украинских и русских экономических терминов. В ходе исследования сопоставляются дефиниции исследуемых
единиц, что позволяет установить общие и дифференциальные элементы семантики
соответствующих терминов. Данная процедура дает возможность выявить особенности проявления терминами сравниваемых языковых систем таких характеристик, как
степень терминологичности, референциальной самодостаточности и очерченности
лексического значения.
Ключевые слова: семантические характеристики, семантическая структура, терминологичность, референциальная самодостаточность, семантическая очерченность.
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INTERLINGUAL SYMMETRY AND ASYMMETRY
IN THE SEMANTICS OF ECONOMIC TERMS
(BASED ON ENGLISH, UKRAINIAN AND RUSSIAN LANGUAGES)
The article analyses the semantics of English, Ukrainian and Russian economic terms.
The research involves the juxtaposition of definitions of items under research, this allowing the
establishment of both common and distinct features in their meanings. This procedure makes it
possible to identify the patterns as regards such qualities as termness, referential self-sufficiency and distinctness of the lexical meaning.
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СУЧАСНЕ УКРАЇНСЬКЕ ТЕРМІНОЗНАВСТВО:
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК
У статті здійснено спробу проаналізувати становлення та розвиток сучасного
українського термінознавства. Розглянуто теоретичну та практичну специфіку термінознавчої науки, наукові погляди вчених на терміносистему, терміни різного фахового
спрямування у сучасній українській мові. Проаналізовано практичне значення термінів у
фахових текстах. Автор також стверджує, що на текстовій основі краще засвоюються терміни, їх походження, структурні та словотворчі особливості.
Ключові слова: термінознавство, термінологія, термін, структура, походження,
теоретичне спрямування, практична специфіка, сфера використання.
Постановка проблеми. На сучасному етапі українська мова професійного спілкування привертає увагу багатьох науковців. Не стала винятком й історія становлення
українського термінознавства, аналіз термінів, їх структура, походження, способи творення, функціонально-стилістична специфіка. Дедалі актуальними є питання: перспективи розвитку української термінології, походження та структурні особливості термінології гуманітарної, економічно-правової, природничої та фінансової сфер й інформаційних технологій; специфіка вживання термінів у текстах.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Інтегральне дослідження української
термінології було висвітлено у працях В. Іващенко, І. Клименко, Л. Кравець, З. Мацюк,
Л. Мацько, О. Медведь, Л. Рогач, Н. Станкевич, С.Шевчук та інших, які у своїх роботах частково аналізували загальнонаукові, вузькоспеціальні та міжгалузеві терміни, їх
© Мироненко О.В., 2017
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компонентну структуру, синхронічні та діахронічні аспекти поповнення наукової термінології тощо.
Мета статті. Головною метою цієї статті є характеристика становлення та розвитку
термінознавства, специфіка його теоретичного спрямування та практичної обумовленості.
Виклад основного матеріалу. Слід зазначити, що у сучасних наукових джерелах
термінознавство розглядають як «розділ лексикології, який вивчає терміни різних галузей знань» [1: 1444]. Терміни виникають у професійній сфері і виконують конкретну
стилістичну функцію. Під терміном у науковому просторі розуміють «слово або словосполучення, що виражає чітко окреслене поняття певної галузі науки, культури, техніки,
мистецтва, суспільно-політичного життя» [3: 131].
Терміни у системі професійного мовлення вживаються разом із загальновживаною
лексикою.
С. Шевчук виділяє такі основні ознаки терміна: «1) системність – кожний компонент
входить до певної терміносистеми, де має термінологічне значення; 2) наявність класифікаційної дефініції – тлумачення, що ґрунтується на ключовому понятті для певного
класу понять; 3) прагнення до однозначності (моносемічності) і конкретизації в межах
терміносистеми, точність семантики; 4) стилістична нейтральність – відсутність емоційно-експресивного забарвлення; 5) відповідність нормам літературної мови, що запобігає
появі професійних жаргонізмів; 6) інваріантність як відсутність варіантів і синонімів;
7) широка інформативність; 8) дериваційна здатність» [11: 199].
Л. Мацько та Л.Кравець стверджують, що терміни, з огляду на сферу їх вживання,
поділяються на загальнонаукові, міжгалузеві та вузькоспеціальні [4: 59].
До загальнонаукових належать терміни, що вживаються в усіх галузях знань, оскільки вони «позначають логіко-філософські категорії, що мають гносеологічну (пізнавальну) універсальність, та нові категорії і поняття, які виникли в наслідок інформатизації
науки і суспільства, інтеграційних процесів у різних галузях знань» [4: 59], наприклад:
функція, зіставлення, порівняння, діапазон, структура.
Міжгалузеві терміни – це «назви узагальнених, базових понять, спільних для певного комплексу наук або для більшості наук, які належать до цього комплексу» [4: 60], наприклад: автаркія – у філософії і економіці; агломерація – у техніці і біології; агнозія – у
філософії і медицині; колапс – медицина і астрономія; пігменти – у біології, хімії.
Вузькоспеціальні терміни характеризуються тим, що «позначають специфічні для
кожної галузі поняття, категорії» [4: 60], наприклад: іменник, дидактика, маркетинг, фонема, речення, процесор, бемоль, афект.
Огляд і аналіз наукових робіт дає змогу стверджувати, що сучасна терміносистема
української мови постійно збагачується і це пов’язано переважно з розвитком науковотехнічного прогресу, появою нових реалій.
У науковій розвідці О.Медведь «Українська граматична терміносистема (історія та
сучасний стан)» (2001) репрезентувано особливості розвитку української граматичної
термінології від першовитоків до сучасного періоду як окремої термінологічної системи;
виявлено провідні тенденції й чинники цього процесу, які зумовили вибір тих чи інших
термінів [5].
Ю. Рисіч у науковій праці «Становлення й розвиток терміносистеми художнього розпису в українській мові» (2003) розкрила специфічні риси терміносистеми художнього
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розпису як конкретно галузевої у складі української національної термінології шляхом
з’ясування лексико-семантичних, словотвірних, граматичних особливостей її структурної
організації, виявила спектр семантико-парадигматичних зв’язків між складниками терміносистеми та охарактеризувала функціонально-стилістичний потенціал термінів [10].
С. Овсейчик у своєму дисертаційному дослідженні «Формування української екологічної термінології» (2006) здійснила комплексне дослідження екологічної терміносистеми
української мови, виявила та проаналізувала особливості формування термінології [8].
Комплексний аналіз українській морфологічній термінології ХХ – початку ХХІ століть
було зроблено І. Ярошевич (2008), де розглянуто семантичні процеси, що супроводжують розвиток системи морфологічних термінів, виявлено закономірності взаємодії питомо
українських і запозичених термінів; простежено динаміку становлення морфологічної термінопідсистеми та виялено зміни кількісного і якісного характеру в її складі у зв’язку з розгортанням мовознавчих студій; з’ясовано вплив внутрішньолінгвальних і позалінгвальних
чинників на процес вироблення української морфологічної термінології [12].
У наковій роботі Н. Ляшук розкрито актуальні питання лексичної та концептуальної багатозначністі лінгвістичної термінології в українській мові (2014) [2].
Оскільки термінознавство поєднує у своїй структурі як теоретичне підґрунтя, так
і практичне спрямування, то уважаємо за доцільне звернути увагу на особливості засвоєння термінологічної системи. Для кращого опанування українською термінологією
у вищих навчальних закладах під час вивчення курсу «Українська мова (за професійним
спрямуванням)» бажано подати текст фахового спрямування, у якому будуть різні за походженням, структурою, способами творення терміни. Наприклад: текст мовознавчого
спрямування допомагає краще опанувати лінгвістичну термінологію: Класифікація фразеологізмів, запропонована академіком В. Виноградовим, набула найбільшого поширення.
За цією класифікацією виділяють три типи фразеологізмів – фразеологічні зрощення,
фразеологічні єдності і фразеологічні сполучення.
Фразеологічні зрощення – це такі семантично неподільні сполучення слів, цілісне
значення яких не пов’язане зі значенням тих слів, що входять до їх складу: дати гарбуза
(відмовити тому, хто сватається), собаку з’їсти (набувати досвіду), пекти раків (червоніти від сорому), тримати камінь за пазухою (затаїти образу), дивитися крізь пальці
(не помічати), танцювати під чиюсь дудку (підкорятися), нагріти руки (нажитися).
У більшості випадків фразеологічні зрощення дослівно іншими мовами не перекладаються, наприклад: укр. замилювати очі – рос. пускать пыль в глаза.
Фразеологічна єдність – це такі семантично неподільні фразеологізми, цілісне значення яких умотивоване значенням слів, що входять до їх складу: накивати п’ятами
(втікати), вітер в кишенях гуде (немає грошей), міняти шило на мило, крутити носом
(упиратися), не вішати голови (не втрачати надії).
Фразеологічне сполучення – це такі фразеологізми, складові частини яких мають
певну самостійність: одне з слів може бути замінене іншим: ставати (зіп’ятися) на
ноги (набиратися сил), чиста совість (чиста душа), відвести очі (відвести погляд)
(Шевчук С.В., Кабиш О.О., Клименко І.В.).
На наш погляд, термінологія фахової мови найкраще засвоюється на текстовій основі, де репрезентовані різні терміни за структурними моделями (однокомпонентні, двокомпонентні, трикомпонентні, багатокомпонентні), способом творення (морфологічним
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чи неморфологічним), походженням (власне українські чи запозичені) тощо. До того ж,
важливим є звернення на граматичну специфіку певного терміна. Досить часто виникають труднощі також під час перекладу термінів з російської на українську мову, де явище
білінгвізму має яскраво виражений характер. Отже, текст фахового спрямування допомагає найкраще опанувати терміни різних галузей знань.
Висновки і пропозиції. Проаналізувавши питання становлення та розвитку сучасного українського термінознавства можна зробити висновки, що терміносистема української мови постійно збагачується і це пов’язано переважно з науково-технічним прогресом та появою нових реалій. Загальнонаукова, міжгалузева та вузькоспеціальна термінологія активно досліджується багатьма науковцями. На нашу думку, термінологія фахового спрямування найкраще засвоюється на текстовій основі. Перспективою подальших
досліджень є порівняльний аналіз власне української та запозиченої термінології.
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СОВРЕМЕННОЕ УКРАИНСКОЕ ТЕРМИНОЗНАВСТВО:
СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
В статье предпринята попытка проанализировать становление и развитие современного украинского терминознавства. Рассмотрены теоретическая и практическая
специфика терминознавства, научные взгляды ученых на терминосистему, термины
разного профессионального направления в современном украинском языке. Проанализировано практическое значение терминов в текстах профессионального направления.
Автор также утверждает, что на текстовой основе лучше усваиваются термины, их
происхождение, структурные и словообразовательные особенности.
Ключевые слова: терминознавство, терминология, термин, структура, происхождение, теоретическая направленность, практическая специфика, сфера употребления.
Mironenko O.V., Ph.D. (Linguistics)
State university, Kherson, Kiev
CONTEMPORARY UKRAINIAN TERMINOLOGY: FORMATION
AND DEVELOPMENT
The article attempts to analyze the formation and development of modern Ukrainian terminology. The theoretical and practical specifics of terminology science, scientific views of
scientists on the terminology system, terms of various professional orientations in the modern
Ukrainian language are considered. The practical significance of the terms in the texts of the
professional direction is analyzed. The author also argues that on a textual basis, the terms,
their origin, structural and word-formation peculiarities are better assimilated.
Key words: terminology, term, structure, origin, theoretical direction, practical specificity,
use environment.
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ЛЕКСИКО-ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОЕЗІЙ КАТУЛЛА
Стаття присвячена дослідженню фразеологізмів та особливої лексики латинської
поетичної мови на матеріалі поезій римського поета І ст. до н.е. Катулла. Фразеологізми були класифіковані за типами на фразеологічні зрощення, фразеологічні єдності,
фразеологічні сполучення. Особливі лексичні одиниці, серед яких були виділені архаїзми,
неологізми, запозичення, вжиті у поезіях Катулла з певною метою. Лексико-фразеологічні одиниці виконують орнаментально-стилістичні функції та збагачують лексичний
склад латинської мови.
Ключові слова: фразеологізм, архаїзм, неологізм, запозичення.
Латинська мова, як і будь-яка інша, у своєму складі має значну кількість лексичних засобів і стійких словосполук – фразеологізмів, що передають неперевершену красу
мови та віковий досвід народу. Твори римського поета Катулла (87-54 рр. до н.е.) рясніють численними фразеологізмами та особливими лексемами, розгляд яких у поетичному
тексті надає можливість розкрити потенціал латинської мови та встановити особливість
їх функціонування та роль у поезіях Катулла. Незважаючи на наявність достатньої кількості досліджень у сфері фразеології та лексикології, актуальність статті пояснюється
відсутністю теоретичних досліджень лінгвістичного характеру, присвячених безпосередньо лексико-фразеологічним особливостям у творах Катулла.
Метою нашого дослідження є розглянути фразеологізми та особливі лексичні одиниці, притаманні поезіям Катулла. Реалізація поставленої мети передбачає вирішення
конкретних завдань: виділити у тексті фразеологічні одиниці та здійснити класифікацію, описати лексичні одиниці та особливості їх функціонування у поетичному тексті.
Об’єктом дослідження виступають латинські лексико-фразеологічні одиниці, зокрема,
фразеологізми, неологізми, архаїзми, запозичення.
Загальновідомо, що фразеологізм – це стійке сполучення слів, що “регулярно відтворюється, і, таким чином, протиставляється вільним сполученням слів, що створюються у
процесі мовлення.” [6; 233]. Крім стійких сполучень слів до фразеологізмів відносяться
також прислів’я та приказки, формули привітання, відомі авторські висловлювання –
афоризми, сентенції тощо. Особливість поетичних фразеологізмів полягає у здатності
створювати цілісну модель дійсності, а закладений у них смисл відтворює досвід народу
і передає інформацію, зрозумілу окремою людиною. Поетичний фразеологізм поєднує в
собі традиційний та індивідуально-авторський смисл [5; 313]. Вживання фразеологізму у
поетичному тексті передбачає тонке відчуття мови та її можливостей, метричного розміру, що в сукупності свідчить про майстерність автора. Через фраземи відображається світобачення і світосприйняття автора, складається його мовна картина світу, виявляється
індивідуальна своєрідність автора як мовної особистості та як суб’єкта культури [8; 315].
© Борбенчук І.М., 2017
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Головними ознаками фразеологізмів є цілісність значення, відтворюваність, стійкість, ідіоматичність. За структурно-семантичною класифікацією акад. В. В. Виноградова були виділені такі типи фразеологізмів [6; 234]:
– фразеологічні зрощення (цілісне значення фразеологізму не вмотивоване значенням його компонентів): 1) Quo nos decet citatis celerare tripudiis. “Куди нам швидко слід
поспішати в три ноги” (= в три нерівномірні такти з прискоком) [63. 26]; (у дужках
вказаний номер вірша та рядок) 2)…Nam tui Catulli / Plenus sacculus est aranearum. “Бо
у Катула кишеня повна павуків” (= пустота) [13. 8].
– фразеологічні єдності (мають значення, опосередковано вмотивоване значенням
компонентів): 1) Huic manat tristi conscius ore rubor. “Сором’язливий рум’янець залив у
неї сумне обличчя.” [65. 24]; 2) Quovis Sabinum pignore esse contendunt. “В тому, що ти
Сабінський, поб’ються об заклад.” [44. 4].
– фразеологічні сполучення (утворюються зв’язним значенням слів):
1) Tum Thetidis Рeleus incensus fertur amore. / Tum Thetis humanos non despexit hymenaeos. “Тут, кажуть, і Пелей загорівся коханням до Фетіди. Тут і Фетіда не відмовилася від людського шлюбу.” [64. 19-20]; 2) Quinti, si tibi vis oculos debere Catullum. “…
Квінтію, якщо ти хочеш поза очі зобов’язати Катула…” (= щоб він був вдячний) [82. 1].
Серед фразеологізмів поширене явище синонімії. Так, значення “поганої людини”
представлене синонімічним рядом: Num te leaena montibus Libystinis / Aut Scylla latrans
infima inguinum parte / tam mente dura procreavit ac taetra. “Чи ж тебе левиця у горах
Лівійських / Чи Сцилла, що гавкає черевом, породила таким жорстокосердим і страшним.” [60. 1-3]; Quaenam te genuit sola sub rupe leaena? “Яка левиця під пустельною
скелею тебе народила?”[64. 154]; значення “неприємний запах, сморід” реалізується
синонімічними фраземами: Quare…crudelem nasorum interfice pestem. “А тому…знищ
жахливу чуму для носів.” [69. 9], Si cui iure bono sacer alarum obstitit hircus… “Якщо у
когось по заслузі завівся під пахвами священний козел…” [71. 1].
Фразеологізми є не лише узагальненням вікового досвіду, моральних засад римлян,
а й відображенням міфологічних уявлень, спостережень і вірувань народу: 1) Hesperus
e nobis, aequales, abstulit unam. “Геспер одну із нас, дівчата, забрав” (тобто, вийшла
заміж) [62.32]; 2) Non…hesterno collum poterit circumdare filo. “Вчорашньою ниткою
не могла обмотати шию” (за повір’ям, після одруження шия жінки ставала повнішою)
[64. 377]; 3) Tempore quo primum vestis mihi tradita pura est. “В той час, як я вперше отримав білий одяг” (біла тога одягалася з 16 років) [68. 15].
Особливістю стилю Катулла є вживання властивої для поезії лексики, що виконує
певні орнаментально-стилістичні функції у тексті, як от архаїзми, неологізми, запозичення тощо.
Під архаїзмом розуміють мовну одиницю, що на даному етапі є застарілою, або
зовсім вийшла із загального вжитку. Започаткована римським поетом Квінтом Еннієм
традиція використовувати архаїзми в епічному творі [3; 8] була в повній мірі розвинена Катуллом. Його твори рясніють численними архаїзмами, що підкреслюють високий,
урочистий стиль поезій, а також надають їм певного історичного колориту. Так, архаїчними є форми, яких торкнулися певні фонетичні зміни, зокрема: 1) синкопа: oraclum
[64. 326] від oraculum, i n; saeclorum [64.22], saecli [14.23], saeclo [1.10] від saeculum,
i n; 2) рекомпозиція: ecfututa [6. 13] замість effututа; subripio [99.16] замість surripio.
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inmerentibus [54. 7] замість іmmerentibus; 3) спрощення: vilicae [61. 129] замість villicaе;
magus [90.1,3] замість magnus; typanum [63.8; 63.9] замість tympanum; 4) подвоєння: loquella [55. 20] замість loquela; pilleatis [37. 2] замість pileatіs; querellis [66. 18] замість
querelis; 5) аспірація: carta [36.1; 36. 20] від charta; pulcre [23. 5; 23. 8; 57. 1; 57. 10], pulcer [61.191; 79.1,3], pulcrior [61.84], pulcerrima [64.28; 68.105; 86; 68b; 86.5] від pulcher,
chra, chrum; incohatam [35. 13], incohata [35. 18] від inchoatus.
На противагу архаїзму, неологізм – це нове слово, словосполучення, фразеологічний
зворот, що з’являється у мові для позначення нових явищ дійсності, нових предметів чи
понять. Неологізми виникають двома шляхами – з допомогою словотворення та шляхом
запозичення [1; 770]. У поезіях Катулла були виявлені неологізми, утворені всіма способами: 1) основоскладанням, наприклад: форма buxifer [4. 13] утворена від вuxifer, fera,
ferum (buxus + fero) “порослий самшитом”; caprimulgus [22. 9] від caprimulgus, a, um
(capra + mulgeo) “пастух, який доїть кіз (козодой)”; coniferam [64. 106] від coniger, gera,
gerum (conus + gero) “той, що приносить шишки, тобто хвойний”; plumipedas [58b. 5]
від plumipes, pedis (pluma + pes) “з пір’ям на ногах, тобто окриленими ногами”, salaputium [53. 5] від salaputium i n (salax + putillus) “похітливий крихітка”; 2) суфіксацією: за
допомогою суфіксів -ul-, -ol-, -el- були утворені лексеми із зменшувально-пестливим значенням: femellas [55. 7]“дівчинка” від femina, ае f; lecticulo [57. 7]“постілька” від lectulus, і m; salillo [23. 19] “сільничка” від salinum; suaviolum [99] “поцілуночок” від suavium
i n; з допомогою суфікса -os- були утворені прикметники із значенням великої кількості,
як от araneoso [25. 3] від araneosus, a, um “повний павутиння” (aranea “павутиння”);
harundinosam [36. 13] від arundinosus, a, um “порослий очеретом” (arundo “очерет”);
cuniculosae [37. 18] від cuniculosus, a, um “переповнений кроликами” (cuniculus “кролик”); 3) префіксацією: illepidae [6. 2] від іllepidus “некрасивий”; inobservabilis [64.115]
від іnobservabilis “непомітний”, semiraso [59] від semirasus, a, um “напіввиголений”.
Стилю Катулла притаманне вживання численних запозичень з грецької мови, що
можна пояснити захопленням грецькими поетичними зразками, прагненням автора навмисне відтворити грецький колорит у творах, відносною бідністю латинського словника. Серед грецизмів у поезіях Катулла можна виділити такі тематичні групи:
Іменники: 1) етноніми: Aethiopis [66. 52] від Aethiops, opis m ефіоп; Chalybon [66.
48] від Chalybes, um (on) m халіби; Phryx [63. 22] від Phryx, ygis m фрігієць; 2) топоніми:
назви міст та містечок: Amathunta [36. 14] від Amathus, untis f Аматутн; Bithynia [10. 7]
від Bithynia, ae f Віфінія; назви країн та регіонів: Aegypti [66. 36] від Aegyptus, I f Єгипет;
Phrygia [63. 20] від Phrygia, ae f Фрігія; назви вітрів: Apheliotae [26. 3] від Apheliotes
ae f Апеліот, східний вітер; Boreae [26. 3] від Boreas, ae f Борей, північний вітер; 3)
власні імена людей, історичних чи міфологічних постатей: Attis [63. 1] від Attin, inis
m “Аттiс”; Oarion [66. 94] від Oarion, onis m “Оріон”; Othonis [54. 1] від Otho, onis n
“Отон; Thiae [66. 44] від Thia, ae f “Тія”; 4) побутова лексика: одяг: corollis [63, 64]
від corolla, ae f “віночок”; предмети ужитку: grabati [10. 22] від grabatus, і m “низьке
ліжко”; sacculum [13. 8] від sacculum, і m “мішeчок”; флора: ambrosia [99. 2; 99. 13] від
ambrоsia, ae f “амброзія”; elleboro [99. 14] від elleborum, i n „чемериця”; назви споруджень: palestra [63. 60] від palestra, ae f “палестра, гімнастична школа”.
Прикметники: 1) відпатронімні: Aeetеos [64. 3] від Aeetaeus (-eus), a, um “еетів”;
Lethaeo [65. 5] від Lethaeus, a, um “летейський”; Penelopeo [61. 223] від Penelopeus, a, um
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“пенелопин”; 2) відтопонімні: Assyrios, Assyrio[66. 12] від Assyrius, a, um “азійський”;
Amathusia [68. 51] від Amathusius, a, um “аматунський”; Cytorio [4. 11] від Cytorius, a, um
“кіторський”; 3) відіменні: aetherias [66. 55] від aetherius, a, um “ефірний, небесний”;
hyacinthinus [61. 89] від hyacinthinus, a, um “гіацинтовий”.
Окрім запозичень з грецької мови у Катулла зустрічається два запозичення з інших
мов: перське gaza [64. 46] “казна, багатство” та галльське ploxemum (-num) [97. 6] “кузов візка”.
В результаті аналізу лексико-фразеологічних одиниць, наявних у творах римського
поета Катулла нами були зроблені наступні висновки: 1) фразеологізми Катулла різняться за тематикою, мають закінчену думку; 2) явище фразеологічної синонімії ілюструє
широкі можливості латинської поетичної мови та здатність лексем до утворення нових
стійких сполучень, що набувають рис фразеологізмів; 3) фразеологізми Катулла є синтезом авторського світовідчуття з народними традиціями і звичаями; 4) такі лексичні одиниці, як архаїзми, неологізми, запозичення виконують у поезіях Катулла орнаментальностилістичні функції, надають творам рис високого стилю та історичного колориту.
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Статья посвящена исследованию фразеологизмов и особенной лексики поэтического языка на материале поэзий римского поэта I ст. до н. э. Катулла. Фразеологизмы
были квалифицированы по типам на фразеологические сращения, фразеологические
единства, фразеологические сочетания. Особенные лексические единицы, среди которых были выделены архаизмы, неологизмы, заимствования, использованы в поэзиях Катулла с определенной целью. Лексико-фразеологические единицы исполняют орнаментально-стилистические функции и обогащают лексический состав латинского языка.
Ключевые слова: фразеологизм, архаизм, неологизм, заимствование.
Borbenchuk I.N., lecturer
National technical university of Ukraine “Igor Sikorsky polytechnic institute”, Kyiv,
Ukraine
LEXICAL AND PHRASEOLOGICAL PECULIARITIES OF KATULL’S POEMS
The article is focused on the study of phraseological units and specific vocabulary of the
Latin poetic language represented in the poetry by the Roman poet of the 1st century BC, Catullus. The author classifies phraseological expressions under analysis into phraseological fusions, phraseological units, and phraseological collocations. Specific lexical units, including
color archaisms, neologisms, and borrowings are used in Catullus’ poetry with a definite aim.
The author comes to the conclusion that lexico-phraseological units perform the ornamental
stylistic function and enrich the lexicon of the Latin language.
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АЛЮЗІЯ ЯК ЗАСІБ АКТИВАЦІЇ ФОНОВИХ ЗНАНЬ ЧИТАЧА
Стаття присвячена дослідженню ролі алюзій в процесі активації фонових знань читача. Зокрема визначаються категорії фонових знань, потрібних для розуміння алюзій,
а також аналізується участь в даному процесі як автора, так і читача.
Ключові слова: алюзія, фонові знання, літературний дискурс, взаємодія автор-читач, алюзійні техніки.
В даній статті алюзія трактується не лише як головний прояв інтертекстуальності, але
також як одна з комунікативних стратегій у взаємодії автора і читача. Використовуючи
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певні алюзії , автор конструює свого читача. Іншими словами, автор намагається встановити відносини певного типу з читачем. Від читача вимагаються фонові знання різних
рівнів, щоб сприйняти авторські алюзії. Вілер називає цей вимір алюзії «reader – narrator
contract» [6]. В деяких визначеннях алюзії відкрито проголошується важливість спільних
знань у письменника та читача. Наприклад, у визначенні зі Принстонської енциклопедії
поезії та поетики [4: 9] стверджується, що техніка алюзії передбачає спільну поетичну
традицію поета і його аудиторії.
В цій розвідці спробуємо представити алюзійний процес з погляду обох сторін залучених до нього. Почнемо з письменників та їх ставлення до читачів за допомогою
використання різноманітних алюзій та алюзійних технік. Аналізуючи функціонування
алюзій в художній літературі, деякі вчені вказують на перехід від простого, відкритого
способу вживання алюзій до більш вишуканого та грайливого [6,5,1]. Проте наше коротке дослідження показує, що багато сучасних письменників все ще надає перевагу
поєднанню експериментів із алюзійними техніками та дружньому ставленню до читача.
Вони дають читачам натяки на авторів та джерела алюзій на різних рівнях дискурсу. Так
в передмові до своєї п’єси “Cahoot’s Macbeth”, Т. Стопард пояснює, що він посилається
на ситуацію в Чехословакії після 1968 року і на сценічну версію відомого твору
В. Шекспіра у постановці чеського драматурга Павла Когута.
У романі «The British Museum Is Falling Down» Д.Лодж дає своє пояснення в
післямові: «… Я добре усвідомлював,що широке вживання пародії та пастишу було
ризикованим прийомом. Зокрема, існувала небезпека спантеличити та дистанціювати
читача, який не розпізнає алюзій. Моєю метою було зробити оповідь та часті зміни в
її стилі повністю зрозумілими та задовольняючими для такого читача, одночасно пропонуючи для більш літературно обізнаного читача додаткові розваги у розпізнаванні
пародій.» [6: 170]
Отже письменник адресує свій роман категоріям читачів із різними фоновими знаннями.
В романі ‘Small World’ він розкриває джерела своїх алюзій переважно в тексті твору, а частково в авторській передмові до нього. В першому випадку це відбувається як
у мовленні персонажів, так і в авторській оповіді. Хотілося б проілюструвати вищенаведене твердження декількома прикладами з роману. Спочатку нижче подаємо коротку
цитату з авторської передмови:
«Більшість книжок, з яких я брав натяки, ідеї, натхнення, згадуються в тексті,
але я маю визнати, що заборгував перед двома, які я не згадав. Це ‘Inescapable Romance:
Studies in the Poetics of the Mode’ Патриції А. Паркер та ‘Airport International’ Брайана
Мойнахема .» [7].
Два інші приклади з тексту роману.
“Heavenly God!” Persse breathed, quoting again, this time from The Portrait of the Artist
as a Young Man. [7: 8]
“One of the pleasantest things in the world is going on a journey”, said Akbil Borak with
a smile,”But I prefer to go by myself.”
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“No, no!” Borak laughed, “I was quoting Bill Hazlitt. The essay ‘On going on a journey’.”
[7: 215]
В цьому романі Д.Лодж також звертається до читачів із різними фоновими знаннями. Від деяких з них автор вимагає наявності доволі спеціалізованих знань з літератури,
літературної критики та лінгвістики, від інших – лише загальних знань про літературу.
В п’єсах автори можуть використовувати сценічні ремарки для роз’яснення своїх
алюзій. Наприклад, Т. Стопард вдається до цієї техніки в своїй п’єсі «Розенкранц та
Гільденстерн Мертві»:
(… Claudius takes Ros’s elbow as he passes and is immediately deep in conversation: the
context is Shakespeare Act III, Scene I … )[8: 52]
(They disport themselves to accommodate the next piece of mime, which consists of the Player himself exhibiting an excitable anguish(choreographed, stylized)leading to an impassionate
scene with the Queen cf. the “The Closet Scene”, Shakespeare Act III, Scene iv) …[8: 59]
Інші письменники та поети пояснюють свої алюзії читачам у примітках та посиланнях. Наприклад, список посилань у творі Адена «Новорічний лист» довший , ніж сама
поема. Примітки Т.С. Еліот до поеми «Спустошена Земля» теж є доволі розлогими.
Отже беручи до уваги викладене вище, пропонуємо поділяти алюзії в залежності від
обсягу фонових знань, які вимагаються від читача на: а) такі, що потребують загальних,
б) національно/ культурно обмежених, с) дуже спеціалізованих фонових знань. Повністю
усвідомлюємо, що запропонована класифікація не є досконалою, і деякі алюзії не будуть
точно вписуватись в дані категорії. Для класифікації алюзій можуть бути обрані й інші
критерії.
На нашу думку, загальні фонові знання потрібні читачу, коли автор звертається до
Біблії, творів В. Шекспіра та інших класиків світової літератури або дитячих віршиків.
Проте, дитячі віршики, будучі добре відомі англомовним читачам з дитинства, можуть
бути менш відомі в інших країнах. Ось чому алюзії на них можуть також належати до
категорії б), вказаної вище.
Категорія б) включає переважно культурологічні посилання, тобто алюзії на
реалії з різних сфер того чи іншого суспільства. Хоча такі алюзії не були в фокусі даного дослідження , згадує про них тому, що деякі літературні алюзії можуть вважитися їх підгрупою. Наприклад, в романі «Lying Together» Д.М. Томас часто звертається
до реалій радянського суспільства різних історичних періодів. Він згадує радянських
лідерів, митців, письменників,літературні журнали. Популярні театральні вистави, вірші
Пушкіна та інших російських/ радянських поетів. Він використовує поняття «гласність»
та «психушка». Перше позначає політику відкритості та демократизації. Друге позначає
психіатричну лікарню, де колись тримали дисидентів. Слово «гласність» стало відомим
в усьому світі і включене до Оксфордського словника.
Алюзії в романі Дж. Джойса «Уліс» вимагають від читача значних загальних та
спеціалізованих фонових знань. Вони пов’язані із багатьма різними галузями людського
життя та досвіду, а саме літературою, мистецтвом, архітектурою, медициною, теологією
і т.п. Читачам потрібно багато знати про Дублін, його мешканців та ірландську культуру,
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щоб сприйняти та оцінити алюзії Джойса. Вони також мають бути обізнаними із низкою
напрямів античної і сучасної літератури, природничих наук та історії. Проте, автор дає
читачам певні натяки на свої задуми, створивши для них відому діаграму, яку надрукував
Стюарт Гілберт. Вона включає 18 епізодів роману, де з кожним асоціюється певний вид
мистецтва, колір, символ, техніка та орган тіла.
Ще одним автором, якому притаманний високо алюзійний стиль, є Езра Паунд.
Алюзії в більшості його творів вимагають від читача значних зусиль та неабияких фонових знань. Його Cantos є характерним прикладом в даному плані. Паунд використовує
для алюзій більше ніж 15 мов в цьому творі. Хоча багато критиків стверджує, що вказаний алюзійний твір вимагає дуже спеціалізованих знань від читачів, автор наполягає, що
його алюзії не надто важко сприймати. В одному з своїх листів він дає поради читачам і
визначає їх роль в алюзійному процесі.
«Пропускайте все, що ви не розумієте і продовжуйте читати. Аж поки це не
зустрінеться вам знову. Це дурниці, що іноземні мови все ускладнюють. Всі цитати
або одразу пояснюються завдяки повтору, або вони безперечно стосуються вже вказаних речей. Якщо читач не знає, хто такий слон, то слово є незрозумілим. Я визнаю,що
є декілька цитат грецькою, одна з них у вірші 39, які не можна зрозуміти без знання
грецької. Але якщо я зможу стимулювати читачів вивчити принаймні стільки грецької,
вони будуть безсумнівно сповнені тривкої вдячності. А якщо ні, то що поганого? Я не
можу приховати той факт, що грецька мова існувала.» [2: 17]
Таким чином Паунд стверджує, що він виконує свою частину угоди з читачами і
надає їм інформацію, яка, на його думку, є необхідною і достатньою для сприйняття
алюзій. Він також заохочує читачів брати активну участь в цьому процесі, надаючи їм
свободу дійти самим до певної інтерпретації його творів.
М. Монтгомері та його колеги визначають три етапи у процесі сприйняття алюзії
читачем:
1. Перший етап включає розпізнавання того, що була вжита алюзія;
2. Другий етап пов’язаний із походженням алюзії, тобто виявленням її джерела;
3. Третій етап передбачає більш глибоку взаємодію читача із текстом –
джерелом та порівняльний аналіз двох текстів, щоб зрозуміти функцію
алюзії та всі
її імплікації. [3: 161]
Як показує наше дослідження, письменники намагаються полегшити процес сприйняття алюзій надаючи своїм читачам експліцитні або імпліцитні натяки на його першому
та другому етапах Допомагаючи читачеві на цих етапах, автор заохочує його перейти до
третього етапу, який є важливим для сприйняття алюзій в літературному дискурсі.
Отже алюзія дозволяє в стислій та експресивній формі активізувати фонові знання читача. Оскільки спільні фонові знання є важливим елементом алюзійного процесу,
алюзію можна розглядати як один із засобів непрямого звертання на рівні спілкування
письменника з читачем в літературному дискурсі.
1.
2.
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АЛЛЮЗИЯ КАК СРЕДСТВО АКТИВАЦИИ ФОНОВЫХ ЗНАНИЙ ЧИТАТЕЛЯ
Статья посвящена исследованию роли аллюзии в процессе активации фоновых знаний читателя. В частности, определяются категории фоновых знаний, необходимых
для понимания аллюзий, а также анализируется участие в данном процессе как автора,
так и читателя.
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ALLUSION AS A MEANS OF ACTIVATION THE READER’S
BACKGROUND KNOWLEDGE
The paper is devoted to the research of allusion role in the process of activation the
reader’s background knowledge. The categories of the background knowledge necessary for
allusion comprehension are defined and the participation of both writers and readers in this
process is analyzed.
Key words: allusion, background knowledge, literary discourse, writer-reader interaction, allusive techniques.
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МОРАЛЬНІ ПОЧУТТЯ ЯК ОБ’ЄКТ
ІНТЕРДИСЦИПЛІНАРНОГО ВИВЧЕННЯ
У статті йдеться про залучення філософських, психологічних, етичних, культурологічних знань до лінгвістичного опису моральних почуттів. Досліджуються дві полярні
пари емоцій: співчуття / злорадство та емпатична радість / заздрість.
Ключові слова: інтердисциплінарне вивчення, моральні почуття, полярні пари емоцій, етична та гедоністична оцінки.
З другої половини ХХ століття все помітнішою стає тенденція до інтеграції гуманітарних знань. У центрі лінгвістичної уваги опиняється людина «з усіма її психічними
“складниками” і станами, формами соціального існування та культурної діяльності» [1:
3–4]. Особливої актуальності у мовознавстві набуває дослідження вербалізації емоційного світу людини, яке неможливо уявити без міждисциплінарного синтезу лінгвістичних, психологічних, філософських, етичних, культурологічних та інших знань.
Серед безлічі емоцій людини виділяють групу так званих етичних, або моральних, почуттів1. За своїм соціальним змістом вони являють собою суб’єктивне ставлення людини до інших людей, до самої себе, до окремих явищ суспільного життя, до
суспільства в цілому [2: 386]. Ще їх називають соціальними емоціями. Г.М. Бреслав
пише, що ключовими моментами соціальних емоційних явищ є взаємини з іншими
людьми та порівняльна оцінка себе (і своїх дій) у соціальному контексті з точки зору
інших людей (та їх дій) або тих цінностей, які розподіляються (чи можуть розподілятися) іншими [3: 295]. Польський психолог В. Вітвіцький називав ці емоційні стани
гетеропатичними (emocje heteropatyczne) і зазначав, що за допомогою них ми ставимося до інших істот позитивно або негативно [4: 239]. Як зауважує Р.В. Павелків, у
самому переживанні моральних почуттів міститься моральна оцінка. Тому до них
належать не тільки ті почуття, які ми вважаємо моральними у власному розумінні
слова (співчуття, кохання), але й ті, з якими ми боремось і називаємо аморальними
(жадність, заздрість, злорадство) [5: 353].
Наше сприйняття й оцінка добра та зла стосовно інших людей також відбувається за допомогою етичних почуттів. Французький філософ ХVII ст. Р. Декарт писав:
«Якщо ми вважаємо людей гідними добра чи зла, то це викликає в нас тільки радість
<…> Але якщо ми вважаємо людей негідними, то добро викликає заздрість, а зло –
жалість» [6: 627]. Продовжуючи думку філософа, можна виділити дві полярні пари
моральних почуттів, причиною яких є, з одного боку, чуже щастя, а з іншого – чуже
горе: це будуть, по-перше, заздрість / радість за інших (або емпатична радість), і
по-друге, злорадство / співчуття. Схематично ці полярні пари можна представити у
такий спосіб:
Звертаємо увагу на те, що терміни емоція і почуття у мовознавчих розвідках прийнято використовувати як синоніми.
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заздрість
↑
чуже щастя
↓
емпатична радість

співчуття
↑
чуже горе
↓
злорадство

Інакше кажучи, чуже щастя може викликати в інших смуток, страждання (тобто заздрість) або радість (тобто емпатичну радість). Чуже горе так само може бути причиною чийогось смутку, страждання (тобто співчуття) або радості (тобто злорадства).
Р. Декарт протиставляв ці почуття не за причинами, а за типами гедоністичних переживань: чи людина, вважаючи інших гідними добра або зла, відчуває при цьому задоволення, чи прикрість. Перефразовуючи Декарта, можна сказати так: якщо ми вважаємо
людей гідними добра, це викликає в нас радість за інших, якщо гідними зла – злорадство, якщо ми вважаємо людей негідними добра, це викликає в нас заздрість, якщо
негідними зла – співчуття.
Про те, як міцно переплетені в людині ці почуття, писав німецький філософ А. Шопенгауер: «вигляд чужого нещастя викликає не лише в різних людей, але й у тієї самої
людини одного разу безмежне співчуття, а іншого – певне задоволення, яке може посилитися до найжорстокішого злорадства» [7: 95]. Учений пояснював, що причиною цьому
є існування в нас двох прямо протилежних способів пізнання: одного – за принципом
відособленості, коли всі істоти видаються нам абсолютно чужими і ми не можемо відчувати до них нічого, крім байдужості, заздрості, ненависті, злорадства, і другого – за
усвідомленням нашої єдності з усіма, коли всі істоти видаються нам тотожними з нашим
Я, і тому їх вигляд викликає в нас співчуття і любов. Перший спосіб пізнання розділяє
індивіди наздоланними межами, другий – знищує розмежування, і вони зливаються разом, хоча в жодному з нас не панує виключно один спосіб пізнання [7: 96]. На відміну від
Р. Декарта, А. Шопенгауер протиставляв аналізовані почуття за причинами. Він стверджував, що злорадство проявляється там, де повинно було б зайняти місце співчуття, яке
на противагу першому слугує справжнім джерелом істинної справедливості і людинолюбства. Очевидною причиною цих емоційних реакцій є чуже горе. Однак серед почуттів, викликаних чужим щастям, А. Шопенгауер називав лише заздрість і мав труднощі з
виділенням полярної емоції – радості за інших. Він писав: «заздрість також протилежна
співчуттю, але в іншому сенсі, вона протилежна протилежністю своєї причини» [8: 168].
Слід зазначити, що аналізовані емоційні стани можуть проявлятися у людини чи у кількох людей одночасно, пор. наступні приклади:
Коломієць від щирого серця потис приятелеві плече, радіючи з його успіхів, і ще раз
заздро заглянув йому в вічі (Смолич Ю. Прекрасні катастрофи), – Он воно що! – протягло
мовив Сімон, дивлячись на пригніченого Філіпа з щирим співчуттям і водночас трохи
зловтішно (Авраменко О., Авраменко В. Принц Ґаллії), Інколи важка задума входила
йому в світло-жолудеві очі, тьмарила темні крапинки у них. І тоді в Христини прокидались то злорадство, то невловимий жіночий жаль (Стельмах М. Велика рідня),
Девочки смотрели на летающие качели и переживали каждая свое: Лена – радость за
других, Юлька – зависть, Наташка – легкое злорадство: тем, кто был сейчас на качелях
осталось только полторы минуты (Токарева В. Летающие качели), Я и завидую Вам, и
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радуюсь за Вас, и в то же время мне жаль Вас, милый друг (Чайковский П. Переписка с
Надеждой Филаретовной фон-Мекк), Mieszają się we mnie uczucia tkliwego współczucia z
niezrozumiałą radością, że Suzanne cierpi (Dygat S. Jezioro Bodeńskie).
Прояв у людини в той самий час кількох різних за знаком емоцій, динамічний їх
розвиток і перехід початкової емоції в полярну можна пояснити складністю і багатогранністю людської психіки. Виникнення протилежних емоцій у різних учасників ситуації,
очевидно, пов’язане з різною і неоднозначною інтерпретацією подій.
Однією з проблем вивчення мовної об’єктивації моральних почуттів є те, що вони
по-різному засвідчені в мовній картині світу. Взагалі, як відомо, позитивні емоційні стани представлені в мові значно бідніше, ніж негативні. Це, очевидно, пов’язане з функцією мови привертати більше уваги до негативних явищ, ніж до позитивних. Емпатична
радість, на відміну від полярної емоції заздрості, дуже слабко виражена в європейській
культурі і навіть не має однослівного найменування. Російська лінгвістка Анна А. Залізняк зауважує: «що стосується почуття співпереживання чужої радості, то, принаймні, в
російській мові для нього немає назви» [9: 386–387]. Свого часу нідерландський філософ
Б. Спіноза також відчував певні труднощі з називанням цього почуття: «яку потрібно
дати назву задоволенню, що виникло внаслідок добра, отриманого іншим, я не знаю»
[10: 351]. У російському психолого-філологічному словнику «Тысяча состояний души:
краткий психолого-филологический словарь» це емоційне переживання тлумачиться під
назвою викарное удовольствие – «задоволення, що отримується від спостереження за
насолодою інших, пор.: радоваться чужой радостью»; а також викарное удовлетворение – «задоволення, що переживається внаслідок спостереження за успіхами інших» [11:
62]. У дескрипціях емпатичної радості в художніх текстах зазвичай наголошується на
відсутності полярної емоції заздрості, пор.:
Ну ж молодець! Він таки стане художником. Є-таки в нього здібності. У мене щодо
цього – жодних сумнівів. І вперше я подумав про це без заздрості, а з щирою радістю.
І я вперше відчув, яке це чудове почуття – гордість за друга (Нестайко В. Тореадори з
Васюківки), “Наш патриарх”, как прозвали мы старика, очень ценил Тимофея Федоровича и патронировал ему; он чувствовал его умственное превосходство и радовался
ему, без тени зависти, как радуется отец успехам способного сына (Чернов В. Записки
социалиста революционера).
Злорадство натомість описують на тлі протиставлення його співчуттю, пор.:
“Сконав таки, сучий син!” – без тіні співчуття і з чималою часткою зловтіхи думав Стен, енергійно крокуючи по бруківці набережної (Авраменко О. Заборонені чари),
Всячески соболезновал, но нескрываемо было его внутреннее удовольствие от напасти,
постигшей соседа (Петров-Водкин К. Моя повесть), Mieszają się we mnie uczucia tkliwego
współczucia z niezrozumiałą radością, że Suzanne cierpi (Dygat S. Jezioro Bodeńskie)1.
Наведені приклади свідчать про те, що мова дуже чітко визначає і розмежовує полярні емоції.
У багатьох концепціях, як філософських і психологічних, так і лінгвістичних, оцінний компонент покладений в основу розподілу предикатів емоційних станів на дві
У польській мові відсутня однослівна назва для позначення емоції злорадства, для опису цього
почуття використовуються такі синтаксичні конструкції: złośliwa satysfakcja, złośliwe zadowolenie,
cieszenie się z czyjegoś nieszczęścia (z cudzej szkody).
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основні групи – позитивні та негативні [12: 229]. Філософи передовсім намагаються дати етичну оцінку почуттів, розглядають їх як соціальні феномени, як «позитивні
або негативні моральні якості, які характеризують моральне обличчя особистості» [2:
386]. Російська лінгвістка В.Ю. Апресян стверджує: «Будь-яка філософська чи релігійна модель передбачає етичну оцінку різних емоцій. Відповідно, в культурі формується
ставлення до тих чи інших емоцій як хороших, правильних, прийнятних (наприклад,
для російської культури такими є вдячність, співчуття) або поганих, неправильних, неприйнятних (наприклад, заздрість, злоба)» [13: 27]. У психології ж «розподіл почуттів
на позитивні і негативні зроблено не тому, що одні почуття є благородними, а інші
низькими, а виключно за ознакою отриманого задоволення чи незадоволення» [14: 13].
Інакше кажучи, у психології головним критерієм поділу емоцій на позитивні та негативні є приємні та неприємні відчуття під час їх переживання, тобто гедоністичні
цінності. Лінгвістичні описи емоцій також базуються переважно на принципі гедоністичної оцінки: у випадку позитивних емоцій експерієнцер відчуває щось хороше, у
випадку негативних – щось погане.
Саме тому психологи і мовознавці злорадство відносять до позитивних емоцій і розглядають його як різновид радості, оскільки це переживання приємне для
суб’єкта емоції. Однак з точки зору моралі злорадство в суспільстві оцінюється негативно, відповідно негативну оцінку отримує і той, хто його переживає. Емпатична
радість натомість має позитивну і гедоністичну, і моральну оцінки, тому з певністю
можна сказати, що вона входить до групи «Радість». Якщо розглядати з аксіологічної
точки зору всю актантну структуру емоцій з позиції того, хто їх переживає, то при
емпатичній радості причина емоції оцінюється як хороша, відношення експерієнцера до об’єкта – як позитивне, само переживання емоції – як приємне; при злорадстві ж – причина оцінюється як погана, відношення експерієнцера до об’єкта – як
негативне, само переживання емоції – як приємне. На думку польської лінгвістки
Є. Сятковської, почуття niebiańska radość „неземна радість” i złośliwa radość „злорадство” кардинально розмежовуються саме з точки зору моральної цінності [15:
219]. В.Ю. Апресян зазначає, що злорадство відрізняється від інших типів радості
не лише тим, що воно викликане поганими подіями, але й тим, що воно персоналізоване, тобто передбачає особисту неприязнь до якоїсь конкретної людини чи групи
людей, і, відповідно, радість з приводу нещастя цієї людини чи групи людей. Попри
величезну відмінність злорадства від інших типів радості, авторка розглядає його у
групі «Радість» [16: 71–72]. На негативний характер злорадства вказує і той факт, що
воно часто супроводжує інше негативне почуття – заздрість.
У філософських та психологічних працях емоцію заздрості доволі часто протиставляють співчуттю. А. Шопенгауер писав, що заздрість та співчуття – це дві діаметрально
протилежні якості в душі людини, які виникають від неминучого порівняння власного
становища з чужим, «заздрість вибудовує міцну стіну між Ти і Я, а співчуття – тонку і
прозору перегородку, іноді воно і зовсім її усуває, і тоді зникає різниця між Я і не Я»
[8: 159]. Однак, на наш погляд, ці емоції не можна назвати полярними, оскільки вони
мають різні причини виникнення. Обидві емоції позначають смуток, печаль або ж навіть страждання, але з різних причин: заздрість – через чуже щастя, а співчуття – через
чуже горе. Отже, з точки зору гедоністичної оцінки обидві емоції справляють прикрість
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експерієнцеру. Натомість морально співчуття оцінюється позитивно1, тоді як заздрість –
негативно. Російський філософ В.С. Соловйов називав жалість та співчуття внутрішньою основою морального ставлення людини до інших істот [17: 52].
Таким чином, вивчення емоційної сфери людини як частини її внутрішнього світу неможливо уявити без міждисциплінарного синтезу лінгвістичних, психологічних, філософських, етичних, культурологічних та інших знань. Емоційні переживання, які дозволяють
людині безпосередньо давати етичну оцінку собі, людям і подіям, називають моральними,
етичними або соціальними. Не всі моральні почуття можна однозначно визначити як позитивні чи негативні, оскільки вектори гедоністичної та моральної оцінок таких емоцій, як
злорадство та співчуття, не збігаються. Якщо у психології моральні почуття розглядаються
як приємні чи неприємні емоційні переживання, то у філософії – як соціальні феномени, в етиці співчуття та емпатична радість вважаються загальнолюдськими цінностями,
основою моральності суспільства, тоді як заздрість і злорадство – людськими пороками.
Лінгвістичний опис моральних почуттів повинен враховувати обидві оцінки – етичну та
гедоністичну. Як стверджує американський психолог К. Ізард, замість того, щоб говорити
про негативні й позитивні емоції, було б правильніше вважати, що існують такі емоції,
які сприяють підвищенню психологічної ентропії, та емоції, які, навпаки, полегшують
конструктивну поведінку [18: 34]. Його думка співзвучна з буддійською традицією категоризації емоцій. У буддійській психології виділяють емоції, які сприяють духовному розвитку людини, тобто конструктивні, та ті, які йому перешкоджають, тобто деструктивні
[19: 179]. На наш погляд, саме такий підхід доцільно було б застосовувати до категоризації
моральних почуттів, замість узвичаєного поділу на позитивні та негативні. Людина, охоплена заздрістю та злорадством, не здатна до емпатії, милосердя, до благородних учинків.
Натомість здатність пройматися стражданням інших або радіти за інших дійсно сприяє
духовному пробудженню людства, спонукає його до альтруїстичної діяльності. Дбаючи
про розвиток духовності, на Сході вчать виховувати в собі конструктивні емоції – співчуття
та емпатичну радість і боротися з деструктивними – злорадством і заздрістю. Така «профілактика» від деструктивних емоцій шляхом плекання в собі співчуття та співрадості була
б корисною і для наших культурних та етичних традицій.
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НРАВСТВЕННЫЕ ЧУВСТВА КАК ОБЪЕКТ
ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНОГО ИЗУЧЕНИЯ
В статье речь идет о привлечении философских, психологических, этических, культурологических знаний к лингвистическому описанию нравственных чувств. Исследуются
две полярные пары эмоций: сочувствие / злорадство и эмпатическое: радость / зависть.
Ключевые слова: интердисциплинарное изучение, нравственные эмоции, полярные
пары эмоций, этическая и гедонистическая оценки.
Nikolaienko L.I., сandidate of Philology
O.O. Potebnya institute of Linguistics NAS of Ukraine, Kyiv
MORAL EMOTIONS AS OBJECT OF INTERDISCIPLINARY STUDY
The article deals with introduction of philosophical, psychological, ethical, culturological
knowledge to the linguistic description of moral emotions. Two polar pairs of emotions are
explored: compassion / schadenfreude (gloating) and empathic joy / envy.
Key words: interdisciplinary study, moral emotions, polar pairs of emotions, ethical and
hedonistic assessments.
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ТЕКСТИ УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ ЗАМОВЛЯНЬ:
НОМІНАЦІЇ ВАЛІДОНІМІВ
У статті вивчено номінації валідонімів (назв хвороб) у текстах українських народних замовлянь. З’ясовано особливості функціонування досліджуваної лексики в лікувальних замовляннях. Визначено домінантні лексеми на позначення назв хвороб та описано їх
символічні значення у сакрально-магічних текстах. Звернено увагу на магічно-впливовий
вимір у системі функцій мови, що реалізується у замовляннях.
Ключові слова: українські замовляння, сакрально-магічний текст, валідоніми, назви
хвороб, лексика, символічні значення.
Народна медична терміносистема стала об’єктом вивчення А. Афанасьєва, В. Брицина, Д. Зеленіна, В. Меркулової, В. Мойсієнка, В. Німчука, Л. Рідневої, П. Чубинського,
О. Потебні та інших мовознавців. Класифікацію народних назв хвороб людей і тварин
здійснили також В. Куйбіда та Л. Довга. Лексику народної медицини українських говорів
Закарпаття в лексико-семантичному, етимологічному, словотвірному та лінгвогеографічному аспектах вивчає Х. Ярема.
Досліджуючи назви хвороб і хворобливих станів в структурно-семантичному і функціональному аспектах у російській мові Л.Ю. Ріднева визначає такі групи медичних термінів: шкірні хвороби (бородавка, золотуха, волос, змеевец, веснушки, ячмень, аредь,
взвар, летюка тощо); хірургічні захворювання (гуля, гургуля, вред, грызь, жилка, вих та
ін.); нервово-психічні захворювання (злая корча, дур, закрут, падучая немочь тощо); хворобливий стан (гнетучка, водяная, веснуха, лихорадка, кумаха та ін.) [5].
Метою статті є вивчення номінації валідонімів (назв хвороб) у текстах українських
народних замовлянь. Визначено такі завдання: з’ясувати особливості функціонування
досліджуваної лексики в лікувальних замовляннях; визначити домінантні лексеми на позначення назв хвороб та описано їх символічні значення у сакрально-магічних текстах;
охарактеризувати магічно-впливовий вимір у системі функцій мови, що реалізується у
замовляннях.
Розрізняємо назви хвороб людей і тварин. У цій статті розглянемо назви хвороб людей. Лексичні приклади подаємо в тих формах і мікроконтекстах, у яких вони трапляються в досліджуваних текстах.
Серед шкірних хвороб у текстах українських народних замовлянь виділяємо хвороби інфекційного походження, як-от: бешиха, рожа, рожисте запалення, гуля, пухир.
Коли з’явиться який-небудь прищ – чиряк або яка болячка, спухне нога чи рука – зараз
до баб; баба почитає або піде рвати з квітки – сояшник, м’ятку, а потім замовляє [1:
166]: – Бишихо синя, бешихо зелена, я тебе змовляю, і не сама я змовляю, а на це Господа призиваю. Я тебе з ніг, з голови, з сімдесяти жилей – пожилей, я тобі залізом кохті
повтинаю і на синє море зсилаю…[1: 166]. Також цю хворобу називають бех, бешишник,
© Шуляк С. А., 2017
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сібірник, наприклад: Ти бех, ти бешишнику, ти, сібірнику! В тебе жона – бешиха, а
мати – Змія Коропія. Прошу ж я вас, благаю і відсіль тебе посилаю. Ти із пристріту, ти
із лихих очей, із невірних очей. Іди ти собі, бех, на сибірську гору! [1: 158].
Захворювання шкіри повік представлені назвою ячмінь. У текстах з формулою задаровування хвороби до неї звертаються так: Ячмінець, ячмінець, на тобі кукиш, що
хочеш, то й купиш, кобилку купиш, кобилка здохне, а ячмінь усохне [1: 174].
Групу шкірних хвороб продовжує лишай. Формула залякування є домінуючою у замовлянні на кшталт: Лишаю, лишаю, я тебе з гноєм змішаю, свині розриють, кури розклюють, сонечко пригріє, вітер повіє, а ти засохнеш [1: 175].
У сакрально-магічному тексті для лікування бородавок використано астральний
символ – місяць, який завдяки формулі обміну сприяє зникненню недуги у людини: Місяцю молодий, / На тобі хрест золотий! / Тобі – на підповня, / Мені – на здоров’я! / Ти
пасеш бички, телички, овечки, / Забери в мене бородавочки [1: 178], адже віра в цілющу
силу молодого місяця породжувала шанобливе до нього ставлення, до нього молилися
як до божества, просили здоров’я, доброго сну, врожаю, любові; закорінений у давні міфологічні пласти, образ місяця символізував життя, світло, любов, постійне оновлення,
безсмертя, вічність [3: 108-109].
Хвороба панарицій в українських народних замовляннях представлена номінацією
волос і функціонує у такому тексті: – Волос, волос, іди на дев’ятий колос! Я тебе прошу,
я тебе вимовляю з рук, з ніг, з очей, з плечей, з усіх сімдесяти жил [1: 172]. Важливим є
перелічування всіх частин тіла, в яких локалізується хвороба, основне – нічого не забути
і не пропустити.
Серед хвороб, які лікують хірургічним втручанням виділяється назва болячка – нарив, язва, як-от: Болячка гнила, / Болячка пухка: / Болячка з ружі, / Болячка з марени,
/ Болячка з лихим часом, / Болячка з гістцем, / Болячка з роботи, / Болячка з охоти, /
Болячка з уроків, / Болячка з лихої волі, / Болячка наслана, / Болячка прислана, / Болячка вітрова, / Болячка польова! [1: 28].
Травматологічні хвороби представлені номінацією звих (вивих). Коли звихне чоловік
ногу або руку, то так балакає баба і тягне за ногу: – А в полі стоїть три грушки, а під
тіми грушками сидить три сестрички. Вони нічого не роблять, не тчуть, не прядуть,
тільки ходять та звих виговорюють [1: 181].
Серед нервово-психічних захворювань у текстах замовлянь функціонує епілепсія,
яка має такі народні назви: віроломниця, сухоребриця, шестикрилиця, наприклад: Віроломнице, сухоребрице, шестикрилице, / Не маєш ні брата, ні свата. / Що думаєш
робити? [1: 142].
Безсоння – тривале перебування без сну (від перевтоми, хвилювання, через хворобу тощо); неспання; стан чи хвороба, які, за повір’ями, приписували впливові нечистої
сили, передусім демонічним жіночим істотам; вважали, що на дітей відьми надсилають
крикси і плакси [4: 32]. Крикливці, крикси – дитячі хвороби, які супроводжуються нічним
плачем. Коли дитина кричить, її носять «під кури», як-от: – Кури чорні, кури білі, кури
сірі, кури рябі, кури жовті, кури глинясті (яка є масть курей, такі й казать). Візьміть
хрещеного, народженого, молитвеного младенця крикси [1: 207].
Плаксивці – неспокій дитини, від якого вона плаче вдень і вночі. Цю хворобу ще називають нидрімливці, нисонливці, наприклад: Дубе, дубе зелений, / Я тебе з’їм / З гіллям
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і коринням. / Дубино зелена, / Посватаймося й побратаймося. / На тобі плаксивці, /
Нидрімливці, нисонливці, / А дай моїй дитині сон / Зі всих сторон, / І спання до білого
дня, / До смеркання. / Від смеркання до сіяння, / Від сіяння до Божого взихання [1: 197].
Серед гастроентерологічних хвороб виділяємо соняшниці – гостре шлункове захворювання, яке призводить до спазм шлунка. Сояшниці – «це коли чоловік боліє животом»
[1: 115]: – Я вас, сояшниці, заварюю, я вас виговорюю, я вас викликаю на веретено і на
ніж, на ложку і куліш [1: 115].
Найпоширенішим представником офтальмологічних хвороб є більмо, як-от: Їхав святий Юрій на білім коні, на золотім креслі. За ним бігло три псоті: біла, чорна й червона.
Чорний землю глитав, червоний – кров сосав, білий більмо лизав, а святий Юрій скочив
на вулій, з улія на відро – та й злізло більмо [1: 136].
Серед хворобливих станів виділяємо валідоніми, які пов’язувалися з соціальними
факторами, наприклад: переляк, ляк, переполох, страх – не тільки хворобливий стан, а й
дух, який його викликає [2: 362] і до нього звертаються як до особи, наприклад: Ти переполох зляканий, ти переполох переляканий, вітряний, водяний-вогненний, чоловічий, жіночий, дівочий, парубочий, хлоп’ячий, скотячий, собачий, гадючий, звірячий, птичачий,
насланий, присланий, примовлений, приговорений. Я тебе, переполох, перерубаю, я тебе
пересікаю, я тебе, переполох, визиваю і викликаю із твоїх очей, із твоїх речей, з плечей,
із в’язей, із мізків, із кісток, із грудей, із боків, із живота, із поперека, із ніг, із рук, із
пальчиків, із семидесяти суставчиків [1: 35]. Далі у тексті цього замовляння зазначено
дії, від яких рятують людину, і які, зазвичай, виконує переполох: Тут тобі, переполох,
не крутити і в голову не бити, червоної крові не в’ялити, щирого серця не томити, білої
кості не крутити, білого тіла не сушити [1: 35]. Переполох – раптове замішання, тривожна метушня; переляк, викликаний таким замішанням; також народна назва хвороби,
викликаної переляком (з нею пов’язаний вислів виливати переполох, тобто знахарськими
способами лікувати знервовану переляком людину) [4: 441].
Ця хвороба має багато найменувань: ляк, переляк, сквозняк, тоска, досада, страх,
навії, злий дух, як-от у текстах замовлянь: За Божою помочаю другий раз у Божий час я
вимовляю ляк, переляк, сквозняк, тоску й досаду. Де ти взявся? Чого ти сюди, паршивий, вбрався? Чи ти є ранішній, чи напівранішний, чи денний, чи полуденний, чи вечірній,
чи північний, чи заспаний, чи занедбаний, чи заклятий, чи проклятий, чи знайдений, чи
ти насланий, чи вступ’яний, чи ти віяний, чи перевіяний? [Ви, зорі: 37]; Виходьте, страхи! / Виходьте, ляки! / Виходьте, переляки. / Виходьте, навії! Виходь, злий дух! [1: 18].
Перестріт – недобра зустріч, що приносить хворобу або нещастя; також хвороба
внаслідок такої нещасливої зустрічі [4: 441]. Навроки, вроки (уроки), призір, прозір – за
народними повір’ями – горе, нещастя, шкода, хвороба, завдані кому-небудь злим (недобрим) поглядом, словами чи діями; йде нібито від злих чарівників, що наврочували,
зурочували (від ректи), зочували (від око), наворожували (від враг) людині навіть над її
слідом; поняття про вроки виникло тоді, коли люди вірили в магію слів, згодом уроками
почали називати й проклинання поглядом очей [4: 382]: Пристріте й пристрітище,
і вроки і врочища; вітряний, і водяний, і подуманий, і погаданий, і помишляний, і запитяний, і заїдений, і прилюбований, і примилований, і батьків, і материн, і чоловічий, і
жіночий, і хлоп’ячий, і дівчачий, і ранній. І денний, і сутковий, і триденний, і годовий, і
лісовий, і шляховий [1: 40]; Великими горами, мостами йшов Петро й Павло. Стрічають
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Божую Матір. «Божа Мати, де ви бували, що чували?» – «Була в хрещеної, молитвеної
раби Божої Марти, пристріт уговорала» [1: 53]; Уроки, урочещя, / Престріти, престрітищя! / Хоть най будут уроки чоловічі, / Хоть най будут уроки жіночі, / Хоть най
будут уроки парубочі, / Хоть най будут уроки хлоп’ячі, / Хоть най будут уроки дівочі,
/ Хоть най будут уроки дівчачі, – / Аби зниділи, / Як нидіє віск на вогні, / Піна на воді, /
Роса на траві, / Так аби зниділи / Від чистого, / Молитваного, / Хрещеного (ім’ярек)! [1:
62]; Святий отче Миколо, Божий вгодник-скоропомочник, поможи хрещеній, народженій (такій-то) посмішки виговоряти… А я силу знаю, од хрещеної породженої посмішку і пристріт виговоряю [1: 64].
Гостець – хвороба, схожа на ревматизм; видавалася якоюсь демонічною силою, що
обирала місцем перебування тіло людини і завдавала їй лиха; існували замовляння від
цієї хвороби, з яких видно, що гостець може походити з найрізноманітніших причин
[4: 151], а також цю номінацію використовували у замовляннях, які були спрямовані на
покарання того, хто вчинив зло, як-от: «Як сесю купину переточили мурашки, так би ті
гостець голову розточив, що відобрала од моєї корови молоко» [1: 263].
Трясця, трясовиця – народна назва лихоманки (пропасниці) і малярії, а також сильного тремтіння від холоду, збудження тощо [4: 608]: Ішов Св. Аврам путем, зострічає він
77 трясовиць. – Куди ви ідете, 77 трясовиць? – Ідемо ж ми на Білу Русь людей мордувати, і тілом труждати, і кості ломати, і кров морити. – Сину мій, Самсоне, побіжи,
возьми залізную шину та розпечи і розжени тіх 77 трясовиць, нехай вони тіла не труждають, костей не ламають, кров не морять [1: 68]. Є ще така молитва од трясовиці: Во
ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ішов святий Пахнутій путем, і навстрічу йому
дванадцять дівиць-красавиць, царя Ірода дочки, і воспросив їх Святий Пахнутій: «Що
ви за дівиці?» Отвіщали они йому: «Ми царя Ірода дочечки». – «Куди ідете?» – «Ми ідем
людей мучить, сушить, знобить, рожжигать, іменем звать нас: перва огнененая, друга то же, третя легшає, четверта гнутная, п’ята ломотная, шоста жовтая, седмая
скорпія, осьма сухая, дев’ята знобая, десята синяя, одинадесята пухлая, дванадцятая
глухота і дневная, сестра їх старійшая, моторнійшая і проклятійшая» [1: 69]. Зазначимо, що це замовляння у формі діалогу розкриває зміст хвороби, тобто симптоми, що
їй притаманні.
Хворобу враз (золотник) часто називають людськими іменами, адже для того, щоб
позбутися хвороби, необхідно наділити її особливостями живого організму, як-от: Чи ти,
вразе-Денисе, чи ти, вразе-Степане, чи ти, вразе-Голяне, чи ти, вразе-Танасе, чи ти,
вразе-Тарасе, я себе вимовляю, на місце посилаю. Я тебе зіллям заливаю, пагністками
затопляю і на місце посилаю [1: 102]; Я тебе підтягаю й викликаю: / Чи ти злякався,
чи ти подвигався, / Чи ти з переляку, з журби, чи з досади, / Виходь, золотнику, божий
чоловічку! [1: 106].
Бабиці – шлункове захворювання, причиною якого є переїдання [2: 21]: Я вас, бабиці, вимовляю і Господа Бога благаю, і святу Ганну Осіянну, поможіть мені, бабиці,
вимовляти, і на пущі, на нетрі зсилати [1: 110].
Хвороба, що називається підвієм (параліч), буває, за народним віруванням, від підвіяння хворого вітром, а особливо вихором [1: 147], наприклад: Препав нічний, північний,
препав з роботи, з сухоти, з ядання, з пиття, з гуляння, з помислу, з погляду, препав з
хмари, з вітру і з сонця. Нічний, північний, полуднений, сходовий, нудний і сердешний;
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я ж тебе вимовляю, водою виливаю, яйцем викачую, на пущи і на сухий ліс одсилаю [1:
147-148].
У сакрально-магічних текстах українських замовлянь функціонують ще й такі валідоніми: болість, хвороба, наприклад: Виходь всяка болість із людини: / З кості, з жил, із сустав,
/ З крові, з шпигу [1: 16]; Неділя з понеділком, / Вівторок з середою, / Четвер з п’ятницею, / А
субота сама – / Хвороби нема. / Неділя воскресає – / Хвороба відступає! [1: 17].
Словосполучення всякі хвороби у замовляннях часто визначають цілий ряд валідонімів, як-от: Святії архангели, архистратителі – / Божі мужителі! / Станьте мені до
помочі – / Всякі хвороби на віск виливати: / Вийди, пристріт, переляк, навій, сквозняк,
/ Віхор, віхриця, сквозняк, сквозниця, / Навій, навійниця, лунатік, параліч, / З лому,
щему, з глуху. / Зійдіте, всякі хвороби, / Які є захворювані, на віск вийдіть: / Від огня, від
меча, / Від нашествія духа святого [1: 17].
У замовлянні від болей охарактеризовано причини їх виникнення, наприклад: Може,
з тяжкої роботи, / Може, з журби великої, / Може, з труда непосильного, / Може,
призаспано, / Може, з очей поганих, / Може, з важкої муки, / Може, з великої радості,
/ Може, з води, може, з вітру, / Може, взялося з вечора, може, опівночі, / Може, при
сході сонця, може, з полудня, / Заклинаю – / Погані сустави, погані голови [1: 22]. Епітет
поганий часто визначає хвороби, як-от: Заклинаю: погані очі, / Погані мислі, / Погані
сустави – / Божими словами, Божими молитвами [1: 23].
Зазначимо, що в замовляннях номінації біль, хвороба функціонують у текстах з конструкціями як – так, наприклад: Як щезають дими від вітрів, / Так, щоб біль щезала,
пропадала / Від тіла красного-прекрасного, / Цього родженого, хрещеного (Федора) / І
до нього діла не мала [1: 22]; Як не може доступити диявол до хреста, / Так не може
доступити хвороба до (Федора) [1: 24]; Як завертається вода / З усіх ріків, потоків у
море, / Так завертаю цю біль, / Це заклинання, / На того раба божого, що його надіслав
/ На цю рождену, хрещену (Ганну) [1: 27].
Отже, в текстах українських народних замовлянь хвороби інфекційного походження
представлені такими номінаціями: бешиха, рожа, рожисте запалення, гуля, пухир; захворювання шкіри повік називають ячмінем; шкірні хвороби мають назви лишай, бородавка. Хвороба панарицій в українських народних замовляннях представлена номінацією волос. Серед хвороб, які лікують хірургічним втручанням виділяється болячка.
Нервово-психічні захворювання у текстах замовлянь визначені валідонімом епілепсія,
яка має такі народні назви: віроломниця, сухоребриця, шестикрилиця. Травматологічні
хвороби: звих (вивих), гастроентерологічні: соняшниці, бабиці; офтальмологічні: більмо.
Серед хворобливих станів виділяємо валідоніми, які пов’язувалися з соціальними факторами, наприклад: страх, переполох, ляк, переляк, сквозняк, тоска, досада, безсоння, крикливці, крикси, плаксивці, нидрімливці, нисонливці, навроки, вроки (уроки), призір, прозір,
перестріт тощо. Впливовий (сугестивний) текст українських замовлянь експліцитно
спрямований на досягнення безпосереднього прагматичного ефекту. Перспективи подальших досліджень будуть спрямовані на вивчення назв хвороб тварин у замовляннях.
1.
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ТЕКСТЫ УКРАИНСКИХ НАРОДНЫХ ЗАГОВОРОВ: НОМИНАЦИИ
ВАЛИДОНИМОВ
В статье изучены номинации валидонимов (наименований болезней) в текстах
украинских народных заговоров. Выяснены особенности функционирования исследуемой
лексики в лечебных заговорах. Определены доминантные лексемы для обозначения наименований болезней и описаны их символические значения в сакрально-магических текстах. Обращено внимание на магико-влиятельное измерение в системе функций языка,
которое реализуется в заговорах.
Ключевые слова: украинские заговоры, сакрально-магический текст, валидонимы,
наименования болезней, символические значения.
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TEXTS OF UKRAINIAN FOLK SPELLS: NOMINATIOS OF VALIDONIMS
The article deals with validonims (names of illnesses) in the texts of Ukrainian folk spells.
The author defines the peculiarities of functioning of the researched vocabulary in spells for
treatment. Also, we point out the main lexemes for denoting the names of illnesses and describ
their symbolic meanings in sacral and magic texts. The attention is paid to magic and influential measure in the system of language functions which are realized in the spells.
Кey words: Ukrainian spells, sacral and magic text, validonims, names of illnesses, vocabulary, symbolic meanings.
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НАЗВАНИЯ ВОДОЕМОВ В ТЕРМИНООБРАЗОВАНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА
В статье на материале терминологических, энциклопедических, толковых словарей систематизируются и анализируются термины из различных областей науки и
техники, образованные от названий естественных (море, океан, озеро, река, ручей) и
искусственных (пруд) водоемов в русском языке. В процессе исследования выясняется,
что самым продуктивным в терминообразовании является слово «море». Большинство
терминов относится к зоологии, в частности, выступает названиями моллюсков, иглокожих, рыб, ракообразных, полипов. Названия животных, птиц, насекомых, растений,
минералов, технического оборудования и др., образованные от названий водоемов, малочисленны. Среди исследуемого разряда терминов выявлены факты синонимии и омонимии. Проанализированные в данной статье термины наглядно свидетельствуют о
том, что разные терминологические системы, в зависимости от своих потребностей и
степени сложности выраженных понятий, по-разному используют способы и средства
терминообразования.
Ключевые слова: водоемы, море, река, пруд, океан, ручей, озеро, термины, синонимия, омонимия.
Известно, что водоемы – океаны, моря, озера, реки, пруды и т.д. – всегда исполняли и
продолжают исполнять важную функцию в жизни народов, являясь для них источником
целительной энергии и силы. Значение воды в природе иногда сравнивают с той ролью,
какую выполняет кровь в живом организме. Вода – среда обитания огромного числа живых организмов, отличающихся друг от друга и определяющих различные свойства вод
океанов, морей, озер, рек, прудов. Водоемы нашли свое отражение не только в живописи,
художественной литературе, кинематографе, но и в лексике: во фразеологии, паремиологии и терминологии.
Как верно отмечает О.Е. Потапова, «данные единицы находят свое место в ценностном информационном пространстве различных словарей русского языка, энциклопедий,
а также в художественных, газетных контекстах и интернет-сайтах и, следовательно, являются неотъемлемой частью языковой картины мира. Исторический и культурный опыт
русского народа наложил отпечаток на специфику и семиотическое содержание концепта
«МОРЕ», на те реалии, которые окружают представителей данного этноса. Задача лингвокультурологии – выявить специфические характеристики концептуального оформления
в языке пространства, в котором протекает повседневное существование человека» [4,
c. 8]. По этой причине рассмотрение и описание данного фрагмента языковой картины
мира представляет особый лингвокультурологический интерес для исследователей
В настоящей статье систематизируются и анализируются термины различных областей науки и техники, компонентами которых являются производные слов море, река,
океан, река, озеро, пруд, ручей.
© Магеррамова С.А., 2017
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Как показали наши наблюдения над материалами терминологических, энциклопедических и толковых словарей, в русском языке имеются зоологические, ботанические,
геологические, юридические и другие термины и терминологические сочетания, компонентами которых выступают прилагательные, образованные от названий водоемов:
морской, океанический, озерный, речной, прудовый, приручейный.
По сравнению с фитонимами, зоонимами, эти слова менее продуктивны в терминообразовании, однако их исследование представляет, на наш взгляд, большой интерес.
Рассмотрим конкретные примеры:
Море:
названия рыб: морской клоун 1– хищная рыба, обитающая в теплых водах Индийского и Тихого океанов. Из-за своего необычного вида эта рыба имеет множество названий:
саргассова рыба, саргассовый удильщик, рыба-лягушка, морская травяная рыба. Иногда
названия этой рыбы перекликаются с названиями других рыб, поэтому ученые стараются использовать название «Sargassum» для идентификации в соответствии с названием
морских водорослей Саргассум, в местах скопления которых и обитает эта рыба[6]; морские ерши – рыбы рода скорпен; морские караси – спаровые – семейство лучепёрых рыб
отряда окунеобразных, отличающееся своеобразным, особым строением зубов; морские
коньки – род небольших морских костистых рыб семейства морских игл отряда иглообразных; морская щука – сфирена – барракуда – морская рыба из семейства тресковых;
большой морской дракон – большой морской скорпион – змейка – вид хищных лучепёрых
рыб; морской воробей – инагор – вид морских лучепёрых рыб; морской ворон – вид морской рыбы; морская ласточка – вид морской рыбы; морская курица – пресноводная рыба
тилапия; морские лисички – лисичковые – агоновые – семейство морских лучепёрых рыб;
морские петухи – тригловые – семейство морских лучепёрых рыб; морские собачки –
род рыб семейства собачковых; морские иглы – семейство рыб; морской судак – рыба
рода судаков отряда окунеобразных [т.16, с. 583-602; т.18, с.322, с.337-342; т.22, с.69-73,
с.435];
названия моллюсков, иглокожих, полипов: морские ежи – класс иглокожих; морские ангелы – северный клион – вид брюхоногих моллюсков. Морской ангел получил
свое название за красивый и необычный внешний вид. Парящий в толще воды моллюск
вызывает восхищение – он действительно похож на прозрачного летящего ангела. Обитает на большой глубине; просвечивающееся удлиненное тело и небольшие крылышки
моллюска создают впечатление его неземного происхождения; морские блюдечки – общеупотребительное название для различных солёно- и пресноводных улиток (водных
брюхоногих моллюсков). Оно относится к улиткам с простой раковиной, обычно конической формы, не свёрнутой в спираль; морской заяц – аплизия – один из крупнейших
представителей заднежаберных моллюсков; морские звезды – класс беспозвоночных
типа иглокожих; морские огурцы – голотурии – морские кубышки – класс беспозвоночных животных типа иглокожих; морские перья – отряд колониальных коралловых полипов; морские ушки – галиотисы – род брюхоногих моллюсков; морские черти – ламинацы – род брюхоногих моллюсков; морской финик – вид двустворчатых моллюсков;
гигантский морской дьявол – манта – вид скатов; морские гребешки – семейство морских двустворчатых моллюсков; морские пузыри – вымерший класс иглокожих; морские
бутоны – класс вымерших беспозвоночных животных из группы иглокожие; морские
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древоточцы – двустворчатые моллюски и ракообразные; морские лилии – один из классов иглокожих [т.16, с. 583-602; т.18, с.322, с.337-342; т.22, с.69-73, с.435];
названия ракообразных: морские желуди – балянусы – морские тюльпаны – подотряд усоногих раков. Название рода связано с формой, выделяемой взрослыми балянусами, известковой раковины, которая напоминает закрытый бутон или желудь; морские
уточки – подотряд усоногих ракообразных; морские древоточцы – двустворчатые моллюски и ракообразные; морские тараканы – род донных рачков, обитающих в глубинах
Северного Ледовитого океана [т.16, с. 583-602; т.18, с.322, с.337-342; т.22, с.69-73, с.435];
названия змей: морская гадюка – змея подсемейства аспиды; морские змеи – подсемейство аспидов;
названия животных: морская корова – стеллерова корова – капустница – истребленное человеком млекопитающее отряда сирен; морская свинка – гвинейская свинка –
кейви – кеви – вид одомашненных грызунов из рода свинок; морская свинья – семейство
морских млекопитающих подотряда зубатых китов; морская выдра – калан – хищное
морское млекопитающее семейства куньих; морские львы – подсемейство ушастых тюленей; морские слоны – род млекопитающих семейства настоящих тюленей; морские
черепахи – семейство черепах; морской заяц2 – лахтак – ластоногое семейства тюленьих;
морской котик – подсемейство ушастых тюленей [т.16, с. 583-602; т.18, с.322, с.337-342;
т.22, с.69-73, с.435];
названия птиц: морской орел – орлан, морской клоун2 – морской попугай – тупик,
морской ястреб, морской песочник, морская чайка, морская ласточка – крачка, морской
кулик [т.16, с. 583-602; т.18, с.322, с.337-342; т.22, с.69-73, с.435];
названия растений и грибов: морская капуста, морской лук, морской салат – ульва,
морская цинерария – крестовник приморский (однолетнее садовое растение с желтыми
цветами); морская горчица (род растений семейства крестоцветных с лиловыми или розовыми цветками и плодами в виде стручков); морские грибы – корейские, снежные или
коралловые грибы – тремелла фуксивидная (съедобный гриб, растущий на гнилой древесине и ветках лиственных пород во влажных местах в странах Юго-Восточной Азии и
др.) [т.16, с. 583-602; т.18, с.322, с.337-342; т.22, с.69-73, с.435];
названия насекомых: морские пауки;
юридическая терминология: морское дно, морское право;
военная терминология: морская война, морской бой, морской десант, морской полигон, морская пехота;
медицина: морская болезнь;
драгоценные камни: морской агат;
Пруд: прудовики – прудовые улитки (семейство улиток, обитающих в пресных водах), прудовая лягушка, прудовая ночница (небольшая летучая мышь), прудовая улитка,
прудовые кувшинки, прудовый аэратор (техническое приспособление для снабжения
воды кислородом и сохранения ее чистоты и свежести), прудовый компрессор (техническое приспособление для подачи воздуха) [т.16, с. 583-602; т.18, с.322, с.337-342; т.22,
с.69-73, с.435];
Ручей: ручейковая/ручьевая форель (рыба семейства лососиных, занесенная в Красную книгу) [т.16, с. 583-602; т.18, с.322, с.337-342; т.22, с.69-73, с.435];
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названия растений: гравилат приручейный (род многолетних растений семейства
розовых), подмаренник приручейный, крестовник приручейный, лептогиум приручейный
[т.16, с. 583-602; т.18, с.322, с.337-342; т.22, с.69-73, с.435];
Река: речные дельфины, речные раки, речная форель, речной окунь, речной гравилат
(то же, что и гравилат приручейный), речной сверчок, речная синица [т.16, с. 583-602;
т.18, с.322, с.337-342; т.22, с.69-73, с.435]. ;
Океан: океанический угорь, океанический венус (вид морских двустворчатых моллюсков, обитающих в водах Атлантического и Северного Ледовитого океанов), океанические желоба, океаническая яшма (редкая разновидность яшмовых минералов, добываемая на Мадагаскаре) [т.16, с. 583-602; т.18, с.322, с.337-342; т.22, с.69-73, с.435];
геологическая терминология: океанизация – процесс образования глубоководной
океанической впадины; океанические окраинные валы – подводные возвышенности в
окраинных частях ложа океана; океанические осадки – относительно стабильные участки океанической земной коры; океанические разрывы – тип разорванного (разъединенного, прерывистого) ареала, при котором между отдельными частями области обитания
сухопутных животных лежат широкие пространства океана; океанические хребты – горные хребты ложа океана [т.16, с. 583-602; т.18, с.322, с.337-342; т.22, с.69-73, с.435];
названия научных дисциплин: океанология – совокупность научных дисциплин о
физических, химических, геологических и биологических процессах в Мировом океане;
океанография – 1) то же, что и океанология; 2) наука, изучающая физические и химические свойства водной среды, закономерности физических и химических процессов и
явлений в Мировом океане в их взаимодействии с атмосферой, сушей и дном [т.16, с.
583-602; т.18, с.322, с.337-342; т.22, с.69-73, с.435].
Озеро: озерная форель; озерная руда; озёрно-ледниковые отложения (осадки приледниковых озёр различного генезиса, сформированные в процессе осаждения тонкообломочного материала, выносимого потоками талых ледниковых вод); озерные отложения (осадочные образования на дне озёр, современные и древние – обломочного,
биогенного и хемогенного генезиса); озероведение – лимнология (наука о континентальных водоёмах с замедленным водообменом (озёрах, водохранилищах), изучающая весь
комплекс взаимосвязанных физических, химических и биологических процессов, протекающих в них. Озероведение относится к географическим наукам) [т.16, с. 583-602; т.18,
с.322, с.337-342; т.22, с.69-73, с.435].
Весьма интересно, на наш взгляд, название группы английских поэтов «озерная
школа» – условное наименование группы английских поэтов-романтиков конца XVIII –
первой половины XIX века, названной так по Озёрному краю – месту деятельности её
важнейших представителей: Вордсворта, Кольриджа и Саути. Другое название этой троицы – лейкисты, от англ. lake – «озеро» [2].
Как видно из рассмотренных примеров, самым продуктивным в терминообразовании является слово море. Наибольшее количество терминов с компонентом морской относится к зоологии, в частности, к обитателям морей – в основном, названия моллюсков,
иглокожих, рыб. Названия же животных, птиц, насекомых, растений с компонентом морской, по сравнению с вышеуказанным разрядом терминов, – малочисленны.
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Животные с компонентом морской все связаны с морем, за исключением морской
свинки. Несмотря на свое название, этот одомашненный грызун не связан с семейством
свиней и не является морским животным.
Названия растений также связаны с морем, за исключением морской цинерарии, являющейся садовым растением с желтыми цветами.
По сравнению со словом море, слова пруд, ручей, река, океан, озера менее продуктивны в терминообразовании. От слова «океан» образованы в основном геологические
термины и названия наук. Кроме того, в психологии используетcя термин океаническое
чувство, впервые употребленный Роменом Ролланом в письме к З. Фрейду для обозначения мистической, космической эмоции, которая, по Роллану, есть истинный источник
религиозных чувств [6]. Особо следует отметить, что компонентом терминологических
сочетаний, образованных от слова ручей, является в основном префиксальное прилагательное приручейный. Оно входит в состав лишь ботанических терминов.
Среди рассмотренных терминов наблюдается синонимия: морские ангелы – северный клион; морские желуди – балянусы; морской заяц1 – аплизия; морской заяц2 – лахтак; морские караси – спаровые; морские лисички – лисичковые – агоновые; морские
огурцы – голотурии – морские кубышки;морские петухи – тригловые; морские ушки –
галиотисы; морские черти – ламинацы; гигантский морской дьявол – Манта; большой
морской дракон – большой морской скорпион – змейка; морской воробей – инагор; морская корова – стеллерова корова – капустница; морская свинка – гвинейская свинка –
кейви – кеви; морская выдра – калан; морской орел – орлан; морской попугай – тупик;
морская ласточка – крачка; морской салат – ульва; морская цинерария – крестовник
приморский; прудовики – прудовые улитки.
Как верно указывает польский философ и логик Э. Гродзинский (1912-1994), «общий язык не создает новых синонимов. Они уже существуют. Очевидно, это положение
не распространяется на специальную лексику, где синонимы легко возникают и как поиск более рационального обозначения, и как результат нового называния без оглядки на
уже существующие единицы и как проявление своей системности в терминах разных
школ и направлений, и как результат заимствований» [5, c. 85].
Среди рассмотренных примеров нами также выявлены факты омонимии: 1) морской
клоун 1 – хищная рыба, обитающая в водах Индийского и Тихого океанов; морской клоун2 – птица величиной с обычного голубя, напоминающая черно-белым окрасом пингвина. Обитает в Исландии; морской заяц1 – род морских брюхоногих моллюсков подкласса
заднежабренных; морской заяц2– лахтак – ластоногое семейства настоящих тюленей,
обитающее в арктических районах Атлантики, в морях Северного Ледовитого океана.
Более того, одно из названий морской коровы – капустница – входит в омонимический
ряд: капустница1 – жук, капустница2 – бабочка, капустница3 – комнатный цветок.
А.А. Реформатский, касаясь омонимии терминов, в частности, отмечал: «Если многозначность – законное явление языка, то омонимия – «незаконна», нежелательна, но
постоянно может встретиться в связи со звуковыми законами, заимствованиями, с «перерождением полисемии» и т.д. Кроме того, надо учитывать еще и так называемую «межотраслевую омонимию», т.е. случаи, когда одно и то же слово является термином в разных
науках или технологиях, но выражает разные понятия» [3, с. 70].
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Безусловно, в терминологии омонимия не приводит к двусмысленности, что объясняется принадлежностью каждого термина к своему полю (морской клоун1 – ихтионим
(название рыбы), морской клоун2– орнитоним (название птицы), морской заяц 1 – моллюск, морской заяц 2– ластоногое семейства тюленьих, где он образует пару означающее – означаемое (понятие), имеющее ясную идентификацию в контексте и соответствующее место в иерархии понятийной структуры.
Таким образом, вышерассмотренные термины в большинстве своем формируются
на базе существующих слов и корней, общелитературной и специальной лексики. Среди них встречаются все структурные типы слов, характерные для русского языка. Для
терминообразования весьма существенно, насколько прозрачна внутренняя форма терминологических номинаций. Словообразовательные средства (префиксы, суффиксы и
т.д.) играют важную роль в создании понятийной внутренней формы термина, служащей
средством его профессиональной ориентации.
Проанализированные в данной статье термины наглядно свидетельствуют о том, что
разные терминологические системы, в зависимости от своих потребностей и сложности
выраженных понятий, по-разному используют способы и средства терминообразования.

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

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
Большая советская энциклопедия, М.; Советская энциклопедия, 1974, т.16; т.18; т.22.
Луков В.А., Трыков В.П. Что такое «Озерная школа» и кто такие лейкисты? // Информационный гуманитарный портал «Знание. Понимание. Умение», 2012. – № 6
(ноябрь – декабрь)
Реформатский А.А. Что такое термин и терминология? М.: Наука, 1959, 536 с.
Потапова О.Е. Лексико-семантическое поле «море» как фрагмент русской языковой
картины мира: диссертация ... кандидата филологических наук , Санкт-Петербург,
2012, 198 с.
GrodzińskiE. Językoznawcy i logicy o synonimach i synonimii: studium z pogranic zadwóch nauk. Wrocław: Zakład Narodowyim, Ossolińskich, 1985.
http://www.psychol-ok.ru/dictionary/oceanic_feeling.html
http://www.inokean.ru/animal/fish/284-sargassum-fish
Магеррамова С.А., проф.,
Азербайджан

НАЗВИ ВОДОЙМИЩ У ТЕРМІНОТВОРЕННІ В РОСІЙСЬКІЙ МОВІ
У статті на матеріалі термінологічних, енциклопедичних, тлумачних словників
систематизуються і аналізуються терміни з різноманітних галузей науки і техніки,
утворені від назв природніх (море, океан, озеро, річка, струмок) і штучних (став) водоймищ у російській мові. У процесі дослідження з’ясовується, що самим продуктивним
у термінотворенні виступає слово «море». Більшість термінів належить до категорій
зоології, зокрема, йдеться про назви молюсків, голкошкірих, риб, ракоподібних, поліпів.
Назви тварин, птахів, комах, рослин, мінералів, технічного устаткування тощо, утворені від назв водоймищ, нечисельні. Серед аналізованого розряду термінів виявлено випадки синонімії і антонімії. Проаналізовані у даній статті терміни візуально свідчать
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про те, що різні термінологічні системи, залежно від своїх потреб і ступеня складності
виражених понять, по-різному використовують способи і засоби термінотворення.
Ключові слова: водоймища, море, річка, став, океан, струмок, озеро, терміни, синонімія, антонімія.
Maharramova S.A., prof.
Azerbaijan
THE NAMES OF WATER BODIES IN TERM FORMATION
IN THE RUSSIAN LANGUAGE
The article contains the systematization and analysis of the terms of different spheres of
science and technics formed from the names of natural (sea, ocean, lake, river, stream) and
artificial (pond) water bodies in the Russian language on the basis of the material of the terminological, encyclopedic, explanatory dictionaries. The research shows that the word
“sea” is the most productive in term the process of formation. Most terms are related to
zoology and they are the names of mollusks, echinoderms, fish, crustaceans, polyps. The names
of animals, birds, insects, plants, minerals, technical equipment etc. formed from the names
of water bodies are not so numerous. There are also facts of synonymy and homonymy among
the analysed terms. The terms analysed in the article are evidence of the following fact: the
different terminological systems depending on their needs and complexity of expressed notions
choose the ways and means of term formation quite differently.
Keywords: water bodies, sea, river, pond, ocean, stream, lake, terms, synonymy, homonymy.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ИДЕОЛОГИИ И ДИСКУРСА
Данная статья рассматривает взаимосвязь идеологии и дискурса. Рассматривая
социально разделяемую репрезентацию групп, идеология определяется как формирование групп, их отношений и убеждений, которые контролируются предвзятым мышлением индивида, что объясняет результат идеологического дискурса. Идеология образуется группами и принимается ее членами. Идеология не только выражается дискурсом
и не подавляется им, но также выражается и принимается социальной практикой. При
сопоставлении идеологии и дискурса, они приобретают структуру, схожую с поляризацией позитивного и негативного начала.
Ключевые слова: идеология, дискурс, социальное убеждение, идеологический дискурс.
С тех пор, как люди начали выражать свою идеологию в основном посредством
письма и общения, дискурсивное исследование стало актуальным. С точки зрения
© Магеррамова С.А., 2017
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теоретической структуры дискурсивно-идеологическая связь –это связь между дискурсом, сознанием и обществом. Но для понимания связи между идеологией и дискурсом
необходимо суммировать теоретическую структуру, в которой это связь ясно видна.
Идеологию можно рассматривать как «идею», которая может являться системой
убеждений и мнений. Ей необходимы когнитивные компоненты, которые могут определяться как понятие «убеждений» или «система убеждений» [5, 116]. Это система убеждений социально разделяема членами коллектива, хотя, возможно, что не всем она необходима. Идеология не может быть личным убеждением одного индивида, она не обязана
быть «негативной» или в ней не обязан присутствовать доминант. В разговорной речи
«идеология» носит отрицательный характер и в определенной степени ассоциируется
с политикой. В научном контексте «идеологии» часто дается нейтральная её характеристика как социально-культурной системы ценностей и поверий. Идеология – это путь
мышления, характерный для определенной группы, коллектива и культуры в целом.
Идеология выступает главным аспектом организации восприятия между членами
социальных групп, организациями и т.д. Идеология выступает как когнитивной, так и
социальной категорией. Когнитивная репрезентация передается посредством дискурса
и действия, социальная же, в свою очередь, указывает на социальный статус, а также на
интересы различных социальных групп. Эта концепция идеологии позволяет нам создать связь между макро-уровневым анализом групп, их социальной структурой и социальным формированием, и микро-уровневое исследование индивидуального взаимодействия дискурса.
Идеология – более фундаментальное понятие, чем социально культурное знание или
социальное отношение, поскольку она контролирует и организовывает социально разделяемые убеждения. Во-первых, они подготавливают почву для членов групп социально-разделяемой репрезентации. Во-вторых, они являются конечной основой дискурса
и практики членов социальных групп. В-третьих, они дают возможность членам групп
организовать и управлять действиями в пределах интересов групп. Также, с одной стороны они действуют как часть социально-когнитивной и общественной структуры, а с
другой стороны, как часть дискурса и социального опыта. Например, феминистическая
идеология может контролировать гендерное неравенство в обществе, социальная идеология может сыграть важную роль в общественных делах и т.д., в рамках культурных
ценностей общества (свободы, равенства, справедливости и др.) [5, 117].
Идеология – это социально разделяемая репрезентация, которая имеет особую социальную функцию для групп. Одним из главных социальных практик, поддающихся влиянию идеологии, являются язык и дискурс. Впервые понятие «дискурс» было введено M.
Foucault, который дал следующее его определение: «дискурсы являются практиками, которые систематически обрабатывают те объекты, которые они изображают» [3, 21]. Дискурс и язык, в свою очередь, играют особую роль в воспроизведении идеологии. Они, в
свою очередь, влияют на то, как мы понимаем, изучаем и изменяем идеологию. Когда мы
говорим как члены группы, то наш дискурс выражает идеологически основанные мнения.
Мы все больше узнаем про наши идеологические мнения, читая и слушая членов других
групп; изучая школьные книги, рассказы, газеты; при общении с друзьями и коллегами.
В дискурсе необходимо давать возможность действующим лицам для формирования общего мнения, основывающегося на наблюдениях и опытах. Он способен описать
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прошлые и будущие события, он может передать специфичность и общность действий
и убеждений на любом уровне. Идеологическая социализация проходит через дискурс.
Дискурсивно объясняя и защищая приемлемость своей идеологии, одни группы вступают в интерактивное противостояние с другими членами групп или коллектива. Если
выразиться другими словами, дискурс способствует прямому и явному выражению идеологии [1, 115].
Идеология может быть приобретена групповой социализацией во многих социальных практиках, например, дома, в школе, на работе и т.д. Ребенок, подрастая и получая
образование в соответствующих социальных группах, членами которого он являются,
постепенно изучает основные элементы идеологии гендера, класса, религии и т.д. Каждая из этих групп более или менее масштабная, пути обучения идеологии новых членов
более или менее формализованы и институционализированы разными формами дискурса, например, собрания, учебы в школе, книг и т.д.
В то время, как в некоторых жанрах дискурса могут быть более или менее косвенно
применены идеологии, дидактический идеологический дискурс является более явным, а
именно, формулируя общее содержание идеологической схемы группы: кто мы, откуда
мы, кто может быть членом нашей группы; что мы делаем и чего придерживаемся; что
является нашей нормой и нашими ценностями; кто наши друзья и враги, какова наша
сила и т.д. В нем приводятся причины и аргументы с позиций общих норм и ценностей,
а также ввиду интереса групп и членов этих групп (10, 133). Итак, мы можем предположить, что идеологический дискурс может семантически ориентироваться на следующие
темы, значения и подтексты:
1) самоутвержденное описание: оно типично для тех групп, чья идентичность –
это угроза, небезопасность или подавление, например, женщин, меньшинств, иммигрантов и т.д.;
2) описание деятельности: типично для групп, которые определяются в соответствии с родом занятий, например, разные профессии (журналист);
3) нормативно-ценностное описание: главным в идеологическом дискурсе являются
значения, которые включают нормы и ценности, то есть: что для нас является правильным и неправильным, хорошим и плохим, верным и неверным;
4) описание позиции и отношения: то есть определение своей идентичности, деятельности и цели по отношениям к другим группам;
5) описание источника: группы могут существовать только тогда, когда они имеют доступ к общим и особым ресурсам. Идеологический дискурс будет больше фокусироваться
на ресурсах, которые находятся под угрозой или имеют ограниченный доступ, а также могут привести к внутреннегрупповому конфликту. Некоторые социальные группы, в первую
очередь, определяют свои возможности и невозможности доступа к ресурсам [10, 147].
Итак, идеологический дискурс постепенно развивает общую идеологическую структуру групп. Это медленный процесс. Маленький ребенок имеет еще простое идеологическое понятие. Большинство идеологий выбираются и им обучаю более подробно с
подросткового возраста – когда нужно придать более широкий смысл действиям и целям
учащихся, а также миру, в котором они живут. Идеологический дискурсивный анализ
не только раскрывает корень идеологии, но также систематически связывает структуру дискурса со структурой идеологии. Необязательно быть дискурсивным аналитиком,
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чтобы понять является ли определенная информация «консервативной» или «общепринятой». Наши знания языка, дискурса, общества и идеологии позволяют нам сделать
надежный выбор. Необходимо более аналитически ясное изучение дискурса. Более аналитически-ясное изучение дискурса позволяет определить, какие предположения дают
развитие и выявление определенным выражениям и значениям дискурса. Некоторые
дискурсивные структуры прямолинейны. С тех пор, как идеология является основой
нашего социального заключения, и идеологически контролируемые предложения часто
являются утверждениями и выражениями такого мнения, как, например, «чужие», часто
будут указывать на имеющиеся идеологические препятствия. Относительно идеологии,
дискурсивная структура, с одной стороны, всегда имеет двоичную функцию «принятия»
и «исполнения», а с другой стороны, более или менее влиятельное убеждение [9, 143].
Это не место для детализации процесса идеологического обучения, но если мы предположим, что такое приобретение будет происходить с помощью дискурса, то, возможно,
это будет происходит после обратного процесса производства идеологического дискурса. Текст, а также контекст повторной коммуникации одного и того же типа могут привести к обобщению и абстрагированию ментальных моделей и к более общим групповым
отношениям. Некоторые отношения в одной области могут быть подкреплены общими
идеологическими положениями.
Итак, идеологии могут быть изучены путем обобщения ментальной модели (опыт,
определенный случай) или идеологов различных типов (учителя, лидеры и т.д.). Некоторые идеологии стараются быть изучены более широко, такие как научная методология,
религия и политическая идеология. Другие более скрыты и интегрированы в повседневную практику, такие как гендерные, расовые и классовые идеологии. Они стараются
стать явными в случаях конфликта, борьбы и сопротивления. Это будет одна из главных задач идеологического дискурсивного анализа, чтобы систематически исследовать
структуру и стратегии этих различных типов идеологического дискурса и их роль в приобретении воспроизведении идеологий членами групп и группами в целом.
Идеологию можно определить как фундаментальное убеждение, которая лежит под
социальной репрезентацией социальных групп. Эти репрезентации, в свою очередь, основываются на дискурс и социальный опыт. Также предполагается, что идеология в основном определяется дискурсом, путем письменного и устного взаимодействия. С точки
зрения идеологического дискурса, действия представителей групп должны быть объяснены, мотивированны и узаконены членами этих групп.
Рассматривая взаимосвязь дискурса и идеологии, становится ясно, что связь между
ними сложна и неопределенна. Дискурс в определенной степени зависит от идеологического контекста, но дискурсивный анализ не всегда допускает вмешательство в идеологические убеждения людей [4, 320]. Другими словами, концепт идеологии недетерминированный, члены групп не всегда обязаны действовать как все члены коллектива, так
как идеологический дискурс контекстуально изменяем. Не все дискурсивные структуры
идеологически контролируемы и не только дискурсивные структуры имеют идеологическую функцию. Идеология выражается не только дискурсом, но также выражается и
воспроизводится другими социальными практиками. Когда идеология и дискурс сопоставляются, они приобретают структуру, схожую с поляризацией между позитивным и
негативным.
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Азербайджанський університет туризму і менеджмента, Азербайджан
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ІДЕОЛОГІЇ І ДИСКУРСА
Дана стаття розглядає взаємозв’язок ідеології і дискурса. Розглядаючи соціально
розмежовану репрезентацію груп, ідеологія визначається як формування груп, їх
відносин і переконань, які контролюються зарозумілим мисленням індивіда, що пояснює
результат ідеологічного дискурса. Ідеологія формується групами і приймається її
членами. Ідеологія не тільки виражається за допомогою дискурса і не придушується
ним, вона також виражається і приймається соціальною практикою. При зіставленні
ідеології і дискурса вони отримують стуктуру, схожу на полюрязацію позитивного і
негативного начала.
Ключові слова: ідеологія, дискурс, соціальне переконання, ідеологічний дискурс.
Guluzadeh Nisa Fikret qizi
Azerbaijan university of tourism and management
INTERRELATİON OF IDEOLOGY AND DISCOURSE
This article deals with the interrelation of ideology and discourse. Analyzing the interrelation of ideology and discourse, it becomes obvious that the relation is difficult and indirect. Discourse depends on ideological context, but does not always ideologically clear and discourse
analysis does not always allow the interfering of ideological beliefs of people. Ideology, in
return, not only expressed by discourse, but also reproduced by social practices.
Key words: ideology, discourse, social beliefs, ideological discourse.
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САТИРА КАК ФОРМА ОБРАЗНОГО МЫШЛЕНИЯ
В статье анализируются сатира, юмор, комизм и их теоретические основы. Отмечается, что функции сатиры в художественном тексте многогранны, и поэтому
теоретики исследуют ее как литературный вид, как жанр и как литературную особенность. Основы полемики, связанной с местом сатиры в художественной мысли,
заложены, начиная со времен Аристотеля. В последующие периоды в исследованиях
Н. Буало, М. Ф. Ахундзаде, В. Белинского, Б. Дземидока, Н. Чернышевского, Гегеля,
Г. Поспелова, Ю. Эльсберга, А. Абиева, И. Габиббейли и других вносится ясность в занимаемое сатирой место и положение в художественном мышлении. Общий смысл этих
исследований состоит в том, что сатира выступает и как жанр, и как вид литературы, и как художественная особенность.
Ключевые слова: сатира, принцип, юмор, комизм, идейно-эстетический, формы
проявления.
Известно, что сатира занимает своеобразное место в развитии литературно-художественного мышления. Начиная от греческого комедиографа Аристофана до современной
эпохи, писатели, поэты и драматурги обращались к смеху как к форме выражения действительности и максимально пользовались возможностями отображения объективной
действительности именно посредством смеха. В литературе всех народов существовал
определенный период сатиры. Такие прославленные писатели и поэты, корифеи литературы, как М. Сервантес, Дж. Свифт, М. Твен, Ф. Рабле, И. Крылов, Н. В. Гоголь,
А. П. Чехов, С. Щедрин, С. Михалков и другие использовали художественные возможности сатиры в развитии литературы.
Сопровождающаяся временами активности в литературной мысли сатира занимает
своеобразное место в истории художественного мышления. Временами она становилась
одной из ведущих направлений литературы, то возвышалась до уровня жанра или проявлялась как основная форма и средство выражения художественного мышления. Такие формы сатиры, как смех, юмор, комизм заняли со временем определенное место в
художественном мышлении, иногда становясь творческим кредо писателя, драматурга,
поэта. Нередко смех и сатира выступали в произведении параллельно с трагичностью и
строгостью, определяя тем самым и жанр данного произведения. Тандем смеха и печали,
прежде всего, исходил из жизненных событий, осмысления жизненных реалий. В этом
разрезе в отражающих жизнь произведениях сатира и юмор становятся одним из средств
выражения действительности при описании жизни.
Исторические корни сатиры в азербайджанской литературе восходят к устным народным образцам, а в письменных образцах, классической литературе сатира, как и лирика,
является художественным выражением человеческого познания, его чувств и ощущений.
Несмотря на то, что в выражении человеческих чувств в художественном мышлении
© Магеррамова С.А., 2017
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превалируют лирические чувства, неравнодушный к негативным явлениям в обществе
и природе писатель выражает свое отношение также и к негативным проявлениям человеческой жизни. Художественное выражение людских чувств чаще всего параллельно
отражается в трагедиях и комедиях. В эпоху Аристотеля наряду с трагедией высоко ценилась также и комедия. Согласно исследованиям, отношение человека к негативным,
неприятным, порочным событиям и явлениям (смех, ирония, пародия и т. д.) выражаются с помощью сатиры. С развитием общества развивались смысловые, содержательные и
формальные особенности сатиры, потом они перешли в новый этап. С этой точки зрения
необходимо особо отметить памфлеты и басни из классической литературы, а также поэзию с критическим и разоблачительным пафосом. Памфлет Султан Махмуду Газневи,
написанный персидским поэтом Фирдоуси, по общественному содержанию считается
образцом сатиры. В творчестве Гатрана Тебризи, Хагани Ширвани, Низами Гянджеви,
Мухаммеда Физули встречаются поэтические строки сатирического содержания.
Начиная с XIX века, сатира становится одной из характерных особенностей азербайджанской литературы в целом. Данная особенность проявляется также в комедиях
и в прозе М. Ф. Ахундзаде, а также становится одним из главных средств выражения в
поэзии его современников Мирза Бахыш Надима, Баба бек Шакира и других. В период
критического реализма авторы пользуются в целом этим понятием как оружием, и некоторое время сатира сохраняет свою гегемонию во всех жанрах (проза, драматургия, поэзия и т. д.) азербайджанской литературы. Сатира, проявляющаяся в драматургии Наджаф
бека Везирова, Наримана Нариманова, драматургии и художественной прозе Джалила
Мамедгулузаде, Абдурагим бека Аквердиева, поэзии Али Назми, Алигулу Гямкюсара,
Алиаббаса Мюзниба, Алирази Шамчызаде переживает свой ренессанс, открываются
прекрасные перспективы для ее дальнейшего развития. Сатира в поэзии достигает своего пика в творчестве Мирза Алекпера Сабира. Сатира, как главное оружие литературной
школы М. А. Сабира, знаменует собой новый этап в азербайджанской поэзии. Эхо сатиры
Сабира ощущается и на следующем этапе; сатира уже никогда не покидает азербайджанскую литературу, хотя и не достигает вершин периода Сабира. Однако несмотря на такой
богатый путь развития, сатира слабо изучена в национальном литературоведении. Хотя
в XX веке были осуществлены многочисленные исследования пути развития сатиры,
изучалось творчество азербайджанских сатириков, анализировались их произведения,
исследования по теоретическим основам, эстетической сути сатиры, ее статусу в мировой теоретической мысли проводились эпизодично. Исследования о сущности сатиры и
ее позиции в мировой литературно-теоретической мысли и художественном мышлении
выносят на центральный план функциональность эстетического идеала сатиры.
В мировой художественной мысли проявления смеха, юмора и сатиры делают необходимыми также их научно-теоретическую оценку. Появляющаяся в произведении
«Облака» греческого комедиографа Аристофана сатира сразу попадает в поле зрения
Аристотеля. В своем произведении «Поэтика» Аристотель старается раскрыть характер,
природу смеха, сатиры и комизма. Говоря об искусстве поэтики, великий философ делит
ее на две части по личным характерным качествам поэтов и отмечает следующее: «…
так более серьезные поэты занимались воспеванием прекрасных деяний себе подобных,
более легкомысленные раньше отражали деяния негодников путем сочинения смешных песен» [1, 49]. В своей комедии философ считает «смешное» частью «уродства»,
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называет смешное «определенной ошибкой и безобразностью, не вредящей и не мучающей никого занятием». Аристотель приходит к мнению, что Аристофан «первым из
афинских поэтов-комиков отказался от квартетного, ямбического стихосложения, начал
разрабатывать и применять диалоги и фабулу в общем виде [1, 52-53].
Интересно отметить, что еще один теоретик Буало в своей книге под названием «Искусство поэзии» говорит о сатире и раскрывает ее сущность следующим образом: «…
сатира отражает чистый и ясный смысл истины, так как склонна распространять в мире
не злодеяния и зло, а доброту и доброжелательство». Он отмечает, что впервые сатиру в
Великий Рим привез Луцилий. Он характеризует Луцилия так: «всегда говорил согражданам правду и не тушевался перед сильными, умел отомстить гордым богачам за поруганную честь бедняков» [2, 42]. Буало анализировал произведения таких древнеримских
поэтов, как Гораций, Ювенал, Луцилий, Флакк и сконцентрировал внимание на содержании сатирических произведений. Видный теоретик наделял сатиру такими качествами,
как «смягчающий гнев смехом», «острый, как меч», «пламенный и зажигающий» и не
считал ее, как Аристотель, порождающей «ненависть и гнев». С этой позиции, их мнения
совпадают. Буало пишет: «Сатира всегда полна резкими словами; один скоморох, упрямый француз, взял эти слова, смело и в новом порядке употребил их в своих куплетах и
создал водевиль. Такого рода стихи (имеются в виду сатирические стихи – авт.), порожденные из игр свободного воображения, переходят из уст в уста… вызывают у нас смех
и возбуждение, но не вызывают гнева и ненависти» [2, 43].
Сатиру и смех, являющихся средствами выражения художественного мышления или,
более образно говоря, «строительным материалом», стремились оценить, определить
место и позиции в художественном мышлении ученые-теоретики и эстетики последующих эпох. Ш. Монтескье, Э. Кант, Л. Фейербах, К. Маркс. Ф. Энгельс, З. Фрейд и другие
философы также высказывали ценные мысли о комизме, юморе, сатире, их особенностях и характерных чертах. Однако в отношении к сатире у них не было единого мнения
и подхода; долгое время мыслители затруднялись определить место сатиры. По мнению
великого философа Гегеля, «в простой теории не знали, как обойтись с сатирой и затруднялись определить ее место, поскольку в сатире не находили ничего эпического и не
причисляли её к лирике» [3; 212, 224].
В художественном творчестве классиков русской литературы XIX века также встречаются попытки оценить и охарактеризовать сатиру, юмор и комизм в теоретическом
мышлении. В произведениях В. Белинского, А. Герцена, А. Добролюбова, Н. Чернышевского высказываются ценные научно-теоретические мысли о характере, сути смеха
и вызывающих его причинах. Однако при изъявлении своего отношения к исследуемой
проблеме, марксистские эстетики выдвигают на первый план материалистские рассуждения. К. Маркс уделяет внимание нацеленности смеха на прошедшие события, как
смертельное оружие и выражая свое отношение к формациям развития общества, пишет
следующее: «Унося устаревшие формы жизни в могилу, история поступает обоснованно
и проходит через многие стадии. Последней стадией всемирной исторической формации
является ее комедия. Уже однажды раненным в драме Эсхила «Прикованный Прометей»
греческим богам, приходится еще и погибнуть в комическом произведении «Беседы»
Лукиана. Почему ход истории таков? Это необходимо для того, чтобы человечество весело расставалось со своим прошлым» [3, 53-54].
83

Из сказанного следует, что ход истории нередко, на определенных этапах своего развития заставлял сатиру свернуть со своего пути, но не сумел изменить ее направление.
Это способствовало некоторому отступлению сатиры в художественном мышлении. Начиная с 20-х годов прошлого века, марксистско-ленинской эстетике удалось изменить
характер смеха, цели, стоящие перед ним, и определить новые.
Разнообразие мнений о роли сатиры в художественном мышлении сохраняется
среди исследователей и теоретиков и по сей день. Данное разнообразие было связано
в значительной степени со становлением, характером и местом сатиры в художественной литературе. Порою сатиру принимали как смертельную, разоблачающую критику.
В. Белинский считал неправильным отождествление сатиры с критикой и говоря «это
еще не то, критикой называют и сатиру, и пасквили» [4, 41], подразумевал именно это.
Доктор филологических наук Б. Ахмедов считает сатиру и критику различными понятиями и пишет по этому поводу следующее: «… считая сатиру критикой, часто смешивают
критику с сатирой. Эта путаница в обоих случаях приводит к неверным выводам. Люди,
считающие любую критику сатирой, встречаются как в жизни, так и в литературоведении. Однако сатира в прямом смысле слова не содержит критики, как любая критика (как
литературная, так и личная критика) не является сатирой. Критика не является сатирой,
в отдельности и юмор не является сарказмом, а сатира не только не является критикой, а
только видом критики, олицетворяющем некий эстетический идеал» [14, 25].
Как указывал Гегель, порою возникали споры по вопросам, куда отнести сатиру, к
чему (по жанру, особенностям и т. д.) приравнять, что, в свою очередь, демонстрировало
недостаточное теоретическое изучение проблемы. На самом деле, сатира (по-латински –
сатура) – греческое слово, означающее «смешанный». Многие древнеримские поэты
сочиняли свои стихи в смешной поучительной форме, пользуясь в основном баснями,
анекдотами и бытовыми сценами. В последствие сатира начала выступать в качестве
различных жанров и форм литературы, а само понятие сатиры стало включать в себя
множество содержаний и оттенков. Постепенно сатира стала проникать в содержание
произведений, определять человеческие характеры, создавать обобщенные человеческие образы. В эпоху критического реализма сатира стала проникать в гущу общественно-политических событий и максимально представлена на уровне типизации в реалистическом изображении жизни. Таким образом. сатира, которую в период становления
не воспринимали широкие массы, со временем стала применяться в различных формах
и жанрах художественного мышления и своими богатыми средствами выражения превратилась в одну из главных особенностей литературы.
Теоретики, эстетики не могут прийти к общему знаменателю и в вопросах, чем является сатира – видом, жанром, способом или средством, поскольку, несмотря на то, что
сатира некоторое время составляла ведущую ветвь художественного мышления, в целом
не содержит в себе понятие жанра. Современное состояние сатиры не соответствует
классической классификации . Если Аристотель не выразил четкой позиции о принадлежности сатиры, смеха к какому-либо виду, в последующие эпохи ученые выразили
свое отношение к данному вопросу. А. Белинский при разделении литературы на виды
и формы («Разделение литературы на виды и формы»), заметил в характере эпиграмматической литературы особенности, относящиеся к литературному виду и писал по этому поводу: «Оказывается у нас существует эпиграмматическая литература (памфлеты и
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пасквили – авт.)… Мы говорили о значении эпиграммы у древних греков. В наше время –
это рифмованное и убедительное слово. В прошлом веке эпиграмма занимала видное
место среди прочих видов литературы. Некоторые поэты занимались тогда сочинением
эпиграмм. Теперь они являются лишь капризом поэта или пощечиной в лицо другого
человека» [4, 85].
Согласно мнению русского философа и теоретика Н. Чернышевского, слово «сатира» имеет двоякое значение, как и слово «юмор», т. е. в одном значении сатира определяет вид художественного произведения, а в другом значении – характер, эмоциональность
смеха, его оттенки [5, 18]. Использование понятия сатира в двух значениях, по мнению
Чернышевского, исходит прежде всего, из сущности и функциональности данного термина [5, 18-19] поскольку, сатира является носителем обеих функций. Употребляя сатиру
в «узком» и «широком» понимании, ученые-теоретики XX века почти повторяли классификацию Н. Чернышевского. Такие литературоведы, как В. Дземидок, Ю. Эльсберг и
другие употребляли сатиру в узком понимании, в качестве одного из жанров литературы,
а в широком понимании, как «смертельную» и «страшную» форму смеха [6, 7]. Обратим
внимание на рассуждения русского литературоведа Л. А. Плоткина, отражающие содержательные оттенки термина сатиры с этой точки зрения: «Сатира не является отдельным
жанром литературы. Она присутствует как в лирике, так и в драматургии, в сатирических
целях можно использовать такие жанры, как роман, повесть, пьеса. Однако существуют
жанры, которые относятся только к сатире; рассказ и стихи могут быть сатирическими
или несатирическими, а басня, эпиграмма, пародия, памфлет, фельетон принимаются как
исключительно сатирические произведения» [8, 6].
Истина заключается в том, что в отличие от других жанров и видов литературы, сатира может проявляться во всех жанрах, формах и видах. Существует мнение, что сатира
в той или иной форме проявляется во всех видах искусства (кроме архитектуры – авт.).
Например, сатира, определяющая жанр комедии, широко используется в пьесах, даже
в диалогах и монологах трагических произведений. Выступающая наравне с трагичностью сатира, как равноправный партнер, принимает участие и в создании жанра трагикомедии. Сатира может определять и жанровую структуру романа. В мировой литературе часто встречаются такие примеры. Роман Сервантеса «Дон Кихот» можно отнести
именно к таким произведениям. В азербайджанской литературе сатирические романы
Сейфаддина Даглы дают основание утверждать, что сатира проявляется в романах не в
эпизодических ситуациях, а также определяют его жанр и форму. В поэзии сатира имеет
своеобразные оттенки как в узком, так и широком смыслах. Появление понятия «сатирическая поэзия» привлекает внимание именно с точки зрения определения формы сатиры
в поэзии. Порою сатирические стихи называют просто сатирой, что в данном случае употребляется как ее синоним. Говоря о творчестве русского поэта Кантемира, В. Белинский
называет его стихи «сатирой», что вызывает большой интерес. В. Белинский пишет: «Сатиры Кантемира действительно стали началом литературы… Кантемир является первым
русским поэтом и его сочинения также являются сатирой» [3, 12].
Прославленный критик, стремящийся определить место и положение сатиры в художественном мышлении, учитывает ее функции как литературного вида, как творческого принципа, как способа и средства создания образа и выдвигает на передний план
такую особенность сатиры, как способность «перехода от одного литературного вида к
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другому». Следовательно, великий критик не высказал однозначную мысль о функции
и статусе сатиры. Академик Иса Габиббейли считает, что Белинский имел возможность
определить сатиру как один из видов литературы, хотя он наблюдал становление сатиры
как жанра, тем не менее, не высказал окончательного мнения на этот счет: «По нашему
мнению, главной причиной невысказывания окончательного мнения русским критиком
(В. Г. Белинский – авт.) было связано со слабым развитием сатиры как в русской литературе первой половины XIX века, так и в других европейских литературах. Существующая литературная практика не представляла возможности для проведения широкого
анализа сатирических произведений» [9, 483].
Дилемма, является ли сатира жанром, стало темой споров и обсуждений и в последующие эпохи. Российские теоретики сатиры А. Вулис, Л. Ершов, Д. Николаев и другие в своих многочисленных научных исследованиях пытались разрешить эту дилемму.
Согласно мнению ученого-теоретика Г. Поспеловой «… не может быть и речи о существовании такого модного вида. Сатира может существовать как в эпосе, так и в лирике
и драматургии» [10, 224]. Данное рассуждение заставляет задуматься над тем, почему
сатира принимает равное участие во всех трех существующих видах. Ю. Эльсберг называет сатиру «особым идейно-художественным принципом в отображении истины» [7,
9]. Видный литературовед приходит к такому заключению после всесторонних исследований в монографии «Теоретические вопросы сатиры» (Москва, 1957). Действительно,
при оценке современных задач сатиры ученый-теоретик допускает крайности, выступает
с позиции идеологических крайностей. Однако, в целом правильно подходит к анализу
общих вопросов сатиры. Г. Поспелов не соглашается с мнением Ю. Эльсберга, который
считает сатиру «особым видом» как эпоса, лирики, драмы, так и художественного творчества, поддерживает классическую классификацию известных видов. Ученый-теоретик
не принимает в теории существование такого особого вида и считает сатиру драматичным, героическим, трагичным, романтичным пафосом, именно с позиций такого подхода исследует проблему в своей книге «Теория литературы» [10].
Говоря о сатирических стихах в азербайджанской литературе XIX и XX столетий, заметно, что выражению «сатирические стихи» авторы предпочитали употребление слова
«сатира». Сатиру ввел в азербайджанскую литературную мысль, творческую и научнокритическую среду великий М. Ф. Ахундзаде, который подходил к данной проблеме с
совершенно иной точки зрения. Известно, что литературный реализм, комедийный жанр,
критику в азербайджанскую литературу принес именно этот исследователь. Интересно
отметить тот факт, что М. Ф. Ахундов не только создал основы как сатиры, так и критики, а также всячески отстаивал их позиции. Его взгляды на искусство, в частности на
литературу XIX века, определяли новые критерии искусства в новой эпохе. Основанная
М. Ф. Ахундзаде школа реализма постепенно заложила в литературе основы реализма,
критически-эстетической мысли. В этом смысле в литературно-эстетической мысли
М. Ф. Ахундзаде сатира выступает как составная часть реализма. Великий комедиограф,
писатель, реформатор говорил: «… для воспитания народа, очищения и исправления
нравственности единоверцев, приведения государства в порядок… нет более полезного
средства, чем критика» [11, 246].
Рассуждения М. Ф. Ахундзаде о сатире невозможно отделить от терминов реализма и критики, употребляемых в его литературно- критических статьях. По его
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мнению, сатира – средство для смелого выражения истины, воспитания народных масс.
М. Ф. Ахундов затрагивал и часто оценивал проблемы сатиры, критики и разоблачения
не только в своих статьях, но и в письмах. В одном из своих писем писатель привносит
ясность в проблему «критическое сочинение», и выраженные им при этом мысли определяют отношение великого комедиографа к сатире. Говоря «критическое сочинение»,,,
М. Ф. Ахундов подразумевал произведения, написанные путем сочетания «иронии, сарказма и фарса» [11, 247]. Для обоснования своих рассуждений он углублялся в проблему,
стремился обосновать ее с теоретической точки зрения и объяснял разницу между проповедью и критикой с научно-теоретической позиции: «Какая большая разница между
проповедью и критикой, проповедником и критиком! В чем заключается причина такого
явного превосходства критики над проповедью и назиданием? Откуда такая страсть и
рвение прочитать критическое сочинение? Причина такого превосходства заключается
в том, что критическое сочинение создается путем иронии, сарказма и фарса. Именно
поэтому существует такой большой интерес к прочтению критического произведения»
[11, 247].
Ясно, что в своих статьях М. Ф. Ахундзаде употреблял слово «критика» в двух смыслах; первое – в качестве сегодняшней литературной критики (критики), второе – в качестве сегодняшней сатиры. Комедиограф максимально использовал в своих комедиях
приемы сарказма и фарса, особо относился к превосходству сатиры в литературе и верил
в ее роль в нравственности и эволюции человека.
М. Ф. Ахундзаде предпочитал принцип реализма в литературе и искусстве и при
оценке предназначения поэзии выступал именно с этой позиции. По его мнению, предназначение современной поэзии заключается в правильном изображении современных
людей и жизни. В статье под названием «Поэзия и проза» великий мыслитель подходит
к проблеме с более широкой призмы и под этим критерием рассматривает творчество
М. Физули, М. П. Вагифа и Г. Закира.
В действительности, в отношении М. Ф. Ахундзаде к Физули имели место попытки
очистить его. Думаем, эти попытки тщетны, поскольку Ахундзаде неверно подходит к
творчеству Физули, т. е. предпочитает подход с сегодняшних реалистических позиций,
что и вызывает с его стороны несправедливое отношение к великому Физули.
Ростом сатиры, критики, разоблачения в последующем развитии литературы определяются и подходы к ней, критерии оценки. В частности, в литературоведении советского
периода начинают появляться исследования по сатире, критике, разоблачению, комизму и т. д. Такие литераторы, как Ф. Гасымзаде, А. Сеидзаде, К. Мамедов, М. Мамедов,
Х. Мамедов, Ф. Гусейнов, в том числе Баба бей Шакир, Мирза Бахыш Надим, Сеид
Азим Ширвани, Мирза Алекпер Сабир, Али Назми и другие говоря о сатирических стихах употребляли слово сатира. Хотя сатира в произведениях этих поэтов была, скорее,
особенностью, чем жанром. Возможно, авторы употребляют слово сатира как синоним
сатирического стиха. В любом случае, заметно. что слово сатира и сатирический стих
смешиваются. Видный литературовед Ф. Гусейнов анализирует сатирические стихи
М. А. Сабира «Ey alnın ay...» и отмечает следующее: «Эта сатира был протестом Сабира
против старой поэзии, ясным и лучшим ответом на вопрос, «какой должна быть новая
поэзия», поскольку за его высказанными с иронией строками стояли мысли, идеалы о
новой поэзии» [16, 85].
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Хотя соцреализм оформился как метод с начала 30-х годов, в начале 20-х годов предпринимаются первые шаги в управлении литературным процессом и литературой, осуществляется новая литературная политика. Прежде всего, с начала XX века свободе и
самостоятельности печати был положен конец. Критический реализм канул в лету. Иначе
и не могло быть, так как, там, где цензура, не бывает критики и разоблачения, а если даже
таковое имеет место, то только в виде критики разрешенной. На самом деле, в начала
XX века критический реализм достиг пика своего развития и если его не предотвратили
административными методами, он не смог бы войти в новый этап развития. Однако изменения политической системы прервали этот процесс и произошел спад в развитии
сатиры. Несмотря на то, что в период существования соцреализма господствующая идеология на словах принимала решения по созданию соответствующих условий для развития сатиры, последняя уже не смогла достичь прежнего уровня развития. Согласно
господствующей идеологии, в советском обществе сатира нужна была для критики и
разоблачения «остатков эксплуататорских классов», «классовых врагов» пролетариата,
«носителей реакционных идей» и «чуждых элементов». Профессор Мехти Мамедов не
соглашался с предоставленной в советской идеологии ролью сатире и писал: «Сатирические произведения всячески содействовала в этой работе партии и правительству, советскому народу. В те годы сатира развивалась как средство критики и агитации, литературно-художественный способ. Данный период стал этапом как количественного, так
и качественного развития сатирических рассказов, фельетонов, небольших и объемных
комедий» [13, 160].
Однако в советскую эпоху не удалось оторвать сатирическую поэзию от существующих традиций; невзирая на жесткие рамки советской политической цензуры С.
Вургун, С. Рустам, Р. Рза, О. Сарывелли, М. Рафили, М. Рагим, Ш. Гурбанов, Г. Ариф,
Б. Вахабзаде, А. Кюрчайлы, Р. Ахмедзаде, Р. Зебиоглу, Х. Зия, Агасафа и другие в
своем творчестве сумели показать недостатки и пороки действующей политической
системы. Следует отметить, что имеющий в азербайджанской сатирической литературе исключительные заслуги журнал «Молла Насреддин» некоторое время продолжал свою деятельность и в советский период и дал определенный толчок к развитию
сатирической поэзии.
Сатира является многофункциональным понятием, само слово употребляется в разных значениях и исследуется по-разному в теоретической научной литературе.
Хотя сатирический пафос в азербайджанской художественной мысли по всем жанрам и формам имеет двухвековую историю, ее исследование с теоретической точки зрения началось с середины XX века. В отечественном литературоведении впервые доктор
филологии Айдын Абиев высказал двоякое отношение к вопросу статуса сатиры, написал статью под названием «Сатира – жанр?» [12]. Исследователь рассматривает сегодняшний статус сатиры и не соглашается c выражением «жанр сатиры», поскольку, по его
мнению, подобное высказывание «далеко от всестороннего выражения богатых и сложных смысловых оттенков, охватываемых сатирой» [12, 11] и поэтому он не соглашается
с существующей оценкой. А. Абиев идет путем многих теоретиков и не считает сатиру
жанром. В таком случае, что такое сатира, и куда можно ее включить? А. Абиев, как и
другие исследователи, не может дать четкую установку в этом ключе, но все же вносит определенную ясность в данную проблему. А в оценке профессора Мехти Мамедова
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сатира рассматривается как литературно-художественный метод, и не принимается независимым жанром. М. Мамедов пишет по этому поводу: «Сатира, как литературно-художественный метод применяется во всех жанрах. В прозе (рассказы и романы), поэзии
(стихи и поэмы), драматургии (комедии, драмы, даже, нередко, трагедии) можно встретить элементы сатиры. Сатире нельзя давать определение независимого жанра. Однако
можно создавать сатирические произведения в любом жанре» [13, 162].
Доктор филологии, профессор Бедирхан Ахмедов подходил к проблеме комплексно,
рассматривал путь её исторического развития, также пытался определить ее теоретическую и практическую функции. Литературовед утверждал, что некогда сатиру называли «ложным видом литературы», далее он обращал внимание на противоречия и
разнообразие оценок по поводу статуса сатиры и писал: «В действительности, сатира,
появившаяся как жанр (басня, эпиграмма, анекдот, памфлет и прочее), постепенно выходит из этой определенности и включается в идейное содержание, структуру произведения. Были времена, когда сатиру считали «ложным видом литературы». Для сатиры
характерен тажк пафос. Если этот пафос составляет сюжет, композицию и содержание
какого-либо произведения, обязательно определяет и ее жанр. Сатира находит свое подтверждение также как форма проявления мировоззрения автора, является одним из способов и средств осознания им жизни» [14, 32].
В своих последних исследованиях академик Иса Габиббейли говорит о сатире как о
литературном виде. Видный ученый прослеживает путь развития сатиры в художественном мышлении и научно-теоретической литературе, начиная от античности до наших
дней и дополняет классическую классификацию сатирой [16, 481].
По мнению прославленного литературоведа, невозможно провести Великую китайскую стену между литературными видами, поскольку каждый из этих видов отличается
своеобразием и играет определенную роль в судьбе и обогащении друг друга. Опираясь
на существование лиро-эпических и эпико-драматических жанров, исследователь выступает против отнесения жанров в формате сатирического рассказа или сатирической
комедии к сатирическому литературному виду. И. Габиббейли пишет по этому поводу:
«Несомненно, рассказ относится к эпическому, а комедия – к драматическому виду. Добавление слово «сатирический» к началу этих жанров показывает ее роль в обогащении
отмеченных литературных видов или жанров. Наоборот, в судьбе некоторых жанров, отнесенных нами к сатирическим видам, также наблюдается определенное участие прочих
литературных видов. Например, в баснях имеются эпические, в мейханах – лирические
элементы. Однако судьба этих жанров в целом связяна с сатирой. Тем не менее, существуют и такие жанры, которые невозможно отнести к какому-либо литературному виду,
за исключением сатирического литературного вида. Например, пасквили, ирония, шарж,
бахри-таавил, тазияне, фельетон и т. д.» [9, 485].
Академик Иса Габиббейли уверенно утверждает существование нового литературного вида – сатирического литературного вида. Однако считает, что для принятия такого
утверждения на мировом уровне необходимо проведение систематических исследований. Мы согласны c мнением академика, что невозможно провести Великую китайскую
стену между литературными видами, поскольку каждый из этих видов отличается своеобразием и играет определенную роль в судьбе и обогащении другого.
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САТИРА ЯК ФОРМА ОБРАЗНОГО МИСЛЕННЯ
У статті аналізуються сатира, гумор, комізм і їх теоретичні основи. Відзначається, що функції сатири в художньому тексті багатогранні, і тому теоретики досліджують її як літературний вид, як жанр і як літературну особливість. Основи полеміки,
пов’язаної з місцем сатири в художній думці, закладені, починаючи з часів Аристотеля.
У наступні періоди в дослідженнях Н. Буало, М. Ф. Ахундзаде, В. Белінського, Б. Дземидока, Н. Чернишевського, Гегеля, Г. Поспелова, Ю. Эльсберга, А. Абієва, І. Габбейлі та
інших вноситься ясність стосовно місця і становища сатири в художньому мисленні.
Загальний сенс цих досліджень полягає в тому, що сатира виступає і як жанр, і як вид
літератури, і як художня особливість.
Ключові слова: сатира, принцип, гумор, комізм, ідейно-естетичний, форми виявлення.
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МАКСУД ШЕЙХЗАДЕ – МАСТЕР ИСТОРИЧЕСКОЙ ДРАМЫ
В статье анализируется творчество Максуда Шейхзаде – поэта как азербайджанского, так и узбекского народов. Рассматривается тематика его поэзии, исследования
в области литературы, переводческая деятельность. Анализируются произведения, написанные в драматическом жанре.
Создав оригинальное художественное произведение «Джалаледдин Мангуберди» и
показав события, связанные с монгольским нашествием в XIII веке, драматург проник
в более глубокие слои исторического прошлого и достиг своей цели в обрисовке образа
народа и главного героя. В драме «Мирза Улугбек» М. Шейхзаде удается раскрыть внутренний мир правителя, ученого и астронома Улугбека. В статье отмечается, как в
драме автор подчеркивает особенности характера своего героя, которые выявляются
в диалогах с другими персонажами. Он показывает Улугбека на фоне историко-политических событий времени. В драмах поэта всесторонне раскрыты все духовно-моральные качества его героев.
Ключевые слова: творческий путь, поэтические размышления, драма в стихах,
историческая тематика.
Выдающийся поэт, драматург, просветитель, мастер перевода получил образование
у себя на родине, в Азербайджане, где его учителями были просветители и корифеи литературы Гусейн Джавид, Абдулла Шаиг, Джаббар Эфендизаде.
Будущий поэт с детства впитал любовь к родной литературе и культуре. По окончанию учебного заведения он занимается преподавательской деятельностью. В 1919-1920-х
годах пишет стихи на азербайджанском языке. В них с большой любовью описывает красоты родного края, склоняет голову перед героями, погибшими во имя Родины, определяет
свое общественное кредо и обобщает свои поэтические размышления. Из-за ряда обстоятельств М. Шейхзаде покидает Родину и уезжает в Ташкент в 1928 году. Вся дальнейшая
жизнь поэта с этого периода неразрывно связана с Узбекистаном. Недаром его называют
поэтом двух народов. Он – автор поэтических сборников «Сердце говорит», «Десять стихотворений», «Битва и песня», «Годы и дороги», «Проспект», «Мир вечен» и др. Его исследовательские работы, посвященные творчеству Бабура, Фурката, Гафура Гуляма занимают
достойное место в литературе. С большим мастерством М. Шейхзаде перевел на узбекский
язык произведения азербайджанских, русских и зарубежных классиков. Он – автор произведений в разных жанрах, но больше известен как драматург. Именно драматургические
произведения принесли ему большую популярность и признание. Его драмы отличаются
своеобразием и неповторимостью, и эта особенность проявляется не только в их идейнопроблематическом аспекте, но и в художественном своеобразии.
Значительное место в его творчестве занимает пьеса «Джалаледдин Мангуберди», написанная в 1944 году. Этой пьесой он заложил основу поэтической трагедии в
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узбекской литературе. Литературная ценность этого произведения заключается, прежде
всего, в его поэтическом духе. Не случайно, что после этой пьесы в узбекской литературе
возрос интерес к драме в стихах и появилось множество подобных произведений. Появление «Джалаледдин Мангуберди» осуществилось благодаря заданию, полученному из
центра руководства Узбекистана. Для того, чтобы вдохновить бойцов и поднять боевой
патриотический дух солдат во время II Мировой войны было заказано произведение об
узбекском народном герое Джалаледдине Мангуберди. М.Шейхзаде создал эту пьесу в
течение двух месяцев в городе Вадиле и представил в ЦК КП (пьеса была поставлена на
сцене 21 мая 1961 года).
Доктор филологических наук Ализаде Аскерли, опираясь на литературоведческие
материалы Халила Рзы Улутюрка, отмечает, что это произведение планировалось поставить на сцене также и в Баку, однако анонимные письма, отправленные Берие, помешали
этому. Вскоре после этого, произведение, представленное на Сталинскую премию, было
снято со сцен, а автор Магсуд Шейхзаде был арестован [4, 127].
В пьесе действие разворачивается в ХII веке в Туркистане. Автор воспроизвел драматические события, связанные с нападением монголов на Узбекистан. Однако, следует
отметить, что несмотря на обращение к историческим источникам, благодаря своему богатому творческому мастерству, драматургу удалось проникнуть в более глубокие слои
исторического прошлого и создать оригинальное художественное произведение.
Воспользовавшись исторической тематикой, автор в драме ставит цель поднять патриотический дух узбекского народа в годы Второй мировой войны. Следует отметить,
что приблизительно в эти же годы также и в азербайджаской литературе идея патриотизма нашла свое яркое отражение в таких пьесах, как «Фархад и Ширин» Самеда Вургуна
и «Джаваншир» Мехти Гусейна. В произведениях «Бабек» Ильи Сельвинского, «Навои»
Айбека, «Алишир» Гафура Гулама и «Алишир Навои» Иззета Султана и Уйгуна на первый план также были выдвинуты патриотические мотивы в духе идейно-художественных требований военного периода. Пьеса «Джалаледдин Мангуберди» Магсуда Шейхзаде отвечала этому исторически-литературным веяниям своего времени как художественно-литературное произведение.
По мнению доктора филологических наук Ализаде Аскерли, в драме «Джалаледдин
Мангуберди» Максуда Шейхзаде «продолжается традиция идеализирования героя. Последним не присущи понятия личного счастья и желаний вне свободы Родины и счастья
народа» [4, 335]. И это действительно так. Герои Магсуда Шейхзаде и в целом все произведение настолько проникнуто романтическим духом, что драма сразу же обратила на
себя внимание читателей, и многие отрывки её цитировались наизусть.
Созданные Магсудом Шейхзаде образы в пьесе «Джалаледдин Мангуберди» Султан Мухаммед Алаеддина Харезмшаха, Джалаледдина Мангуберди, Теймура Малика,
Султанбеим, Амира Бедреддина, Эльбарса Пахливана, Мухаммеда Насави, Имама Шехабеддина Хивали привлекают внимание своеобразием, неповторимостью внутреннего
духовного мира. Несмотря на идеализацию образов в силу эстетических веяний своего
времени, автору удалось создать своих героев в контексте всех сложных перипетий их
характеров.
Наряду с отдельными героями, вызывает также интерес и создание автором обобщенного образа народа. Именно этой цели и служат массовые сцены, отражающие
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величие и единство народа. В то же время, в целом образы Джалаледдина, Теймура Мелика, Султанбеим, Мухаммеда Насави, Шехабеддин Хивали, Эльбарса, Анны, безумца,
старика, придворных и воинов служат дополнением единого образа народа со всеми характерными чертами и своеобразием.
Следует отметить, что ремарки пьесы «Джалаледдин Мангуберди» также отражают
живой образ народа. Так, обратимся ко второй сцене первого акта.
Драматург в пьесе основное внимание уделяет образам Джалаледдина Мангуберди
и Теймура Мелика. Именно возложив основную нагрузку на эти образы, автору удалось
так ярко изобразить сложную историческую картину того периода.
В начале пьесы выражая свое отношение к волнениям, связанным с нападением
Чингисхана, Джалаледдин не отрицает силу врага, в то же время напоминает и о воинственном духе своего народа. Однако, его слова о силе врага не нравятся отцу – Султану
Мухаммеду Алаеддин Харезмшаху. Окружающие правителя придворные, воспользовавшись этим, пытаются очернить наследника перед его же отцом. Они клевещут на него,
его полководческие умения и позицию наследника преподносят правителю как посягательство на трон отца и таким образом, добиваются своих грязных целей.
Будучи философом по характеру, Джалаледдин Мангуберди изображен героем, олицетворяющим самые положительные человеческие качества. Его любовь к родине, родному краю и к человеку в целом изображена во всех аспектах. Своим великодушием,
искренностью он противопоставляется отрицательным тенденциям, характерным для
его эпохи.
По мнению Халила Рзы Улутюрка, «...одним из главных конфликтов пьесы «Джалаледдин Мангуберди» является борьба между обыденностью и необычйностью. Этот
конфликт более отчетливо показывает отличие в характерах Хорезмшаха и его сына
Джалаледдина. Хорезмшах – честолюбивый, тщеславный, надменный, эгоистичный и
алчный, тогда как его сын Джалаледдин – самоотверженный, дальновидный, для него
интересы народа стоят выше всего прочего, выше собственных интересов. В то время,
когда Хорезмшах заботится только о сохранении своего трона, цель Джалаледдина – служить более высокому идеалу: превратить трон всредство национальной независимости
и своевременно уничтожить врага» (7, 125). И это вполне верно. Действительно, по ходу
драматических действий в противостоянии пкрсонажей невозможно не отметить этот
момент. С другой стороны, на фоне созданного конфликта, автор преследовал цель определить главное кредо, основную идейную нагрузку произведения.
Доктор филологических наук, профессор Панах Халилов в сравнительном анализе
трагедии «Джалаледдин Мангуберди» Максуда, Шейхзаде и пьесы в стихах «Вагиф»
народного поэта Азербайджана Самеда Вургуна пишет: «Достижения Самеда Вургуна
в области создания исторической трагедии в стихах (особенно, пьесы «Вагиф») могут
считаться школой, примером для подражания всех тюркоязычных народов Советского
Востока. Магсуд Шейхзаде тоже воспользовался этой традицией. Будучи мастером создания образов, отличающихся глубоким общественно-философским видением истории,
сильным чувством современности, драматизма столкновений страстей Магсуд Шейхзаде творчески освоил эту традицию С.Вургуна» [8, 7].
Профессор Панах Халилов проанализировав оба произведения, обобщает свои заключения: «Мотивы, характер исторических событий, соотношение противоборствующих
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сил в общесnвенно-историческом конфликте в пьесах «Вагиф» и «Джалаледдин Мангуберди» довольно близки друг к другу. В обеих трагедиях обличены кровожадность
обоих завоевателей, жажда власти; изображены трагедия народов, воля противостоящих
героев к этой беспощадности завоевателей, обожествляется их разум и любовь к родине.
А это, в свою очередь, приводит к общности драматических сцен, проявляется в действиях и судьбах изображаемых героев. В «Джалаледдине Мангуберди» прослеживается
дух «Вагифа» с точки зрения общности действий, событий, в некоторых драматических
конфликтах и диалогах» (8, 8). Следует отметить, что избранные песни из пьесы «Джалаледдин Мангуберди» Максуда Шейхзаде были изданы отдельной книгой.
Впервые трагедия «Джалаледдин Мангуберди» полностью была издана в Азербайджане в 1973 году (Баку, Азернешр) в двухтомнике писателя (еще ранее, чем в Узбекистане).
В 1959 году М. Шейхзаде пишет трагедию, посвященную жизни и творчеству великого астронома, правителя и мыслителя Мирзы Улугбека. Это произведение также
занимает значительное место в истории узбекской литературы и привлекает внимание
литературоведов.
Интерес широкого круга читателей к произведению, отражающему жизнь и борьбу
внука Эмира Тимура, Мирзы Улугбека (1394-1450) естественна, так как он, как историческая личность, вызывает интерес и у современников. Покровитель науки и искусства
Мирза Улугбек стал еще более популярным благодаря произведению «Зейджи Улугбек».
Учитывая этот момент, драматург сознательно обратился к такой серьезной теме.
В трагедии прослеживается два враждующих между собою лагеря героев по ходу
драматических действий. Шейхульислам Бурханеддин, Али Гушчу, Шаккаки, Ата Мурад, Фируза олицетворяют прогрессивные силы. Их отношение к жизни и событиям совпадают с духовными ценностями Мирзы Улугбека. Сеид Абид, Бураг бек и сын Мирзы
Улугбека Абдуллатиф олицетворяют консервативные, реакционные силы.
По мнению Халила Рзы Улутюрка, «В пьесе «Мирза Улугбек» пафос критики и обличения направлен против несправедливого общественного строя. А в различных течениях современной буржуазной идеологии, особенно в модернизме, основное внимание
уделяется не критике общественного строя, а обличению человека как биологического
существа. Абсолютизируются такие чувства, как эгоизм, честолюбие, алчность, вожделение и т.д. Это течение, задатки которого проявлялись еще в натурализме, расширяясь
в современном буржуазном мире искусства, находит свое обезображенную форму. По
всей пьесе наблюдается пропасть между красотой и уродством, прослеживается борьба
между символизирующими эти качества образами. Разум противостоит честолюбию, религиозному фанатизму, гуманизм и героизм выступает против ограниченности. Магсуд
Шейхзаде не разделяет людей на белых и черных. Напротив, он показывает черные точки на белом, и тенденцию к изменению негатива в позитивном направлении.
В трагедии из пяти сцен, над которой автор работал 19 лет (1940-1959), созданы
многочисленные и совершенно разные художественные образы, тем не менее, в центре
событий пребывает образ Мирзы Улугбека. Драматургу удалось полностью раскрыть
изображаемые им события и идею произведения, именно в лице главного героя. Даже
в тех событиях, где Мирза Улугбек не принимает непосредственного участия, в центре
внимания все равно стоит именно он.
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«Мирза Улугбек – трагический герой и в истории, и в произведении. Он такой же герой, как и Гамлет, Октай Эльоглы, Айдын. В своей позиции он – олицетворение вечного
гуманизма. Этот гуманизм не в состоянии претендовать на владычество. Справедливый
Улугбек не сможет действовать при несправедливом строе. Этот внутренний конфликт,
драматизм и составляет суть трагического характера Улугбека. В этом смысле он несовершенен. В произведении его дополняет образ Зиндан Пири, он – революционер, а
Улугбек – реформатор. Именно величие разума ведет его к поражению. Это ментальное
качество мышления не позволяет ему выполнить миссию государственности. Черты ученого, правителя и возлюбленного ведут к двойственности его характера» [4, 336-337].
Вступивший в ход драматических действий во второй сцене трагедии Мирза Улугбек
как образ нашел свое олицетворение во всем разнообразии. В его монологе-обращении
драматургу удалось раскрыть широту, богатство его духовно-нравственного мира.
С одной стороны, изображены национально-нравственные черты этого образа, а с
другой стороны, Мирза Улугбек представлен со всеми остальными человеческими качествами. А это, естественно, дает возможность автору представить его перед читателями как личность с самыми высокими гуманными качествами. На протяжении трагедии
читатель и зритель знакомится с богатым духовным миром Мирзы Улугбека, которого мастерски раскрыл перед нами великий драматург. Диалог Мирзы Улугбека с Гази
Мискином удачно раскрывает некоторые аспекты его человеческих качеств. Так, Мирза
Улугбек возражает ему, когда Гази Мискин называет иноверцев, в том числе и китайцев,
нечестивцами и безбожниками, объявляет музыку великим грехом.
По мнению Мирзы Улугбека, независимо от вероисповедания, от национальности и
народности, каждый человек вправе воспользоваться всеми материальными и духовными ценностями, всеми способами должен стараться расширить и развить свой ум и мировоззрение. Он считает, что общество, которое замыкается в себе, отстаёт от мировой
цивилизации обречено на деградацию.
Мирза Улугбек довольно жестко обращается с религиозными сановниками, выступающими против созданного им медресе, вводившими в заблуждение невежественные
слои народа, он всячески пытается обезвредить их. Он хорошо понимает, что процветание народа и всего человечества возможно только путем развития просвещения и
знаний. По мнению автора драмы, одним из главных духовных качеств образа Мирзы
Улугбека является то, что он сторонник свободной, взаимной любви. Он выступает против насильственной выдачи замуж девушек, пропагандирует создание семьи на основе
взаимных чувств. Его диалог с Сеидом Абидом, который обратился к нему с жалобой на
юного парня по имени Кафар, с которым сбежала его дочь, и для которого тот требовал
самого жесткого наказания, раскрывает еще одну черту духовного мира Мирзы Улугбека. Драматург представляет Мирзу Улугбека также и как ценителя красоты, умевшего
любить всем сердцем. Его любовь к Фирузе раскрывается по ходу всех драматических
действий. Когда высоко ценившая его личность и безумно любящая Фируза собирается
пойти вместе с ним на поле битвы, он возражает и объясняет это тем, что ее ожидание
в тылу будет служить ему мотивацией для скорого возвращения с победой. Страдания
Мирзы Улугбека, подозревавшего Фирузу в неверности в результате коварства и предательства Абдуллатифа, изображены реалистично и передают всю душевную боль героя. В пьесе нашли свое отражение любовь и почитание народа к Мирзе Улугбеку. Его
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влияние и слава возросли после того, как он победил врагов, нападавших на страну. В
диалогах с другими персонажами пьесы, Улугбек опирается на мудрые, достоверные и
убедительные заключения. Люди, с которыми он общается, принимают его логику и соглашаются с его аргументами. В то же время, он как человек, обладающий большим
умом и не утратившим чувство справедливости, становится среди народа все более популярным и пользуется большим авторитетом.
По ночам Улугбек занимается в обсерватории, до утра продолжает свои астрономические исследования. Драматург в мельчайших деталях раскрывает нерасторжимую
связь между его приверженностью к науке и управлением страны как неотъемлемые положительные качества героя. Халил Рза Улутюрк к этому относится несколько иначе: «В
то время, когда приверженность к науке тянет его в обсерваторию, чаяния государственности призывают его к трону. Более яркое проявление любви и стремлений к науке расшатывает его трон» [6, 47].
Следует напомнить, что автору удалось воссоздать образ своего героя на фоне исторических и политических событий изображаемого периода. Так, в пьесе полностью и
всесторонне раскрыты все духовно-моральные качества Мирзы Улугбека и как творческой личности, и как правителя. К тому же, поскольку характер героя раскрыт на фоне
историко-политических событий, этот образ рассматривается не только как историческая личность, а как своего живая картина – олицетворение целой эпохи. Не случайно,
что в пьесе некоторые черты характера Мирзы Улугбека раскрываются именно в моменты его правления государством – в сюжетах, где он принимает послов Китая, Индии, Франции, Египта. В диалогах героя с представителями разных стран автору удалось
раскрыть его духовные качества более ярко. Доктор филологических наук Алмаз Ульви,
анализируя пьесу «Мирза Улугбек», пишет: «Исторические события, характеры в произведении раскрываются языком образности. Правление Улугбека загнивает изнутри. И
во все времена истории было именно так. Властителей мира всегда настигало падение,
поражение непосредственно внутри их дворцов. Самая главная удача автора – это воспроизведение исторических событий и создание сильных и разнохарактерных образов.
Даже несовпадение рифм в речах образов или полное их отсутствие не привлекает внимание, не нарушает общий поэтический дух пьесы» [9, 95]. Узбекские литературоведы
Сайдулла Мирзаев и Сайд Шеирмагомедов отмечают влияние английского драматурга
Уильяма Шекспира на Максуда Шейхзаде в работе над этой трагедией [5, 335].
Следует отметить, что на основе трагедии «Мирза Улугбек» Магсуда Шейхзаде в
1964 году узбекский режиссер Лятиф Фейзиев снял художественный фильм под названием «Звезды Улугбека». Этот фильм способствовал распространению пьесы среди
широкой зрительской аудитории. После фильма возрос интерес и к творчеству Максуда
Шейхзаде, а также и к личности его героя Мирзы Улугбека.
В целом, трагедия «Мирза Улугбек» Максуда Шейхзаде является не только шедевром автора, а также считается одним из самых значимых произведений всей узбекской
литературы. Самым главным достоинством произведения считается отражение глубокой
социальной тематики, противостояния несправедливому общественному строю.
Исследователь драматургии Максуда Шейхзаде Халил Рза Улутюрк пишет: «Самая
главная заслуга Максуда Шейхзаде перед узбекской драматургией – его поэтизм. Здесь
поэтика автора проявляется в его мировоззрение, в умении восприятия и отражения
96

действительности, создании художественных образов. Именно поэтому в обеих пьесах
даже ремарки и прозаические части созданы в поэтической форме» [7, 60]. По мнению
узбекского литературоведа, профессора Найма Керимова, у Максуда Шейхзаде была и
третья пьеса под названием «Абу Рейхан Бируни». В последние годы жизни автор работал над этим произведением, однако состояние здоровья не позволило ему завершить
работу. К сожалению, пьеса «Абу Рейхан Бируни» не дошла до наших дней.
В целом, драматургическое творчество Максуда Шейхзаде занимает значительное
место в азербайджанской и в узбекской литературе.
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МАКСУД ШЕЙХЗАДЕ – МАЙСТЕР ІСТОРИЧНОЇ ДРАМИ
У статті аналізується творчість Максуда Шейхзаде – поета як азербайджанського, так і узбецького народів. Розглядається тематика його поезії, дослідження в галузі
літератури, перекладацька діяльність. Аналізуються твори, написані в драматичному
жанрі.
Створивши оригінальний художній твір «Джалаледдін Мангуберді» і показавши події, пов’язані з монгольським нашестям в ХІІІ ст., драматург занурився у більш глибокі
прошарки історичного минулого і досяг своєї мети у змалюванні образу народу і головного героя. У драмі «Мірза Улугбек» М. Шейхзаде вдається розкрити внутрішній світ
правителя, вченого і астронома Улугбека. У статті відзначається, як в драмі автор
підкреслює особливості характеру свого героя, які виявляються в діалогах з іншими персонажами. Він показує Улугбека на фоні історико-політичних подій часу. У драмах поета всебічно розкриті всі духовно-моральні якості його героїв.
Ключові слова: творчий шлях, поетичні міркування, драма у віршах, історична тематика.
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MAKSUD SHEIKHZADE – MASTER OF HISTORICAL DRAMS
The article deals with the works by the Uzbek and Azerbaijani poet Maksud Sheikhzade,
particularly his poetry, drama, research in the field of literature, translation activities. Maksud
Sheikhzade’s original dramatic work “Jalaladdin Manguberdi” is based on true story of the
Mongol invasion in 13th century. The author reveals the deep layers of the past, creates a vivid
character of a historical figure. Maksud Sheikhzade exposes the inner world of the famous
ruler, scientist and astronomer Ulugbek in the historical drama “Mirza Ulugbek”. The author
creates Ulugbek’s character on the background of the historical and political events, highlights
the particular nature of his character using dialogues with other characters of the drama.
Spiritual and moral qualities of the main character are revealed in all aspects in this drama.
Key words: poetic reflection, creative way, verse drama, historical themes.
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ИССЛЕДОВАНИЯ
ТОПОНИМА АЗЕРБАЙДЖАН
Представленная вашему вниманию научная статья посвящена некоторым вопросам актуальности исследования топонима Азербайджан, занимаемых им исторических территорий. Автор показывает, что в советский период, не без помощи армянских
псевдоученых-фальсификаторов, была сформирована абсолютно ложная концепция относительно исторической территории Азербайджана, населяющих его народов, топонимов, которые кромсались, сокращались, фальсифицировались, стирались с лица земли
в угоду «интересам» советской и армянской идеологии.
По мнению автора, обратившись к топонимам, мы можем постепенно выявлять
национальные названия, нашедшие отражение в наслоениях времени, в глубине истории,
тем самым выявляя культурно-топонимическую картину региона.
В статье на основании античных, средневековых, арабских и даже собственно армянских источников исследуется топоним Азербайджан, из которых становится ясно,
что не позднее VI века топоним Азербайджан прилагался ко всей исторической территории, изначально заселенной ее автохтонами – азербайджанцами.
Ключевые слова: топонимы, артефакты, научная статья, автохтонный этнос,
арабские источники, Кейт Аббот.
Топонимика, сравнительно новая отрасль науки в нашей стране, в последние десятилетия развивается быстрыми темпами. Это связано прежде всего с изучением истории
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отдельных народов, их языков и этнографических особенностей, а также с исследованием истории заселения отдельных регионов. Топонимические исследования позволяют
восстановить не только ареал распространения отдельных народов и языков в древности, субстратные явления и т. п., но и проследить историю социально-политических,
экономических, культурных и этнолингвистических контактов между народами [2, с. 3].
В азербайджанском языке имеется множество ономастических источников различного характера для изучения топонимов и их анализа на современном научном уровне.
Такие источники отличаются друг от друга по форме, содержанию и сущности, отражают факты и реалии, социальные и политические события той эпохи, к которой относятся. К этим источникам относятся памятники, датируемые древними и средними веками, образцы устной и письменной литературы, литература ашугов, научная литература,
исторические труды, артефакты, диалектны и другие материалов, различные словари и
энциклопедии, древние и современные карты, исторические документы и архивные материалы, документы переписи населения, статистические данные, газетные и журнальные статьи т. д. Материалы этих источников являются понятными, точными и систематическими, в них находит отражение исторические факты и современные реалии.
Исторически Азербайджан занимает территорию от Кавказского хребта на севере до
Хамадана (центральный Иран) на юге, от озер Гейча (ныне о. Севан в Республике Армения) и Урмия (северо-запад Ирана) на западе до Каспийского моря на востоке. История государственности азербайджанского народа уходит корнями в глубокую древность,
имеет 3-тысячелетнюю историю. Она берет свое начало с создания государства Манна
(IX-IX вв. до н.э.), затем Мидия (VIII в. до н.э.), Атропатена (IV в. до н.э.), Кавказская
Албания (IV-III вв. до н.э.) и др. Азербайджанские государства тесно примыкали к странам древнего Востока, и все вопросы, связанные с топонимикой, ономастикой прямо или
косвенно переплетаются с их историей.
Гюлистанский и Туркменчайский мирные договоры, заключенные между Ираном и
Российской империей после русско-иранских войн 1804-1813 и 1828-1829 годов, привели к временной ликвидации азербайджанской государственности, существовавшей
перед этим в форме 20 независимых ханств. Начиная с указанного времени Азербайджану суждено было существовать в виде различных административно-территориальных
единиц в составе двух империй. Вся территория Южного Азербайджана составляет 280
тыс. кв. км, Северного – 130 тыс. кв.км. Таким образом, исторический Азербайджан обладает площадью в 410 тыс. кв. км. [11, с. 66-68].
Необходимо отметить, что после вхождения Северного Азербайджана в состав Российской империи, наиболее негативным моментом стала постепенная утрата части культурно-исторического наследия, уничтожение, вывоз рукописей, архивов, памятников
древней культуры из Азербайджана за рубеж, запрет на образование на родном языке и
т.д. Затем в советский период этот негативный процесс продолжился, на фоне неоднократной перемены алфавита, в результате чего новые поколения азербайджанцев фактически утратили культурно-историческую связь с наследием предыдущих поколений.
Планомерная политика царской России и Советского Союза в этом направлении, а также
присвоение культурно-исторического и духовного наследия азербайджанского народа со
стороны других этносов, в первую очередь переселенных в XIX – XX вв. на Южный Кавказ хайского народа (армян), в дальнейшем дали повод для всякого рода околонаучных
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спекуляций относительно исторической территории, топонимов Азербайджана и формирования культуры его народа. Как и прежде, армянскими псевдоучеными усиленно
формируется мысль, что «настоящий» Азербайджан издревле находился и ныне расположен на территории Ирана, и азербайджанская культура не имеет отношения к народам
Азербайджанской Республики. Хотя достаточно того факта, что народы и Северного, и
Южного Азербайджана говорят на одном языке, исповедуют ислам шиитского толка,
имеют общие политические, духовные, культурные традиции, считают себя единой нацией с общими историческими корнями.
В представленной вашему вниманию статье приведен обоснованный ответ на разного рода инсинуации и фальсификации относительно ареала азербайджанских территорий и топонимов на Южном Кавказе. Несомненно, лучшим ответом на фальсификации
и ложь являются древние, средневековые источники, архивные документы и дипломатическая переписка разных периодов, научные и художественные источники, на основе
которых в данном материале приведены некоторые факты относительно того, какие территории в течение многих веков назывались Азербайджаном. При этом, в работе использованы арабские, армянские, российские, советские, турецкие, европейские архивные
материалы и источники, насколько позволяет объем научной статьи.
Суверенная Азербайджанская Республика расположена в Северном Азербайджане, в
значительной мере на территории Кавказской Албании – исторической земле азербайджанского народа, но охватывает далеко не все азербайджанские земли. Историческая
родина азербайджанцев, где они являются основным автохтонным этносом, – это весь
Азербайджан, от Дербента на севере (ныне входит в состав Российской Федерации) до
Хамадана на юге (ныне в Иране), от Каспийского моря на востоке до Малой Азии на
западе. На южных землях (до реки Араз) в древности существовало государство Атропатена [1], на северных – Албания [12]. В VI веке, когда Азербайджан оказался в составе
Сасанидского государства, его глава шахиншах Хосров I Анушираван провел административную реформу, в итоге которой были созданы четыре наместничества или «кусты»
(«стороны»). Северный «куст» именовался «а зербайджанским» [6, с. 43]. В его состав
входили все исторические земли Азербайджана [6, с. 43].
Топоним «Северный Азербайджан» подразумевает часть целого и закономерно предполагает существование также Южного Азербайджана. Поскольку в настоящее время
территория, к которой относятся оба термина, не находится в составе одного государства, возникают разного рода проблемы. «Северный Азербайджан» и «Южный Азербайджан» употребляются не только в географическом, но очень часто и в политизированном историческом значении.
По мнению армянских псевдоученых, Кавказская Албания и албаны не имеют отношения к Азербайджану и азербайджанцам, поскольку речь идет о разных названиях.
На стенах одного из важнейших городов Азербайджана, древнего Дербента, имеется следующий текст на пехлевийском (средневековом персидском) языке: «Барзниш, амаргар
(налоговый чиновник) Адурбадагана» ([8]). Этот важный источник свидетельствует о
том, что под понятием “Азербайджан” имелась в виду вся территория страны.
Следует отметить, что еще средневековые арабские источники называли территорию Кавказской Албании «Азербайджаном», «Верхним Азербайджаном». Так, арабский
историк Аль-Куфи, говоря о пребывании правителя Азербайджана в Шеки, пишет, что
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халиф приказал аль-Джарраху «остановиться в Азербайджане», «достиг аль-Баба (Дербента) в области Азербайджана», «отправился в страну Азербайджан и расположился в
Байлакане...», «отправился в страну Азербайджан и остановился в Барде [1. Велиханова
Н.М. «Изменение исторической географии Азербайджана в результате арабского завоевания. Историческая география Азербайджана». Баку, 1987, с. 53, 58)]. Аль-Куфи приводит также диалог, где халиф Муавийа ибн Абу Суфьян, (из династии омеядов, правил
в 661-680 гг.) спрашивает у путешественника аль-Джурхуми (Убейд (Абид) ибн Шарийя
аль-Джурхуми), недавно вернувшегося из длительного путешествия по востоку: «Именем Всевышнего, что ты скажешь об Азербайджане?» На что путешественник ответил
халифу: «Это тюркская земля. Они издревле там сосредоточились и, смешиваясь друг с
другом, развились и укрепились» [13].
В арабских источниках IX-X веков неоднократно упоминается административнотерриториальная единица эпохи Сасанидов под названием Азербайджан. В труде арабского историка IX века Аль-Куфи «Китаб-уль-Футух» есть ценные сведения об Азербайджане VII-IX вв., его областях и городах, правителях и их влиянии на Кавказе во времена арабских завоеваний и первых лет владычества здесь Арабского халифата. В труде
Аль-Куфи приводится переписка халифа Умара ибн Абд аль-Азиза (правил в 672-720 гг.)
относительно Азербайджана. В частности, в «Китаб-уль-Футух» отмечается: «Халиф
Умар ибн Абд аль-Азиз вызвал к себе человека, которого звали Абд аль-Азиз ибн Хатим,
написал для него предписание и назначил его правителем Азербайджана. Абд аль-Азиз
ибн Хатим отправился в Азербайджан. После этого халиф Умар ибн Абд аль-Азиз получил известие о некоторых его проделках. Он отправил туда человека, который сместил
Абд ал-Азиза ибн Хатима. Халиф назначил вместо него Адийя ибн Адийя аль-Кинди.
Аль-Адийя отправился в страну Азербайджан и расположился в Байлакане. Его жители
страдали от жажды, и Адийя провел для них канал, по которому стала поступать вода.
Этот канал до наших дней называется не иначе, как «Канал Адийи» [13].
Арабский автор Х века Ибн Хаукаль на составленной им карте Каспия приморскую
территорию от Дербента на севере до Гиляна на юге называет “Азербайджан”. Арабский
халифат был разделен на провинции, одна из которых, согласно арабскому автору XII/
XIII века Ибн ал-Асиру, именовалась также Азербайджаном. Однако некоторые исследователи под влиянием политической конъюнктуры пренебрегают данными источниками, даже пытаются фальсифицировать их. В частности, А. П. Новосельцев, приводя в
переводе с арабского на русский географические названия, обозначенные на карте Ибн
Хаукаля, почему-то не перевел слова “Азербайджан, простирающийся от Дербента до
Гиляна”, приведенные в арабском тексте автора [7]. Эта карта, опубликованная на обложке книги А. П. Новосельцева, является важным историческим источником, опровергающим домыслы тех, кто против употребления дефиниции “Азербайджан” применительно
к территории всей страны. Известно, что обе части Азербайджана не раз входили полностью или частично в состав единого государства. Среди таких государств – созданные
предками азербайджанцев – Маннейское царство, государства атабеков Азербайджана,
Хулагидов, Ак-Коюнлу, и самое значительное в этом ряду – Сефевидская империя, в
состав которой азербайджанские земли входили целиком. Тогда Азербайджан был поделен на четыре административно-территориальные единицы – бейлербейства: Табризское, Чухурсаадское, Карабахское и Ширванское [9, с. 86-89]. Из других государств,
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владевших этими землями, отметим Ахеменидскую и Сасанидскую империи, Арабский
халифат, сельджукскую и монгольскую державы [4].
Персидский историк и географ Хамдаллах Казвини (1280-1349 гг.) в своем труде
«Нузхат ал-кулуб» («Услада сердец») приводит обширные материалы об Азербайджане
после его захвата монгольскими войсками. Х. Казвини в частности отмечает, что провинция Азербайджан «включает девять туманов и двадцать семь городов. Большая часть
ее отличается холодным климатом и лишь немногие – умеренным. Пределы ее простираются до провинций Ирак Персидский, Мугань, Гурджистан, Арман и Курдистан. Протяженность ее от Баку до Халхала – 95 фарсахов, а ширина от Баджарвана до горы Сипан
55 фарсахов». (14, инв. № 531).
А в книге другого средневекового историка XIII века Йакута ал-Хамави «Му’джам
ал-булдан» приведены многочисленные факты по географии, истории и населению
Азербайджана. В труде Йакута ал-Хамави можно насчитать около сотни упоминаний и
сведений об Азербайджане. В частности, он отмечает: «Нахджуван (Нахичевань), или
как некоторые произносят Накджуван, – городок в крайних пределах Азербайджана,
о котором мы еще будем говорить» [15, с. 13]. «Нашава – город в Азербайджане или,
как говорят некоторые, в Арране. Он граничит с Арменией. В народе он известен как
Нахджуван или Накджуван» [15, с. 13]. Следовательно, Азербайджан (Азербайджан) и
Ар-Ран (Кавказская Албания) считались средневековыми учеными одним и тем же. А
также становится ясно, что территория Армении начинались юго-западнее Нахчывана,
на территории Малой Азии (нынешней Турции), а не на Южном Кавказе.
Многочисленные упоминания и описания территорий Азербайджана на Кавказе есть
в европейских источниках. В середине XIX века английский консул в Тебризе Кейт Абботдает сведения об Азербайджане, разделенном согласно Туркманчайскому договору
1828 года, между Российской и Персидской империями (16, pp. 275-279). К тому же,
из свидетельства английского дипломата видно, что к 60-м годам XIX века, население
Иревана, Нахчывана и Карабаха даже после переселения сюда нескольких сот тысяч армян из Персии и Турции, по-прежнему оставалось преимущественно магометанским и
тюркским.
Важные и подробные сведения о топониме «Азербайджан» собраны в средневековых и более поздних османских источниках. В ноябре 2009 года Центральное управление государственным архивом при Кабинете министров Турции издало 660-страничную
книгу «Карабах в османских документах», которая по инициативе НАНА была издана и
на азербайджанском языке [17]. Книга составлена на основе архивных материалов, приведены их копии и перевод, состоит из двух частей: «Политические, военные и дипломатические отношения» и «Переселение», где на основе архивных документов приводятся
доказательства о переселении армян в Карабах.
Средневековые армянские источники, также дают немало информации о территориях и топонимах Азербайджана. Ссылаясь на написанный в 1647 – 1677 гг. дневник
армянского купца Закарии Акулисского, можно констатировать, что понятие «Азербайджан» тогда охватывало в полной мере те же самые территории. Вот что пишет армянский автор: «1677 г. 18 декабря. Я, Закарий, сын акулисского мгдси Агамира, отправился
из Тавриза в Марагу. Марагинским ханом был сын Ага-Хана Гусейнгули-хан. Он женат на дочери Адилбейджанского визиря Мирзы-Ибрагима. Страна эта издревле была
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многолюдная, очень хорошая, плодородная. Здесь произрастает отличный рис, который
по качеству выше индийского и вывозится до самой Испании, как гостинец. В этой стране произрастает хороший хлопок, обильный табак, есть много изюма и дошаба» (5, стр.
90, 94, 111, 119). К тому же Закария, относительно карабахских земель везде пишет Карабах, (а не Арцах – автор). Везде по тексту, в том числе на территории нынешней Армении, Закария перечисляет сплошь тюркские и персидские топонимы и гидронимы.
Впервые Надиршах Афшар изменил сефевидское административно-территориальное деление Азербайджана, и создал новую единицу под названием “Азербайджан”, с
центром в Тебризе. С середины XVIII по первую треть XIX столетия на азербайджанской
земле существовали 20 независимых ханств [10, с. 83].
В заключение отметим, что современная Азербайджанская Республика со дня своего
провозглашения в 1991 году официально заявила о том, что не претендует на какие-либо
территории за пределами ее государственных границ, в том числе на исконно азербайджанские земли, оставшиеся в составе Ирана.
Таким образом, все исторические источники и специальная литература свидетельствуют и подтверждают, что не позднее VI века топоним «Азербайджан» распространялся на всю историческую территорию, изначально заселенную ее автохтонами –
азербайджанцами. Это, как уже отмечалось, земли, простирающиеся от Дербента на
севере до Хамадана на юге, от Каспийского моря на востоке до Малой Азии на западе.
Подведя итоги, следует отметить, что в архивах разных стран мира, а также в сети Интернет имеется огромное количество документов, хроник и достоверных исторических
фактов, разбивающих надуманные мифы о том, что древнее название «Азербайджан» не
имеет отношения к нынешней Азербайджанской Республики. С целью полного и более
фактологического разгрома армянской и иных надуманных концепций по этому вопросу, было бы уместно организовать десант азербайджанских ученых и исследователей в
архивные учреждения различных стран.
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Азербайджанський державний університет економіки (UNEC), Баку, Азербайджан
ПРО ДЕЯКІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТОПОНІМА АЗЕРБАЙДЖАН
Представлена вашій увазі стаття присвячена деяким питанням актуальності дослідження топоніма Азербайджан, його історичних територій. Автор показує, що в
радянський період, не без допомоги армянських псевдоучених-фальсифікаторів, було
сформовано абсолютно брехливу концепцію стосовно історичної території Азербайджана, народів, що його населяють, топонімів, які обрізали, скорочували, фальсифікували, стирали із поверхні землі на догоду «інтересам» радянської та армянської ідеології.
На думку автора, звернувшись до топонімів, ми можемо поступово виявити національні назви, що знайшли своє відбиття у прошарках часу, у глибині історії, тим самим
виявляючи культурно-топонімічну картину регіону.
У статті досліджується топонім Азербайджан на основі античних, середньовічних, арабських і навіть власне армянських джерел, з яких стає зрозуміло, що не пізніше
VI століття топонім Азербайджан поширювався на всю територію, що з самого початку була заселена його автохтонами – азербайджанцями.
Ключові слова: топоніми, артефакти, наукова стаття, автохтонний етнос,
арабські джерела, Кейт Аббот.
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МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ

УДК 811.161.2
Зеленська О., докт. пед. наук, канд. філол. наук, професор
Львівськ. держ. ун-т внутрішніх справ, Львів
ПРОБЛЕМИ МОВНИХ КОНТАКТІВ І ВИДІВ МІЖМОВНИХ
ЗВ’ЯЗКІВ У ПРАЦЯХ ПРОФЕСОРА Ю.О. ЖЛУКТЕНКА
(ДО СТОРІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ)
Праці професора Ю.О. Жлуктенка, присвячені проблемам мовних контактів і взаємодії мов, залишаються актуальними і в наш час, оскільки в сучасній лінгвістиці, внаслідок процесів глобалізації, мультикультуралізму, поглиблення політичних, економічних
та культурних контактів між країнами, включаючи й мовні, вивченню мовних контактів приділяється особлива увага.
Ключові слова: мовний контакт, міжмовний зв’язок, міжмовна взаємодія, соціальний та лінгвістичний контакт.
Професор Ю.О. Жлуктенко– один із видатних і яскравих українських лінгвістів ХХ
століття, сфера інтересів якого була досить широка. Він займався низкою проблем науки
про мову, серед яких можна зазначити такі напрями, які стосуються загального мовознавства, германістики, соціолінгвістики, лексикографії, перекладознавства та методики
навчання іноземних мов. У його науковій діяльності поєднувався інтерес як до теорії
мови, так і до практики її функціонування.
Значне місце в науковій спадщині Ю.О. Жлуктенка посідають роботи, присвячені
аналізу мовних контактів і взаємовідносин між мовами [5, 6, 7, 8]. Лінгвістичні розвідки останніх років свідчать про те, що питання міжмовної взаємодії, мовних контактів,
білінгвізму та полілінгвізму посідають значне місце і набувають важливості для дослідження різних мов. Цим проблемам присвятили свої праці такі науковці, як Багана Ж.,
Бертагаєв Т., Будагов Р., Вайнрайх У., Глазиріна А., Зимовець Г., Ільяшенко Т., Карлинський А., Лазаренко Л., Нерознак В., Панькин В., Розенцвейг В., Семчинський С., Суходоєва Т., Тер-Мінасова С., Титаренко В., Хауген Е., Чередниченко О., Черничкина Є.,
Штурнак О., Щерба Л., Aikhenvald A., Heine B., Kuteva T., Nelde P., Romaine S., Sankoff
G., Wölck W. та деякі інші. Однак, оскільки ці проблеми продовжують цікавити вітчизняних і зарубіжних лінгвістів, а праці професора Жлуктенка Ю.О. залишаються актуальними і в наш час (наприклад, деякі з них були першими в радянському мовознавстві
дослідженнями взаємовідносин між українською та англійською мовами у США і Канаді
[6]), то видається важливим знову звернутися до наукових інтересів вченого, до тих аспектів мовознавства, в яких він залишив глибокий слід. У сучасній лінгвістиці вивченню
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мовних контактів приділяється особлива увага. Наука сьогодення надає перевагу терміну
«мовні контакти», який включає в себе взаємодію: 1) діалектів і говірок однієї мови; 2)
мов різних соціальних груп у межах однієї мови; 3) близькоспоріднених мов; 4) різних
за структурою мов [8]. Мовні контакти – взаємодія двох чи більше мов, що впливають на
різні рівні структури однієї чи багатьох з них, та які виникають внаслідок необхідності
спілкування між представниками різних етнічних і мовних груп, що мають економічні,
політичні, культурні та соціальні зв’язки. Існує окрема лінгвістична парадигма, яка називається «контактною лінгвістикою», «лінгвістикою мовних контактів» або «лінгвістичною
контактологією», що вивчає процеси і результати контактування мов у конкретному геополітичному просторі за певних історичних і соціальних умов спілкування народів, етнічних
груп, етнічних спільнот, окремих людських колективів, які говорять різними мовами [9].
Жлуктенко Ю.О. підкреслював, що одним із важливих завдань мовознавства є вивчення явищ і процесів мовного взаємовпливу. Потрібно створити наукову теорію мовних контактів, а для цього треба глибоко вивчити різні типи міжмовних відносин, що
спостерігаються на земній кулі [6, с. 7]. На його думку, мова є динамічною системою,
що рухається, та якій властиві не лише внутрішні взаємозв’язки, але й зовнішні, що поєднують її з іншими аналогічними системами. Міжмовні відношення неможливо не враховувати, якщо ми хочемо отримати точне відображення способу буття мови. Жлуктенко Ю.О. вважав, що існує різниця між термінами «мовні контакти» та «взаємодія мов».
Мовні контакти – це певний тип міжмовного зв’язку, а взаємодія мов є комплексом явищ,
що розвиваються внаслідок її встановлення [8, с. 7-8, 17]. Мовні контакти, мовні взаємовпливи, взаємодія мов є частиною соціального устрою щоденного життя мільйонів
людей у всьому світі, оскільки вони завжди є історичним наслідком соціальних сил, тобто лінгвістичні наслідки мовних контактів визначаються історією соціальних відносин
між народами, включаючи економічні, політичні, культурні та демографічні фактори.
Однак, на результати мовних контактів впливають також і внутрішні лінгвістичні фактори. Поряд із змінами в мові, які відбуваються за законами її внутрішнього розвитку, в ній
завжди мають також місце зміни під впливом зовнішніх факторів. Зовнішні впливи можуть обмежити або посилити їх дію, порушити або внести в цю дію певні зміни [6, с. 9].
Жлуктенко Ю.О. вважав, що, щоб дві або більше мов почали взаємодіяти, вони мають розпочати контактування [7, с. 6]. Історично мовні контакти виникають внаслідок
соціальної нерівності внаслідок війн, завоювань, колоніалізму, рабства і міграції, урбанізації та торгівлі. Вони можуть бути короткотривалими, мати як недовготривалий результат явище асиміляції та певні мовні втрати. Інші історичні ситуації породжують відносно довготривалі стабільні контакти, які сприймаються двомовним чи багатомовним
населенням. Види і форми міжмовних відносин безмежно різноманітні. Вони залежать
від конкретних обставин, які в кожному окремому випадку по-різному впливають на розвиток даних мов [6, с. 9].
Варто також відзначити класифікацію мовної взаємодії, різних типів співвідношення
контактуючих мов, яку розробив Жлуктенко Ю.О. [7]. Класифікації залежать від принципів розмежування мовних контактів і можуть бути різними, оскільки реально існуючі
мовні зв’язки різноманітні. Науковець пропонує розмежувати дистантні мовні зв’язки,
що виникають між мовами при відсутності будь-якого безпосереднього контакту їх носіїв і двомовності, і контактні міжмовні зв’язки, що виникають між мовами при етнічному
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стиканні носіїв і наявності двомовності. Контактні міжмовні зв’язки він прирівнює
до мовних контактів, які, на його думку, становлять великий інтерес для лінгвістики,
оскільки є дієвими і мають велике значення для розвитку відповідних мов. Беручи до
уваги характер ситуації спілкування серед контактних міжмовних зв’язків, Жлуктенко
Ю.О. пропонує розрізняти природну форму міжмовних зв’язків, що виникає під час безпосереднього спілкування носіїв різних мов у практиці людської діяльності, та штучну
форму, яка виникає в спеціально створеній обстановці для навчання другої мови. Якщо
брати до уваги тривалість і стійкість міжмовних зв’язків, то їх можна поділити на каузальні, тобто епізодичні, тимчасові або випадкові, та постійні (перманентні, тривалі), які,
своєю чергою, діляться на зовнішні та внутрішні. Зовнішні мовні контакти спричиняють
перенесення з однієї мови в іншу значної кількості лексичних одиниць, калькування слів,
зворотів та ідіом, запозичення деяких фонем тощо. Внутрішні мовні контакти встановлюються між мовами в процесі спілкування тих мовних колективів, які становлять одну
суспільно-політичну єдність, живуть на одній території. Як приклад детального аналізу
внутрішніх мовних контактів можна навести праці Жлуктенка Ю.О. «Українсько-англійські міжмовні відносини», «К вопросу о проницаемости грамматического строя при взаимодействии языков», в яких розглядаються проблеми, пов’язані з контактом української
та англійської мов на території США та Канади, взаємодією мови іммігрантів з державною англійською мовою, двомовністю [5, 6].
За характером мовних контактів Жлуктенко Ю.О. розрізняє безпосередні (носії мови
вступають у безпосереднє спілкування, виникає потреба вивчати мову співрозмовника) та
опосередковані мовні контакти (дві провідні мови зв’язуються одна з одною через посередництво третьої мови). За процесами взаємоконтактування вони поділяються на споріднені (але далекі за граматичною будовою і лексикою, наприклад, українська та німецька)
та неспоріднені (різноструктурні мови, наприклад, українська та японська); з однобічним
(з двох чи декілька мов здійснюється вплив лише однієї) та обопільним впливом (обидві
чи всі мови здійснюють вплив одна на одну). За місцем здійснення мовних контактів розрізняються маргінальні (на суміжних територіях) та внутрішньо регіональні (на одній і ті
й же території). Науковець також погоджується з тим, що існують ще й інші класифікації,
наприклад, розрізняються зв’язки національної і міжнаціональної мов, книжкової, розмовної, місцевої та іммігрантської, державної і мови нацменшини тощо. До умов реалізації
міжмовних зв’язків Жлуктенко Ю.О. відносить різні екстралінгвістичні та соціологічні
фактори – політичні, економічні, культурні, етнічні контакти тощо [7].
Такий підхід до аналізу мовних контактів, систематичного порівняння їх ситуацій
має своєю метою усунення перешкод, що можуть впливати на дослідження якості та
кількості взаємного впливу між мовами; пояснення та мотивування, чому деякі зміни,
зумовлені контактами, є спільними для мов, а інші або зовсім відсутні, або зустрічаються
рідко. Велике значення мають і ті факти, як довго дві особи, групи чи спільноти з різними
мовами перебувають у контакті та наскільки інтенсивним є соціальний і лінгвістичний
контакт між ними. Лінгвістичний наслідок мовного контакту також залежить і від кількості мовців у певній лінгвістичній групі, соціального статусу групи, відносного престижу мов, що контактують між собою. Типологічно ближче споріднені мови зазнають
більші впливи одна на одну. Мови впливають одна на одну з різною інтенсивністю та
за різних умов. Впливу зазнає не тільки словниковий склад відповідної мови, але й усі
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аспекти мовної структури (фонологія, морфологія, синтаксис), якщо для цього існують
відповідні соціальні та лінгвістичні умови.
Про те, що Жлуктенко Ю.О. залишається нашим сучасником, а його праці мають неоціненне значення для розвитку сучасного мовознавства, свідчать публікації, що роблять
їх новим кроком у дослідженні проблем, які цікавили Юрія Олексійовича. Наприклад,
Багана Ж. та Хапіліна О. в своїй монографії «Контактная лингвистика. Взаимодействие
языков и билингвизм» зібрали основну теоретичну інформацію, починаючи від історії
мовних контактів як окремої мовної галузі до сучасних праць вітчизняних і зарубіжних
лінгвістів [1]. Суходоєва Т. досліджує проблеми контакту між мінорітарним луїзіанським
варіантом французької мови та американським варіантом англійської мови, домінуючим
на території Луїзіани, приділяючи особливу увагу таким явищам, як мовне домінування, білінгвізм, діглосія, мовна та мовленнєва інтерференція, запозичення, переключення
кодів, інтеркодування тощо [11]. Романенко О. вивчає важливу лінгвосоціологічну проблему мовного взаємовпливу, мовного контакту на прикладі іншомовних одиниць («іншомовних гельветизмів») та їх особливостей, що є наслідком контакту і взаємовпливу
мов, які межують з територією німецькомовної Швейцарії, на підставі того, що Швейцарська конфедерація багатомовна, і всі її мови (німецька, французька, італійська і ретороманська), що знаходяться у тісному постійному контакті, здійснюють великий вплив
одна на одну не тільки на лексичному рівні літературної мови, але й на фонетичному,
морфологічному та синтаксичному [10]. Аналізу різних підходів щодо тлумачень понять
«інтерференція» та «суржик» як наслідків мовної взаємодії, українсько-російських мовних контактів присвячена праця Гайович Г. [4]. Особливості контакту словацької мови з
іншими мовами як у самій Словаччині, так і поза її межами розглядає Ванько Ю., який
вважає, що під поняттям мовний контакт необхідно розуміти взаємодію двох або більше
мов, зазвичай зумовлену територіальним сусідством [3]. У своєму дослідженні Брідко
Т. аналізує сучасну мовну ситуацію у ФРН, обґрунтовує значущість фонетичної інтерференції як соціолінгвістичного чинника в мовленні переселенців з колишнього СРСР,
описує трансформаційні та конвергентні зміни, що є наслідком взаємовпливу двох акустико-артикуляційних систем [2]. Хоча ці праці й містять велику кількість нових конкретних фактів, тим не менш, їх проблематика, як ми бачимо, пов’язана з колом наукових інтересів Жлуктенка Ю.О. Всі автори підкреслюють сучасний стан розробки відповідних
проблем. Перелік таких праць можна продовжити.
Таким чином, в умовах глобалізації, мультикультуралізму, розширення політичних,
економічних і культурних контактів, а отже, і мовних контактів між країнами наукова
спадщина професора Жлуктенка Ю.О. не втратила своєї актуальності і на конкретних
матеріалах демонструє продуктивність напрямів та ідей, що свого часу висунув видатний науковець, який продовжує залишатися нашим сучасником.
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ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКОВЫХ КОНТАКТОВ И ВИДОВ МЕЖЯЗЫКОВЫХ СВЯЗЕЙ
В РАБОТАХ ПРОФЕССОРА Ю.А. ЖЛУКТЕНКО
(К СТОЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)
Работы профессора Ю.А. Жлуктенко, посвященные проблемам языковых контактов и взаимодействию языков, остаются актуальными и в наше время, потому что
в современной лингвистике, вследствие процессов глобализации, мультикультурализма,
углубления политических, экономических, культурных и, следовательно, языковых контактов между народами, изучению языковых контактов уделяется особое внимание.
Ключевые слова: языковой контакт, межъязыковая связь, межъязыковое взаимодействие, социальный и лингвистический контакт.
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ПОДОЛАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ БАР’ЄРІВ
У МІЖКУЛЬТУРНІЙ КОМУНІКАЦІЇ
У статті розкриваються сучасні уявлення про міжкультурну комунікацію,
досліджуються закономірності і труднощі, що виникають у процесі взаємодії представників
різних культур, аналізуються комунікативні бар’єри та шляхи їх подолання.
Ключові слова: міжкультурна комунікація, іншомовне середовище, мовні та
невербальні бар’єри, компетентнісний підхід.
Важко знайти хоча б одну галузь діяльності, яка б не зазнала впливу культур інших
етнічних спільнот і народів. Тому завданням професійної підготовки спеціалістів
будь-якої сфери є формування у молоді системи гуманістичних цінностей, навчання їх міжнародної професійної взаємодії, створення можливостей для конструктивної
міжкультурної комунікації з іноземними коллегами [1: 59-76].
Переважна більшість наукових досліджень про міжкультурну комунікацію йдуть у
контексті мовного та перекладацького питання – правильного розуміння перекладу текстів
чи розмовної мови. Міжкультурна комунікація, як правило, розглядає лінгвістичний
аспект цієї проблеми, але не менш важливим, на нашу думку, є й соціальний аспект.
© Тільняк Н.В., Сидоренко Л.М., 2017
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Тобто, навіть з неперевершеним знанням мови можна зазнати комунікативної поразки,
якщо не були враховані особливості культури одного з учасників комунікації.
Теоретичне обґрунтування міжкультурної комунікації як навчальної дисципліни розпочалося після Другої світової війни в США [4: 245].. Була сформована група куди входили антропологи, лінгвісти, спеціалісти з комунікації, які повинні були дати пояснення
культурним відмінностям і особливостям поведінки учасникам, які брали участь у війні.
Найбільший теоретичний та практичний досвід у міжкультурній комунікації був
накопичений фольклористикою та етнологією. Тому і дослідження міжкультурної
комунікації ведуться двома напрямками. Фольклористика вивчає поведінку людей і
пояснює особливості їх культури, а етнологія вивчає норми, правила поведінки і цінності
різних соціальних груп [2: 156].
Міжкультурна комунікація – це духовне збагачення кожного з учасників комунікації,
що полягає в обміні інформацією та культурними цінностями і є особливою формою
комунікації представників різних культур. Вивчення мов і їх використання як засобу міжнародного спілкування сьогодні неможливо без глибокого і різнобічного знання
культури носіїв цих мов, їхнього менталітету, національного характеру, способу життя,
бачення світу, звичаїв, традицій і т.д. Тільки поєднання цих двох видів знання – мови і
культури – забезпечує ефективне та плідне спілкування [5: 49]. Поняття міжкультурна
комунікація має такі синоніми: крос культурна комунікація, міжетнічна комунікація,
міжкультурна інтеракція.
Усвідомлення особливостей власної культури відбувається при контакті з людьми,
які в своїй поведінці керуються іншими культурними нормами, при цьому такого роду
взаємодія часто пов’язано з дискомфортом або породжує конфліктні ситуації і вимагає
ґрунтовного дослідження. До найбільш відомих теорій міжкультурної комунікації належать теорія високо – і низькоконтекстуальних культур Е. Холла, теорія культурних
вимірів Г. Хофштеде, теорія культурної грамотності Е. Хірша [3: 97].
У нашій країні проблеми міжкультурної комунікації знаходяться у фокусі багатьох
досліджень. Традиційно вивчається взаємодія представників різних етнічних груп.
Актуальність цих вивчень не викликає сумнівів, оскільки розвиток цього наукового напрямку стимулюється практичним інтересом. Особливо цікавим і необхідним є вивчення
бар’єрів у комунікації представників різних соціокультурних систем, які можуть викликати культурний і комунікативний шок.
Під час міжкультурного спілкування можуть виникати комунікативні збої: перешкоди, бар’єри комунікації. Бар’єрами називають фактори, які перешкоджають здійсненню
комунікації (незнання іноземної мови, глухота або німота одного зі співрозмовників і т.д.).
Перешкоди – це фактори, які знижують якість комунікації (стереотипи, мовні помилки і т. д.).
Будь-який колектив не існує без спілкування, а процес спілкування у колективі
характеризується як позитивними, так і негативними результатами. Негативним результатом спілкування є конфліктна ситуація, яка призводить до виникнення конфліктів
(міжособистісних, групових, міжгрупових) [6: 141].
Науковці досить часто наголошують на тому, що конфлікт має і позитивні наслідки, а
тому може бути конструктивним для колективу. Так, Скубашевська Т. визначає наступні
позитивні аспекти конфлікту:
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– конфлікт виконує «діагностичну» функцію. Він вказує на існуючі протиріччя,
невирішені проблеми, необхідність змін, різне бачення перспектив розвитку колективу
тощо. Конфлікт визначає джерело протиріч і, тим самим, дозволяє усунути його;
– конструктивний конфлікт стимулює розвиток організації, управлінської структури,
відкриває шлях до інновацій;
– конфлікт об’єднує однодумців;
– під час конфлікту зростає активність його членів;
– конфлікт виконує інформаційно-пізнавальну роль [7: 45-48].
Досить часто причиною виникнення конфлікту у колективі є наявність бар’єрів
(психологічних, інформаційних, комунікативних).
Існують
наступні
види
комунікативних бар’єрів, які виникають у студентському середовищі під час реалізації
міжкультурної взаємодії:
– емоційні бар’єри, викликані різним емоційним або психологічним
станом партнерів;
– фонетичні бар’єри, пов’язані з якістю дикції, темпом, швидкістю та інтонацією
мовлення;
– стилістичні бар’єри, викликані порушенням норм та правил окремого мовного стилю, застосуванням неприпустимих мовних конструкцій, порушенням етики спілкування;
– інтелектуальні бар’єри, спричинені логіко-граматичним оформленням висловлювань та особливостями мислення комуніканта й реципієнта;
– мотиваційні бар’єри, пов’язані з різними цілями, настановами та мотивацією;
Бар’єри, пов’язані з комунікативними особливостями учасників міжкультурної
взаємодії, мають соціальний або психологічний характер. Вони можуть виникати через
особливі соціально-психологічні стосунки, які склалися між партнерами (антипатія,
недовіра тощо).
Важливим аспектом процесу подолання комунікативних бар’єрів є інтерактивна
взаємодія всіх учасників коллективу: готовність до цілеспрямованої роботи з подолання
психологічних бар’єрів; готовність до самостійного пошуку виходу зі скрутних ситуацій
і подолання психологічних бар’єрів.
Серед інших способів уникнення негативного впливу комунікативних бар’єрів на
процес міжкультурної взаємодії можна назвати створення комфортної психологічної
атмосфери. Створення і утримання атмосфери доброзичливості, довіри та
взаємодопомоги заохочує учасників спілкування мислити, ефективно працювати,
досягати позитивних результатів, а взаємна повага і підтримка підсилюють почуття
власної гідності, стимулюють розвиток інтелектуальних здібностей самостійності і
самовпевненості [8: 115-118].
Отже, у процесі спілкування, незалежно від обраного виду: вербального чи невербального, між його учасниками можуть виникати комунікативні бар’єри, які порушують якість взаємодії та можуть стати причинами індивідуальних та групових
конфліктів. Комунікативні бар’єри спричиняють деформацію комунікативного процессу.
Таким чином, культурне розмаїття українського суспільства заохочує кожного
індивідуума до конструктивної роботи, для формування позитивного ставлення до
людей інших національностей, розвивати знання про культуру, яка нас оточує.
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ПРЕОДОЛЕНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ
В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
В статье раскрываются современные представления о межкультурной коммуникации, исследуются закономерности и трудности, возникающие в процессе взаимодействия представителей разных культур, анализируются коммуникативные барьеры и
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УКРАЇНЦІ Й ПОЛЯКИ КРІЗЬ ПРИЗМУ ЛІНГВАЛЬНИХ СТЕРЕОТИПІВ
У статті представлено матеріал про структуру, семантику й динаміку лінгвальних
стереотипів, які склалися у свідомості українців і поляків один щодо одного. Основну
увагу зосереджено на мовній репрезентації стереотипного бачення українцями поляків на матеріалі фразеології, самостійно проведеного анкетування академічної молоді
України й Польщі, історіографічних та соціологічних джерел. Зокрема представлено
традиційні й нові етноніми, лексеми й фразеологізми на позначення позитивних і негативних рис, притаманних типовим представникам цих націй.
Ключові слова: стереотип, мовний стереотип, автостереотип, гетеростереотип.
Постановка проблеми. Усі ми живемо у світі стереотипів. Саме вони значною мірою
регулюють моральні норми, формують політичні, релігійні й світоглядні концепції, нашу
поведінку, думки й ставлення до довкілля. Завдяки їм ми чітко знаємо, як поводитися в
тому чи тому випадку; що погано, а що добре; хто прави́й, а хто ні. Хоча такі твердження
можуть бути й хибними, що передбачає сама природа поняття «стереотип».
Поширеність явища стeрeoтипiзацiї зумовлює перманентний інтерес до неї учeних
рiзних галузей науки – психoлoгiв, сoцioлoгiв, eтнoграфiв, філософів та лінгвістів. Аналізові стереотипів у культурі, соціумі, вивченню їхнього впливу на психологію, філософію та культуру мовлення людини присвятили численні розвідки Ж. Бодрійяр, А. Вежбицька, М. Еліаде, Дж. Лакофф, М. Фуко та ін. Лінгвальний аспект цього явища висвітлено в працях Є. Бартмінського, Й. Мацькевича, Я. Адамовського та ін. Національні
© Дяченко Н. М., Вольська І. О., 2017
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стереотипні уявлення про поляків у свідомості українців досліджували І. Франко, А. Кравчук, Ю. Сілецький, Я. Томашевський, Р. Купідура, Б. Струмінскі та ін.; стереотипи українців у польській мові представлені в студіях К. Нітша, Г. Улашина, Г. Сойки-Машталеж,
М. Павлюх та ін.
Варто зазначити, що саме мoвнi стeрeoтипи спрoщують прoцeси мислeння й
пiзнання, часто вони є eмoцiйнo забарвленими. Вoни виникають пiд час фoрмування
мислeннєвих стeрeoтипiв, алe, набуваючи пeвнoї самoстiйнoстi, впливають на мислeння,
тoму щo мoвнi вирази дoвгoвiчнiшi за вислoвлeний ними мислитeльний змiст.
Мета статті − дослідити структуру й лінгвальні особливості етнічних стереотипів у
мовній свідомості українців і поляків.
Матеріалом для дослідження лінгвальних стереотипів поляків та українців слугували друковані праці з історії, фразеології, лінгвістичні дослідження, а головне – анкетні
дані, зібрані серед академічної молоді України (м. Житомир) і Польщі (м. Слупськ, м.
Ґданськ) упродовж 2015–2016 рр.
Виклад основного матеріалу. Стeрeoтип (вiд грeц. «stereotype»: stereos − твeрдий,
мiцний i typos − фoрма, зразoк, вiдбитoк) – це усталена, частo спрoщeна, стандартна
думка прo сoцiальнi групи чи прo oкрeмих iндивiдiв як прeдставників цих груп [1: 63].
У лiнгвiстицi тeрмiн «мoвний стeрeoтип» рoзумiють як: 1) вeрбальнe вiдoбражeння
пeрeкoнань, спрямoваних на суспiльнi групи абo на iндивiда як прeдставника цiєї групи – мoвний стeрeoтип у вузькoму рoзумiннi (У. Каустхoфф, К. Писаркoва) [16: 786];
2) вeрбальнo виражeнe узагальнeння oбразiв будь-яких кoнкрeтних прeдмeтiв абo абстрактних пoнять – мoвний стeрeoтип у ширoкoму рoзумiнні (Є. Бартмiнський) [11: 260];
3) стiйкe вислoвлeння, стiйкe пoрiвняння (В. Маслoва) [5: 45].
Щoдo явища нацioнальнoгo стeрeoтипу, тo в наукoвiй лiтeратурi мoжна зустрiти такi
йoгo синонімічні назви: eтнiчнi упeрeджeння, eтнiчнi уявлeння, нацioнальнi о́брази та
iн. Національні стереотипи відображають, тe, щo люди думають прo сeбe (автостереотипи), i те, як вони бачать представників iншoгo нарoду (гетеростереотипи). Останні
є бiльш критичними.
Автостереотип поляка. На першому місці у своїй свідомості кожен поляк бачить
любов до свободи. Однак кількісно переважають негативні риси: недисциплінованість,
схильність до надмірного вживання алкоголю та недобросовісність [12: 153]. Підтвердженням негативного автостереотипу поляків стали результати проведеного професором
Єжи Бартмінським опитування в Університеті імені Марії Складовської-Кюрі в Любліні.
Студентам запропонували доповнити речення «Поляк як поляк: …». Серед позитивних рис
було згадано: патріотизм, винахідливість та інтелігентність. Щодо негативних рис, то
найчастіше зустрічаються такі: пияцтво, схильність скаржитися, сварливість, поверховість
релігійних переконань, лінощі [10: 210]. Такий образ підтверджують прислів’я і фразеологізми: «П’яний як поляк» («Pijany jak Polak»), «Що не поляк, то рицар» («Co Polak to
rycerz»), «Поляк, коли голодний, то злий, а як з’їсть, то б полежав» («Polak głodny, to zły,
jak zje, to by poleżał») [13: 215]. Реконструкція автостереотипу поляка на підставі фразеологізмів та прислів’їв дає образ рицарсько-шляхетського католика, який прагне до вищої
європейської культури, але водночас віддаляється від неї своїми вадами.
Гетеростереотип поляка. Образ Польщі й поляків в очах німців базується навколо
поняття «Polnische Wirtschaft» («Польська економіка») [15: 123]. Це стереотип неохочого
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до роботи, та й узагалі ледачого поляка, який є дуже недбалою особою й поганим господарем. Особливо дратує німців побожність поляків. М. Туйдовський зауважує: «Німці
вважають нас релігійними лицемірами. …Вони втрачають до нас повагу, зіставляючи
щоденну поведінку поляка з відвідинами костелу. Важко переконати німця, який позбувся машини на території Польщі, у нашій благочесності» [19: 158].
Щодо стереотипів росіян, то їхнє бачення поляки дуже яскраво представили в одному з номерів інтернет-видання «Świerzop». «Росіяни вважають нас «злими і підступними», до того ж «пихатими й нахабними», ми виконуємо в них роль «слов’янського німця». Також ми є зрадниками всього слов’янського: мало того, що ми пишемо латиницею,
то ще й сповідуємо католицизм [18].
Французи про поляків знають дуже мало. Дехто з них навіть не може сказати, де саме
розташована Польща. Але варто зазначити, що образ поляків у свідомості французів є
більш позитивним, ніж образ країни. Типовий поляк – це працьовита, чесна, релігійна
людина. Вирізняється світлою шкірою, білявим кольором волосся та старомодним одягом [17: 99].
Щодо автостереотипу українців, то найхарактернішими рисами наразі є такі: ми
досить критично ставимося до себе й чітко усвідомлюємо свої недоліки як нації (наприклад, корумпованість, байдужість, пияцтво), хоча не завжди поспішаємо їх виправляти
й асоціювати саме зі своєю особою. Частково це спричинено тим, що процес самоусвідомлення, самоідентифікації за 25 років незалежності відбувся ще не в усіх українців.
Хоча події Революції Гідності змінили ситуацію на краще, з’явилися такі позитивні стереотипи: воїн-захисник, волонтер (цей стереотип ситуативно може набувати негативної
конотації – шахрай), борець за справедливість, герой та ін.
Гетеростереотип українця. У сформованій кількастолітньою імперською пропагандою російській уяві «справжні» (не бандерівці, не укропи, не майдануті, не майдауни та
інші, котрих, на їхню думку, конче необхідно винищити) українці – це хохли, молодші
брати, провінціали, «тупуваті й подеколи вперті, проте нешкідливі. Звичайно, за ними
потрібен нагляд, іноді – стусан-другий, та назагал вони милі й симпатичні – з колоритним фольклором і смішним діялектом» [8: 6].
У 2003 році Інститут приватного життя провів у Варшаві соціологічне опитування про
польсько-українські відносини, стереотипи образу України та українців в очах пересічних
поляків. Було опитано 100 респондентів різних вікових груп і різного соціального статусу.
Аналіз відповідей засвідчив, що історичні стереотипи міцно вкорінені в польській свідомості, де українець характеризується таким синонімічним рядом: бандит, бандерівець,
головоріз, п’яниця, жебрак, польськофоб, нечупара, а Україна з формулою: Україна = мафія + корупція, радянськістю, кучмізмом, занедбаною і відсталою країною [7: 259].
Переламним моментом у сприйнятті українців поляками стала Помаранчева революція, а далі й Революція Гідності та війна на Сході, які засвідчили можливість відчутних
змін стереотипів за досить короткий проміжок часу. Польща в очах українців з ворога
перетворилася на «європейського адвоката» України, кардинально змінилося й ставлення поляків до українців, яких тепер сприймають як патріотів, толерантних громадян,
гостинних господарів, працьовитих людей. Також типовий українець є вихованим, має
вищу освіту. Загалом поляки, котрі були в Україні або ж мають знайомих чи родичів на
території нашої держави, схильні до позитивних характеристик [14: 33].
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Крім того, одна з дражливих тем українсько-польських контактів – протистояння
«католик – православний» – теж зазнала змін: вона значно пом’якшилася після візиту до
України Папи Івана Павла ІІ [7: 260].
Загалом завдяки подіям Євромайдану та проєвропейській політиці України упродовж останніх років наші західні сусіди, особливо найближчі, поступово змінюють своє
ставлення до нас на краще, відповідно, слабшають деякі негативні упередження й стереотипні уявлення про українців. Сьогодні нас бачать не лише корупціонерами, п’яницями
й любителями сала, а й мешканцями країни зі значним економічним потенціалом та амбіціями, що й утілюється у вербальних стереотипах українців. Для моделі «східного»
стереотипу притаманна опозитність: з одного боку, позитивне, поблажливе сприйняття
українців як хохлів, молодших братів, провінціалів, простаків, з другого, – негативне:
бандерівці, укропи, єврохохли, майдануті, майдауни, дітовбивці та ін.
Наступним кроком у нашому дослідженні стало з’ясування лексико-семантичної репрезентації стереотипів українця й поляка в мовній свідомості представників обох націй. Зауважимо, що взаємини поляків і українців як двох сусідніх народів зі спільним
слов’янським походженням є досить тривалими й налічують більше тисячі років. Перша
згадка про поляків (ляхів) на території України в Київському літописі датується 1030 р.
Саме тоді князь Ярослав Мудрий, вочевидь, для укріплення кордонів держави від нападів кочових народів, розселив полонених «ляхів» уздовж річки Рось [4: 84].
Варто зазначити, що в українській мові синонімічний ряд на позначення осіб польської національності є досить широким і майже весь (крім назви поляк) складається зі
слів, що мають негативне забарвлення. Для номінації представників сусідньої держави
в українській мові використовуються лексеми поляки, ляхи, пшеки, пани, полячки, поляцюри [9: 367]. У «Словарі української мови» Б. Грінченка зафіксовано назви поляк, поляченько, полячок [2 (ІІІ: 291–292)], лях, ляшенько, ляшок, ляхва (збірний іменник), ляшиха,
ляшка, ляхівка (‘полька’), ляшеня (‘дитина поляк’) [2 (ІІ: 393–394)].
З-поміж негативних рис самих поляків у мовній свідомості українців знайшли своє
відображення: полохливість: «Поляк і заяць, то все їдно» [9: 568]; ненаситність, яка чітко
простежується в жартівливій примовці: «Поляк за корчем тай їсть г-о копачем. Прийшов Русин, каже: фе! Поляк каже: давай ще!» [9: 568]; безтурботність, безпечність, яка
часто оберталася проти самих же поляків: «Мудрий Лях по шкоді! […] як коня вкрали,
то він тоді стайню замкнув» [6: 307; 3: 100]. Інші стереотипізовані риси: ‘жадібний’:
допаўса йек заблоц′к’і до мила; ‘ледачий’: сл′іпи йек мазур (мазур – самоназва поляків на
території пн.-сх. Польщі); ‘чванливий’: голи йек пл′ашка / а гонору йек у л′ашка [3: 100];
не здатний до важкої фізичної праці: «Коровами орати, а Ляхами робити – єден чорт»
[9: 396], «Не дай, Боже, бугаями орати, а Ляхами збирати» [6: 364]. А оскільки коровою
чи бугаєм орати надзвичайно важко, а то й неможливо, то відповідно поляк («лях») не
вміє і не хоче вміти працювати. Позитивну конотацію має лише порівняння гарнен′ка йак
л′ах’івочка ‘вродлива’ [3: 100].
Стереотип українця в мовній свідомості польської молоді та автостереотип
поляка (на матеріалі анкетування). Анкету було запропоновано мешканцям Польщі
(усього 30 респондентів), які не мають прямих контактів з Україною і можуть репрезентувати об’єктивні дані про стереотип українця.
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Анкету укладено на основі тих взірців, які використовує в дослідженні мовних етностереотипів Люблінський науковий етнолінгвістичний осередок під керівництвом
професора Єжи Бартмінського [11: 258]. Наш варіант анкети містив дванадцять питань
відкритого характеру: шість питань щодо автостереотипу поляка та шість питань щодо
гетеростереотипу українця у свідомості поляків. Однак через обсяг статті обмежимося
лише деякими з них.
Перше питання стосується назв, які поляки можуть уживати замість слова українець.
Найчастіше в анкетах зустрічається словосполучення сусід зі сходу, яке має яскраво виражену географічну категоризацію й демонструє положення Польщі щодо України. Також часто поляки окреслюють образ українця як просто «сусіда». До географічної категоризації варто віднести також відповіді мешканець сходу, людина зі сходу, з-за Бугу, іноземець, мешканець України, мешканець / мешканка країни на сході, громадянин України.
«Типовий» українець має переважно позитивні риси. Поляки бачать українців як
веселих (4), оптимістичних (1), товариських, охайних, відвертих, скромних, простих,
приязних, симпатичних. Часто використовують означення працьовитий, сильний. Очевидно, що це пов’язане з великою кількістю українських заробітчан на території Польщі,
більшість із яких – люди, котрі виконують важку фізичну працю.
Автостереотип поляка. У більшості анкет вказано, що замість етноніма поляк вживається полячок (polaczek), яке має іронічне забарвлення. Один раз ужито жартівливу
назву рolonus. У деяких анкетах є лексеми, що означають родинні або ж просто дружні
зв’язки між людьми: брат, сестра, родич, приятель, свій, сусід. Це свідчить про усвідомлення поляками тісних зв’язків між собою як між жителями однієї держави.
Поляки до себе ставляться досить критично, свідченням цього є такі вказані риси:
заздрісний, песиміст, лінивий, любитель випити, егоїст. Серед своїх позитивних рис поляки найчастіше виділяють: гостинність, доброзичливість, готовність допомогти, відвертість, інтелігентність, культурність, тобто суспільні риси, які проявляються при
спілкуванні та взаємодії з іншими людьми.
Найчастіше в анкетах зустрічаються визначення, що мають на меті географічну категоризацію: Поляк – це мешканець Польщі; житель Польщі, який розмовляє польською
мовою»; політичну: Поляк – громадянин Польщі; європеєць.
Стереотип поляка в мовній свідомості української молоді та автостереотип
українця (на матеріалі анкетування). Анкету для дослідження стереотипу поляка та
автостереотипу українця в середовищі академічної молоді було запропоновано студентам трьох вишів міста Житомира. Загалом опитано 77 респондентів.
Перше питання анкети про слова, які респондент (або хтось інший) уживає замість
назви «поляк». Найпоширенішою відповіддю є етнонім лях (39 анкет), також зустрічаємо такі назви: пшек, курва, пан, полячок, поляцюра, іноземець, католик, по́ляк, ляшок,
слабак, єврей.
Те, що найчастіше зустрічається слово лях, можна пояснити широким використанням цього етноніма в літературних творах, у народній мові. Пшеками українці називають
поляків, очевидно, через те, що їх мова здається нам надто «шелестливою», із частим повторенням звукосполучення [пш]. Акцентуаційний варіант по́ляк, очевидно, є ще одним
віддзеркаленням особливостей польської мови, у якій наголос падає на передостанній
склад. Щодо лайливого слова курва, то варто наголосити, що важливим є не так його
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лексичне значення в ставленні українців до поляків, а те, що самі ж поляки (особливо
молоде покоління) дуже часто використовують його в розмовній мові. Майже всі слова,
написані в анкеті, мають негативне емоційне забарвлення. Це свідчить про те, що стереотип поляка у свідомості української молоді містить історично сформовані упередження,
оскільки більшість респондентів не знайома з представниками польської національності,
але точно знає, як саме їх називали в літературі, чули такі назви від інших людей.
На думку української молоді, типовий поляк насамперед хитрий і розумний. Ці дві
ознаки домінуюють у відповідях.
Варто виокремити релігійний аспект, котрий був і залишається вагомим у сприйнятті
поляків. У кількох анкетах зазначено, що типовий поляк – це католик; у них є багато
свят, вони віруючі; слідкує за традиціями.
Також на матеріалі анкет було розглянуто автостереотип українця. Уживання замість етноніма українець назв наш, свій, земляк, брат, рідненький, родич, побратим,
співвітчизник – виразний показник самоідентифікації, консолідації української нації. В
анкетах відзначено також лексеми, які почали широко використовуватися для означення
українця порівняно недавно: майданутий, патріот, герой, вояк, повстанець. Майданутий є неологізмом з негативним забарвленням, який використовували переважно наші
сусіди-росіяни для означення людей, пов’язаних не лише безпосередньо з подіями Євромайдану, а й просто тих, кому було небайдуже на події, що відбувались в країні. Патріот, герой, повстанець та вояк – слова не нові й цілком імовірно, що й раніше використовувалися замість слова українець, але зараз вони ревіталізувалися, набули актуальності.
В анкетах часто зустрічаються й назви хохол, бандерівець, бандера, козак, укроп, укр,
руси; дещо рідше вишиватник, мазепинець, малорос, салоєд, фашист, чорноброві, газокрад, нацист-націоналіст. В одній з анкет зазначено, що ці слова просто є загальновідомими, але респондент ними ніколи не користується.
Узагальнюючи анкетні дані про автостереотип українця можна зазначити, що ми досить критично ставимося самі до себе, не боїмося говорити про свої слабкі сторони та
недоліки. Водночас після подій Євромайдану в середовищі молоді відчувається гордість
за своїх «братів та сестер».
Висновки. Дослідження національних стереотипів вимагає міжгалузевого підходу.
Найефективніших результатів можна досягти завдяки співпраці лінгвістів, соціологів,
істориків, політиків, психологів. Вивчаючи стереотипи, необхідно залучати експериментальні дані. Варто зазначити, що стереотипні образи, які можна виділити на основі зібраних нами даних, є лише частиною загальної картини стереотипних уявлень двох народів.
На основі відповідей на питання анкет можна зробити висновок, що українці й поляки
упродовж останніх років демонструють поліпшення уявлень один про одного. Історично
сформовані негативні установки поступово заміщуються позитивними: від колишнього
поляцюра, полячок, по́ляк, лях, ляшок, пшек, пан та інших до сучасного схожий до українця,
друг, брат; від бандит, бандерівець, головоріз, п’яниця, жебрак, польськофоб, нечупара до
патріот, толерантний громадянин, гостинний господар, працьовита людина.
Перспективи подальших досліджень убачаємо в удокладненні анкетування; зіставленні стереотипного бачення в мовній свідомості молоді та представників старшого покоління; осіб, які мають безпосередні зв’язки з поляками (українцями) та тих, хто склав
своє стереотипне уявлення лише на підставі досвіду інших людей.
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УКРАИНЦЫ И ПОЛЯКИ СКВОЗЬ ПРИЗМУ ЛИНГВАЛЬНЫХ СТЕРЕОТИПОВ
В статье представлен материал о структуре, семантике и динамике лингвальных
стереотипов, которые сложились в сознании украинцев и поляков относительно друг
друга. Основное внимание сосредоточено на лингвальной репрезентации стереотипного
видения этих народов на материале фразеологии, самостоятельно проведенного анкетирования академической молодежи Украины и Польши, историографических и социологических источников. В частности представлены традиционные и новые этнонимы,
лексемы и фразеологизмы для обозначения положительных и отрицательных черт, присущих типичным представителям этих наций.
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UKRAINIANS AND POLES THROUGH LINGUAL STEREOTYPES
The article presents the material on the structure, semantics and dynamics of lingual stereotypes that have formed in the minds of the Ukrainians and Poles in relation to each other.
The basic focus is on representation of lingual stereotypical vision of the Ukrainians by the
Poles on the material of phraseology, independently conducted survey of Ukraine’s and Poland’s academic youth, historiographical and sociological sources. In particular, the author
represents traditional and new ethnonyms, lexemes and phraseologisms to describe positive
and negative features inherent to typical representatives of these nations.
Key words: stereotype, linguistic stereotype, author’s stereotype, heterostereotype.
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THE EVOLUTION OF MICHELLE OBAMA’S NON-VERBAL PROFILE
IN THE FRAME OF HER PUBLIC DISCOURSE
The paper is an attempt to trace the evolution of M. Obama’s nonverbal profile unfolding
during the years of her public activity in the role of the country’s first lady and to define its
prominent components.
Key words: public discourse, nonverbal, nonverbal profile, sartorial component, Michelle
Obama.
Discoursive patterns and practices of politicians and public personas are defined by basic sets
of verbal and nonverbal means to variably interpret the reality; they are inherent to the political
subjects, and representative for discussing of certain topics. The aspects described correspond with
the notion of the individual non-verbal profile of a speaker’s discoursive behaviour, coined by I.
Seriakova. The speaker’s nonverbal profile is characterized by quantity, intensity, configuration of
paralinguistic, kinesthetic, proxemic, tacesic components, which in complex define the individual
style of discoursive behaviour, and influence the meaning of their message. The components of
a nonverbal profile constitute behavioural pattens, which are pragmatically mastered systems of
sign behaviour, rather than solely instinctive natural reactions [1: 21]. Thus, the nonverbal profile
is a unique and indispensable component of a person’s discourse. It presents an integrity with the
verbal one; it accompanies the verbal activity on the upper, explicit level of discourse, supports
and reinforces its figurative elements, and it eventually transmits the basic values in consistency
with the person’s identity on the deep level of their discourse.
The present paper is focused on Michelle Obama’s nonverbal profile as target of research;
her progress in the public role was remarkably fast and meaningful, thus the discoursive
behaviour under study is advantages in terms of communicative behavior of women in power.
Always in the highlights of the mass media, M. Obama’s activity is of academic value to
research the following aspects: verbal and nonverbal means of communication, verbal and
nonverbal repertoire of a public person, tactics and strategies to effectively combine the verbal
and non-verbal components of communication, persuasiveness and emotive influence upon
a group, techniques to gradually reinforce the impact factor of a public person, techniques to
develop a consistent and meaningful public identity.
M. Obama’s non-verbal profile in the frame of her public discourse had been evolving
during two presidencies of her husband, and it is featured by the ever better communicative
© Rybalko M.-M., 2017
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efficiency within a limited span of time of 8 years. Meanwhile she had been actively functioning
in various roles – the country’s first lady, loving mother, supportive wife and life-partner,
successful lawyer, style icon – always in the public eye and on everyone’s lip.
The material under study is a set of essays published in The New York Times as a contribute to the First Lady of 2008–2016 [2]. The selection is promising due to its rich tapestry of
skillful close-ups at M. Obama’s public discourse by leading journalists. Here is a typical text
fragment:
She had rhythm, a flow and swerve, hands slicing air, body weight moving from foot to foot,
a beautiful rhythm. In anything else but a black American body, it would have been contrived.
The three-quarter sleeves of her teal dress announced its appropriateness, as did her matching
brooch. But the cut of the dress scorned any “future first lady” stuffiness; it hung easy on her,
as effortless as her animation. And a brooch, Old World style accessory, yes, but hers was big
and ebulliently shaped and perched center on her chest. Michelle Obama was speaking. It was
the 2008 Democratic National Convention. My anxiety rose and swirled, watching and willing
her to be as close to perfection as possible, not for me, because I was already a believer, but for
the swaths of America that would rather she stumbled.
M. Obama’s gestures, posture, expressiveness, prosody, and sartorial choices are the first to
be mentioned by the journalists contributing to her public portrait. We assume that the speaker’s
non-verbal communicative means and patterns of respective discoursive tactics and strategies
developed into a genuine non-verbal profile. It is deeply consistent with her personality and
presents a powerful pragmatic tool to communicate the person’s public identity through her
basic values.
Contrasting transformations she launched nonverbally had been unfolding for the 8 years
and eventually finalized through various roles. In the beginning of the time period under study
her public activity was viewed rather critically: She seemed not so much unique as true. She
sharpened her husband’s then-hazy form, made him solid, more than just a dream. But she had
to flatten herself to better fit the mold of first lady”; “At the law firm where they met before
love felled them, she had been her husband’s mentor; they seemed to be truly friends, partners,
equals in a modern marriage in a new American century”.
In a decade, the roles, which M.Obama was acknowledged for, eventually crossed the
boundaries of private repertoire and received recognition from the public:“She has chosen her
shots carefully – not least in choosing to make the case against Donald Trump on the campaign
trail in 2016 – and is leaving the country with a warm impression of an excellent mother, a
steady spouse and a sensible, devoted American”; “After a decade under a public microscope,
she has managed what no other first lady – and few people in any public position – have succeeded in doing: She has lived a public life without sacrificing her privacy and authenticity.
She made her husband both more human and effective as a president by being his interpreter
and defender, but also someone we knew was capable of being his critic”; “And she has always
been the best kind of mother”; “President Obama gets much of the public credit for handling
his eight years coolly, but the first lady has been a critical element of his success”. Thus, the
functions and roles grew from personal and private to metapersonal and symbolic.
The impressions conveyed by non-verbal means of communication, both literal and
figurative, metaphorical ones, correspond with certain skills; all of them add up to profile the
social roles M. Obama is celebrated for:“She first appeared in the public consciousness, all
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common sense and mordant humor, at ease in her skin. She had the air of a woman who could
balance a checkbook, and who knew a good deal when she saw it, and who would tell off
whomever needed telling off”. The typical and standard functions of a loving mother and life
partner were publicly enriched with less popular ones of a mentor, equal in a modern marriage
and the most demanding one of her husband’s critic. Michelle’s role in her husband’s career
and image sharpening and promotion was finally acknowledged; in general, she embodies a
modern idea of a woman as a partner with a sharp eye for detail.
By the end of B. Obama’s presidency Michelle had managed to become a universal rolemodel: “As first lady, she has ticked all the boxes: loving wife, protective mother, health and
fitness advocate, garden enthusiast and, yes, style icon. These accomplishments have left traditionalists feeling satisfied”.
A detailed verbal discoursive component in the text under study is often reinforced with
accentuated nonverbal elements; M. Obama developed a distinct individual discoursive style,
in which the meaning of a message is no less important than the very manner of its presentation.
“She was informal, colloquial, her sentences bookended by the word “see,” a conversational
fillip that also strangely felt like a mark of authenticity. She seemed genuine. She was genuine.”
Meaningful body metaphors are often used to describe the speaker’s psychological states
and conditions, e.g. she had to flatten herself; in the fragment below here follow some other
metaphorical interpretations of the speaker’s nonverbal discoursive behaviour: “Her speech
was vibrant, a success. But there was, in her eyes and beneath her delivery and in her few small
stumbles, a glimpse of something somber. A tight, dark ball of apprehension. As though she
feared eight years of holding her breath, of living her life with a stone in her gut”.
The opposition and confrontation recognized by the critically minded public are often
based on racial stereotypes; meanwhile the verbal and nonverbal discoursive components
present an integrity: “Michelle Obama was speaking. I felt protective of her because she was
speaking to an America often too quick to read a black woman’s confidence as arrogance, her
straightforwardness as entitlement”.
Here lack of one of the basic and appropriate for the American culture nonverbal communicative means – a ready smile – provoked multiple negative interpretations of her other
nonverbal discoursive manifestations, which otherwise might have been viewed positively.
“Because she said what she thought, and because she smiled only when she felt like smiling, and not constantly and vacuously, America’s cheapest caricature was cast on her: the
Angry Black Woman”. Smiling this way was seen as a negative emotive self-expressing, which
immediately associates with anger, thus she was stereotyped the Angry Black Woman. On the
other hand, she was recognized as an exceptionally important representative for a great community: “All over America, black women were still, their eyes watching a form of God, because
she represented their image writ large in the world”.
Features of M. Obama’s verbal behaviour are often coupled with remarks on her clothes
choices; they constitute a meaningful sartorial component of the speaker’s nonverbal profile
and clearly correspond with the information of factual and emotive character. Evolution of
Michelle’s personal style was tangible through her public appearances, it had refined within the
decade of her being “mother-in-chief”: “Eight years later, her blue dress was simpler but not
as eager to be appropriate; its sheen, and her edgy hoop earrings, made clear that she was no
longer auditioning”; “Recently, over the course of the Trump-Clinton presidential campaign,
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Michelle has become one of the most effective public speakers of our time. That’s serious. To
be less serious, she has always been a woman who knows the difference between fashion (what
outside forces tell you to wear) and style (the way you express a unique self)”. Her public discourse was informative and successful; as a public person M. Obama was seen confident and
relaxed and open, and she would effectively communicate ideas nonverbally: “She had become
an American style icon. Her dresses and workouts. Her carriage and curves. Toned arms and
long slender fingers. Even her favored kitten heels, for women who cannot fathom wearing
shoes in the halfway house between flats and high heels, have earned a certain respect because
of her. No public figure better embodies that mantra of full female selfhood: Wear what you
like”. The sartorial component of M. Obama’s nonverbal profile presents a promising material
for a detailed research; it proved to be one of the basic constituents of her public discourse to
communicate her key values. The huge impact upon the American economy first lady had made
by means of her sartorial tactics and strategies is widely highlighted [4].
The revision of M. Obama’s nonverbal profile would be incomplete without a close-up
at the closely interrelated tacesic and proxemic components. Through action, embodiment
practices the speaker would support her verbal manifestations with respective activities; so she
managed to shorten both physical and existential distances between first lady and Americans,
eliminated boundaries between classes, and established the environments to promote the values
she shared: She embraced veterans and military families, and became their listening advocate.
She threw open the White House doors to people on the margins of America. She was working
class, and she was Princeton, and so she could speak of opportunity as a tangible thing. Her
program Reach Higher pushed high schoolers to go further, to want more. She jumped rope
with children on the White House grounds as part of her initiative to combat childhood obesity.
She grew a vegetable garden and campaigned for healthier food in schools. She reached across
borders and cast her light on the education of girls all over the world. She danced on television
shows. She hugged more people than any first lady ever has, and she made “first lady” mean a
person warmly accessible, a person both normal and inspirational and a person many degrees
of cool”.
Quantitative analysis of the text under study testifies to the fact that nonverbal
communicative means are numerous and expressive; they are equally / slightly more often
referred to by the recipients, compared to the verbal ones. The non-verbal component of
M. Obama’s public discourse is pragmatically loaded and it demonstrates high emotive
potential. It is the non-verbal elements, which prevail numerously. Moreover, they frame her
verbal contribution and might even dominate it – at least in the public eye. With a focus on
a strong exercised body and an elaborated sophisticated personality, Michelle Obama had
demonstrated both verbally and nonverbally the possibility to efficiently exercise many roles
as a successful and integrated public persona. In her public activity she is definitely viewed
separate from her husband. The tactics and strategies of her nonverbal communicative behaviour
as a unique complex of the speaker’s nonverbal profile, added much to the global recognition
she gained, and tremendously reinforces the ideas she promoted and the values she supported
in the role of first lady. M. Obama’s functions and roles grew from personal and private realm
to the metapersonal, socially important level of an opinion leader, powerful orator, industry
influencer – a public persona with a legacy of her own.
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У статті простежено еволюцію невербального профілю М. Обами, що тривала у
роки її громадської діяльності в ролі першої леді, а також з’ясовано його значущі компоненти.
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ЭВОЛЮЦИЯ НЕВЕРБАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ МИШЕЛЬ ОБАМЫ
В КОНТЕКСТЕ ЕЁ ПУБЛИЧНОГО ДИСКУРСА
В статье исследуется эволюция невербального дискурса М. Обамы в годы ее общественной деятельности в роли первой леди, а также определяются его значимые компоненты.
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DEVIANT ASPECTS OF ENGLISH COMMUNICATION ON FACEBOOK
The article is devoted to the analysis of English communication on Facebook social
network. The main focus of the analysis is on deviant aspects (i.e. breakings of linguistic
norms) of this type of computer-mediated communication (CMC). These include the use of
shortenings, abbreviations, internet slang, emoticons and creolized texts in online communication. All the above-mentioned instruments help to increase the non-verbal aspect of CMC and
are used with the purpose of the economy of time and resources by Facebook users.
Key words: deviant aspects; computer-mediated communication; computer-mediated
discourse analysis; online communication; social network/internet language; Facebook.
The paper is devoted to the analysis of English communication on Facebook social network,
which is an object of our analysis. Our aim was to define the main peculiarities of this type of
communication, although, the main focus was on the deviant aspects of this type of computermediated communication (CMC). These include the use of shortenings and abbreviations as
a type of internet slang, as well as different emoticons, sound imitation (onomatopoeia), and
other breakings of linguistic norms. All the above-mentioned linguistic aspects of online communication are the subject of investigation. Our task was 1) to single out the main features of
internet discourse and classify them, 2) to provide an analysis of linguistic and paralinguistic
elements on Facebook communication and 3) to define which of them are the deviant ones and
what role do they play in the process of CMC.
To begin with, it should be mentioned that modern society is characterized by really
powerful and dynamic development of information-, communication- and media technologies.
In 2018, it is estimated that there will be around 2.67 billion social media users around the
globe, up from 1.91 billion in 2014. The total number of social network users in the world
is over 200 million people. Every 60 seconds on Facebook: 510,000 comments are posted,
293,000 statuses are updated, and 136,000 photos are uploaded. (Source: The Social Skinny)
There’s no need to speak about its influence on modern society, and various statistic data can
prove it. For instance, the average number of hours spent using social media in the world is
almost 3 hours a day; 57% of people talk to people more online; 72% of people say they prefer
email as their primary communication vehicle for companies. Moreover, one French magazine
even compared the influence of different media technologies to the impact of drugs.
The electronic form of communication appeared with the process of network development
and has led to the emergence of a new area of linguistic research – Internet linguistics. The
network language is always on progress, therefore, it is a very interesting phenomenon for the
linguistic research.
In our paper, we singled out the main features of internet discourse in the light of new media
functioning, gave the description of social networks and blogs as new forms of communication
© Kolisnyk M., 2017
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and determined the influence of globalization on the English language functioning in the social
network environment.
We provided the analysis of linguistic and paralinguistic elements on Facebook communication and the use of creolized texts in the process of CMC.
The total number of Facebook-users who took part in the analysis is 60. In order to make
the results more generalized there were 30 male participants and the same number of female
users. Besides, there were both native and non-native speakers among them.
The method of CMDA (computer-mediated discourse analysis) which includes the description, interpretation and explanation of collected data, was used to identify and classify the main
linguistic and paralinguistic (especially deviant) features of Facebook communication.
The conducted analysis made it possible to come to a number of conclusions. Firstly,
the hybrid nature of this type of communication (it is a combination of both written and oral
discourses) makes CMC unique and causes the appearance of a brand new language of communication – the internet language – which is, in fact, inevitable due to the process of globalization
and the development of new media technologies.
That is why one of the distinct features of network communication is a discursive space in
which it takes place. Virtual discourse combines lots of features of different speech styles ranging from scientific to colloquial. The factors which influence the formation of virtual discourse
are the following: hypetextuality and the use of deviant linguistic elements, e.g the internet
slang, emoticons and creolized texts.
Secondly, the Internet has become one of the fastest channels of linguistic intercourse.
With its help our communication has been refilled with the new virtual and digital genres. As
far as Facebook is concerned, it is possible to define it as a genre of social network.
The main features of Facebook social network as a genre are its hypertextuality and multimodality, which influence the perception of electronic text. Moreover, this unique network
formation has specific features of a social network and at least two types of blogs (these include
tumblelog and lifelog) at the same time.
What makes Facebook similar to a blog, are some kinds of its wall posts. Some of them
contain the elements which are often found in blogs: a hypertext, links, multimedia files and
the possibility to leave comments to these posts and, as a result, the ability to maintain the
connections between the author of e-text and his (or her) audience. One of the examples is
the communication between ordinary users and some famous people, e.g. politicians (many of
them have a profile on Facebook).
Secondly, the process of globalization and Facebook communication are two interdependent phenomena, since during the CMC the language undergoes various transformations under
the influence of different factors connected with the process of globalization. In some cases of
communication interaction non-native speakers make an attempt to follow the style of English
native speakers and this leads to a certain degree of assimilation.
Nowadays lots of Facebook users prefer to communicate in English. Moreover, a great
number of them are non-native speakers. It shows their striving for overcoming of all restrictions in communication with foreign users from the whole world. It should be mentioned that
the linguistic competence of Facebook users depends a lot on the general linguistic skills both
of native and non-native English speakers on Facebook.
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If we speak about the lexical level of communication on Facebook, it should be mentioned
that it is characterized by the widespread usage of abbreviations, acronyms, shortenings as
slang words. Thus, network slang is another specific feature of Facebook communication. In
fact, it is an example of internet slang and texting overlap.
Moreover, due to informality of network speech, its users often resort to the improper
grammar spelling, wrong choise and formation of tenses. The economy of time and resources
is the main reason of such particular features of communication on Facebook.
Another specific feature of Facebook discourse is the use of different paragraphemic means
of communication: the emoticons, multiple repetitions of letters and punctuation marks, capitalization, etc. These are the instruments which help to increase the non-verbal aspect of CMC.
Some emoticons are the most often used during online communication on Facebook.
Among 257 analysed messages and comments, 27% contained a big smile emoticon ( ), a
wink emoticon ( ) was used in 20% of messages. The other most widespread emoticons are
a smiley face ( ) and an agnel emoticon ( ).
Phoneticons (the overuse of letters or punctuation marks) form the graphic expression of
voice characteristics and are used as a tool of sound imitation in CMC.
Punctuation marks are often aimed to compensate the absence of the mimic emotional expressions online, i.e. the main function of such paragraphemic elements of CMC is the replacement of non-verbal means of expression.
Capitalization (the use of only capital letters in words) is another signal of intonation
change and gives the additional emphasis to the certain words in the message. To sum up, all
described paragraphemic elements of online communication are used to make messages more
emotional. With their help the network language becomes more like colloquial.
It also should be mentioned that virtual communication on Facebook not only has textual,
but also visual components, i.e. different creolized texts, which combine the linguistic and
paralinguistic means of communication. That’s why it is considered as a combination of different semiotic systems.
Internet memes are the most representative examples of creolized texts in the social network environment. They can be divided into 4 subtypes:

Textual meme;

Picture meme;

Video meme;

Creolized meme (which contains both textual and visual parts).
It is also necessary to mention that all creolized texts can be fully creolized or partially
creolized. They can also have a zero creolization.
Another specific feature of social network communication is the use of hashtags – special
signs that help to make the division of posts in different topics. Their use makes the search process extremely convenient and fast. Among the analyzed messages and comments on Facebook
walls there were found only 52 hashtags (approximately 1/6 of the total number of messages
which have been analyzed), which proves that they are mostly used with marketing purpose,
not for communication.
Taking into account all these features on virtual communication on Facebook social network, we have come to the conclusion that it is a very prominent tool that helps to accelerate
the process of globalization. It also gives the reasons why Facebook is defined as an accelerator
of globalization in terms of the English language use.
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ДЕВІАНТНІ АСПЕКТИ СПІЛКУВАННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ В МЕРЕЖІ
ФЕЙСБУК
Стаття присвячена аналізу англомовної комунікації у соціальній мережі Facebook.
Основна увага в аналізі приділяється девіантним аспектам (тобто порушенням мовних норм) даного виду комп’ютерно-опосередкованої комунікації (КОК), що включають
в себе використання скорочень, абревіатур, інтернет-сленгу, смайликів і креолізованих
текстів у процесі інтернет-комунікації. Всі перераховані вище засоби сприяють підсиленню невербального аспекту КОК і використовуються користувачами Facebook з
метою економії часу і ресурсів.
Ключові слова: девіантні особливості; комп’ютерно-опосередкована комунікація;
комп’ютерно-опосередкований дискурс-аналіз; онлайн комунікація; мережева/інтернет
мова; Фейсбук.
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ДЕВИАНТНЫЕ АСПЕКТЫ ОБЩЕНИЯ НА АНГЛИЙСКОМ В СЕТИ ФЕЙСБУК
Статья посвящена анализу англоязычной коммуникации в социальной сети
Facebook. Основное внимание при анализе уделяется девиантным аспектам (т.е.
нарушениям языковых норм) данного вида компьютерно-опосредованной коммуникации (КОК), включающих в себя использование сокращений, аббревиатур, интернетсленга, смайликов и креолизованих текстов в процессе интернет-коммуникации. Все
вышеперечисленные средства способствуют усилению невербального аспекта КОК и
используются пользователями Facebook с целью экономии времени и ресурсов.
Ключевые слова: девиантные особенности; компьютерно-опосредованная коммуникация; компьютерно-опосредованный дискурс-анализ; онлайн коммуникация; сетевая
/ интернет речь; Фейсбук.
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ВАРІАТИВНІСТЬ АНГЛОМОВНИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ У СУЧАСНИХ
УКРАЇНСЬКИХ ЗМІ
У статті розглядаються словотвірні парадигми соціально-економічної лексики англомовного походження в сучасних українських ЗМІ.
Ключові слова: соціально-економічна лексика, англіцизм, мас-медія, ЗМІ, мова-реципієнт, іноваційні процеси, деривація.
Англомовні запозичення в українській мові фіксуються найбільш активно, починаючи з ХХ ст. Чимало лексичних елементів, безпосередньо запозичених з англійської мови,
уже з кінця ХІХ – початку ХХ ст. закріпилися у мовній практиці української діаспори в
Північній Америці [8, с. 5]. У роки незалежності в умовах утвердження ринкових відносин найбільш динамічною частиною лексико-семантичної системи української мови
виступає соціально-економічна терміносистема. Через ЗМІ, до раніше усталеного словникового складу української мови, відбувається активне проникнення нових лексем, що
призводить до певної невпорядкованості цього процесу. Ось чому і виникає потреба аналізу дериваційних потенцій новозапозиченої лексики, термінологічної стандартизації,
мотивованої регуляції відповідних явищ, насамперед у мові засобів масової інформації.
Ця проблема привертає увагу широкого кола лінгвістів і є надзвичайно актуальною для
сучасного мовознавства.
Для мови сучасних мас-медіа характерно:
зникнення деяких лексем із ЗМІ (хоч певний період були досить модними); наплив
нової лексики; міграція термінів (трансляція); варіативність новотворів; припинення активного ужитку частини запозиченої лексики; неоднорідність фонемного та графемного
складу лексики англомовного походження, унаслідок розбіжностей транслітерації (g, h,
w); розподіл англіцизмів за частинами мови: 11% – дієслова, 22% – прикметники, 30 % –
іменники; розширення семантичних меж лексем унаслідок адаптації; переважне вживання запозичень у суспільно-політичних та економічних публікаціях.
Присвячено багато праць проблемам, що постали перед мас-медійним мовознавством,
О.Чередниченко [9] розглядає сучасні тенденції вживання іноземних слів в українському
медіадискурсі, звертає увагу на випадки відхилення від літературної норми; К.Ленець –
лексичні зміни та їхнє відображення в мові сучасної преси [4]; С.Стефан [6] взагалі звертає
увагу на різноманітні проблеми української медіалінгвістики; К.Демченко [2] – на функціонування іншомовних лексем у текстах публіцистичного стилю; Я.Битківська – на тенденції засвоєння і розвитку семантики англіцизмів у СУМ [1] та ін.
З кінця ХХ ст. ситуація суттєво змінилася: до складу української мови почали потрапляти слова із англійського джерела. Впродовж останніх років цей процес пригальмував швидкість та інтенсивніть запозичень з інших мов. „В українській мові, англіцизми й американізми становлять близько 75-80% серед всіх нових запозичень” [7, 251].
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Запозичена лексика, дуже ускладнює процес засвоєння мови пересічним громадянином,
який усвідомлює її чужорідність. За останній період часу відбулись такі процеси:
а) деяку частину лексики прийнято називати „засвоєною” тому що вона ввійшла до
активного ужитку: робінзон, супермен, ловелас тощо. До цієї групи лексики відносять
лексеми, які не викликають почуття чужого, а також ті, які засвоєні досить рано;
б) деякі слова, ставши модними на певний період, вже не з’являються або дуже рідко
вживані в ЗМІ, наприклад, інтерквіз, кіднеп, кіднепінг, кантрі, аудіоплеєр, бартер;
в) у зв’язку з економічними, політичними, культурними змінами, інтенсифікацією
міжнародних стосунків виявлено наплив нової лексики: месидж, РК-контора,TV-маркет,
PR-конференція, dress-код, VIP-клієнт, VIP-ложа, web-райтер, web-рідер, web-сайт, onлайн, off-сайт, флайледі, фармамаркет, супермаркет, тіч-ин, стринг, рейтинг, провайдер,
промоутер, промоушн, проспериті праймериз, прайм-рейт, прайм-тайм, прайс, прайслист, піаритись, піар-кампанія, пірсинг, маркет, маркетинг, маркет-мейкер, мас-медіа, менеджер, менеджмент, Інтернет-клуб, Інтернет, гудвіл, бебі, арт-директор, арт-бізнес. До
цієї ланки лексики належать слова, які засвоєні українською мовою нещодавно, і вони
ще зберігають риси іншомовності.
На сучасному етапі розвитку для мови ЗМІ характерні наступні особливості: предметом запозичення слугують цілі слова або їхні частини (префікси, суфікси, навіть граматичні закінчення та окремі звуки), тобто береться готовий чужий матеріал, зовнішня
форма слова: VIP-інформ, GPRS-послуга, Push-повідомлення, QIP-менеджер контактів
тощо; запозичується зовнішня форма слова, принцип внутрішньої побудови слова, коли
відбувається дослівний, формальний переклад чужого слова або цілих синтаксичних
зворотів: наприклад слово сплітер – англ. splitter (в українській мові не відбувається подвоєння приголосного т на відміну від російської ).
Є.Карпіловська вважає, що унормування та кодифікація нової лексики передбачають передусім з’ясування її активності й значущості в процесах номінації та комунікації, відповідності чинним мовним нормам і вже на цій підставі виявлення чинників, які
сприяють її стабілізації в сучасній українській мові. Завершенням процесу усталення
певної інновації в мові можна вважати її фіксацію нормативними словниками (загальномовними чи галузевими) [3, с. 3]. Можна не погодитися з такою думкою, через те, що мовознавці не встигають вносити новозапозичені англіцизми до словникових статей, вони
не ввжаються новими чи незнайомими, а в свою чергу вже широко використовуються в
мові ЗМІ. (VIP-вагон, смс, джипінг, фейс-контроль тощо).
І.Щур зауважила, що на сьогодні в українському мовленні частотні англійські
терміни з незрозумілою внутрішньою формою інколи переосмислюються відповідно
до звукових чи образних асоціацій зі словами рідної мови. Характерним для цього є
комп’ютерний сленг: мудем (поганий модем), дрова (драйвера), мило (від англ. e-mail),
момед і мопед (модем), нафігатор (програма Netscape Navigator), трупопаскаль (мова
програмування Turbo Pascal), шаровари (умовно-безкоштовна версія програми, від англ.
shareware), чекіст (програма Check It). Також у джерелах ЗМІ можна знайти наступні
звукові зближення з власними іменами: клава (клавіатура), аська (програма ICQ), єгор
(помилка, від англ. error) лазар, (лазерний принтер) тощо [10].
З’явилась чимала кількість номінацій зі спільним означуваним – варіантів або синонімів, причиною цьому стало Інтенсивне оновлення сучасного українського лексикону,
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в тому числі й словникового складу мас-медіа. Можна виділити такі назви: 1) з новим
означуваним – нові адаптовані (транскрибовані чи транслітеровані) та неадаптовані запозичення, так звані вкраплення, які вводять до складу лексикону нові основи та форманти: месидж / меседж / месідж / SMS / SMS (смс-)-повідомлення /есемеска / SMS’rn
(смс-ка) або суфіксоїд-основа -нет (від англ. net „сітка, мережа») в активно поповнюваному ряду запозичень і новотворів на зразок Інтернет, Укрнет, Євронеттощо, Фринет;
2) новотвори з уже наявними в системі української мови основами й формантами. Сюди
можна віднести новотвори – неосемантизми, які становлять результат не морфологічного (зовнішнього, міжслівного), а семантичного (внутрішнього, внутрішньослівного)
словотворення. Яскравим виявом цієї тенденції поповнення лексикону є також високопродуктивні моделі творення іменників та прикметників з непрямою, перифрастичеою
семантикою [3, с. 5]. Це слова, на зразок: антипіарний, антирейтинг, антипіарити, антипіар, антименеджерський, антименеджер,тощо.
За останні 5 років дослідники відзначають збільшення рівня запозичуваності англіцизмів у ЗМІ. Причому лексеми, засвоєні кілька років тому, вже переходять на третій
етап адаптації іншомовних лексем у мові-реципієнті, коли носії мови не відчувають чужомовного походження слова, що поступово втрачає жанрово-стилістичні, ситуативні і
соціальні особливості; так званий етап стабілізації значення (за Л. Крисіним). Відбувається процес деривації, коли від новозапозиченого англіцизму починають утворювати
похідні слова. Така тенденція характерна для ЗМІ, бо на цьому етапі більшість запозиченої лексики англомовного походження ще не зафіксовано у словниках іншомовних слів,
не говорячи про похідні від цих одиниць утворення. Так, на сьогодні з’явилися десятки
груп слів, на базі яких у мові ЗМІ відбулася активна продуктивна семантична деривація.
Лексема “піар / пі-ар / PR / pr” у мові ЗМІ є досить варіативною щодо написання, а до
словників української мови занесено лише дві з них – піар та пі-ар. Це слово сьогодні є дуже
популярним, і тому виникає багато варіантів у написанні. Продуктивним є морфологічний
спосіб словотворення (близько 36 ЛО), зокрема префіксальний (антипіар, антипіарити, антипіарський), постфіксальний (піаритися), словоскладання (PR-агенція), основоскладання
(піаровигідний, піаронатяк, піаророзвод, піарошахрай, рекламопіаро-маркетолог), абревіація: PR, PR-агенство, PR-акція /pr-акція, PR-галузь, PR-директор, PR-кампанія, PR-клуб,
PR-консалтинг, PR-маркетинг, PR-менеджер, PR-специаліст, PR-спільнота) тощо.
На основі запозиченої з англійської мови лексеми “менеджер” утворилася велика кількість слів (понад 34 ЛО). В англійській мові воно відоме ще з 1588 року, а до
української потрапило лише в кінці ХХ ст. Продуктивним щодо цієї лексеми є морфологічний спосіб словотворення, а саме: постфіксальний (менеджеритися), суфіксальний
(менеджеризм, менеджерити, менеджерський), префіксальний (антименеджер, антименеджерський), основоскладання (менеджеровіз, менеджеромузика), словоскладання
(аккаунт-менеджер, арт-менеджер, веб-менеджер, контент-менеджер, медіа-менеджер,
бранд-менеджер / бренд-менеджер, офіс-менеджер, принт-менеджер, таск-менеджер, ризик-менеджер, сайт-менеджер, топ-менеджер, транс-менеджер, тренінг-менеджер, файлменеджер, тайм-менеджерський, Product-менеджер), абревіація ( E-xecutive-менеджер,
BTL-менеджер, QIP-менеджер контактів, HR-менеджер, ІТ-менеджер, PR-менеджер).
Англіцизм “промоушн / промоушен” має два варіанти написання, причиною чого
є неунормованість процесу запозичення. У мові ЗМІ це слово стало твірною основою
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для ряду похідних одиниць, зокрема деривованих за допомогою морфологічного способу словотворення (13 ЛО). Найбільшу кількість лексем утворено за допомогою словоскладання: промоушн-акція, крос-промоушн, промоушн-менеджер, промоушн-менеждмент, промоушн-проект, трейд-промоушн; і суфіксації: промоушенський, вебпромоушенський, рекламно-промоушенський. Малопродуктивним для цієї лексеми є
префіксальний спосіб словотворення (антипромоушенський, антипромоушн). Непродуктивними на сьогодні вважається безафіксний постфіксальний, способи, основоскладання та абревіацію (за допомогою цих способів від лексеми промоушн / промоушен не
було знайдено жодного варіанта утворень в джерелах ЗМІ).
Лексема байє „спеціаліст з купівлі-продажу товарів та послуг» має небагато похідних дериватів (близько 7 ЛО) . Головною причиною є неосвоєність новозапозиченого
англіцизму в українській мові. Тут переважають способи морфологічного словотворення, зокрема суфіксальний: байєрський; префіксальний: антибайєр, антибаєрський; словоскладання: байєр-спікання, арт-байєр, медіа-байєр, абревіація: ТВ-байєр.
Дещо інша ситуація склалася із англіцизмом “перфоменс”. Цей англіцизм хоча і був
запозичений нещодавно, але через те, що його семантика тісно пов’язана із шоу-бізнесом, набув широкого вживання та піддався процесам деривації й законам мови-реципієнта (понад 36 ЛО). Серед основних способів словотворення перважають префіксальний: антиперфоменс; суфіксальний: перфомансовий (форум), антиперфоменсний; словоскладання: акція-перфоманс, арт-перфоменс, боді-арт-перфоменс, відео-перфоменс,
виставка-перфоманс, відео-перфоманс, Інтернет-перфоманс, мастер-клас-перфоманс,
кітчен-перфоменс, перфоменс-бонд, перфоменс-інсталяція, перфоменс-контракт, перфоменс-контрактинг, перфоманс-арт, перфоменс-перевтілення, перфоменс-шоу, рейтингперфоменс, шоу-перфоменс, семінар-перфоманс, перфоманс-контрактинг, перфомансконтрактів, фрік-перфоманс; основоскладання: брутально-перфомансний, музично-перфомансний , демонстративно-перфомансний (характер); абревіація: біо-перфоменс, фото-перфоменс, фото-перфоманс. Непродуктивними, щодо цієї лексеми є постфіксальний
і безафіксний способи морфологічного словотворення.
Найбільшу словотвірну парадигму виявлено в лексеми віп / ВІП / VIP / Vip / vip.
Вражає популярніть цього слова і варіативність цієї лексеми у мові засобів масової інформації, причому перевага надається все ж таки українськоподібному варіанту віп або
графічно-англійському VIP. По-друге,. Щодо словотвірних можливостей (понад 100 ЛО),
то відзначено суфіксальний спосіб словотворення: ВІПовий, віповський/ віповати, віповий / ВІПовський; а також домінування абревіації: віп / VIP-авіапревозка, віп / VIPавто-центр, віп / VIP-авто, віп / VIP-вакансія, віп / VIP-версія, віп / VIP-віза, віп / VIPвідділ, віп / vip-відпочинок, віп / VIP-гість, віп / VIP-гороскоп, віп / VIP-дисертація, віп
/ VIP-діти, віп / VIP-зал / віп / Vip-зал, віп / VIP-захід, віп / VIP-зустріч, віп / VIP-карти,
віп / vip-клас, віп / VIP-ложа, віп / VIP-клуб, віп / vip-літак, віп / VIP-новини, віп / VIPобслуговування, віп / vip-персона, віп / VIP-подарунок, віп / VIP-сервис, віп / VIP-статус,
віп / VIP-таксі, віп / VIP-трансфер, віп / VIP-тур, віп / V.I.P.-тур, віп / VIP-умова, віп
/ VIP-тариф, віп / VIP-чат, тощо. У мові ЗМІ прикладів префіксального, суфіксальнопрефіксального, постфіксального, безафіксного спосбів морфологічного словотворення,
основоскладання та словоскладання, наразі не зафіксовано.
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Лексема “мейкер” на базі цього слова утворено кілька десятків похідних (близько
44). За допомогою суфіксального способу утворено слова: мейкеровський, мейкерувати;
велика частина новоутворень – за допомогою словоскладання: банер-мейкер, бот-мейкер,
брейн-мейкер, бренд-мейкер, аватар-мейкер, віза-мейкер, дол-мейкер, імідж-мейкер, карамель-мейкер, кліп-мейкер, арт-мейкер, бабл-мейкер, маркет-мейкер, мод-мейкер, нігті-мейкер, ньюс-мейкер, офіс-мейкер, пейдж-мейкер, плейн-мейкер, рингтон-мейкер,
сателіт-мейкер, скрін-мейкер, сукня-мейкер, фрейм-мейкер, шоу-мейкер, news-мейкер,
фрейм-мейкерівський, фурія-мейкер. Виявлено лише декілька дериватів, які були відібрано із мови ЗМІ, утворених за допомогою абревіації: амв-мейкер, тату-мейкер, бухмейкер, AMV-мейкер. Не зафіксовано одиниць, деривованих основоскладанням, суфіксально-префіксальним, префіксальним, безафіксним, постфіксальним способами морфологічного словотворення.
Чималу словотвірну парадигму має також лексема “кастинг”. Невелику кількість
слів утворено суфіксальним способом (17 ЛО): кастинговий, кастингувати; основоскладанням: демокастинг, гонзокастинговий; словоскладанням: кастинг-директор, кастингцентр, веб-кастинг, кастинг-клуб, кастинг-менеджер, кастинг-служба, кастинг-форум,
фітнес-кастинг; абревіацією: ай-кастинг, I-casting, Net-кастинг. Такі способи, як префіксальний, суфіксально-префіксальний, постфіксальний і безафіксний морфологічного
словотворення виявилися непродуктивними.
В сучасних ЗМІ частовживаним виступає англіцизм флеш / флешка / flash, який
має 3 різновиди написання (73 похідних ЛО). Серед всіх способів творення переважає
словоскладання: флеш-версія / flash-версія, флеш-графіка / flash-графіка, флеш-галерея
/ flash-галерея, флеш-дизайн / flash-дизайн, флеш-диск / flash-диск, флеш-банер / flashбанер,флеш-заставка /flash-заставка, флеш-гра/flash-гра, флеш-квест / flash-квест, флешіграшка /flash-іграшка, флеш-кліп / flash-кліп, флеш-кнопка / flash-кнопка, флеш-карта
/flash-карта,флеш-контент /flash-контент, флеш-мульфільм / flash-мультфільм, флешмобер / flash-мобер, флеш-накопичувач /flash-накопичувач, флеш-носій /flash-носій,
флеш-пам’ять / flash-пам’ять, флеш-панорама / flash-панорама, флеш-плеєр / flash-плеєр,
флеш-презентація /flash-презентація, флеш-ролики / flash-ролики, флеш-сайт / flash-сайт,
флеш-тест / flash-тест, флеш-файл / flash-файл, флеш-листівка /flash-листівка, флештехнологія / flash-технологія. Суфіксальним способом утворено всього дві лексеми:
флешувати, флешевий; абревіацією – три: флеш-USB, флеш-моб / flash-моб. До лексеми
флеш не виявилися продуктивними префіксальний, постфіксальний, суфіксально-префіксальний, безафіксний способи словотворення та основоскладання.
Треба зазначити, що продуктивним на сьогодні виступає морфологічний спосіб словотворення (про це свідчать наведені вище приклади). Що ж до морфолого-синтаксичного, лексико-семантичного та лексико-синтаксичного способів, то вважаємо їх малопродуктивними в сучасній українській мові, за допомогою цих способів утворено невелику
кількість похідних слів взагалі, не говорячи вже про процес творення нових слів від новозапозичених англіцизмів, які ще й так є недостатньо освоєними українською мовою.
Отже, лексика іншомовного походження, коли нею користуватись без перекручень
і зловживань, є одним із засобів збагачення словникового складу мови. Проте варто
пам’ятати, що чужі слова – важливий, але не єдиний засіб позначення нових явищ речей,
та процесів і надмірне їх використання може призводити до засмічення мови.
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ВЕРБАЛИЗАЦИЯ ПРИТЯЗАНИЙ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ НА ПРИМЕРЕ
НАИМЕНОВАНИЙ КОМПАНИЙ МИНСКА
На примере наименований организаций в статье рассматриваются способы передачи информации, отражающей ожидания общественности в отношении деятельности компании. Анализ наименований проводится с точки зрения выявления притязаний
целевой аудитории на получение выгоды от взаимодействия с компанией, а также
установления номинативных моделей, которые использует номинирующий субъект для
вербализации выявленных притязаний.
Ключевые слова: целевая аудитория, притязания, вербализация, модели номинации.
На рубеже ХХ-ХХI веков наблюдается значительный рост внимания к вопросам наименований организаций, или эргонимам, со стороны исследователей различных направлений. Ученые изучают наименования организаций с точки
зренияструктуры, семантики,прагматики, использования в наименованиях иноязычных
заимствований. Данным вопросам посвящены работы В. Н. Носенко, И. В. Крюковой, Н. В. Шимкевича,Л. 3. Подберезкиной, М. Г. Курбановой, Н. А. Гусейновой и
др. Мотивационные, структурные аспекты названий городских объектов Минска
рассмотрены в исследовании Е. В. Тихоненко. При большом внимании к данному вопросу, тем не менеене получил достаточного освещения в литературеучет фактора целевой
аудитории при формировании наименования организации.Наименование выступает не
только обозначением объекта, но и является важным элементом внешней коммуникации организации.Интерес представляет анализ наименований компаний с позиции учета
ожиданий и требований целевой аудитории. Предъявляя те или иные требования к организациям в отношении их деятельности, и делая выбор в пользу определенной компании
в соответствии с данными требованиями, потребитель не только стремится к удовлетворению той или иной потребности, но и к достижению психологического комфорта.
Согласно У. Эко, «реакция потребителя … выражается не просто в согласии купить нравящийся товар, но в том, что сделанная покупка особым образом повышает самооценку
потребителя» [1: 223].
Одним из наиболее плодотворных подходов к изучениюнаименований организаций является исследование, проводимое в рамках антропоцентризма,одной из ведущих
научных парадигм современности. По словам Е.С. Кубряковой, суть данного подхода
заключается в том, что «научные объекты изучаются, прежде всего, по их роли для человека, по их назначению в его жизнедеятельности, по их функциям для развития человеческой личности и ее усовершенствования. ...человек становится точкой отсчета в
анализе тех или иных явлений, он вовлечен в этот анализ, определяя его перспективы и
конечные цели. Он знаменует тенденцию поставить человека во главу угла во всех теоретических предпосылках научного исследования и обусловливает его специфический
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ракурс» [2: 212]. В рамках антропоцентризма коммуникант рассматривается не как
пассивный индивид, а как активный участник коммуникативного процесса, который
контролирует и корректирует коммуникативную ситуацию. Как замечает Р.И. Павиленис, «речь идет о человеке – не просто пассивном референте языковых выражений, а
активном их интерпретаторе, не просто носителе языка, а прежде и важнее всего – носителе определенных концептуальных систем, на основе которых он понимает язык,
познает мир и осуществляет коммуникацию с другими носителями языка» [3: 259 –
260]. Именно поэтому языковая личность, а также изучение способовее проявления в
языкевызывают неиссякаемый интерес отечественных и зарубежных ученых. Особого
вниманиязаслуживают исследования уровня притязаний и особенностей целеполагания
личности. От характера и уровня притязаний человека зависит успешность его самореализации, стратегия достижения целей. Комплекс знаний об уровне притязаний личности
и их характередает информационно-емкий материал, позволяющий прогнозировать ряд
особенностей его деятельности в различных сферах [4: 12].
Исходя из определения, данного в Большом толковом словаре русского языка, «притязание» – это предъявление своих прав на что-либо, стремление получить что-либо,
добиться чего-либо [5: 869]. В современном толковом словаре под редакцией Ефремовой
термин «притязание» определяется как требование, стремление к чему-либо [6: 790]. В
данной статье описывается результат исследования наименований организаций Минска
на предмет анализа способов кодирования информации о притязаниях целевой аудитории, соответствующей тем или иным ожиданиям общественности, связанным с деятельностью именуемой компании.
Целесообразно рассматривать способы вербализации притязаний целевой аудитории в названии организации по двум направлениям. Во-первых, номинирующий субъект
апеллирует к различным притязаниям потребителей. В данном случае анализ наименований ведется с точки зрения ответа на вопрос: «притязание на что?». Во-вторых, вербализация реализуется различными способами, и здесь направление анализа идет в рамках
ответа на вопрос «как?». Рассмотрим каждый из способов подробнее.
Анализ наименований организаций с позиции того, какие притязания целевой аудитории номинатор фиксирует в имени объекта, позволил выявить определенные тенденции. В первую очередь, представляется возможным разделить названия на две большие
группы, исходя из вербализации ожиданий потребителей в отношении количества и в
отношении качества предоставляемых товаров и услуг.
Являясь одной из базовых категорий познания окружающего мира, и в эргонимии
категория количества предоставляемой продукции является весьма продуктивной производящей основой. Согласно тематическому философскому словарю, категория количества характеризуется определенной величиной, числом, объемом, темпом протекания
процессов, степенью развития свойств [7: 76]. Категория количества проявляется двояко. Так, в определении количества, предложенном В.З. Панфиловым, отмечается, что
количество может быть выражено как приблизительно, так и точно: «Количественная
определенность есть величина наличности чего-либо, которая в результате сравнения
(включая счет, измерение, вычисление) может быть выражена приблизительно (в формулах со значениями «намного больше», «больше», «приблизительно равно», «меньше»,
«намного меньше») или практически точно (в числах, равенствах) [8: 158-159]. Данное
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определение уточняет Н.Д. Арутюнова: «Пока операции с количеством осуществляются математическими формулами и выражаются цифрами и символами, они точны и
однозначны. Но как только манипулировать количествами начинает естественный язык,
как только объектом количественных оценок становится мир предметов и событий, идей
и концептов, свойств и качеств, чувств и мыслей человека, впечатлений и прогнозов,
поступков и проступков, система точных измерений расшатывается» [9: 20]. В сфере наименования организаций категория количества вербализуется несколькими способами.
В Минске представлены компании, в наименовании которых выражено как точное,
так и приблизительное количество со значительным перевесом в пользу вторых. Для
обозначения точной величины используются числа 100, 1000: «Сто товаров», «Тысяча
мелочей», «Тысяча метров», «Тысяча туров». Использование именно этих чисел в наименованиях организаций не случайно. Номинатор с одной стороны передает информацию о большом количестве и многообразии предлагаемых товаров, с другой стороны,
значение чисел 100, 1000, по словам В.Н. Топорова, включает идею регулярности, завершенности, полноты и простоты[10].
Более частотным среди названий объектов является выражение приблизительного
значения. Одним из возможных приемов является использование в наименованиях компаний языковых средств с пространственной семантикой. Так, весьма распространенными
являются названия организаций, в которых номинирующий субъект посредством
существительных, лексическое значение которых отражает пространственные характеристики, сообщает о большом количестве и разнообразии предлагаемых товаров. Как
правило, в данном случае это составные наименования, которые строятся по модели S+S,
или субстантивно-субстантивные имена, где в качестве ядерного компонента выступает
существительное с пространственной семантикой, а зависимым является существительное, отражающее специфику деятельности организации. В данном случае наряду с
количественной оценкой выражается и эмоциональное обозначение количества: «Мир
мебели», «Планета цветов», «Планета штор».При этом номинирующий субъект прибегает к использованию имен существительных у которых пространственные характеристики отражены переносным значением.
Представляется возможным провести определенную градацию наименований компаний, в зависимости от того, о каком объеме товаров сообщается посредством названия. Так, наименование компании «Вселенная красоты» передает целевой аудитории
сообщение о наибольшем охвате и разнообразии предлагаемых услуг. Стремление номинатора подчеркнуть максимально возможное, безграничное количество, выражается
посредством использования в наименовании существительного «вселенная». Согласно
одному из определений, данному в энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефона, значение слова «вселенная» включает совокупность всех вещей [11: 357]. При интерпретации данного имени адресат получает информацию о том, что другие компании, функционирующие в этой же области, не могут предложить большего количества товаров.
Чуть скромнее, чем вселенная, но все же о большом количестве товаров сообщает
существительное «планета». При его использовании в качестве ядерного компонента
в представленной модели, происходит расширение лексического значения, актуализируется значение множественности, большого количества: «Планета мебели», «Планета тепла», «Планета игр», «Планета паркета», «Планета рукоделия», «Планета
139

здоровья», «Планета переводов».Помимо количественного значения использование существительного «планета»передает целевой аудитории идею комплексности и целостности при придоставлении товаров и услуг.
Среди наименований компаний Минска весьма продуктивным ядерным компонентом является существительное «мир». В ситуации имяобразования используется одно из
переносных значений данного слова: «Совокупность явлений, предметов, окружающих
человека» [5: 223]. Употребление данного существительного в названии компании позволяет номинирующему субъекту заявлять о наличии всей возможной совокупности
продукции, связанной с тем или иным видом деятельности, выраженным зависимым
компонентом: «Мир шарма», «Мир танца», «Мир причесок», «Мир батареек», «Мир
аккумуляторов», «Мир продуктов».
Следуя дальше в намеченном направлении градации наименований компаний, исходя из вербализуемого количества предлагаемых товаров и услуг, заметим, что не
во всех названиях анализируемых компаний присутствует стремление претендовать
на всеобъемлющий охват предлагаемой продукции. В ряде наименований, вербализующих категорию количества, используются существительные, семантика которых
включает понятие множественности, большого количества, но все же имеющего
определенные границы. Данная группа представлена наименованиями, в которых
ядерный компонент выражен существительным, обозначающим место или территорию, на которой преобладают те или иные явления. Таким образом, все разнообразие
используемых существительных можно ранжировать по степени убывания количества:
от существительных, которые обозначают наиболее обширные территории к наименее
объемным. В данной градации встречаются следующие наименования:
«Империя Тату», «Империя Сна»
«Держава Чистоты», «Мясная Держава»
«Королевство Сна»
Следует отметить, что помимо количественных характеристик посредством данных
существительных кодируется информация о доминировании, господстве в рамках сферы
деятельности организации. Таким образом, сообщение, которое целевая аудитория получает интерпретируя подобные наименования включает идею пусть не максимально
возможного количества товаров и услуг, зато высочайшего качества.
Следующая ступень градации включает наименования, в которых ядерный компонент представлен именами существительными значение которых выражает еще меньшее
количество. Данная группа включает наименования компаний типа «Страна знаний»,
«Страна камня», далее следует «Город Красоты», «Город Света», завершает данную
группу «Дом прически», «Дом мебели», «Дом натуральной косметики».
Привлекает внимание и такой способ имяобразования, который позволяет передать
информацию об объеме предлагаемых товаров, как использование суффикса –ово, по
аналогии с одним из принципов номинации славянских топонимов: магазин мягкой
мебели «Диваново», ср. названия городов Иваново, Одинцово. Использование данного номинативного принципа позволяет избежать комплексного наименования, и, с одной стороны, сэкономить пространство, а с другой стороны, при этом все же имлицитно передать информацию о богатом выборе предлагаемых товаров, поскольку данное
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наименование декодируется по модели «город диванов». В-третьих, это оригинальный
способ выгодно выделиться среди конкурентов и привлечь внимание аудитории.
Существительное «море» также встречается в качестве основы номинации организаций. В данном случае актуализируется переносное значение данного слова: «большое
количество чего-нибудь»[5: 260]: «Море красоты».
Помимо использования имяобразовательной модели, приведенной выше, номинирующий субъект прибегает и к другим способам для передачи целевой аудитории информации о значительных количественных характеристиках. К примеру, в названии магазина
обуви «От А до Я», а также одноименной организации «От А до Я», предоставляющей
информационно-правовые консалтинговые услуги, в имени компании «Бухгалтерия от
А до Я» посредством использования фразеологизма номинаторы сообщают о полноте
предлагаемых услуг.
В ряде случаев номинирующий субъект использует в названии объекта лексические
единицы, семантика которых уже включает элемент множественности. Так, в наименованиях таких организаций, как «Вебмакситорг», «Максилайт» одним из составных компонентов выступает элемент «макси», образованный путем усечения от прилагательного
«максимальный», означающий наибольший, наивысший, предельный.
Весьма распространенным способом, позволяющим кодировать информацию о количестве и разнообразии предлагаемых товаров и услуг, выступает номинативная модель,
включающая определительное квантитативное местоимение «всё» с предлогом «для»,
за которым следует непосредственное упоминание специфики деятельности именуемой
компании через апелляцию к субъекту деятельности, видудеятельности, или же объекту
деятельности: «Все для художника», «Все для маляра», «Все для рукоделия», «Все для
ремонта», «Все для сварки», «Все для дома», «Все для дома и дачи».
Привлечение внимания потенциальных клиентов путем передачи информации о
предоставлении большого, а в некоторых случаях предельно возможного количества
предлагаемых товаров является весьма продуктивной основой образования названий
компаний. Вместе с тем, отдельную группу составляют эргонимы, в которых, напротив,
вербализуется информация о небольшом спектре предлагаемых товаров. Это сообщение передается при помощи использования в имени объекта слова «мини»: «Мини-магазин», «Мини-маркет», «Мини-пекарня». В данном случае номинирующий субъект
ориентирует клиента на возможность быстро сделать необходимые покупки, не тратя
большого количества времени. Кроме того, данные наименования актуализируют идею
компактности, уюта.
В отношении притязаний целевой аудитории номинаторвербализует не только категорию количества, но и категорию качества предлагаемых товаров и услуг. Анализ
наименований компаний с точки зрения апелляции к качеству позволил выделить ряд
номинативных моделей в зависимости от вербализуемых притязаний. В наименованиях
некоторых организаций кодирование информации о качестве предоставляемых товаров
и услуг происходит посредством стратегии само презентации. То есть посредством наименования адресату передается информация о профессионализме, мастерстве сотрудников, тем самым сообщая о соответствии ожиданиям и требованиям, которые целевая
аудитория предъявляет к компании. Посредством данной номинативной модели номинирующий субъект имплицитно сообщает о качестве услуг или товаров. Как правило,
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данное сообщение передается соответствующими лексемами: «Профессиональный
бухгалтер», «Финансовый эксперт плюс», «Профессиональные правовые системы»,
«Гильдия профессиональных переводчиков», «Лингвомастер», «Мастер шарма»,
«Мастера ножниц». К этой же группе относятся наименования, сообщающиео качестве
непосредственно предоставляемых товаров и услуг. Здесь можно выделить несколько
принципов номинации. Имя отражает характеристики и свойства товара. Данный принцип реализуется несколькими способами. Во-первых, информация о качестве передается посредством использования оценочных прилагательных: «Щедрый», «Удобный»,
«Любимый»; превосходной степени прилагательного «хороший»: «Лучшее из Индии»,
«Ваши лучшие путешествия», «Ваши лучшие покупки», «Лучшие решения».
Во-вторых, весьма распространенным среди номинующих субъектов является использование частицы «евро». Данный компонент в наименовании объекта позволяет номинатору не только сообщить о месте происхождения товара, актуализируя такой компонент
значения как «сделанный в Европе», но, как отмечает Л.З. Подберезкина, более значимыми
в подобных наименованиях оказываются компоненты значения «престижность и причастность к общему экономическому пространству» [12: 515]. Примерами являются названия
следующих организаций: «Евророзетка», «Европровод», «Евроконсалт», «Евродент» и
пр. Более того, по словам того же исследователя «евроцентричность» является преобладающей тенденцией ономастического сознания имядателей [12: 515].
В-третьих, представляется возможным выделить в отдельную группу наименования,
которые представляют собой реакцию на некоторые явления, происходящие в обществе. Так, повышение внимания к здоровому образу жизни и вербализация чаяний потребителей в этом отношении реализована в следующих примерах: «Дом натуральной
косметики», «BioBeauty», «Greenмаркет». В данных наименованиях актуализируется
идея отказа от химических добавок и делается акцент на натуральности товара. Идеи
высокого темпа жизни в большом городе и, как следствие, нехватки времени также весьма распространены в современном обществе. Реагируя на данный феномен номинаторы
вназваниях часто выражают идею скорости и оперативности обслуживания клиентов:
«Здесь и сейчас», «Соседи-экспресс», «Салон оперативной печати», «Центр экспресс
замены масел», «Экспресс деньги», «Быстрые автомобильные мойки». К этой же
группе относится и наименование ресторана быстрого питания «Пит-Стоп», по одноименному названию с технической остановкой автомобиля во время гонки. Хорошо
известным является тот факт, что от проворности и слаженной работы техников во время
пит-стопа зависит успех гонщика. При интерпретацииназвания, актуализируется данная
ассоциация и потенциальный посетитель получает информацию о том, что в данном заведении обслуживание посетителей происходит очень быстро.
Деятельность некоторых организаций направлена на сегмент потребительской аудитории, которые стремятся в силу непростой экономической ситуации приобрести недорогой товар и сэкономить. Данные компании вербализуют в наименоаниях притязание на
экономность, бережливость: «Рублевский», «Сберегайка», «Дисконт», «Все ни по чем».
Анализ наименований организаций показывает, что номинирующий субъект вербализует не только притязания целевой аудитории на высокое качество обслуживания.
Довольно распространенными являются наименования, в которых вербализованы определенные характеристики представителя целевой аудитории. Подобные наименования
выполняют не только функцию привлечения внимания потребителя, но и функцию
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«интеграции» представителей целевой аудитории. Как отмечает Т. Л. Каминская «реализация данной функции связана с одной из самых сильных потребностей человека –
потребности в системе ориентаций, которая бы позволила ему ощущать себя членом
определенной образцовой для него группы» [13: 23]. Другими словами, номинирующий
субъект вербализует притязания целевой аудитории на соответствие ожиданиям в отношении некоторого идеального образа. Вряде названий отражен социальный статус потенциального потребителя: «Богач», «Первая леди и лучший мужчина», «Селебрити»,
«Випданс», «Принц», «Королева», «Магнат». Некоторые имена объектов апеллируют к
уровню интеллектуального развития потенциального клиента, обещая высокое качество
предоставляемой услуги: «Лидер», «Вундеркинд», «Мамин гений», «Эрудит». Иногда
номинатор вербализует в наименовании характеристики внешности клиента. Притязания целевой аудитории через апелляцию к внешности вербализуются как эксплицитно,
так и имплицитно. В первом случае в номинирующий субъект используют лексические
единицы, семантика которых включает положительный оценочный компонент: салоны
красоты «Красотка», «Красава». Во втором – вербализация ожиданий потребителей,
которые предъявляются к компаниям, деятельность которых имеет отношение к внешности, реализуется через использование в наименовании прецедентных имен: «Афродита», «Афина», «Мэрилин».Как правило, вербализация притязаний целевой аудитории
в отношении качества продукции через апелляцию к адресату представляет собой сообщение о том, что получает потребитель, каким он становится или к какой социальной
группе он себя относит, если пользуется услугами данной компании.
Полученные результаты отражены в следующей таблице:
Таблица 1. Вербализация притязаний в наименовании компании
Категория
Способ вербализации
Примеры
притязаний
Категория количества
Лексический
Числительные
1000 мелочей

Морфологиче
ский

Существительные с
пространственной
семантикой

Мир мебели
Планета штор

Слова макси, мини

Максилайт
Мини-пекарня

Фразеологический
оборот

От А до Я

Суффикс -ово

Диваново

Синтаксический Все+для

Все для художника
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Категория Качество
качества
компании

Качество
целевой
аудитории

Профессионализм
компании
Качество товара

сотрудников Профессиональный
бухгалтер
Ваши лучшие
покупки

Идеальный образ потребителя

Королева
Мамин гений
Красотка

Наименоване компании является важным средством установления контакта между организацией и целевой аудиторией. Одним из эффективных способов достижения
данной цели выступает вербализация притязаний общественностина получение выгоды
при взаимодействии с компанией в отношении количества товаров, качества предоставляемой услуги или товара, а также притязаний в отношении собственно потребителей.
Таким образом, наименование организации целесообразно рассматривать в качестве
определенного кода, передающего информацию от компании, выступающей в качестве
адресанта, адресату, представленному целевой аудиторией. Анализ наименований, в
которых вербализуются притязания, позволил выделить два типа передаваемой информации. С одной стороны, компании следуют стратегии самопрезентации. В процессе интерпретации имени объекта потребитель получает сообщение о том, что удовлетворить
потребность возможно только в случае обращения именно в эту компанию. С другой
стороны, в наименованиях потребность формируется в качестве комплимента потребителю через апелляцию к идеальному образу адресата.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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ВЕРБАЛІЗАЦІЯ ЗАЗІХАНЬ ЦІЛЬОВОЇ АУДИТОРІЇ НА ПРИКЛАДІ
НАЙМЕНУВАНЬ КОМПАНІЙ МІНСЬКА
На прикладі найменувань організацій у статті розглядаються споосби передачі інформації, що відображає сподівання громадськості стосовно діяльності компанії. Аналіз найменувань здійснюється з позицій виявлення зазіхань цільової аудиторії на отримання вигоди від взаємодії з компанією, а також встановлення номінативних моделей,
які використовує суб’єкт, що номінує, для вербалізації виявлених зазіхань.
Ключові слова: цільова аудиторія, зазіхання, вербалізація, моделі номінації.
Shylei E.V., post graduate student
State linguistic university, Minsk, Belarussiа
VERBALIZATION OF AUDIENCE’S CLAIMS ON THE EXAMPLE OF MINSK
COMPANIES’ NAMES
The article under consideration dwells on the means used in companies’ names to convey
the information reflecting the claims of the target audience towards the company. The analysis
is conducted from the angle of detecting the claims of the target audience and identifying the
nominative models employed to verbalize the claims detected.
Key words: target audience, claims, verbalization, nominative models.
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ЛЕКСИКА МОБІЛЬНИХ ТЕЛЕФОНІВ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
Стаття присвячена аналізу лексичних засобів, пов’язаних зі сферою використання
мобільних телефонів та кишенькових комп’ютерів. Проаналізовано слова і словосполучення, які вживаються для опису різних ситуацій використання мобільного телефону. Зроблено спробу встановити деякі закономірності вживання термінів мобільного
зв’язку та їх подальший розвиток в українській мові. Розглянуто шляхи поповнення лексики інформаційно-комп’ютерних технологій, її виникнення, тлумачення та функціонування в українській мові.
Ключові слова: телефон, мобільний, стільниковий телефон, смартфон, мобільний
зв’язок.
Динамічний розвиток мовних процесів, поява великої кількості термінів, не зафіксованих словниками, створює передумови для вивчення лексики, яка щойно з’явилася в
мові, незалежно від того чи є вона спеціальною, професійною чи жаргонною. Відокремлюються нові, вузькоспеціалізовані галузі, які обслуговуються певною термінологією,
що раніше не була предметом наукового дослідження. Проникнення мобільного зв’язку
в різні галузі знання та діяльності людини спричиняють появу значної кількості термінів,
переклад та розуміння яких становить особливу складність. Мобільне спілкування стало
поширеним видом комунікації, тому особливого значення набуває питання дослідження
шляхів і способів поповнення лексичного складу української мови новими лексичними
одиницями зі сфери мобільного зв’язку , що визначає актуальність статті.
Мета статті – проаналізувати термінологічну лексику на позначення мобільних телефонів, з’ясувати особливості її вживання в українській мовній картині світу.
У зв’язку із тим, що мобільний телефон є важливим помічником індивідуального та
суспільного життя, стає важливим дослідження, як він структурує комунікативний простір людини.
Поява стільникового телефону – нового предмета в житті людини – стало причиною
виникнення цілого шару лексики, яка створена для різних ситуацій використання цього предмета. Цей вид спілкування носить масовий характер: якщо раніше стільниковим
зв’язком користувалася переважно молодь, то зараз часто можна побачити, як по мобільному телефону розмовляє дитина або літня людина, тому лексичні одиниці, пов’язані з
використанням мобільного телефона, мають особливий інтерес для вивчення. Слова і
словосполучення цієї сфери репрезентують досить розвинену, стилістично диференційовану систему, яка постійно змінюється, оновлюється, утворює одні елементи, які широко
використовуються і закріплюються в мові, а інші виходять з ужитку.
Предмет аналізу – лексичні засоби, які вживаються для назв різних мобільних телефонів, лексичні засоби, які вживаються для опису різних ситуацій використання мобільного телефону.
© Гаврилова О.В., 2017
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У першу чергу потрібно згадати походження слова «телефон». В українську мову слово «телефон» прийшло з французької, (фр.) telephone утворене вченим Сюдре (1834 р.)
з грецького теле «далеко» і фон «звук, голос» [2]. Наведемо тлумачення слова «телефон». ТЕЛЕФОН – 1. Вид електрозв’язку, що дає змогу передавати та приймати мовлення на великій відстані по дротах. І коли вже від тебе до мене телефон проведуть (Леся
Українка, V, 1956,113). 2. Апарат із сигнальним дзвінком і трубкою для розмов за допомогою такого виду зв’язку. Прокидаюсь в незрозумілій тривозі.. Телефон дзвонить сильно і уперто. Може, яке нещастя, потоп, землетрус? (Михайло Коцюбинський, II, 1955,
407) 3. розм. Номер телефонного апарата. Запиши мій новий телефон (номер телефону)
[4, т. 10, с. 63]. Багато людей позначають номінацією «телефон» саме мобільний телефон, а для стаціонарного використовують різноманітні прикметники – домашній, міський, звичайний. На позначення мобільного телефона в розмовному мовленні найбільш
поширені слова мобільний і стільниковий. Великий тлумачний словник української мови
подає наступні дефініції слів «мобільний» та «стільниковий»: МОБІЛЬНИЙ – здатний
до швидкого пересування; рухливий (мобільні військові частини, мобільний зв’язок) –
Для боротьби проти робітників уряд [Тимчасовий] створив мобільну (рухливу) гвардію
(Нова історія. Підручник для 8 кл., 1956, 140) [4, т. 4, с. 767]. Саме це значення стимулювало утворення нових значень слова «мобільний» та похідних від нього. Від номінацій мобільний телефон, мобільний зв’язок утворилися інші словосполучення, такі як,
мобільна розмова, мобільне спілкування, мобільне повідомлення, мобільні знайомства,
тобто ті, що мають відношення до мобільного телефону, мобільного зв’язку. Тут прикметник мобільний не має тих ознак, які є у нього в наведених словникових значеннях.
Крім того дана номінація в такому значенні придбала нові сполучувальні властивості.
Так, з’явилися мобільний банкінг, мобільний гаманець, мобільне фото, мобільна етика і
т. п., де прикметник мобільний знову використовується в новому значенні. Інтернет-ресурси мають такі словосполучення, як мобільний Інтернет, мобільні ігри та інші. Слід
зазначити, що слово «мобільний» може використовуватися і образно, як, наприклад, у
словосполученні «мобільний жанр» – Треба всіляко розвивати такий ефективний і мобільний жанр, як нарис (Літературна газета, 11.III 1959, 3) [4, т. 4, с. 767]. У словнику
знаходимо таке тлумачення прикметника СТІЛЬНИКОВИЙ – який міститься у стільнику
(стільникова мережа, стільниковий зв’язок) [1, с. 1394]. На відміну від прикметника мобільний, прикметник стільниковий не утворює подібних словосполучень. Незрозумілим
будуть словосполучення «стільникове знайомство» або «стільниковий гаманець».
Існує декілька видів бездротового мобільного зв’язку: транкінговий, супутниковий,
стільниковий, пейджинговий, радіозв’язок. Найпоширенішим серед них є стільниковий
зв’язок, тому зазвичай мобільним телефоном називають саме стільниковий телефон,
хоча мобільними телефонами крім стільникових є також супутникові телефони, радіотелефони і апарати магістрального зв’язку. Розглянемо тлумачення слів «мобільний
телефон» та «стільниковий телефон»: МОБІЛЬНИЙ ТЕЛЕФОН – це портативний телефонний апарат для швидкого прийому та відправлення повідомлень; СТІЛЬНИКОВИЙ
ТЕЛЕФОН – це автономний мобільний телефон, призначений для роботи в мережах
стільникового зв’язку; використовує приймач радіодіапазону і традиційну телефонну комутацію для здійснення телефонного зв’язку на території зони покриття мережі [5]. Таким чином, прикметники мобільний та стільниковий вживаються в тих же значеннях, що
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і «мобільний телефон», «стільниковий телефон», а словосполучення мобільний телефон
та стільниковий телефон виступають синонімами. Наприклад: Я зателефоную Вам по
мобільному (стільниковому), а розмовна фраза «Дай мені свій мобільний (стільниковий)»
може означати не тільки прохання дати номер телефону, а й прохання позичити мобільний або стільниковий телефон.
Частотним є розмовне похідне від словосполучення мобільний телефон – мобільник
[1, с. 682], яке було утворене за допомогою універбації на основі прикметника мобільний
та іменника телефон. Цей словоутворювальний тип не є новим для української мови,
але активізувався у 60-90 роки ХХ століття. У сучасній українській мові слова-універбати широко використовуються в розмовній мові (мінералка – мінеральна вода, струйник – струменевий принтер). Подібним чином в російській мові виник іменник «сотик»,
який є похідним від словосполучення сотовый телефон. Слово мобільник має те саме
тлумачення, як і слово телефон у значеннях «Апарат із сигнальним дзвінком і трубкою
для розмов за допомогою такого виду зв’язку» та «Номер телефонного аппарата». Слово «стільник» запозичене з мови бджолярів. Із словника дізнаємося, що СТІЛЬНИК –
1. Лист, утворений чашечками з воску, що його бджоли й оси роблять для зберігання
меду, перги, виховання потомства та перебування дорослих комах. 2. Телефонна мережа, площа покриття радіотелефонним зв’язком, що збільшується прирощенням нових
ретрансляторів та абонентів на зразок бджолиних стільників [1, с. 1394]. Як бачимо, тлумачення іменників мобільник та стільник розбігаються, тому їх неможливо використовувати як синоніми.
У низці ситуацій для позначення стільникових апаратів можуть використовуватися неологізми, утворені від назв популярних фірм-виробників телефонів. При цьому слова переінакшуються. Наприклад: розмовні тіло (телефон), моторолка, мотя, моторчик
(Motorola); гнусмас (Sаmsung); сонька (Sony Ericsson); нокель (Nokia), сьома (Siemens) і т. п.
З появою перших кишенькових персональних комп’ютерів на початку 90х років ХХ
століття з’явилась ідея об’єднання мобільного телефону і кишенькового комп’ютера.
Так з’явилися нові пристрої, які отримали назву комунікатор та смартфон. Смартфони і комунікатори відрізняються від звичайних мобільних телефонів наявністю досить
розвиненої операційної системи, відкритої для розробки програмного забезпечення
сторонніми розробниками (операційна система звичайних мобільних телефонів закрита для сторонніх розробників). Встановлення додаткових програм дозволяє значно поліпшити функціональність смартфонів і комунікаторів в порівнянні із звичайними мобільними телефонами. В даний час не існує чіткого розмежування між смартфонами і
комунікаторами, оскільки функціональність обох класів пристроїв приблизно однакова.
Різні експерти і виробники по різному трактують ці терміни. Часто застосовується так
званий «історичний підхід», який полягає в наступному: якщо пристрій веде свій родовід
від КПК – то це комунікатор, а якщо від мобільних телефонів – то це смартфон. У рамках
цього підходу під комунікаторами зазвичай маються на увазі пристрої з сенсорним екраном (може бути доповнений клавіатурою), які працюють під управлінням операційної
системи Windows Mobile. Пристрої з Windows Mobile, що використовують для введення
інформації виключно QWERTY (найпопулярніша латинська розкладка клавіатури, що
використовується для друку англійською мовою), або цифрову клавіатуру, називаються
смартфонами. Також частина фахівців поділяє комунікатори й смартфони відповідно за
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наявністю або відсутністю повнорозмірної клавіатури (віртуальної або фізичної). На початку 2000-х років межа між смартфонами і комунікаторами була чіткіше виражена. Перші
комунікатори фактично були КПК з додатковим GSM-модулем. Вони не відрізнялися від
КПК ні розміром, ні вагою, а додаткові телефонні функції робили апарат більш дорогим
і скорочували час автономної роботи. Смартфони, у свою чергу, мало відрізнялися від
телефонів, розмір екрану і його роздільна здатність були невисокі, а функціональність
не дотягувала до КПК. Термін «смартфон» був введений компанією Ericsson у 2000 році
для позначення свого нового телефону Ericsson R380s. Пристрій мав відносно малі габарити і порівняно невелику вагу. Особливістю пристрою був сенсорний екран, закритий
відкидною кришкою. Назвою «смартфон» виробник підкреслював інтелектуальність,
однак цей апарат не можна вважати повноцінним смартфоном, оскільки він не дозволяв встановлювати сторонні програми (ОС була закритою). Отже, СМАРТФОН (з англ.
smart – розумний, і англ. phone – телефон) – окрема категорія телефонів, які на відміну
від простих стільникових телефонів – мають більше оперативної пам’яті і власний потужний, як для кишенькових пристроїв процесор, працюють під операційною системою
Symbian 6.1 і вище, операційними системами платформи Windows Mobile 5 і вище або
Palm OS, операційною системою iOS, Android, Tizen, Bada [6]. Англійське слово smart (в
українському написанні смарт почало використовуватись для утворення інших слів, не
пов’язаних з мобільними телефонами, наприклад, смарт-карти, смарт-чіпи тощо.
Ряд смартфонів, розроблений компанією Apple і випущений у 2007 році, отримав
назву iPhone. Історія виникнення iPhone пов’язана з появою популярного плеєра iPod,
назву якого запропонував вільний копірайтер Вінні Чіко, який працював разом з групою
спеціалістів Apple. Успіх плеєрів iPod та інших продуктів з приставкою «i», спонукав
маркетинговий відділ і керівництво компанії Apple до її використання і в назві телефону – iPhone. В українській розмовній мові стала використовуватись повна калька слова
іPhone – айфон, що ще не зафіксовано словниками.
В ході дослідження лексики були встановлені деякі закономірності:
1. Синонімія основних термінів.
2. Широке використання неологізмів в розмовній мові. При цьому є такі варіанти:
надання нового значення звичайному слову (зайка, Моня, жужалка); морфологічна
трансформація слова для додання йому «оригінальності»: мобільник, мобілочка, моб;
придумується нове слово (жужик).
3. Прямі запозичення (за звичай англійські): смартфон, айфон.
Шляхи поповнення словника «мобільного спілкування» різноманітні: запозичення
лексичних одиниць, освоєння іншомовних слів, метафоричне вживання слів, словотворення. Усе це знаходиться в постійному русі. Однак і стільниковий зв’язок продовжує
активно розвиватися, виникають все нові види послуг операторів, розширюються функції телефонних апаратів. Це сприяє тому, що шар лексики цієї тематичної групи, продовжить поповнюватися.
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ЛЕКСИКА МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ В УКРАИНСКОМ ЯЗЫКЕ
Статья посвящена анализу лексических средств, связанных со сферой использования мобильных телефонов и карманных компьютеров. Проанализированы слова и словосочетания, которые употребляются для описания различных ситуаций использования
мобильного телефона. Осуществлена попытка установить некоторые закономерности употребления терминов мобильной связи и их дальнейшее развитие в украинском
языке. Рассмотрены пути пополнения лексики информационно-компьютерных технологий, её возникновение, толкование и функционирование в украинском языке.
Ключевые слова: телефон, мобильный, сотовый телефон, смартфон, мобильная
связь.
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WORDS OF MOBILE PHONES IN THE UKRAINIAN LANGUAGE
The article is devoted to the analysis of the mobile and pocket phones vocabulary. Mobile
communication has become common type of communication that’s why the research of the
ways of replenishing the Ukrainian language vocabulary with new lexical units in the sphere of
mobile communication acquires special significance. The vocabulary that is used to describe
different situations in which mobile phones are used, and the words which are applied for the
names of different mobile phones are analyzed in the article. The word combinations that were
created with the attribute mobile are considered. It is pointed out that the compression of the
word is a very common way for forming new nominations in the spoken language. Some neologisms applied for names of popular phone manufacturers and used in the spoken language
are considered. An attempt to establish some patterns of applying mobile communication terms
and their further development in the Ukrainian language is made in the article. The ways of
replenishing the vocabulary of the ICT, its appearance, interpretation and functioning in the
Ukrainian language are studied.
Key words: phone, mobile, cell phone, smart phone, mobile communications.
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СПОСОБЫ САМОПРЕЗЕНТАЦИИ ВРАЧА
НА МЕДИЦИНСКИХ ИНТЕРНЕТ-БЛОГАХ
В статье исследуются способы и средства самовыражения врача на интернетблогах. Описывается специфика речевого поведения врача на каждой из составляющих
частей блога. Выделяются языковые средства, формирующие языковую личность врача
в данной среде.
Ключевые слова: медицинский блог, языковая личность, врач, речевое поведение.
Изучение речевого поведения индивида в аспекте его профессиональной деятельности является важной задачей антропологической лингвистики. Понятие «языковая
личность» возникло в связи с необходимостью исследования роли личности в функционировании языка, а также функции языковых единиц в процессе деятельности человека. Дефиниция данного понятия определяет языковую личность как носителя того или
иного языка, отличающегося по произведенным им текстам с точки зрения особенностей
употребления в этих текстах определенных средств данного языка [3; 515].
Современный врач в пределах своей профессиональной деятельности повседневно
становится участником сложного и многоаспектного коммуникативного процесса. Деятельность врача немыслима без использования интернет-ресурсов, с помощью которых
он узнаёт о новейших достижениях медицины, делится своим опытом и знаниями, общается с коллегами, ведёт он-лайн консультации.
Врачу доступно всё разнообразие интернет-пространства. Одним из видов вебплатформ, которые врач использует в своей деятельности, является блог. В нём врач
может публично размещать свои записи, а читатели данного блога могут вступать в дискуссию с ним и комментировать его публикации.
Актуальность данного исследования обусловлена тем, что интернет-среда полностью меняет рамки общения в формате «врач–врач», диктует новые формы речевого поведения врача, которые заключаются в использовании новых средств выразительности,
не свойственных живому общению, применении особых форм общения и самопрезентации, делающих процесс общения эффективным. Тематика общения врачей между собой
напрямую связана с решением медицинских проблем, которые, в свою очередь, связаны
со здоровьем человека.
Изучению коммуникативного поведения врача в интернете посвящено немало работ,
среди них исследования Е.Ю. Гагариной, Н.Г. Асмус, В.В. Журы и других. Но вопросы,
касающиеся особенностей самовыражения языковой личности врача, ведущего блог,
ещё не являлись объектом лингвистических исследований.
В данной статье впервые предлагается модель языковой личности врача, ведущего блог, описывается специфика и эмоциональная направленность публикаций в блоге,
© Сагирова Л.В., 2017
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освещаются средства самопрезентации врача в блоге с точки зрения семантики и стилистической маркированности.
Известно, что блог представляет собой интернет-дневник из регулярно добавляемых
записей, содержащих текст, изображения и мультимедиа файлы. Особенность блогов состоит в том, что они публичны, каждый посетитель блога может вступать в дискуссию с
автором и писать комментарии к заметкам (постам) [2].
Основными типами контента на медицинском блоге выступают посты, связанные с
описанием историй из клинической практики врачей, обсуждением вопросов ведения
клинических случаев, посты-размышления о проблемах медицины и общества, постыотзывы и посты-критики о деятельности коллег, работе медицинских учреждений и т.д.
В связи с этим мы можем выделить два типа блогов: 1. блоги, которые ведут врачи в
рамках своей профессиональной деятельности; 2. блоги, которые ведут врачи обо всём
том, что не связано с их профессиональной деятельностью.
В нашем исследовании мы выделим общие средства самопрезентации врача на
медицинском блоге, а также проанализируем языковые средства, формирующие его
языковую личность. К средствам самопрезентации врача мы отнесем: 1) название блога; 2) способы обращения к посетителям на главной странице; 3) представление себя;
4) способы установления контакта; 5) информацию о виде деятельности; 6) теги (метки)
к публикациям, задающие основу сообщения; 7) круг интересов автора блога; 8) дополнительную информацию.
Рассмотрим указанные средства самопрезентации врача подробнее.
1. Название блога
При названии блога некоторые врачи используют свою фамилию (nasedkin.
livejournal.com – Алексей Наседкин) или только имя1 (vaideem.livejournal.com – vaideem).
В большинстве случаев для медицинских блогов характерны названия-псевдонимы,
нарицательные элементы которых характеризуют автора по каких-либо признакам: роду
деятельности, сфере интересов и несут дополнительную смысловую нагрузку.
Наиболее распространённым является название, которое указывает на род деятельности, и содержит элементы doctor, doct, doc, dok, doktora, med, dr, а также слова, несущие дополнительную информацию. Например: doctor-help.org.uа – «помощь врача»,
uncle-doc.livejournal.com – «дядя-доктор», medgyna.livejournal.com – блог, посвященный
женскому здоровью, dr-jamais.livejournal.com – «доктор-жаме2», doktorbel.livejournal.
com, doc-asia.livejournal.com3, stelazin.livejournal.com – от названия препарата Стелазин4,
применяемом а психиатрии (автором блога является врач-психиатр).
В названиях блогов нам встретились слова с экспрессивной окраской, придающей
им (названиям) ироническое значение. Например: dok-zlo.livejournal.com – «докторзло», doktor-killer.livejournal.com – «доктор-убийца».
1
Попытки связаться с автором блога и уточнить его реальное имя были безуспешными. Предположительно, название блога vaideem является именем автора, так как оно отображено в его профиле
в графе имя.
2
jamais – фр. никогда.
3
Значения компонентов bel и asia и их отношение к деятельности авторов в названиях блогов
doktorbel.livejournal.com и doc-asia.livejournal.com установить не удалось.
4
Стелазин применяется при психозах, шизофрении, галлюцинаторном и аффективно-бредовом
состоянии, психомоторном возбуждении [4]

152

Также среди псевдонимов врачей можно выделить усеченные слова, состоящие из
имени автора и фамилии или из имени и другого усеченного слова (часто характеризующего его деятельность), которые Н.А. Ахренова называет слова-гибриды [1; 19]. Например:
botalex.livejournal.com – Alex от Alexey (Алексей Яковлев), bot от хобби автора – ботаники:
«… изначально этот блог посвящен моему главному хобби – ботанике. Для подпитки такого увлечения приходится много колесить по тропикам» – на главной странице своего
блога автор позиционирует себя как «РУССКИЙ ДОКТОР В ТРОПИКАХ».
2.
Способы обращения к посетителям на главной странице
Информация на главной странице является ключевым элементом всего блога. Она
должна располагать к себе посетителей блога и задавать тон всех публикаций в нём.
Видя сообщение на главной странице блога, посетитель решает, нужно ли ему дальше
читать посты в этом блоге.
В нашем исследовании мы выделяем четыре типа заглавных сообщений в блоге:
1) стандартные сообщения, содержащие стилистически нейтральную лексику и четкую
информацию о содержании блога (УКРАИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ БЛОГ. Здравоохранение Украины. Медицинское образование. Работа врачом за границей. (doctor-help.org.
ua); Записки реаниматолога. Журнал о медицине и не только (doktorbel.livejournal.com);
Игорь Синельников. (dr-jamais.livejournal.com); 2) сообщения, содержащие стилистически маркированные языковые единицы и графические средства выразительности (текст
написан заглавными буквами) (Блог д-ра Утина, кардиопоэта (авторский неологизм)
(bes-korablya.livejournal.com); РУССКИЙ ДОКТОР В ТРОПИКАХ (botalex.livejournal.
com); СМОТРОВАЯ ВОЕНВРАЧА. Давайте будем посмотреть (uncle-doc.livejournal.
com); 3) сообщения, содержащие сравнение или ассоциации с людьми или явлениями,
предположим, – метафоры (Цирк дрессированных демонов (сравнение с пациентами
психбольниц) имени Корбиниана Бродмана5 (stelazin.livejournal.com); Блог визуальных
осколков (сравнение с фотографиями, комментируемыми в блоге) Иллюстрированный
журнал Алексея Наседкина (nasedkin.livejournal.com); Блог добрых психиатров (dpmmax.
livejournal.com); 4) сообщения, содержащие компоненты, обладающие эмоциональноэкспрессивной окраской, слова в переносном значении (Убийцы в белых халатах. Кто,
где, кого убивает, прикрывшись белым халатом (doktor-killer.livejournal.com); Анамнез
жизни доктора. Веселится и ликует (dok-zlo.livejournal.com). 5) сообщения, содержащие другие средства выразительности (Я дам вам парабеллум (пистолет). Берегите пенсне, киса. Сейчас начнется! (приводится сатирическая цитата из фильма «Двенадцать
стульев», подразумевается иронический стиль публикаций автора (gevella.livejournal.
com); Нет! – согласилась она (по нашему мнению, здесь используется стилистический приём оксюморон, так как выражается противоречивость написанного (doc-asia.
livejournal.com).
В заглавных сообщениях медицинских блогов используются формы родительного
падежа в функции определения, номинативные односоставные предложения, безличные
предложения, нечленимые предложения, деепричастия.
3. Представление себя
В исследуемых блогах были выявлены три варианта представления врачом себя: имя
(«Меня зовут Владимир»); имя, фамилия («Меня зовут Бесчанов Павел», «Меня зовут
5

Корбиниан Бродман – немецкий невролог.
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Алексей Наседкин», «Игорь Синельников»); род деятельности («медицинский журналист», «Убийцы в белых халатах»).
В остальных анализируемых случаях отсутствует представление автором себя,
и читатель узнает его лишь по обращениям типа «Многие годы я веду медицинский
блог …». В основном здесь используются простые повествовательные стилистически
нейтральные предложения.
4. Способы установления контакта
В данном пункте мы можем выделить три аспекта установления контакта с посетителями блога:
1) автор пытается привлечь внимание читателей с помощью различных средств
выразительности речи (использование восклицательных конструкций): «Рад приветствовать вас на страницах этого блога!» (nasedkin.livejournal.com);
2) автор налаживает контакт с читателями, с целью вызвать доверительные отношения: «скажу сразу – меня можно на ты, даже если вы младше меня, так оно проще»
(doktorbel.livejournal.com);
3) автор даёт краткое описание своего блога, предоставляет информацию о публикациях в нем с целью привлечь внимание читателей: «Мой журнал о моей работе, жизни …»; (doktorbel.livejournal.com); «В журнале в основном пишу о различных механизмах
человеческой психики»;
4) чтобы вызвать доверительное отношение к читателям, автор приводит им
пример реальной ситуации, используя вопросительные предложения со словами с
эмоционально-экспрессивной окраской; в этой ситуации каждый может увидеть что-то
своё: «Вас достали на дежурстве? Родственники орут и вопят под дверью ординаторской «Почему вы привязали его к кровати?»;
5) также автор может призывать гостей блога стать участниками коммуникативного процесса, используя побудительные предложения: «Приходите и говорите. Мы поймем. Мы поддержим и утешим. И даже вместе посмеемся» (doktor-killer.livejournal.
com).
Грамматическими средствами выразительности в данном случае выступают
глагольные формы и знаки препинания.
5. Информация о виде деятельности
Информация о видах деятельности предоставляется в профиле автора, она может
содержать сведения о его основной и дополнительной работе, увлечениях, опыте работы
и стажировках, достижениях и наградах. Данная информация повышает общий рейтинг
блогера.
Информацию о виде деятельности разделим на составляющие:
1) профессия, должность, место работы: «Онколог, онкодерматолог» ( dr-jamais.
livejournal.com); «Утин Алексей Георгиевич. Врач-кардиохирург, кардиолог» (beskorablya.livejournal.com); «Работаю врачом анестезиологом-реаниматологом в госпитале, городской больнице»; (doktorbel.livejournal.com);
2) профессия, должность – увлечения: «По первой профессии – я доктор. По любимой профессии – преподаватель…» (dok-zlo.livejournal.com); «Семейная пара психиатров-охотников-садоводов-книгочеев, в общем, люди разносторонние и самобытные»
(dpmmax.livejournal.com);
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3) профессия – опыт работы – достижения: «Доктор. Имею три специальности: психиатрия для души, общая практика (она же семейная медицина) для работы,
управление здравоохранением…, стажировался в клиниках Берлина и Лондона.. (botalex.
livejournal.com)»; «Окончил интитут…, стажировался …, получил премию …, член сообщества…, публиковался в …, и т.д.».
Информация о видах деятельности представлена с помощью простых именных и
глагольных сказуемых в настоящем и прошедшем времени. Используются средства
выразительности в виде графических компонентов (знаков препинания) и стилистически маркированной лексики («Семейная пара психиатров-охотников-садоводов-книгочеев…»).
6. Теги (метки) к публикациям
Каждая публикация в блоге содержит ключевые слова, задающие основу и общую
тему сообщения, с их помощью публикация стаёт семантически наполненной. Благодаря
тегам читатель решает, интересна ли ему будет данная публикация: «ножевое – операция – суицид – анестезия – осложнения»; «лекарства - медицина – медицинское право
- медцинизм»; «неотложная помощь - ошибки - пациенты - первая помощь - признать
ошибку»; «провокация - психи – психиатрия - сезонные обострения».
В основном теги являются существительными, чаще всего образующими тематические группы слов, реже – прилагательными и глаголами.
7. Круг интересов автора блога
Интересы врача, ведущего блог, могут быть разнонаправленными и разносторонними. Список интересов блогера представлен в виде гиперссылок на публикации
других авторов. Многообразие интересов автора повышает цитируемость и его работ,
в связи с этим повышается его общий рейтинг: «анестезиолог-реаниматолог, врач,
книги, медицина, путешествия, раскопки старины, стрельба из арбалета, хорошие
фильмы»; «троллинг, убийцы_в_белых_халатах, убить_всех_людей, урология, фармацевтика, цинизм».
В списке интересов часто используется стилистически маркированная лексика и
иронические высказывания.
8. Дополнительная информация
Дополнительной, но не менее важной информацией является рейтинг активности
данного блогера. Он состоит из показателя популярности в блоге (Социального капитала), места в рейтинге и статистики ведения состояния публикаций в блоге (количества
записей, написанных и полученных комментариев, меток, избранных записей, фотографий и т.д.). Чем выше посещаемость и чем активнее ведутся дискуссия на данном блоге,
тем выше рейтинг его автора. Поэтому важной задачей для врача является публикации
актуальной и качественной информации на блоге.
При анализе структуры блога мы выделили основные его компоненты: главная
страница с лентой публикаций в обратном хронологическом порядке, архив публикаций, личная страница автора, которая может называться как профиль автора, личная информация, личные данные и т.д. Значительная часть информации содержится на личной
странице автора.
Также была предложена схема элементов самопрезентации врача в интернет-блогах. Страницы интернет-блогов имеют похожую структуру, что является обязательным
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требованием при наполнении блога различными материалами. Поэтому все из
выделенных компонентов являются обязательными. Однако каждому автору присущ
свой стиль наполнения блога информацией: одни авторы используют достаточно строгий и нейтральный стиль повествования (который можно проследить на всех составляющих блога), другие – с повышенной эмоциональной нагрузкой (наиболее ярко проявляется на этапе обращения посетителей на главной странице, способах установления
контакта, круге интересов).
В процессе исследования было установлено, что публикациям в блоге чаще всего характерен вольный стиль изложения с элементами иронии и цинизма, благодаря которым
автору легче донести информацию к читателю, расположить его к себе, привлечь к дискуссии. Отсутствие реального собеседника позволяет автору использовать языковые
средства с повышенной агрессивностью, так как намного проще выражать свои эмоции
«за глаза», высмеивать и критиковать деятельность или бездеятельность других.
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СХОДСТВО И РАЗЛИЧИЕ СЕГМЕНТИРОВАННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
В БЕЛОРУССКОЯЗЫЧНЫХ И РУССКОЯЗЫЧНЫХ
ГАЗЕТНЫХ ТЕКСТАХ
В статье на материале белорусскоязычных текстов современных газет доказывается, что сегментированные конструкции имеют такие же коммуникативные признаки, типы и значения, как и в русском языке. Различия наблюдаются в способах структурирования сегментированных синтаксем.
Ключевые слова: сегментация, сегментированная конструкция, парцеллированная
конструкция, сегментированный текст, тема, рема, сходство, различие.
В ряду синтаксических фактов, в должной мере не изученных с функционально-коммуникативной точки зрения, находится явление расчленённости высказывания, которое
в письменной речи обозначается знаком конца предложения в «неожиданном» месте.
Например: Кубок разбили. На счастье! (СБ. – 2010. – 5 янв.) 1). Расчленённость как речевой факт названа в лингвистической литературе по-разному: примыкание, сегментация,
сепаратизация, крайнее обособление, полупарцелляция, парцелляция, антиципация и др.
На наш взгляд, наиболее точно данное явление отражают термины сегментация и сегментированная конструкция (результат расчленённости). Под сегментацией мы понимаем расчленённость предложения, ведущую к отчленению от него какой-либо части,
оформленной знаком конца предложения и называемой сегментированной конструкцией (СК), которая занимает лево- или правостороннюю позицию, акцентуирует тематическую или рематическую информацию данной части текста и является относительно
самостоятельным высказыванием. Например: Волковыск. День Колоса (СБ. – 2004. –
17 сент.); Наша Джулия Робертс. Из Полоцка (СБ. – 2004. – 2 окт.). Этому речевому
явлению в аспекте актуального членения на материале русскоязычных текстов посвящено наше исследование, результаты которого отражены в [1]. Задача данной статьи – выявление сходства и различия СК в русскоязычных и белорусскоязычных газетных статьях.
Объектом внимания являются правосторонние СК как факты современной культурологической парадигмы, играющие особую роль в структурировании публицистического информационного пространства.
Результатами данного исследования являются следующие положения и выводы:
1. Анализ более 1000 расчленённых синтаксических единиц, извлечённых из текстов
белорусскоязычных газет, показал, что правосторонняя сегментация в газетных статьях
на белорусском языке – не менее частое явление, чем в аналогичных по сфере применения русских текстах. Для примера мы выписали СК из одной статьи белорусскоязычной газеты “Звязда”: 1) ...Ігар Эскін не п’е. І не курыць; (2) …Ігар Эскін пайшоў далей.
Настолкі далей, што яго двойчы пазбаўлялі месячнай прэміі; (3) …Эскін адмовіўся
праходзіць медыцынскі кантроль. На той простай падставе, што не п’е; (4) Суд
© Сергушкова О.В., 2017
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іск разгледзеў. Але ў яго задавальненні Ігару Эскіну адмовіў; (5) Эскін запісваецца на
прыём да генеральнага дырэктара. Піша заяву і адпрошваецца з работы, каб трапіць
у прыёмную; (6) Адносіны да справы не прышыеш... Чыста, без слядоў; (7) …прапісана,
што спецмедкантроль праходзяць рабочыя, а пра апарат кіравання – ані слоўца. Хаця,
шчыра кажучы, не бачу такога ўжо яўнага адрознення п’янага слесара ад п’янага
інжынера; (8) Ён не п’е, і гэта вельмі добра. Для сям’і, для прадпрыемства, для
грамадства ў цэлым; (9) …Эскін дзейнічаў строга ў рэчышчы еўрапейскай традыцыі.
Чым і выклікаў такія да сябе адносіны (Зв. – 2004. – 13 лют.). Данные примеры
показывают, что частотность расчленения предложения, факторы сегментации и её цели,
а также таксономия, признаки, типы и коммуникативные роли СК в белорусскоязычных
и русскоязычных текстах являются идентичными.
2. При сегментации отчётливо проявляется иерархический характер актуального
членения, когда ремы или их части в сегментированном тексте (СТ), состоящем из базового предложения (БП) и отчленённой от него, сегментированной, конструкции, которая чаще всего выражает новую пропозицию, акцентуируют главные сведения разных
информационных пространств. Например: (10) У купэ нас было чацвёра. Пра аднаго
можна было беспамылкова сказаць – вясковец. I па вопратцы, i па вымаўленнi, i па
шматлiкiх клунках, i па цёмным ад сонца твары… (ЛiМ. – 1999. – 9 сак.). Здесь полнота и точность восприятия информации (при известной информационной погрешности)
обеспечивается не только данным текстом как речевым явлением, но и дискурсом. Рема
вясковец расположена в БП, однако та её часть, которая является результатом активизации в языковом сознании предшествующего опыта (импликационал ремы), выходит за
пределы текста (вербально выраженной коммуникации) – в дискурс как в бесконечное
пространство знаний об окружающем мире.
Импликация пресуппозиции отмечается и в тексте (11): Сімптаматычны той факт,
што многія з выкладчыкаў самі спрабуюць пісаць вершы. Няхай далёка не ўсе дасягаюць
такога поспеху, як А. Руцкая.... але ж вучні штодзённа бачаць красамоўныя прыклады
любові да свайго кроўнага, роднага, блізкага. Не на словах, а на справе. Не толькі
ў школе, а і ў паўсядзённасці (ЛіМ. – 1988. – 3 чэрв.). Здесь коммуникативно более
значимая информация, оформленная в том числе и градационным союзом «не толькі…
а і», выражена в выделенных СК, в которых, однако, имплицитно есть и пресуппозиция:
любовь к родному краю порой выражается только словами во время воспитательных
бесед в школе.
3. В текстах газет на белорусском языке при сегментации так же, как и в русскоязычных
статьях, структурируются парцеллированные конструкции (ПК), конструкции собственно сегментированные (КСС) и сегментированные присоединительные конструкции
(СПК) 2). Например: (12) – Што гэта ты, мама, зусiм… – не дагаварыў, бо не змог
знайсцi патрэбныя словы… (12а) Як дарослы, усе разумеў. (12б) Падыйшоў, абняў мацi.
(12в) Моцна-моцна, як у маленстве. (12г) I гэтаксама пяшчотна (ЛiМ. – 1999. –
2 крас.); (13) Каля хаты дроўцы сладзены акуратненька, пад шнур. Па-гаспадарску
(ЛіМ. – 2002. – 31 мая); (14) ...працяглыя размовы па тэлефоне вялі… На прыстойнасць,
зноў жа, ціснулі. Прычым мякка так заўсёды, недакучліва (Зв. – 2004. – 14 лют.).
Здесь в (12)–(14) употреблены разные коммуникативные типы СК: СК (12б) является
ПК, так как по отношению к БП (12а) содержит вторую, новую, рему, (Р′2), выраженную
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акциональными глаголами «падыйсці» и «абняць»; СК (12в) и (12г) также являются ПК,
так как в них акцентуируются части ремы Р′′2, выраженные наречными синтаксемами;
СК в (13) СТ представляет собой КСС, рема которой (Р′1) не является новой, она лишь
поясняет рему БП; в СТ (14) выделена СПК, связанная с БП союзом «прычым», её рема
(Р′2 добав.) содержит добавочные сведения из другой области знаний.
Однако на периферии поля сегментации её коммуникативные типы «конкурируют»
между собой, что ведёт к синкретизму конструкций. Так, в микротексте (15) I вось сустрэча праз многа гадоў. На прыпынку электрычак «Iнстытут культуры» – яна, Вера
Буланда. (15а) Настаўнiца. З дзеткамi з Барысава – вазiла iх на экскурсiю ў Брэст.
(15в) Тая ж, што i раней. (15б) Цяпер яшчэ i паэтка (ЛiМ. – 1999. – 9 крас.) СК (15а),
(15в) и (15г) расширяют рему БП. Но возможна и другая интерпретация: согласно задаче
автора, в СК (15г) важной оказывается информация, воспринимаемая как новая, ранее
неизвестная, то есть данная СК содержит Р′2 и является ПК.
4. Белорусскоязычным текстам, как и русскоязычным, свойственно усиление ремовыделения. Маркерами важной информации выступают разные языковые средства и
приёмы, среди которых сегментация – один из самых сильных факторов акцентуации
ремы. Например: (16) 22 сакавiка 1864-га… Гандлёвая плошча старжытнай Вiльнi. Ранак, свежы и марозны… Шыбенiца. I апошняя хвiля жыцця. Як першая… З шалёным
жаданнем жыць, кахаць и радавацца… І памерцi, как застацца, бо iншага не наканавана. I адраджацца ўвесну кветкай, лiстком, першым цёплым промнем. I вярнуцца
ў родныя сэрцы словам і ўчынкам. I абудзiцца верай i годнасцю. Губляць i знаходзiць.
Памыляцца i разумець… (ЛiМ. – 1999. – 9 крас.). В данном сложном синтаксическом
целом (ССЦ) много СК, ядерных и периферийных. Все они чрезвычайно экспрессивны
и коммуникативно значимы. Знак конца предложения перед следующим сегментом –
сигнал ремы, которая расширяет информацию и интенсифицирует эмоциональное восприятие событий. Автономность СК, глубокие паузы между ними, формы и семантика
главных слов-рем, среди которых преобладают акциональные и экзистенциальные глаголы-инфинитивы, многократно усиливают экспрессию текста, создавая ощущение того
эмоционального накала, который, по мнению автора, может испытывать человек в последнюю или в первую минуту жизни.
5. Согласно нашей картотеке, СК в белорусских текстах представляют собой такие
же отчленённые от предложения-высказывания синтаксемы или их комбинации, как и в
статьях на русском языке: это именные (с именем существительным в качестве главного
слова) – 200 единиц, глагольные – 100 единиц, адъективные – 70 единиц, наречные – 80
единиц; предикативные единицы, отчленённые от сложного предложения, – 550 единиц.
Среди сегментированных именных синтаксем наиболее частотными оказались синтаксемы Им. пад. (55 единиц из 200). 30% от количества СК с Им. пад. составляют
обусловленные синтаксемы, представляющие собой предикаты в квалификативно-оценочной модели. Например: (17) …такія розныя, розныя сакавіцкія коцікі... Хто яны?
Мудрыя адзіноткі. Сведкі нашай самоты і спадарожнікі нашых сноў. Шляхетныя
дзікуны і гарэзлівыя дзеці пяшчоты. Зямныя іншапланецяне... Хатнія лекары...
(ЛіМ. – 2004. – 26 сак.), где денотаты, выраженные сегментированным Им. пад., уравниваются по значимости с денотатом, названным предикатом квалификативного характера
в базовом предложении-высказывании, то есть СК содержат части разрывной ремы БП.
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Квалификативно-оценочное значение сегментов обусловлено логико-грамматическим типом БП как предложения тождества и облигаторным в БП словом «мудрыя», в семной
структуре которого реализуемое здесь первичное лексическое значение называет признак явления, воспринимаемый как положительный. В СТ реализуется вариант модели
Т1 Р1. Р′1 (сущ.1) квалиф.-оцен..:
Т1 Р1. Р′1 (сущ.1) квалиф.-оцен.. Р′′1 (сущ.1) квалиф.-оцен.. Р′′′1 (сущ.1) квалиф.-оцен..
Р′′′′1 (сущ.1) квалиф.-оцен..
Достаточно часто сегментируются формы всех косвенных падежей:
Род. пад.: (18) ...маладыя пісьменнікі да нас пасыпалі. Без матэрыялаў у газету – на
яе паглядзець (ЛіМ. – 1997. – 28 лют.), где синтаксема без + Род. пад. обозначает признак, отсутствие которого характеризует предмет, а СТ структурирован по модели Т1 Р1.
Р′2 (без + сущ.2) отс. призн.. См. также (8);
Дат. пад.: (19) Стаіць задача …прапанаваць ім тур па Беларусі. І нашым, і замежным спадарожнікам (ЛіМ. – 2002. – 19 ліп.), где синтаксема Дат. пад. без предл. является предицирующим компонентом со значением адресата, а СТ структурирован по
модели Т1 Р1. Р′2 (сущ.3) адрес..;
Вин. пад.: (20) … лімавец адстойваў годнасць газеты. Годнасць лімаўца (ЛіМ. –
1997. – 28 лют.), где синтаксема Вин. пад. без предл. имеет значение объекта действия,
а СТ структурирован по модели Т1 Р1. Р′1 (сущ.4) об. дейст..;
Твор. пад.: (21) Іду да святыні, каб ...адыйсці ад мітусні свету… З яго радасцямі
і няўладзіцамі, з лагадай і дысанансамі, сэнсамі і бяссэнсіцай (ЛіМ. – 2002. – 19 ліп.),
где синтаксема с (со) + Твор. пад. имеет значение комитатива, а СТ структурирован по
модели Т1 Р1. Р′2 (с + сущ.5) комит..;
Предл. пад.: (22) …іх проста скаланулі слёзы майго персанажа. У сцэне, дзе
ён успамінае пра жонку, пра дзяцей… (ЛіМ. – 1996. – 20 вер.), где синтаксема в +
Предл. пад. имеет значение локатива, а СТ структурирован по модели Т1 Р1. Р′2 (в +
сущ.6) локат.. См. также (11), (16), (18).
6. В текстах белорусскоязычных газет часто встречаются сегментированные
синтаксемы и других частей речи: адъективов [см. (24), (25)]; глаголов [см. (26), а также
(4), (5), (12б), (16)]; наречий [см. (27), а также (2), (6), (13), (14)]: (24) ...па ініцыятыве
старшыні Гомельскага аблвыканкама Аляксандра Якабсона ў першай дэкадзе сакавіка
ў Чачэрскім раёне адбыўся семінар... Карыснае было мерапрыемства. І цікавае (ЧЗ. –
2004. – 23 сак.). Здесь в зависимости от авторской интенции просодическими средствами
можно передать и отношения равноправных компонентов, и отношения включения.
Исходя из содержания текста считаем более адекватной вторую интепретацию.
Несмотря на самостоятельность СК, новой ремы в ней нет; рема БП расширяется за счёт
включения в характеризационное поле второго, сходного, признака-оценки, то есть в СК
структурируется Р′1; (25) Апошняе слова заставалася за Настассяй Iванаўнай… Яна рашуча заявiла, што камандаванне бярэ на сябе. I зусiм не абараняцца збiраецца (ЛiМ. –
1999. – 2 мая). В данном СТ из ряда выраженных глаголами однородных сказуемых
сегментируется второе, коммуникативно более важное, то есть в СК структурируется
Р′2. Она акцентуирована сегментацией и положением не в конце или в начале СК, а в
её середине, что сильнее связывает рему «абараняцца» со всем контекстом как одну из
ключевых в данной статье;
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(26) Карова ...сцiшылася, шаткуе i шаткуе траву на зялёнай лясной сцяжыне.
Так апетытна, аж мне сала захацелася (ЛіМ. – 1999. – 2 крас.). Здесь в БП ремой,
воздействие которой усилено повтором, является предикат “шаткуе i шаткуе”, а в
СК, в данном случае в ПК, структурирована новая рема (Р′2), выраженная наречием со
значением оценки действия, о котором сообщается в БП. Причём оценочное значение
Р′2 усилено местоимением-наречием «так» с отчётливо выраженной количественной
семантикой, то есть новая рема акцентуирована и лексически (маркером «так»), и
синтаксически (с помощью парцелляции как разновидности сегментации).
7. СК есть и в заголовках белорусскоязычных статей. Например: (27) Чакаў.
Спадзяваўся. Верыў. I недарэмна (ЛiМ. – 1999. – 23 крас.), где сегментацией осложнённого однородными сказуемыми простого предложения достигается эффект «раскадровки» разных сторон психического состояния. Последним членом этого ряда является
СПК, которая содержит оценку сказанного, придавая предыдущим членам высказывания
эмоциональную окраску удовлетворения, что также является коммуникативной задачей.
То есть здесь СК в позиции заголовка не только актуализируют ремы, но и усиливают их
воздействие на читателя, интенсифицируя иллокуцию и перлокуцию текста.
8. Обратим внимание на тот факт, что в текстах на белорусском языке активно сегментируются сложные предложения (СП), предикативные части которых, отчленённые
от БП и отграниченные от них знаком конца предложения, обладают всеми признаками
СК. Смысловые отношения между предикативными частями приобретают переносятся
на другой, иерархически более высокий, уровень тема-рематической организации речи –
уровень текста – и становятся текстовой ремой (Ртекст.).
Наиболее ярко СК проявляют себя в сложноподчинённых предложениях (СПП). Так,
(28), (29) иллюстрируют отличающееся высокой частотностью отчленение от предложения ПЧ причины и следствия: (28) Цяпер гэтая хрэстаматыйная постаць увойдзе
ў нашы хаты і сваімі творамі, і сваёй мовай – сапраўды народнай… Бо Якуб Колас
аб’ядноўвае ўсіх нас – жыхароў Беларусі (ЛіМ. – 2004. – 23 студз.); (29) …сіл у дзядулі
і яго жонкі ўжо няма. Так што зерне купляюць на кірмашы (Зв. – 2004. – 11 ліст.). Довольно часто отчленяются и другие ПЧ. Их сегментация обогащает тексты новыми ремами и семантическими нюансами. Например: (30) Кожнага персанажа прадстаўлялi два
выканаўцы: персанаж i «яго палавiна», – душа. З гэтай палавiнай персанажы змагалiся,
барукалiся, спрачалiся. Хто як мог. Душы адказвалi словам i дзеяннем. Колькi маглi. А
некаторым і не было чым адказваць… (ЛiМ. – 1999. – 26 крас.). Здесь в СК выражаются
модальные действия, более точно, чем в несегментированном варианте, представляющие ситуацию и мотивирующие вывод.
Особый интерес представляют случаи сегментации многочленных сложных предложений. В итоге создаётся текст, состоящий из высказываний, формально не тождественных
предложению как грамматической единице, но коммуниктивно достаточных для относительно самостоятельного существования в письменной речи. Например: (31) (31а)
Хочацца бачыць нашу дзіцячую кнігу, асабліва для дашкольнікаў, яркай, прывабнай,
надрукаванай на добрай паперы, (31б) каб дзіця само магло па малюнках фантазіраваць,
прыдумваць новыя, свае сюжэты. (31в) Каб выдаваліся для самых маленькіх беларускія
кніжкі-малюнкі, кніжкі-раскладанкі, кніжкі-расфарбоўкі. (31д) І яшчэ: каб кніжкі і
часопісы былі даступныя дзецям (ЛіМ. – 2000. – 22 сн.). Здесь сегментация является
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обязательной, так как, во-первых, исходный, несегментированный, вариант оказывается
слишком длинным, неудобным для чтения газеты; во-вторых, трудность восприятия
текста рассеивает внимание и снижает экспрессию; в-третьих, при трансформации
нерасчленённое СПП оказывается аграмматичным и вследствие этого неточным по
смыслу, так как ПЧ цели (31б) относится к всей главной части и при соединении (31а) и
(31б) образуется открытая структура СПП, а две однородные изъяснительные ПЧ (31в)
и (31д) связаны с собственно модальной частью составного именного сказуемого (31а) –
глаголом-модификатором «хочацца», что является признаком закрытой структуры СПП.
Приведённые тексты, однако, не всегда являются примерами сегментации. Так,
фрагмент (32) Лірычная гераіня паэтэсы спавядаецца аб набалелым. (32а) Спавядаецца,
каб і ў іншых падобнае жаданне з’явілася. І няхай у іх свой шлях, верставыя слупы,
што стаяць на ім, часта падобныя і на дарожныя знакі чужога лёсу. (32б) Бо ўсе мы з
маленства.... (ЛіМ. – 2000. – 22 сн.) содержит антиэллипсис, которым мы считаем повтор
слова «спавядаецца». Кроме акцентуации ремы, с помощью этого приёма структурируются две информации, связанные единством субъекта и его процессуального признака,
повтор указанного слова в (32а) выступает фактором сегментации СПП. А высказывание
(32б) не является СК, так как оно лишь по форме совпадает с ПЧ. Данная конструкция не
связана с конкретным БП, а сама служит средством связи предыдущих и последующего
предложений, выражая субъективную интерпретацию причинно-следственных связей
между событиями и выводя информацию за пределы вербально выраженного текста – в
дискурс. Рассматриваемая конструкция свидетельствует о формировании в белорусском
синтаксисе предложений нового типа (как и в русском языке).
9. Между СК в текстах газет на русском и белорусском языках есть и различия, прежде всего структурно-семантические. Так, достаточно часто в русскоязычных текстах
употребляется сегментированная обусловленная синтаксема с аналогом предлога, в которой второй компонент (существительное «причина») стоит в Дат. пад.: по причине
(причинам) + Род. пад. со значением каузатива (каузатив-1), называющего «признак
субъекта, объясняющий каузированное этим признаком действие или качество» [3: 150]
(в данном случае употребляется вариант указанной синтаксемы, в которой признак субъекта назван прилагательным): (33) …медицина не была и в обозримом будущем вряд ли
будет всесильной. В том числе по субъективным причинам (СБ. – 2009. – 23 янв.). В
белорусском языке в таком же значении выступает синтаксема па прычыне (прычынах)
+ Род. скл., в которой слово «причина» употребляется в Предл. пад.: (34) Спадзявацца
на дзяржпрадпрыемствы не прыходзіцца. ...жадаючых працаваць не так многа. Па
вядомых, канешне, прычынах... (Зв. – 2004. – 23 студз.).
Синтаксема к + Дав. скл. со значением директива в белорусском языке коррелирует с такой же по семантике синтаксемой да + Род. скл. Например: (35) Партызаны
накіраваліся к лесу, где предлог «к» “…выражае... прасторавыя адносіны” [2: 261] и (36)
Партызаны накіраваліся да леса [2: 162], где «да» употребляется для выражения таких
же отношений. В русском языке подобной корреляции нет: синтаксема к + Дат. пад.
имеет значение направления движения [3: 128], а синтаксема до + Род. пад. обозначает
директив с дименсивным оттенком, то есть пространственный предел как конечную
точку движения [3: 44]. Например: (37) Вдруг все побежали. То ли к автобусу, то ли
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ещё почему-то. (СБ. – 2008. – 10 окт.); (3) До самого леса – жёлтые и белые поляны…
(Правда май 1983). (Пример (36) и его оформление взяты из [3: 45]). И т. д.
Наши наблюдения соответствуют выводу: «основные расхождения в синтаксическом
строе сопоставляемых языков проявляются при реализации присловных связей… Различия сводятся к несходному формальному выражению целого ряда синтаксем…» [5: 10].
Таким образом, сравнение СК в газетных текстах на русском и белорусском языках
выявляет сходство названных конструкций в плане их типов, текстообразующих функций и коммуникативных значений. Различия обнаруживаются в способах структурирования СК и СТ.

1.
2.
3.
4.
5.
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ПРИМЕЧАНИЯ:
В статье приняты следующие графические выделения и сокращения: 1) курсив –
для обозначения текста; 2) полужирный курсив – для обозначения СК к близких к ним
конструкций; 3) подчёркивание – для обозначения ремы.
Газеты: 1) Зв. – “Звязда”; 2) ЛіМ – “Літаратура і мастацтва“; 3) СБ – «СБ – Беларусь
сегодня»; 4) ЧЗ – “Чырвоная змена”.
Месяцы: окт. – октябрь, сент. – сентябрь, янв. – январь; вер. – верасень, крас. –
красавік, ліп. – ліпень, ліст. – лістапад, лют. – люты, сак. – сакавік, сн. – снежань, студз. –
студзень, чэрв. – чэрвень
В моделях: Т, Р – тема и рема; Т1, Р1 – тема и рема БП; Р′1 – транспортированная из
БП в СК часть Р1; Р′2 – транспортированная из БП в СК новая, вторая, рема СТ; Р′2 добав. –
транспортированная из БП в СК добавочная рема; сокращённый термин при индексе –
коммуникативное значение Р.
2)
Согласно нашей классификации, выделяются следующие правосторонние СК:
парцеллированные, в которых структурируется вторая, новая, рема СТ; конструкции
собственно сегментированные, в которых нет новой ремы; сегментированные присоединительные конструкции со своей ремой, содержащие добавочные сообщения из другой
области знаний.
1)
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СХОЖІСТЬ І ВІДМІННІСТЬ СЕГМЕНТОВАНИХ КОНСТРУКЦІЙ У
БІЛОРУСЬКОМОВНИХ І РОССІЙСЬКОМОВНИХ ГАЗЕТНИХ ТЕКСТАХ
У статті на матеріалі білоруськомовних текстів сучасних газет доводиться, що
сегментовані конструкції мають такі самі комунікативні ознаки, типи і значення, що
й у російській мові; відмінності спостерігаються в способах структуризації сегментованих синтаксем.
Ключові слова: сегментація, сегментована конструкція, парцельована конструкція,
сегментований текст, тема, рема, схожість, відмінність.
Sergushkova O.V., docent
Mozyr, Belorus
In the article on the material of Belarusian-language texts of modern newspapers it is
proved, that the segmented constructions have the same communicative signs, types and values,
as in Russian. Distinctions are observed in the methods of structuring of segmented syntaxemes.
Key words: segmentation, segmented construction, parceled construction, segmented text,
theme, rheme, likeness, distinction.
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Київський національний торговельно-економічний університет, Київ
СОЦІОМОРФНІ МЕТАФОРИ НІМЕЦЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО
МЕДІАДИСКУРСУ
Статтю присвячено дослідженню соціоморфних метафор у німецькому економічному медіадискурсі. Визначено основні типи соціоморфних метафор та з’ясовано їхню
роль у формуванні погляду на сутність економічних явищ.
Ключові слова: економічний медіадискурс, концептуальна метафора, соціоморфна
метафора, механістична метафора, лудична метафора, військова метафора.
Актуальною тенденцією розвитку сучасного німецького економічного медіадискурсу є активне вживання конвенційних і неконвенційних метафоричних висловів для репрезентації економічних явищ. Метафори сприяють розумінню складних економічних
понять та здійснюють вплив на формування уявлень про ті чи інші економічні процеси.
Особливості функціонування метафор в економічному дискурсі досліджено в наукових роботах Н. Ю. Бородуліної, А. Ю. Кланщакової, О. О. Шибанової, Ю. І. Клименової,
О. В. Колотниної, О. Ю. Махницької, Р. Є. Пилипенка, Т. О. Синєєвої, Б. Брандштетер,
© Строганова Г.О., 2017
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O. Єкель, В. Коллер, С. Ріхардт, С. Шмідт. Економічну метафору в контексті політичної
розглянуто в працях А. М. Баранова, Ю. М. Караулова, А. П. Чудинова, О. І. Шейгал.
Проте комплексні дослідження метафор в економічному медіадискурсі на базі німецької
мови відсутні. Вибір напрямку дослідження визначається потребою всебічного вивчення, осмислення і систематизації корпусу метафор німецького економічного медіадискурсу, оскільки ця сфера метафоризації ще не була об’єктом спеціального дослідження.
Метою статті є визначення основних типів соціоморфних метафор німецького економічного медіадискурсу та з’ясування їхнього впливу на формування уявлень про економічні явища та процеси. Матеріалом дослідження є понад 2000 метафоричних слововживань, вилучених методом суцільної вибірки з економічних рубрик німецьких періодичних видань „Frankfurter Allgemeine Zeitung“, „Handelsblatt“, „Die Welt”, „Die Zeit“.
Як соціоморфні визначаємо метафори, які відбивають знання і досвід людини, здобуті в результаті взаємодії зі світом соціальної реальності, або в суспільстві. Суспільство
в широкому розумінні – це частина матеріального світу, яка відокремилася від природи.
Це реальність, яка створюється людиною, визначає її поведінку, сферу її діяльності, зумовлена її розумом, характером, звичаями, законами, – тобто все, що пов’язано зі способом життя людини.
Серед соціоморфних метафор найчастотнішими в німецькому економічному медіадискурсі виявилися механістичні, лудичні й військові метафори.
Механістичні метафори є найпоширенішим типом соціоморфних метафор німецького економічного медіадискурсу, складаючи 37,7 % від їхньої загальної кількості. При
вживанні метафор цієї групи ознаки механізмів та особливості їхньої роботи переносяться на економічні процеси.
Механістичні метафори є конвенційним способом репрезентації різних аспектів економічного розвитку. Так, при зображенні позитивного економічного розвитку метафоричному переосмисленню підлягають такі види механізмів:
▪ важіль (Schatzminister Giulio Tremonti hat sich mit dem Hebel des Haushalts als alles
allein entscheidender Über-Minister gebärdet [3]);
▪ двигун (Frankreich gilt neben Deutschland bisher als entscheidender Wachstumsmotor
[4]);
▪ пружина (Deutschland sei eine bedeutende Triebfeder für die freundschaftliche
Zusammenarbeit zwischen Europa und China [3]).
Процес стимулювання економічного розвитку репрезентовано як машину або керований механізм, якому надають руху за допомогою важеля. Для метафоричного зображення цього процесу вживають дієслова зі сфери механіки:
▪ ankurbeln (Die Zentralbanken versuchen daher, die Nachfrage mit billigem Geld wieder
anzukurbeln [3]);
▪ antreiben (Genau diese Betriebe sind es, die in Entwicklungsländern den Großteil der
Arbeitsplätze schaffen und das Wirtschaftswachstum antreiben [4]);
▪ hebeln (Der P2 Value ist kein gehebelter Hedge-Fonds – es ist absolut beispiellos, dass
eine Gesellschaft so gehandelt hat [4]);
▪ in Gang setzen (Ein früher Ausstieg aus den expansiven Finanzpolitiken könnte eine
deflationäre Schuldendynamik in Gang setzen [3]).
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Для репрезентації негативних економічних явищ, які cтримують економічний розвиток, у німецькому економічному медіадискурсі використовують такі метафоричні образи:
▪ зажим (Die Zentralbank steckt in der Klemme [3]);
▪ гальмо (Dieses Vorgehen stößt auf Unverständnis, ist Energiemangel doch eine erhebliche
Wirtschaftsbremse im Kap-Staat [4]).
Економічні заходи, які перешкоджають дії негативних процесів і стимулюють економічний розвиток, репрезентовано як:
▪ амортизатор (Dämpfer für die Eurozone [4]);
▪ буфер (Krisenpuffer [3]; Kapitalpolster [4];
▪ інструмент (Die Euro-Gruppe sucht verzweifelt nach dem Instrument, mit dem sie die
Schuldenkrise endlich in den Griff bekommen könnte [3]);
▪ механізм (Dieser Zinsmechanismus sollte nicht durch ein intra-europäisches
Transfersystem oder durch gemeinsame Euro-Anleihen ausgehebelt werden [3]).
Для позначення процесу стримання негативних економічних явищ вживають дієслова з галузі механіки:
▪ abfedern (Kursrückgänge an den Börsen abfedern [4]);
▪ bremsen (die Talfahrt wurde nicht gebremst [4]).
До складу механістичних відносимо транспортні метафори, утворені на основі поняттєвої сфери VERKEHR (ТРАНСПОРТ). Подібно до інших типів механістичних метафор, транспортні метафори пов’язані з рухом і, як правило, вживаються для репрезентації економічного розвитку.
Економічні процеси можуть бути репрезентовані як рух повітряного, водного або
автомобільного транспорту. Відповідно в метафоричному значенні в німецькому економічному медіадискурсі вживають поняття зі сфер:
▪ авіації (Auf Höhenflug waren auch die Aktien des Vakuumpumpenherstellers Pfeiffer
Vacuum [4]); Andere Länder werden sich vom wirtschaftlichen Sturzflug nicht abkoppeln
können [4]; Die Anleihekurse sackten durch [4]);
▪ судноплавства (die Inflationserwartungen auf niedrigem Niveau verankern [3]); Euro
und Dax in die Höh hieven [3]); Jahrelang galten Staatsanleihen der großen Industrieländer
USA, Japan und Deutschlands als sichere Häfen [4]);
▪ автоводіння (Die Fed wird noch einmal Gas geben [4]; Wie stark die Notenbank
tatsächlich aufs Gas treten werde [4]).
Вживання механістичних метафор у німецькому економічному медіадискурсі
надає економічним процесам характеру керованості та регульованості.
Економічні події можуть бути репрезентовані за допомогою лудичних метафор (від
лат. ludus – гра), джерелом утворення яких стала поняттєва сфера ГРА. Метафори цієї
групи складають 28,8 % від загальної кількості проаналізованих прикладів соціоморфних метафор. Як лудичні розглядаємо також метафори зі сферою-джерелом СПОРТ та
ТЕАТР, які об’єднані в одну групу на основі ігрового характеру, що притаманний цим
видам людської діяльності.
У німецькому економічному медіадискурсі для репрезентації економічних явищ поняття гри може вживатися у широкому значенні:
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▫ Die Verunsicherung ist umso größer, weil Papandreou ein Spiel eröffnet hat, dessen
Regeln nicht klar sind [4];
▫ Endspiel um den Euro [4];
▫ Spielregel der marktwirtschaftlichen Wirtschaftsordnung [3];
▫ Der Spielraum der EZB beim Leitzins ist inzwischen sehr eng [4].
Метафоричному переосмисленню в економічному контексті також підлягають конкретні типи ігор, а саме:
▪ рулетка (Kein Mensch, der heute ein Bonuszertifikat mit fünf Jahren Restlaufzeit kauft,
kann abschätzen, ob die Barriere bis zur Fälligkeit hält oder nicht. Das ist Roulette [4]);
▪ гра в карти (Der EZB-Rat wird vermeiden, sich zu sehr in die Karten schauen zu
lassen [4]), зокрема покер (Beim Poker um das Frankfurter Institut hat der Finanzinvestor
die besten Karten [3]);
▪ доміно (Die Gegner einer Umschuldung haben immer vor einem Dominoeffekt gewarnt, der andere Mitgliedsländer der Währungsunion erfasst hätte [3]; Spanien wäre der
nächste Dominostein [4]);
▪ шахи (Es ist, als schaue man einem Schachspiel in 3-D zu, bei dem Finanzwelt, Wirtschaft und Politik alle miteinander interagieren [3]).
Варто зазначити, що метафоричні образи рулетки, карт та, зокрема, покеру, які
належать до типу азартних ігор, репрезентують усі форми ризикованих дій [1: 60] і
вказують на випадковість та непередбачуваність розвитку економічних подій.
Для репрезентації економічних феноменів широко використовують метафоричні
образи спортивних ігор і змагань, таких як:
▪ гольф (Fed-Chef Ben Bernanke hatte die Stimmung für QE2-Quantitative Erleichterung
2.0 – vorab getestet, wie ein Golfer einen neuen Schläger auf dem Grün [4]);
▪ теніс (Haushaltspolitik ist wie Tennis [3]);
▪ автоперегони (Wie Rennwagen rasen Fiskal- und Geldpolitik weiter. Wer zuerst
anhält, hat verloren. Die EZB sollte bremsen [3];
▪ перетягування канату (Die Hardliner im Kongress laufen sich schon warm, die harten Einschnitte stehen noch bevor – nun geht das Tauziehen erst richtig los [4]);
▪ боротьба (Im Ringen um die Sanierung Irlands angeschlagener Banken [4]) тощо.
Економіку та спорт поєднує елемент змагання, прагнення до досягнення високих
результатів, саме тому спортивні метафори вживають для репрезентації економічної
конкуренції.
Заслуговує на увагу й метафоричний образ театральної гри в німецькому економічному медіадискурсі. Економічні події можуть бути репрезентовані як вистава (Was
sich da an den Börsen abspielt, ist überhaupt nichts anderes als ein finanzmarktgetriebenes
Spektakel, an dem viele, viele Leute gerade sehr viel Geld verdienen [4]), зокрема драма (Das Wirtschaftsdrama, das sich in den Randgebieten abspielt, sieht wie die Art von
Herausforderung aus, bei deren Lösung sich die EU bewährt hat [4]) або трагедія (Die
schwierige Haushaltslage Griechenlands ist Tragödie [4]), яка відбувається на сцені (Der
Verkauf von T-Mobile USA an AT&T zeigt aber auch, das auf der großen Wirtschaftsbühne
Übernahmen von amerikanischen Unternehmen durch deutsche Anbieter nicht erfolgreich
waren [3]) і в якій беруть участь актори (Geldpolitische Regeln liefern eine Systematik,
die von hinreichend aufgeklärten Finanzmarktakteuren vorausgesehen werden kann [3]. Як
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і в театральній виставі, в основі економічного розвитку лежить певний сценарій, за
яким цей розвиток відбувається (Unter solch einem Szenario leiden in erster Linie exportstarke Unternehmen [4]).
Метафоричний образ театральної гри в німецькому економічному медіадискурсі
підкреслює публічний характер економічних подій та репрезентує демонстративну гру
учасників економічного процесу. Метафори театральної гри надають економічному
медіадискурсу піднесеного характеру та водночас створюють комічний ефект,
атмосферу легковажності, ігрового характеру подій, виражаючи авторську іронію.
Досить поширеними в німецькому економічному медіадискурсі виявилися військові метафори, які складають 25,5 % від загальної кількості проаналізованих соціоморфних метафор. Метафори війни дають можливість максимально
структурувати наше сприйняття, мислення та наші дії [2: 72]. Галузь застосування
цього типу соціоморфних метафор є дуже широкою та включає майже всі види
діяльності економічних суб’єктів.
У термінах війни говорять про конкуренцію, описують розвиток та існування
економічних систем і ринків. На ринках проводяться цінові війни, воюють за
споживачів та ринки збуту. Наприклад:
▫ Im harten Marktkampf verloren die verwöhnten Optiker vollends den Blick für fairen
Wettbewerb [4];
▫ Der Preiskampf im Lebensmittelhandel geht mit unverminderter Härte weiter [3].
Учасниками таких «війн» виступають суб’єкти економічної діяльності: ▪ окремі
індивіди (економісти, політики та ін.)
▫ DGB-Chef Michael Sommer zeigte sich kampfbereit [3]);
▪ інституційні одиниці (економічні об’єднання, організації, фінансові установи,
держави та ін.)
▫ Die FDP hat sich gegen eine Erhöhung der Einkommensteuer für Gutverdiener gewehrt [3];
▫ Die Regierung lanciert ein neues Umschuldungsangebot [3];
▫ Die Mitgliedstaaten müssen Widerstand aufgeben [4]).
В економічній діяльності, як у війні, існують:
▪ атаки (Ökonom Krugman greift Bundesbank an [4]; Aktienhändler Dipesh Patel von
der Investmentbank Espirito Santo bezeichnete den Vorstoß als naiv [4]);
▪ відступи (New YorkVTB Capital, Russlands größte Investmentbank, erwägt einen
nahezu völligen Rückzug aus New York [4]);
▪ перемоги (Die Politik muss diesen Machtkampf mit den Finanzmärkten gewinnen
[4]);
▪ поразки (Niederlage für den Markt [3]).
У боротьбі з противником застосовують різн військові прийоми:
▪ маневри (Um die Wirtschaft anzukurbeln, pumpt die US-Notenbank 600 Mrd. Dollar
in die Märkte. Der Erfolg des Manövers ist zweifelhaft, die Angst vor einer Pleitewelle unter
den Banken und einem Ausufern der Staatsschulden bleibt [4]);
▪ демонстрацію сили (Bundeskanzlerin Merkel sprach von einem „einmaligen Kraftakt“ – Kürzungen von 80 Milliarden Euro) [3]);
▪ турбуючий вогонь (So ein Ergebnis wäre zumindest kein Störfeuer [3]).
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Військові метафори активно використовують для репрезентації економічної кризи:
▫ Die Weltfinanzkrise, die 2007 begann und 2008 eskalierte ist noch keinesfalls
überwunden [4];
▫ Die beiden großen dezentralen Finanzverbünde – die Sparkassen und Genossenschaftsbanken – sind ohne markante Blessuren durch die Finanzkrise gekommen [4].
Образ війни репрезентує такі ключові ідеї, як агресія, суперництво, намагання
перемогти будь-якою ціною, ризикованість, непередбачуваність результату, який залежить від вірно обраної стратегії та від сили противника.
Отже, основними типами соціоморфних метафор німецького економічного
медіадискурсу є механістичні (37,7%), лудичні (28,8%) та військові (25,5%) метафори.
Механістичні метафори надають відбиттю економічних процесів характеру впорядкованості, системності, підпорядкованості певним законам. Вони формують уявлення
про економіку як регульовану систему, розвиток якої здатні контролювати учасники
економічного процесу. Лудичні й військові метафори створюють образ економіки як
системи, що, з одного боку, розвивається за певними правилами, визначеним сценарієм або стратегією, але з іншого боку, результат цього розвитку є непередбачуваним
та випадковим.
Перспективним напрямком вважаємо дослідження неконвенційних способів метафоричної репрезентації економічних понять та з‘ясування ролі неконвенційних метафор у формуванні нового погляду на сутність економічних явищ.
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The article deals with sociomorphic metaphors in German economic media discourse. The
most common types of sociomorphic metaphors are distinguished and their influence on the
way of thinking about economic phenomena is considered.
Key words: economic media discourse, conceptual metaphor, sociomorphic metaphor,
mechanistic metaphor, ludic metaphor, military metaphor.

УДК 811.161.2’38’42
Запорожська Д.М., аспірант
Нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Харків
УКРАЇНСЬКА РОК-ПОЕЗІЯ: МОВА, СТИЛІСТИЧНЕ ОФОРМЛЕННЯ, ОБРАЗИ
Сучасна лінгвістична наука потребує комплексних робіт, які б досліджували мовностилістичне оформлення українських рок-поетичних творів. Робота є актуальною,
оскільки це питання недостатньо досліджене та дозволяє виявити лексичні засоби та
стилістичні прийоми та образну систему, які є оригінально авторськими, але в той
самий час містять у собі і загальні риси, притаманні рок-поезіям.
Стаття репрезентує мовностилістичні особливості та образи авторських рокпоетичних текстів українських рок-поетів.
У статті розглянуто та охарактеризовано мовні особливості текстів, закцентовано увагу на їх стилістичному та пунктуаційному оформленні; прокоментовано
вживання різних видів лексики у поетичних творах; проаналізовано наявні тропи та
з’ясовано їх стилістичну роль у творах сучасних українських рок-поетів та виокремлено
образну систему, характерну для текстів українських рок-поетів.
Ключові слова: рок-поезія, професіоналізми, жаргонізми, діалектизми, іншомовні
слова, деформований синтаксис, інверсивний порядок слів, анафора, оказіоналізми, метафора, епітет, порівняння, звуконаслідування, гра слів, перифрази, образна система.
Рок-поезія є складне і багатогранне явище, різні аспекти якого досліджуються багатьма зарубіжними та вітчизняними науковцями. Досить ґрунтовно цю тему висвітлили
у своїх працях російські вчені, а ось українська рок-поезія, маючи цікавий матеріал для
вивчення, досліджена мало. Сучасна лінгвістична наука потребує комплексних праць,
що дослідили мовну палітру сучасних українських рок-поетичних творів. Яскравими
зразками для дослідження цього явища є глибокі за змістом і цікаві з точки зору мовного
наповнення тексти сучасних українських рок-поетів.
Вітчизняні науковці майже не розглядають мовні особливості функціонування рокпоезії. Здебільшого ця перспектива привертала їхню увагу в контексті її функціонування
© Запорожська Д.М., 2017
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як жанру в західній культурі. Українська ж рок-поезія глибоко не вивчалася і не розглядалося її мовне наповнення.
У статті досліджується специфіка мовностилістичного оформлення та образів українських оригінальних рок-поетичних текстів.
Мета передбачає розглянути й охарактеризувати мовні особливості текстів, звернути
увагу на їх стилістичне і пунктуаційне оформлення та виокремити образну систему характерну для текстів українських рок-поетів.
Об’єктом дослідження є мова рок-поезій українських авторів, а саме: Святослава
Вакарчука, Андрія Кузьменка (Скрябін), Олега Скрипки, Тараса Чубая, Валерія Харчишина. Предмет аналізу – лексичні, стилістичні та синтаксичні особливості та образна
система досліджуваних текстів українських рок-поезій.
Стаття є актуальною тому, що наукову цінність має лінгвістичний аспект аналізу цього матеріалу, оскільки він виявляє лексичні та синтаксичні особливості, стилістичні прийоми та образи, які є оригінально авторськими, але в той же час містять у собі і загальні
риси, притаманні рок-поезіям.
Рок-жанр як суміжний феномен, що належить водночас і галузі літератури, й іншим
галузям мистецтва, виконує і естетичну, і квазі-художні функції, виражає тенденцію сучасної культури до інтеграції різних видів мистецтв. Вивченню рок-жанру присвячені роботи вчених-соціологів. Насамперед йдеться про таких дослідників, як Т. Голубєва, А. Ігнатьєв, С. Катаєв, Н. Мейнерт, І. Салтанович, Н. Саркитов), мистецтвознавців (C. Гур’єв,
І. Набік, Л. Переверзєв, Т. Чередніченко), філологів (В. Зайцев, В. Карпів, Т. Логачева).
Соціологи розглядають рок-поезію як складову рок-культури, як прояв суб- та контркультури, як культурно-масове явище, її вплив на свідомість молоді, соціокультурні
впливи на творення рок-поетичних текстів.
Мистецтвознавці досліджують різні напрямки року, виявляючи передумови формування, особливості звучання, принципи стилетворення, схожості та відмінності року і
класичної музики, особливості синтезу музики і тексту та жанри рок-музики.
Культурологи та історики присвячують свої праці вивченню причин зародження
року, його культурологічних особливостей, тенденцій розвитку та дослідженню року як
складного культурно-соціологічного феномену.
Філологи досліджують вербальну складову рок-текстів, виявляють їх образність, інтертекстуальність, форму, аналізують художні засоби, тематику та мотиви текстів, образ
ліричного героя, семантичний потенціал художньої форми рок-поетичних творів, ідіостиль рок-поетів. Рок-поезія досліджується здебільшого на літературознавчих засадах,
тому це питання актуальне здебільшого для літературознавства.
На ниві досліджень українських вчених-філологів наявні здебільшого статті присвячені питанню рок-поетичних текстів, проте є і незначна кількість монографій. Отож, цей аспект досліджували: О. Є. Клєщова (на матеріалі текстів гурту «Океан Ельзи, тесту «Львів,
то є Львів» Андрія Кузьменка), М. В. Оробінська (монографія на матеріалі російської рокпоезії). Статті мають лінгвістичне срямування, а монографія – літературознавче.
Сучасні рок-поезії не є ідеальними з позиції свого мовного і мовленнєвого оформлення, саме в цьому і полягає вся їхня колоритність, індивідуальність мовної картини тексту,
яка вирізняє неординарність особистості автора. Саме через це треба враховувати всі мовні
відхилення цих творів, завдяки яким можна дослідити явище рок-поезії більш яскраво.
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Матеріалом для аналізу стали тексти рок-композицій та альбоми пісень як аналоги
циклів поезій, фонограми аудіозаписів, що доповнюють вербальний компонент музичним і виконавчим для цілісного сприйняття рок-творів відомих сучасних авторів.
Головними рисами мови рок-творів є часом специфічний лексикон, деформований
синтаксис, відсутність пунктуації в надрукованих текстах, порушення граматичних і
логічних зв’язків, переакцентація вербального ряду під впливом музичного і виконавчого компонентів. У роботі ми більш детально проаналізуємо ці та інші мовні риси рокпоетичних текстів і безпосередньо проілюструємо мовну картину, закцентувавши увагу
на вищезазначених рівнях.
Особливості художньої форми рок-текстів зумовлені специфікою року. Експерименти зі складовими елементами засобів вираження, гра звуками, словами, словотворчість,
синтаксична організація тексту несуть у рок-поезії концептуальне навантаження.
Лексичний рівень відображає специфіку тем і мотивів рок-поезії, а також відповідає
концепції конкретного вірша. Важлива особливість рок-спільноти відбивається на рівні
лексики: рок-поети свідомо чи підсвідомо маркують себе як «своїх», а весь інший світ
- як «чужих». Звідси на лексичному рівні з’являється маркована лексика, яка зрозуміла
лише «своїм». Наприклад: «не колише», «бабки», «чувак», «нафіг», «забив», кльово»,
«тєма», «шмата» (Скрябін) [4].
Якщо говорити про лексику у рок-поезіях, то не слід забувати про те, що у своїх
піснях українські рок-автори використовують не лише рідну мову, але й поєднують її
в межах одного твору з іноземною (найчастіше з англійською). Іншомовні лексеми (запозичені) присутні у вигляді транслітерових і оригінальних форм: «ді джей», «лямур
атак», «форева», «sorry», «шузи», «біг борди», «SMS-ки», «юзер», «I’m sorry», «Don’t
worry», «смс», «train», «education» (Скрябін); «Alright», «Online», «вікенд», «ленд», «рандеву», «бейбі», «Come on», «леді», «бойкот», «абордаж», «декаданс», «он-лайн», «CD»
(Вакарчук); «Айне-кляйне», «чарти», «чати», «астрали», «херувім», «Don’t wait for me»
(Скрипка); «шерше ля фам», «шарман», «love-fun» (Харчишин) [4; 5]. Активне використання іншомовної лексики зумовлене прагненням рок-поетів до експресії, до образності
мови поетичного твору, до здійснення певного впливу на психоемоційну сферу слухача.
Лексика зниженого стилістичного маркування в рок-поезії покликана епатувати суспільство, назвати речі своїми іменами, і в той же час висловити відчай. Часто низька,
груба лексика необхідна, щоб відобразити авторську рефлексію і незадоволення явищами життя, наприклад: «ідіоти», «дура-цензура», «лохи», «ржеш», «зараза» (Скрябін) [4].
Ще одна риса словника рок-культури - його багатошаровість, наявність лексики різних
пластів в межах одного вірша.
Яскравою стилістичною ознакою авторської рок-поезії є велика кількість зниженої,
здебільшого розмовної лексики, а також наявність просторічної лексики, наприклад:
«муравлів», «джінси», «всьо», «абажаєш», «шо», «сємочки», «кафешка» (Скрябін),
«єлектрік», «козьол», «всєгда», «міска», «чували», «птіца», «провалітся», «канец», «доляри», «футболяє» (Скрипка), «звізда» (Харчишин) [4; 5]. У текстах авторських поезій
уживаються лексичні одиниці з негативною оцінкою, наприклад: «наглі морди» (Скрябін), «злі назви річок» (Т. Чубай) [4; 5].
Використання авторських фразеологізмів та мовних зворотів, утворених через
лексичну зміну і доповнення, наприклад: «Забув вогонь і воду я, залишив навіть мідні
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труби» (С. Вакарчук), «Не ламай, не пиляй, не рубай гілку, на якій сидиш сам» (Скрябін), «Дзижчить велично муха, що має тінь Сіамського слона» (Чубай) [4; 5]. Вражають перефрази, наприклад: «Ми діти країни з великими бровами» (про СРСР); іронічні
і саркастичні вислови: «…Ми давно не чумаки, і ви давно не мавпи», «Ми – біомаса., як
другосортне м’ясо», «Ангел забув на кухні крила….пішов на пиво», «Бабки пожирають
людей» (Скрябін) [4; 5].
Використання елементів наукового стилю та професіоналізмів («ескіз», «декаданс»
(Вакарчук), «шлягери», «рокенрол», «панк», «ерзац», «кібернетичний», «синтезований»
(Чубай)) і діалектизмів («ридма», «чом», «свічадонько», «плесо», «ринва», «гроняться»,
«зловім», «самописка», «видива», «заклешаний», «кемони», «почвари», «баламкає»,
«дійдуть будуть» (Чубай), «трелі», «краля», «бува», «далебі» (Скрипка), «шкло», «ніц»,
«лапав», «то» (замість «те»), «най»(«хай»), «вогень», «хідники», «заки» («доки»), «кобіти», «вуйко» (Скрябін)) [4; 5] урізноманітнює мову рок-творів, роблячи її. з одного боку,
оригінальною, а з іншого, наближаючи до мови народу. Просторічна і загальновживана
лексика маркує твори як такі, що не просто зображують події з життя народу, але й передають їх специфічною мовою.
Синтаксис рок-поезії є специфічним. Ми виявили відхід авторів від синтаксичних
правил, а саме: порушення сполучуваності слів, словосполучень, пропозицій, порушення зв’язності тексту, неузгодженості між частинами пропозиції, незвичні побудови речень. Рок-поезія вимагає таких прийомів, які порушують законний простір синтаксису, як еліпсис - пропуск елемента висловлювання, наприклад: «Якби тобі - мої думки»
(Вакарчук), «Світ – вертеп» (Чубай) [4; 5], інверсія, що використовується з метою виділення найвагоміших слів поезії, наприклад: «Не дай, щоб бачив я», «Як плачуть очі
твої»(Скрябін), « Літаю я», «…зможу я все», «….закінчиться війна», «Настане день»
(Вакарчук), «Чували ми за Маямі», «заберуся я в ополе», «Підходьте рідні та близькі»
(Скрипка), «Вже не сам….я навіть не з тобою», «Серце вкрала…» (Харчишин) [4; 5].
На синтаксичному рівні наявні тексти, в яких відсутня пунктуація, це зразок деформованого синтаксису, наприклад: пісні «Вогонь і вода», «Велика стіна», «Най буде дощ»,
«Буль мікс» (Скрябін), «Світло і сповідь» (Чубай). Чимало текстів, в яких виражено незавершеність думки, що на письмі позначається крапками, наприклад: «Нема нас…»,
«Вам з неба не видно…» (Скрябін), «І близькі мої стали далекими…»(пісня «Лелеки»)
(Вакарчук), «А ти на високій горі….», «Я так довго мовчав….» (Чубай) [4; 5].
На синтаксичному рівні спостерігаються інфінітивні речення, що підбурюють героя
бунтаря до рішучих дій - характерна риса поетики, називні речення, що увиразнюють зображувану картину, наприклад: «Теракти, укази, доноси, промови», «Танці, ракети, поради, кастети», «Голгофи, Освенціми, Соловки», «Владики а небі і а землі…. (Чубай), «Літо»,
«Мила» (Вакарчук) [4; 5]; численні питальні речення: «Хто ти є?», «Скільки іще забере
війна?» (Вакарчук) [4; 5] та риторичні запитання, наприклад: «Як можна було з тим жити»,
«А пам’ятаєш?» (Скрябін), «Мають інколи зустрічі? Чи ні?» (Скрипка), «Скільки меду
з’їли очі?», «Хочеш мати звізду з неба?»(Харчишин) [4; 5]; речення з наказовою модальністю, наприклад: «Вставай!», «Давай!», «Не плач», «Не йди», «Обійми», «Не відпускай»,
«Стріляй» (Вакарчук), («не буди», «відчиняй», «мовчи», «пиши» (Харчишин) [4; 5].
У рок-поезії, як і в інших напрямах художньої літератури, широко використовуються різноманітні стилістичні засоби. Найуживанішим стилістичним засобом вважається
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епітет, який дає характеристику іменникові, наприклад: «кольорова зима», «дикий вогонь», «злі язики-писки», «зимна кров», «довбаний сигнал», «хорий спокій» (Скрябін);
«металевий погляд», «озлоблені вірші»,»синтезовані Іуди», «задихана корида», «колізейний чорний день», «хтиві ерудити», цинічна юрба», «премудре ха-ха-ха» (Т. Чубай);
«фантастичний човен» (О. Скрипка); «мертве соло», «п’яні ноти» (В. Харчишин) [4; 5].
У вживанні епітетів виявляються особливості жанру художнього твору й індивідуального стилю рок-поетів.
Автори рок-пісень у своїх творах поширено використовують метафори. Причому,
це можуть бути нестандартні та незвичні метафори, власне авторські, наприклад: «гроші
мають очі», «страх годує ніч» «вода і вогонь влюбились», «хмари лізли в небо», «п’яне
серце не чує», «злий дощ лизав її тіло», «хробак злої брехні», «гроші мають очі», «кров
годує гроші», «роздягни свою душу», «хаос думок», «поранені душі живих кораблів»,
«страх годує ніч» (Скрябін), «сльоза облизує плечі» (В. Харчишин), «Небо бачить мій
самообман», «Сльози колишуться за вікном», «Хвилина їсть мої слова», «Ніч опустить
очі», «Цілувати руки брехні», «Небо плаче, а зоря його сльоза» (Вакарчук), «корабель
снів», «маски людських облич», «вирій душі», «гілляччя кісток», «архітектура тіла», «ерзаци душ з пап’є-маше (Чубай) [4; 5].
Порівняння – це наступний поширений троп у рок-поезіях. Порівняння потрібні
авторам для створення своєї неповторної поетики, свого світу, наприклад: «Незалежність, мов Жанна Д’Арк» (С. Вакарчук); «слина то, як вино», «губи тремтять, ніби йде в
них шок», «очі, як кров», «солодка., як халва., дешева., як трава» (іронічне порівняння),
«брехня солодка, як крила» (абсурдне порівняння) «очі, як кров» (Скрябін), «Архангели,
мов комети так, що ух», «сонце жовта кульбаба», «світ – вертеп», «чорний птах повік»
(Чубай) [4; 5].
Авторські новотвори роблять рок-поезії ще оригінальнішими, наприклад: «дискотанці», «водавогонь», «коридори-нори», «вікно-телевізор» (Скрябін), «кав’яр», «кавачай», «янанебібув» (Вакарчук), «ерзац-година», «ерзац-свободи», «ерзац-месія», «часинка», «хвилинність», «подійство», «небіє», «бозирь» (Чубай), «іньянія», «димці-дримці»,
«ментура», «гоп-ця»,), «думи-якорі», «мрії-маяки», «мари –кораблі», «зоревій», «нелюди-ссавці» (Скрипка) [4; 5].
Образності рок-поезіям надають гіперболи: «Сьоме небо, мабуть, занизько для тебе»
(Вакарчук), «двері гупають аж тріскаються стіни і ми тріскаєм разом із ними», «ти танцювала так довго, шо я постарівся і чуть не вмер» (Скрябін), «в кишені маю сонце»
(Харчишин) [4; 5].
У деяких рок-поезіях можна побачити такий стилістичний засіб як анафора. Наприклад: «Вибач на кухні розбите вікно Вибач години, довші за роки Вибач на ліжку розлите вино» («Вибач» Скрябін) [4].
Увагу привертають також слова розірвані на склади і звуки, що створює краще музичне звучання: «Багато-гато» (Скрябін), «тебе-е», «мені-і», «гал-галі-Галелуя» (Скрипка), «математи-мати» (Харчишин), «рай-рай-дугу», «ху-хулігани-гади» (Скрипка), «ефірр-р», «небо-о-о», «ранде-ранде-ранде-рандеву»(Вакарчук) [4; 5].
Присутня також гра слів, наприклад: «Марія все маліє», «Блюз поблизу» (Чубай),
«хлопці-мопці», «тумани-омани», «гуп гупаю», «стоп стопи», «луп лупає» (Скрипка),
«мур мур мур, ми любим гламур», «буль буль бультер’єр», «йоко оно око» (Скрябін) [4; 5].
174

Характерною рисою рок-творів є наявність вигуків та звуконаслідувальних слів, наприклад: «На-на-на-най», «Тара-та-й-та-ратата» (Скрябін), Да-ба-да-ба-дай», «Рау-раупабадиба-думдай» (Вакарчук), «Ля-те», «а ба-бап, є-є», «геп-геп», «гал-галі», «аї-гаї»
(Скрипка) [4; 5].
У рок-поезії зустрічаються приклади семантичного парадоксу. Використовується
оксюморон, який підкреслює несумісність цих двох явищ, наприклад: «лід горів», «ноги
ходили, а не видно слідів», «заклеєними вухами слухай», «він був добрий і тому носив
пістолет» (Скрябін), «слухай ногами» (Харчишин), «на годинниках моїх ці ноти назавжди», «запах слів»(Вакарчук), «від літа іній на дзьобі», «постать голосу» (Чубай) [4; 5].
У творчості рок-авторів наявні звертання, що надає певним пісням інтимного звучання, наприклад: «моя богиня», «моя цариця», «княжна моя», «мила», «жадана», долею
дана» (Скрипка), «мила моя», «Сонце», «Королево», «моя мала», «моя пташко», «мій
Ангелок» (Вакарчук) та зменшено-пестливі форми слів («ріднесенька», «чуднесенька»,
«квіточко», «рученьки», «ніженьки») [5].
Отже, у ході дослідження ми з’ясували мовностилістичні особливості, що характерні
українській авторській рок-поезії, виокремили загальні риси та індивідуально авторські
досліджених текстів, виявили, що основу текстів складають лексичні засоби і стилістичні фігури, особливий синтаксис і пунктуація, що зумовлені жанром у творах сучасних
українських рок-поетів.
Українська рок-поезія –це зразок авторських, оригінальних текстів, які містять в собі
невичерпний матеріал для досліджень у цій сфері. Дослідивши сотні рок-поетичних творів та десятки альбомів сучасних українських рок-авторів, ми дійшли таких висновків,
що українські авторські рок поезії містять розкішний матеріал як на лексичному рівні,
так і на стилістичному, синтаксичні особливості представлені вужче.
Таким чином, можемо виокремити такі особливості українських авторських рок поезій на кожному з рівнів.
Найбільш широко представленим є лексичний рівень. Лексика рок-поезії включає абсолютно різні групи слів: жаргонізми, сленг, вульгаризми, просторіччя, загальновживана
та запозичена лексика, діалектизми і навіть професіоналізми та церковнослов’янізми.
Стилістика відіграє в рок-поетичних текстах теж далеко не останнє значення, адже
саме на цьому рівні і проявляється авторська оригінальність та індивідуальний стиль
письма. У текстах досліджуваних нами українських рок-поетів наявні такі стилістичні
фігури та прийоми: велика кількість метафор, отож, можна стверджувати, що це один з
найпоширеніших тропів у поезіях даного жанру, епітети, здебільшого нетрадиційні, а
нових видів, а саме метафоричні та з додатковими відтінками (оксюморона, іронії, сарказму і так далі), порівняння, що є подекуди іронічними та абсурдними, гіперболи, щоб
підкреслити ті чи інші реалії, оксюморони є також поширеним явищем, що підкреслює
певну абсурдність понять, іронія та сарказм вживаються для викриття негативних явищ
життя та передачі емоцій автора, анафори та епіфори, що вживаються для музичного
оформлення рок-поезії, авторські перефразування фразеологізмів та оказіоналізмів, що
утворені різними способами і є носіями авторської індивідуальності та неповторності,
гра слів, що є цікавим явищем і теж виражає індивідуальність, вживання звуконаслідувальних слів та вигуків та розділ слів на частини (на звуки та склади), що є ознакою
нестандартного прочитання.
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Синтаксичні особливості хоч і не широко представлені, проте все ж можна виокремити притаманні українській рок-поезії: інверсивний порядок слів у реченнях, є речення
з наказовою модальністю, називні речення, з допомогою яких підкреслюються потрібні
реалії, поширеними є еліптичні речення, звертання, риторичні запитання, що є виразним
прийомом. Пунктуація у рок-текстах або ж зовсім відсутня – це зразок деформованого
синтаксису, або наявні незакінчені, обірвані речення, що на письмі позначається крапками, чимало окличних речень, що надає поезіям більшої експресії.
Окрім спільних ознак у рок-поезіях українських авторів, на прикладах можемо прослідкувати їх індивідуальність та оригінальність.
Найпоширенішим образом у творчості всіх українських рок-поетів є образ жінки. В
тексті Скрябіна «I Love You, Barselona» автор говорить про жінку , ніби віддаляючись
від неї, але у приспіві розповідає про своє кохання, у творі «Відстань» герой агресивно
налаштований проти жінки, образ жінки-друга, з яким комфортно («Говорили і курили»),
жінка-повія у пісні «Дівчина Кончіта», жінка-фанатка («Зірка кіно»), жінка, сповнена
відчаю («Зламані крила»), жінка-зрадниця («Шмата») [6].
Образ жінки наявний майже у всіх творах Вакарчука: у текстах «Рандеву» та «Susy»
герой не бачить життя без жінки, поділяє на світ з нею і без неї, невідома жінка-вампір, з
якою герой бореться («Без бою»), герой ладен віддати жінці все («Віддам»), жінка, що є
для героя життям («Відчуваю», «З нею»), жінка втілення справжньої любові («Джульєтта»), неповторна жінка («Дівчина»), жінка, для якої герой хоче бути ким завгодно, лиш
би бути з нею. З описом жіночих образів часто звучить питання: «Ти хто?», що надає
загадковості. Герой хоче бути зі своєю жінкою, він майже в кожному творі пише, що буде
з нею попри все. Ліричний образ жінки в тексті «Колискова» (ліричний рок), «На небі»,
«Не йди». У тексті «Моя планета» жіночий образ зцілює героя. Жінка, неповторна прирівняна до ангельської подоби, у тексті «Така, як ти». В деяких текстах жінка-ілюзія [6].
Жіночий образ у Чубая розкривається у тексті «Вона» героїня тексту не названа,
герой говорить про неї у формі особового займенника. Героїня сумна, герой розповідає
про свою любов до неї, він любить кожну деталь її образу. У творі «Жінка» образ знову
ж таки сумний. У творі «Королева Де» жінка дика, божевільна, у якої гарячка і дивне
сприйняття світу, акцентується увага на неадекватній поведінці, що ще раз підтверджує
статус героїні. У творі «Не спиняйте її» героїня певною мірою неадекватна, «сміється
біля домовини, плаче над колискою..», герой засвідчує, що «вона засвічує собою місяць»,
вона щаслива від того, що навіжена. Жінка-інкогніто, герой задає їй питання, щоб деталізувати її життя і ставить запитання «Хто ти?» у тексті «О хто ти…» [6].
У текстах Харчишина образ жінки ліричний, герой співає про кохання до неї («Три
хвилини»), у тексті «Вже не сам» герой страждає через жінку, що вкрала його серце. У
тексті «Впусти мене» герой хоче об’єднатися в одне ціле з жінкою. Жіночий образ у піснях описується в основному через дві деталі: очі, губи. Жінка примарна, автор акцентує
увагу на тому, що вона постійно кудись зникає, з’являючись лише в снах та мріях. Герой
постійно шукає свою кохану, в численних текстах вона для нього сенс життя, або ж саме
життя. У творі «Оксана» жінка для героя втілюється у всьому, що його оточує. У тесті
«Пропоную мир» герой зізнається жінці у коханні, виокремлює лише її, а інших не помічає. У кожній пісні автор запитує жінку про те, де вона і з ким. У тексті «Так мало тут
тебе» герой акцентує увагу, що без жінки нічого немає навколо, весь світ пустий і нічого
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в ньому не відбувається. Жінка у всіх творах покидає героя, йде від нього, залишаючи
його на самоті. У пісні «Я чую тебе тут» герой прагне бути з жінкою, про яку співає, він
прагне робити все так, як хоче вона[6].
У Скрипки образ жінки-коханої у тексті «Чи то», образ жінки українки (краля Галя)
(«А-ба-бап»), у тексті «Галина» образ жінки-богині, цариці, княжни. У Скрипки образ
жінки конкретний, це видно з того, що в текстах наявне ім’я на відміну від інших авторських рок-творів. У тексті «Диво» героїня сумна та зимна, жінка-динамо («Динама»),
непокірна жінка («Кармен») [6].
У Скрябіна є образи: міста України і міста взагалі (Львів, Київ та інші), тваринні
образи, вічні образи (зло, любов), образи відомих українців (Шевченко, Дорн), Європа,
країна («примітивна», «велика», «супер-модна»), Україна («дочка», «частинка серця»,
«душа маленька, рідне серденько», «кохана пташка»), українці («нормальні, здорові, люблять сало») морські образи (глибина, дно, кораблі, безмежне море), образи політичної
сфери (президенти, олігархи), темпоральні образи (нейлоновий час, машина часу, годинник), танець (танго та інші види), образи стилів музики (рок-н-рол, попса, рок), природних явищ і стихій (туман, дощ, вогонь, вода), образи негативного зображення (великі
гроші, алкоголь, бандити, вино, хробак, війна («холодна і мокра, довга і зла», «запекла»),
ніч («біла»), біль, руїна, самотність, сльози («зимні», «холодні», «як сніг»), загублений,
затоплений рай, велика, висока, гола, сива стіна, зламані крила, обкурені діти), поширеними є образи дитинства, зими, дороги («широка і глибока»), неба, поїзда, матері, пір
року, Бога, правди, поодинокими є образи: дивак, Новий Рік, Різдво, герой, гламур, кольори, дружба, птахи («вільний», «що заблудились», «маленька зимна», «мудрі», «чужі»,
«мертві»), світ («малий і круглий», «тихий», «прикритий», «примітивний»), очі («заплакані», «сумні», «кольору неба», «міняють колір», «як кров»), сон («білий», «довгий,
страшний»), образ бідних та злих, розумних і дурних, озимих, незнайомих людей, фіолетові окуляри, образи суспільної сфери (телевізор, пейджер, машини (Побєда, ровер),
рентген), образи чарівних істот (дід Мороз, фея) [6].
Численна кількість образів, що викликають відразу, щоб закцентувати увагу на проблемах і вадах суспільства. Деякі тексти перенасичені негативними образами.
У Вакарчука образи-урбаноніми: машини, літак, таксі поширеними є образи, що зустрічаються майже у кожному тексті: небо («налите в ванну», «сьоме», «синє», «літнє»),
очі («без меж», «зелені», «бавляться як діти», «сумні»), вино, стіна («глуха», «чужа»),
весна («неонова», «земна», «чужа»), війна («ламає долі»), ніч («тиха без зірок», «голуба», «висохла», «томна», «тепла», «літня», «пряна», «темна»).
Наявні образи: життя, дно, вода («темна», «холодна», «жива»), образи стихій (земля,
вогонь, вода), пори року (літо, зима («дивна», «біла»), весна, осінь («золота», «тепла»)),
мати, душа («безодня»), дитина, битва, час (години, місяці, секунди), сон («дивний»,
«ніжний»), птах («обезкрилений»), холод, сніг, любов («вільна»), дим, дощ («травневий», «безжальний», «п’яний»), день («як гільйотина», «білий», «останній», «теплий»),
незалежність, сльози, гори, ангели, слова («живі як вода», «вінілові», «веселі», «останні», «немов вуаль», «алмаз вини», «вічні», «чужі», «теплі»), музика (джаз), сонце («намальоване»), діти («малі»), сила («невидима», «маленька», «лагідна сила тяжіння»), вітер долі, серце («як вогонь», «позолочене»), світ («таємний», «цілий», «малий», «незнайомий»), цвіт («терновий», «ангельський», «чужий»), митці (Моне, Далі), історичні
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особистості (Наполеон, Жанна Д’Арк), географічні та біблійні назви (Вавілон, Еверест,
Колізей, Едем) [6].
У текстах Чубая є образи: світу-вертепу, світу голого, босого. Поширені образи: дим,
вогонь, очі («зелені», «очі-звірята, карі», «очі води»), сни, ніч («темна»), зоря, свічка
(«господня»), вода («каламутна», «чиста», «зелена»), вино («холодне, дешеве»), печаль,
жах, ніч («безмежна і пуста»), лев, небо, море («чисте»), клітка, річка («добра, зі злою
назвою»), колиска, кориди («задихана»), двері, сльози, замкнене середовище, літо, вогонь, смерть, плаха, цвинтар («забутий»), сонце («мертве», «жовта кульбаба»), сніг («лапатий»), дощ (прощання), маскарад, троянди («дівчата з музики, шльондри львівські»),
птахи («діти сонця», «підстрелений»), музика (блюз, рок-н-рол, рок («повільний, осінній»)), вертеп, хата, трава («червона», «зелена», «забута», «зім’ята», «золота»), серце з
пустелею, наявні міфологеми: грифон, єхидна, Іуди, Пілата Марія [6].
У Харчишина наявні: образ часу (хвилини, годинник), душі, ночі, дня («новий»),
сліз («облизують плечі»), очей («засліплені сонцем», «очі, в яких сміх», моря («моресліз»), вкраденого серця, зими («холодні і зла, вічно жива»), любові («вічно жива»), неба
(«своє», як сім’я), вітру («вітер мрій», «вітер надій», «хтивий і ворожий»), дощу («осінній»), образ світу малого, музики (пісня, ноти, рок, шансон), весни, сну («забутий»), осені («гола і невдаха»), пустих слів, вина, птаха (у клітці).
Для Скрипки характерні: образ птахів (Фенікс, солов’ї, «брати наші»), весни-красни,
рідного міста Херсона, села, моря («стогне у глибині», «гарне у величі», «стихійне»,
«безмежне»), серця, зими, білого кольору, музики («божественна», гурту АС-ДС, «дика»,
джаз), глибини, гори («тремтять в екстазі»), снів («солодкі»), ночі, осені, снігу, рідної
землі, країни («мила, єдина, несповідима») («Ладо»), любові, демонів («лукаві»), дивних
істот («лицар змій», Амур), вітру («раптовий», «запашний відун»), води («стихія, що
руйнує»), трави («тиха, суха»), світу («чудовий, шалений»), дня («чудесний, величний»,
«сонячний», «безрадісні»), неба («як струна», «не рай»), коня («рожевий», «червоні»),
танців (танго, «веселі, бодрі, добрі»), зорі («прозора, далека»), фольклорних образів (діброви, тополі). Поодинокими є образи: апокаліпсису, райдуги, дитинства, країни мрій,
року (політроку), образ Мамая, річки, раю, ворогів [6].
Поєднано два середовища: урбаністичне і природне: зустрічаються образи техніки
(велосипед телевізор) поряд з образами природи (сніг, ліси, гори) у тексті «Гармонія».
Тексти «Пачка сигарет», «Сонячні дні» перегукуються з текстами Цоя.
Тексти Чубая і Скрипки дещо абсурдні, в них порушено логіку сполучення слів.
Отже, образ жінки в текстах рок-поезій надзвичайно різносторонній і багатогранний. У всіх рок-поетів наявні образи жінки, яка відсторонена від героя, жінки-друга і
коханої жінки, герої прагнуть віддати жінці все, що мають, жінка-ілюзія, сумна. У всіх
авторів, окрім Скрипки образ жінки не визначений, і лише в нього він конкретний (через
імена). У Вакарчука та Чубая є образи жінки-інкогніто. У Скрипки жіночий образ це жінка-українка. Наявні негативні образи жінки у всіх рок-авторів: повія, фанатка, зрадниця,
жінка-вампір, божевільна, динамо, непокірна. Позитивні жіночі образи: жінка, що є для
героя всім, неповторна, втілення любові, ліричний образ жінки, жінка-богиня, цариця.
Образи у рок-текстах рок-поетів покликані специфікою рок-поезії та суспільнокультурними реаліями. Поширеними образами є образи безмежності: море, небо, глибина, світ (романтичні), вічні образи (любов, зло), темпоральні образи, звукові (музики і
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танцю), природних явищ і природних стихій, пір року (особливо весни), образи тварин,
образ-емоції, міфологеми. Наявні негативні образи: потворні і дивні образи, вживання
яких покликане показати негативні реалії: алкоголь, руїна, війна, самотність, хробак, ніч,
стіна, битва, сльози, клітка, корида, смерть, цвинтар, плаха, вкрадене серце, слова, апокаліпсис, вороги, демони), фантастичні образи (рай, сон, ангели, дивні істоти). Позитивні
образи: дитинство, мати, дім, очі, вино, душа, дитина, гори, сонце, хата, вертеп, птахи,
райдуга, білий колір, діброва, тополя, країна мрій, рідна земля, річка. Спричинені суспільними реаліями та пов’язані зі сферою життя людини: Європа, країна, Україна, місто,
машини, незалежність, маскарад, образи техніки. Рок-поети використовують назви міст,
країн, біблійні назви та назви історичних і відомих особистостей, щоб наситити свої тексти інтелектуальною лексикою, показати свою різносторонність. Образи у всіх текстах
різняться, один і той же образ може розкриватися з позитивного боку в одному тексті і з
негативною семантикою в іншому.
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УКРАИНСКАЯ РОК-ПОЭЗИЯ:
ЯЗЫК, СТИЛИСТИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ, ОБРАЗЫ
Современная лингвистическая наука нуждается в комплексных работах, которые
рассматривают лингвостилистическое оформление украинских рок-поэтических произведений.
Актуальность исследования данной проблемы обусловлена тем, что она исследована мало и дает возможность выявить лексические средства, стилистические приемы
и образную систему, которые являются оригинально авторскими, но в то же время
содержат и общие черты, присущие украинским рок-поэзиям.
Статья представляет лингвостилистические особенности и образы авторских
рок-поэтических текстов украинских рок-поэтов.
В статье рассмотрены и охарактеризированы языковые особенности текстов, обращено внимание на их стилистическое и пунктуационное оформление,
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прокомментировано употребление разных видов лексики в поэтических произведениях,
проанализированы имеющиеся тропы и выяснено их стилыстическую роль в текстах
современных украинских рок-поэтов, а также выделена образная система, присущая
текстам украинских рок-поэтов.
Ключевые слова: рок-поэзия, профессионализмы, жаргонизмы, диалектизмы,
иноязычная лексика, деформированный синтаксис, инверсионный порядок слов, анафора, оказионализмы, метафора, эпитет, сравнение, звукоподражание, игра слов, перифраза, образная система.
Zaporozhskaia D.M., PhD student
Skovoroda national pedagogical university, Kharkiv, Ukraine
UKRAINIAN ROCK LYRICS: LANGUAGE, STYLISTIC FEATURES, IMAGES
Modern linguistics requires complex studies that investigate the linguistic and stylistic
features of the texts of modern Ukrainian literature.
The article analyses the language and stylistic features of the lyrics of Ukrainian rock poets
(S. Vakarchuk, V. Kharchyshyn, Skryabin, T. Chubai, O. Skrypka).
The topicality of the article leaves no doubt since this issue is not investigated enough in
Modern linguistics and the article reveals lexical means and stylistic techniques and devices,
which are, on the one hand, individual and, on the other hand, represent general features of
rock poetry.
The article defines linguistic features of rock poetry, focusing on stylistic, syntactic devices,
describes its vocabulary, focusing on its origin: dialect and slang units, borrowed words, occupational words, analyses the figures of speech and determines their stylistic role and distinguishes image system in the poetry of modern Ukrainian rock poets.
Key words: rock poetry, occupational word, jargon, dialect unit, borrowed word, deformed
syntax, inversion, anaphora, occasionalism, metaphor, epithet, simile, onomatopoeia, pun
(paronomasia), paraphrasis, image.
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ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА В КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРИ

УДК 821.1001. Дубович
Ткачук Р.Ф., канд. філол. наук
Інститут літератури імені Тараса Шевченка НАН України, Київ
ЕКЛЕЗІОЛОГІЧНА ДУМКА ІВАНА ДУБОВИЧА У КНИЗІ
«HIERARCHIA ABO O ZWIERZCHNOŚCI W CERKWI BOŻEJ»
У статті досліджено вчення українського богослова, полеміста XVII ст. Івана Дубовича про християнство. Розкрито зміст концепції унійного автора «домобудівництва
церкви», проаналізовано його світоглядно-ціннісні орієнтири, джерела обґрунтування
думки, стилістичні засоби.
Ключові слова: Іван Дубович, українська полемічна література, християнство, Дерманський монастир.
Іван Дубович належав до Чину святого Василія Великого, був ченцем монастиря
Святої Трійці у Вільні (з 1621 р. генеральний вікарій), урядував Пінсько-Лещинським
монастирем. І. Вагилевич подав відомості, що в 1633 р. [5: 53] його поставлено
архімандритом Дерманського монастиря, в якому було написано історико-апологетичні
твори: «Obrona cerkwi sobornej apostolskiej przeciw wszystkim heretykom» (1639 р.), «Hierarchia abo o zwierzchności w Cerkwi Bożej» (1644 р.), «Kalendarz prawdziwy cerkwi Chrystusowej», «Kronika czyli summarius». Збереглися панегірик Івана Дубовича «Kazanie na
pogrzebie Barbary Tyszkiewiczowej» (Wilno, 1627), твір «Sposob rozmyszlenia powsiedniewnaho» [1: 436-437]. Історики не вказують дату народження Івана Дубовича; наводять
різні відомості щодо його смерті: І. Вагилевич визначив 1653 р., K.Chodynicki ‒ 1646 р.
Учені твердять, що Іван Дубович народився у Вільні, в родині бургомістра; в 1643 р.
змінив обряд і вступив до монастиря бернардинів [5: 53]. На думку К. Ходиницького,
твори Івана Дубовича, яким характерний поміркований стиль викладу, не позначилися
на розвитку полемічного письменства, утвердження Берестейської унії. Наприклад, його
історична праця «Kronika czyli summarius», яка містила відомості з історії церкви від 34 р.
до 1600 р., списки імператорів, королів, генеалогічні таблиці була компіляцією книги
польських історіографів Мартіна Кромера «De origine et rebus gestis Polonorum», Мацея
Міховського «Tractatus de duabus Sarmatiis», Мацея Стрийковського «Kronika Polska, Litewska, Żmódzka i wszystkiej Rusi» [9], Марціна Бельського «Kronika wszystkiego świata»,
«Kronika polska» [1: 436-437]. Натомість, відзначив К.Ходиницький, твір Івана Дубовича
«Hierarchia abo o zwierzchności w Cerkwi Bożej» використовували унійні автори у своїх
писаннях [1: 436-437]. Зауважимо, що твердження про вплив книги «Hierarchia abo o
zwierzchności w Cerkwi Bożej» (1644 р.) на полемістів потребує уточнення. Йдеться про
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те, що окремі частини цієї праці являють собою компіляцію твору Лева Кревзи «Obrona
iednosci cerkiewney» (1617 р.) [3], що не вказано І.Вагилевичем [5: 53-60], К.Ходиницьким
[1: 436-437]. Структуру трактату Лева Кревзи було взято Іваном Дубовичем за основу для
укладення книг: «O zwierzchności Piotra ś.» [2: 25-43], «O successorach Piotra Świętego»
[2: 44-166], «O tym iako się Ruś chrzćiła, y co się działo po nim w Rossiyskim nabożeństwie»
[2: 167-260]. Іван Дубович не тільки компілював фрагменти, розділи книги Лева Кревзи,
але й доповнював наведене у творі «Obrona iednosci cerkiewney» обґрунтування першості
римських пап цитатами, прикладами, розлогими коментарями, завдяки чому проступає
його думка, вміння послуговуватися словом. Такий підхід Івана Дубовича пояснюється
тим, що в той час авторству книг церковної тематики надавалося другорядне значення.
Теологічні праці вважалися спільним надбанням богословської думки, цитування яких
полемістами у своїх книгах утворювали текстову мозаїку, що наділялася комунікативною,
мислетворчою функціями. Таким чином, історико-апологетичні твори Івана Дубовича не
були достатньо вивчені, чим обумовлено актуальність їх дослідження.
Твір Івана Дубовича «Hierarchia abo Zwierzchność w Cerkwi Bożey» складається із
присвяти луцькому єпископу католицької церкви Андрію Гембицькому, в якій автор
зауважив, що розпочав роботу над цією книгою, коли став настоятелем монастиря в
Дермані, апробації каноніка львівської архідієцезії Валентина Скробішевського, чотирьох книг, у яких викладено його міркування про церкву, старшинство апостола Петра
між учнями, першість римських пап у християнстві, хрещення князів Русі і становлення
Київської митрополії [2].
Дедикація твору виявляє знання Івана Дубовича латинської мови, римської
літератури, грецької філософії, якими він послуговувався для піднесення роду Гембицьких, розкриває мету книги. Автор, послуговуючись топосом смирення, називав себе «найменшим богомольцем» [2: VII], можливості написати твір «Hierarchia abo Zwierzchność
w Cerkwi Bożey» «щуплими» [2: I-II]; застосувавши форму топосу «прославлення чеснот», богослов звеличував Андрія Гембицького як «ясновельможного і найхвалебнішого
пастиря», інтерпретував присвяту йому твору як «клейноду», коштовність, що прикрашала книгу. Пієтет полеміста роду Гембицьких виражали цитати з віршів римських
поетів Квінта Горація Флакка, Децима Юнія Ювенала, які художньо зображали зростання нащадків Миколая, котрий одержав від великопольського князя Мечислава у 1192 р
у володіння село Гамбіце, у героїчній відвазі, авторитеті Катона, мудрості Аристотеля,
справедливості Ареопага, християнській побожності: «A gdym głębiey w sobie rozbierał,
iakimbym one kłeynotem miał przyozdobić? [...] Ważyłem się tedy Iasnie Wielmo: a mnie
wielce Mośćiwy Xięże Biskupie Lucki, pod zacnym Imieniem W.M. mego Mośćiwego Pana
ten snopek na świat wydać, ktorego wysokość Familiey dostoyna iest. A luboć Horatius napisał:
«Non clarum nomen auorum, sed probitas vitae magnum, ingeniumque facit». I v Iuwenalisza:
«Nobilitas sola est atq; unica virtus: ale przećię Gratior est pulchro veniens e corpora virtus»,
to iest, gdy animusze Heroickie powaga Catonowa, mądrość Arystotelesowa, Areopagitow
sądy, stołki Senatorskie, Insuły Biskupie, y pobożność Chrześćiańska przy ślicznym vrodzeniu
iasniey oswiecaią, y maximae aedificationis są» [2: II-III].
Іван Дубович подав на початку присвяти герб Наленч роду Гембицьких [4: 187-193],
«шляхетськість» якого розкривали панегіричний вірш, виклад історії його представників.
Автор відзначив, що відомості про рід Гембицьких містять праці польських хроністів
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Яна Гербурта, Бартоша Папроцького, Марціна Бельського, з яких дізнаємося про походження гербу Наленч. Іван Дубович навів у творі розповідь про дарунок короля Мечислава князю Гнєвомиру хрестильного плату в якості герба за добровільне прийняття
ним християнства: «W Xiążęciu ze Skłopy Gniewomirze, Nałeczaninie, ktory acz pierwey
miał swoy Herb własny, iednakże od Monarchy Polskiego Mieczysława Nałecz wdżięcznie
przyjął: gdy ten pobożny pierwszy in Regno Chrześćiąński Pan przez prośby, dary, na wiarę
namawiał, y sam chrzcącym się swoimi rękoma głowy zawięzywał, y hanc Facsia darował»
[2: III]. Наступну згадку герба Наленч, писав богослов, літописці датують 1139 р., в
описі війни українського князя Ярополка Володимировича із польським королем Болеславом III Кривоустим, котрий після битви зав᾽язував поранені голови воїнів хустиною,
яка була пам᾽ятною відзнакою їхньої відданості, мужності: «pobożny Pan, sam rękoma
swemi zawiezywał głowy ich, y te Chusteczki za kleynot im z bogatemi skarbami dawał,
lubo odnawiał» [2: III]. Іван Дубович зауважив, що герб Наленч належав архієпископу
гнезненському Вінсенту (1220 р.), каштеляну познанському Томіславу (1248 р.), воєводі
познанському Томашеві, єпископу познанському Андрію. Полеміст виокремлював
з-поміж представників роду Гембицьких герба Наленч у XVII ст. архієпископа гнезненського, примаса Польщі, великого канцлера коронного Лаврентія, про якого позитивно відгукувався Папа Римський Григорій XV у своїх листах від 1623 року, ленчицького воєводу Стефана, котрого великий гетьман коронний Ян Саріуш Замойський на
вальному сеймі схарактеризував такими словами: «Jego dzilność y sława znaczna była w
boiu / Znaczny iego porządek y rozum w pokoiu» [2: IV], коронного стольника Кшиштофа, коронного секретаря Іоанна, великого канцлера коронного, краківського єпископа
Петра. Іван Дубович докладно зосередився з-поміж названих імен на життєписі Петра
Гембицького. Автор звеличував відвагу, жертовність Петра Гембицького у Смоленській
війні (1632 ‒ 1634 рр.), коли військо короля Владислава IV звільнило Смоленськ від
облоги московитів, розповідав, як, ставши великим канцлером коронним, печатником
коронної канцелярії, він піклувався про вбогих, художньо порівнював його діяльність на
єпископській кафедрі у Кракові із «гроном душпастирських чеснот, що сяють подібно
смолоскипу» [2: VI]. Іван Дубович пов᾽язував урядові здобутки Петра Гембицького, поставлення його на єпископство у Кракові із світоглядними цінностями, вимогливістю
насамперед до себе: «Od siebie zaczynał sprawiedliwość, bowiem, sic agitur Censura, et sic
exempla parantur, cum Iudex alios quod monet, ipse facit» [2: V].
Іван Дубович, висловлюючи шанобливе ставлення до Андрія Гембицького, зауважив читачеві поставлення його в Римі єпископом луцьким завдяки особистим духовним
цінностям, а не приналежності до шляхетського роду [2: VI]. Він виокремлював серед
його християнських доброчинностей піклування про прихід, благочестя; зауважив його
освіченість, поширення «святої єдності у Божому винограднику» [2: VII], ревну боротьбу з єрессю [2: VI]. Прикладом цьому, писав полеміст, були Варшавський собор (1643 р.),
собор луцької дієцезії, відновлений Андрієм Гембицьким у 1641 р.
Іван Дубович, розкриваючи читачеві завдання твору, підкреслював покликання священиків наставляти мирян, що підштовхнуло його написати книгу «Hierarchia
abo Zwierzchność w Cerkwi Bożey» для того, щоб навернути християн грецького обряду в Україні, що не визнавали першість римських пап, до правдивої, законної церкви.
Міркування автора увиразнювали покликання на євангельську притчу про наймання
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господарем робітників для винограднику [2: I; 7: 723], використання новозавітних алегорій
на позначення церковно-суспільних відносин: «Zarazem przyiąwszy beneficium in Monasterio Nobili Dermanen: od Iasnie Oswieconego Xięstwa Ostrogskiego, Panow moich y
Dobrodżieiow Miłośćiwych, podiałem się pracę około «Hierarchiey, albo o Jednośći Cerkiewney», według szczupłych śił moich, na pozyskanie owieczek, quae perierut de gremio Ecclesiae (Braćiey rozumiem moiey ritus Graeci) et a vero legitimoq» [2: I-II]. Іван Дубович метафорично порівнював книгу «Hierarchiey, albo o Jednośći Cerkiewney» зі «снопком жнив
на волинській землі», в якій, на противагу вченню Піфагора про необхідність покладатися на власний розум, фрагменти Святого Письма, міркування грецьких, католицьких
отців церкви, виражають його розуміння змісту християнської віри [2: II].
Твір Івана Дубовича «Hierarchia abo o zwierzchosci w cerkwi Bozey» містить книгу
«O cerkwi», яка складається із трьох тематичних розділів [2: 1-24]. Автор у розділі «Cerkiew widoma, iedna, Swięta, Katholicka, Apostolska, ktora nie bładżi» подав визначення
новозавітної церкви. Відповідно до його концепції церква є зібрання вірних, покликаних людей; її історія поділяється на два періоди: «переможний» і «войовничий». Час
перемоги християн, писав богослов, звершиться в «день Господній», натомість до того
моменту церква боротиметься у світі, займатиме «войовничу» стратегію діяльності:
«Cerkiew Swięta iedna, po Grecku Ecclesia, Zebranie ludżi wiernych, abo wezwanych własnie znaczy: po Polsku pospolićie Kościołem zowiemy; ktorych słow indifferenter y za iedno
Cerkiew, abo Kościoł w tych ksiąszkach zażywać będżiemy. A jest Cerkiew Triumphuiąca
(o ktorey teraz milczenie) y Woiuiąca» [2: 1]. Іван Дубович уважав посутніми ознаками
церкви видимість, непомильність, значення яких він докладно розкрив у творі. Так,
видимість церкви виявляється у праці священиків, урядуванні єпископів, які навчають
парафіян. Автор, зображаючи церкву як інститут організації життя християн, від початку підкреслював читачеві підпорядкування прихожан церковним ієрархам. Із твору
дізнаємося, що Іван Дубович надавав субординації в церкві важливе значення. Богослов
обґрунтував висловленні міркування щодо організації церкви цитатами з Євангелія від
Матвія, Діяння святих апостолів, Послання апостола Павла до євреїв [2: 1-2; 7: 1103, 1248,
1367]. Думку автора увиразнювало застосування риторичного прийому ампліфікації:
«Cerkiew iest widoma: są w niey Pasterze, Biskupi rządzący, swoich poddanych ucżący, karzący, wyklinaiący, y wzaiem Poddani od nich naukę y Sakramenta biorący»; «ta Cerkiew koniecznie widoma, gdzie publiczne sądy odprawuią; Kanony stanowią, spory o wierze znoszą.
A to wszystko iest w prawdżiwey Cerkwi Chrystusowey» [2: 1-2].
Іван Дубович міркував, що універсалістське спрямування християнства, завдання
служити цілому світу, розкриті у новозавітних притчах про невід, десять дів, указують
на церкву як видимий знак Ісуса Христа [2: 2; 7: 1097, 1113]. На думку автора, вселенське значення церкви знаходить обґрунтування у 18 Псалмі [7: 587], інтерпретації Августина Блаженного фрагменту Євангелія від Матвія, в якому християни метафорично
порівнюються зі світильником [7: 1085]. Іван Дубович зауважив, що просторово-часовий, всесвітній виміри християнського вчення, в основу яких покладено видимість церкви, визначено у Символі віри: «Tego się uczymy z wyznania samego wiary: Wierzę iednę
świętą Katholicką Apostolską Cerkiew. Co o widomey Cerkwi nie tylko prawosławni rozumieć
każą, ale y Kalwin, y drudzy heretycy. Jest tedy artykuł wiary o iednym widomym Kośćiele»
[2: 2].
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Іван Дубович провів паралелі між церквою і державними утвореннями. Таке
порівняння, писав богослов, пояснює читачеві церкву як видиме знаряддя Бога на
землі, організовану систему збудування суспільних відносин. На думку автора, церква
і Венецька, Польська республіки характеризуються як видимими ознаками: зібранням
людей, владою, так і невидимими: почуттями, вірою [2: 3]. Іван Дубович, зауваживши
читачеві критику відновників апостольського християнства викладеного ним розуміння
церкви, розкрив у творі значення віри. Автор писав, що покликання реформаторів на
дефініцію апостола Павла віри як «здійснення очікуваного і впевненість у невидимому» [2: 3; 7: 1364], цитований у творі артикул Нікео-Константинопольського символу:
«Вірую в єдину, Святу, Католицьку, Апостольську Церкву» [2: 2] виявляли читачеві
суперечність поданої концепції видимої церкви. Іван Дубович у відповіді протестантам
зауважив необхідність розрізняти як видиму (земну), так і невидиму (небесну) складові
церкви, що є одним цілим. Богослов навів приклади, побудовані на застосуванні антитези, які вмотивовували його твердження: «Odpowiadam: Co wiarą dośiągamy, niewidome
iest, z tey częśći, z ktorey wierze podległo: iednak z drugiey, z ktorey wierze nie podległo,
widome iest. Tego wiele może bydż przykładow: Apostołowie widżieli w Chrystusie człowieczeństwo, wierzyli Bostwo. We Chrzćie widżimy powierzchowną wodę, y obmyćie: wierzymy
wnętrzną śiłę odrodzenia, y grzechow obmyćie. Także w Bibliey widżimy papir, pismo, księgi
same, a wierzymy co się w niey zamyka, Słowo Boże bydż» [2: 3].
Іван Дубович схарактеризував у творі святість церкви, яку він уважав диференційною
ознакою християнства серед інших релігій. Богослов відштовхувався у розкритті семантики слова «святий» від послання апостола Павла до коринтян [2: 4; 7: 1299]. Автор
підкреслював важливість таїнства хрещення, відкинення гріховних учинків для прилучення людини до святої церкви, за межами якої не можна досягнути спасіння. Він
переконував читача в тому, що церковне вчення, постанови, обряди спрямовують вірних
до праведності, не містять помилок: «iż wyznanie iey iest święte, ani żadney fałszywey
nauki w wierze nie ma y w obyczaiach nic niesłusznego: przetoż Psalmista mowi: Zakon Pański niepokalany, świadectwo Pańskie wierne, przykazanie Pańskie iasne» [2: 4]. Натомість,
твердив Іван Дубович, язичники, філософи, євреї, турки, єретики помилялися [2: 4].
Покликаючись на твори Феодорита Кирського, богослов розповів читачеві про «бридке
багатобожжя» [2: 4] язичників, суперечності уявлень давніх філософів. На думку автора, порівняння християнства із язичницькими культурами обґрунтовувало вчення Ісуса
Христа як одкровення Бога і розкривало нечистоти поган. Зокрема, писав Іван Дубович,
законодавцем Спарти Лікургом було утверджено перелюбство, в Персії набув поширення інцест між батьками і дітьми, кровозмішення між братами і сестрами, що засуджувало
християнство. Автор подав читачеві відомості із книги Євсевія Кесарійського про звичай середньоазіатського племені масагетів поїдати старців і померлих, традицію західнокавказького племені тибаренів насильно умертвляти людей похилого віку, зіштовхуючи
їх з високих веж, устав арало-каспійського племені гірканів викидати звірам, собакам
тіла померлих, давній обряд поховання скіфів, татар, литовців, елементом якого було
спалення наложниць небіжчиків [2: 4]. Наведений Іваном Дубовичем опис язичницьких
звичаїв Євсевія Кесарійського вказував читачеві на звільнення народів християнством
від традицій, які оскверняли людину, руйнували у ній образ Божий [6: 51].
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Іван Дубович обґрунтував істинність християнського вчення завдяки порівнянню
теології Нового Завіту із ісламом, юдаїзмом. Полеміст констатував, що Коран на відміну
від Біблії не розповідає про духовні питання, Боже милосердя. Він критикував іслам
за міркування, що юдеї, християни, турки досягають спасіння виконанням закону. Іван
Дубович, покликаючись на відомості про іслам, наведені у книгах Боніфація Симонети,
називав розповіді Магомета про сп᾽яніння ангелів Аратиса (Aratys) і Маратеса (Marates)
від вина, домагання ними вродливої жінки, через що Бог поставив її на тверді небесній
«ранковою Зорею» і ув᾽язнив ангелів у земній безодні залізними ланцюгами до Судного дня, плітками, нісенітницями [2: 5]. На думку автора, твердження Магомета, що
праведники в Раю будуть нагороджені гуріями, чистими дружинами, багатством хліба
і пиття, тілесними розкошами, заперечують божественне походження його проповідей,
зібраних у Корані, виявляють проникнення світоглядних уявлень язичників у ісламське
богослів᾽я: «Wszytko zgoła błogosławieństwo wieku przyszłego w pićiu, iędzeniu, mnostwie
żon, roskoszach ćielesnych ić. vkazuie. Ani słychać we wszytkim Alkoranie o Duchownych
sprawach widzenia, y miłośći Bożey. W rozdźiale 43 powiada, że się Bog y Anyołowie modła
za Mahometem. Podobne brzydkośći v Bonifacyusa Symonety obaczysz» [2: 5].
Іван Дубович висловив міркування, що неприйняття юдеями Ісуса Христа месією зумовило викривлення їхнього віровчення. Прикладом цьому автору слугували помилкові
коментарі талмудистів фрагментів книг Старого Завіту. Так, писав полеміст, кодекс
релігійних правил євреїв ‒ «Талмуд» містив тлумачення рабина Соломона на 23 вірш 2
розділу книги Буття: «І сказав чоловік: ось, це кістка від кісток моїх і плоть від плоті
моєї; вона буде зватися жінкою, бо взята від чоловіка [свого]» [2: 5; 7: 7], яке «шляхетні
вуха не витримують» [2: 5]. Богослов зауважив читачеві теологічні неточності цього ж
талмудиста у поясненні заповіді приносити євреям жертву цілопалення, яку знаходимо
у 28 розділі книги Буття [2: 5; 7: 170]. Полеміст називав «байкою» тлумачення рабина
Соломона фрагменту книги «Повторення Закону»: «Бо запитай у часів минулих, що були
раніше тебе, з того дня, в яких створив Бог людину на землі, і від краю неба до краю
неба: чи бувало що-небудь таке, як ця велика справа, або чи чули щось подібне до цього?» [2: 5], який, твердив талмудист, розповідав про створення Адама таким високим,
що головою доторкався неба [2: 5-6]. Іван Дубович порівнював із небилицями пояснення
талмудистів, що западинка під носом людини утворилася через те, що під час входження
душі в тіло ангел берлом вдаряв дитину в утробі матері під ніс для того, щоб душа забула все, що бачила перед тим; відкидав твердження, що душа людини, яка не прожила
сімдесят років на землі переходить до інших тіл для того, щоб сповнити цей відтинок
часу; не погоджувався із міркуванням рабинів, що «забруднена душа важкими гріхами
після смерті повинна увійти до бестії, свині для спокутування, після чого повертається
знову до людського тіла» [2: 6].
Розкриття Іваном Дубовичем єресі гностиків, карпократів, монтаністів доводило
збереження правдивого християнства у «святій Божій церкві» [8: 182]. Покликаючись
на працю Епіфанія Кипрського «Панаріон», у якій вміщено розділ «Про гностиків, шоста чи двадцять шоста єресь» [8: 151-178], полеміст розповів про вбивство немовлят
гностиками, осквернення ними тіл блудом [2: 6]. Карпократи, писав автор, які першими застосували зображення Ісуса Христа у своїх богослужіннях, викривили зміст Святого Письма для обґрунтування нечестивого способу життя, «скверних діл» [8: 183]:
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«Karpokracyanow nauka była o wykonaniu wszystkich złośći każdemu, y ktoryby tego nie
vczynił, wroćić się do ćiała dusza iego ma, aż wypełni miarę wszelkich niezbożnośći: y tak ono
mieysce Mattheusza Ewangelisty: «Nie wynidziesz stamtąd aż oddasz ostatni pieniążek», tłumaczyli» [2: 6]. Іван Дубович, цитуючи праці Августина Блаженного, Феодорита Кирського із історії християнства, навів читачам приклад монтаністів, які через неправильне
розуміння віри, заперечення розуму стали ригористами, жорсткими аскетами, наставляли своїх послідовників у будь-який спосіб здобути мученицький вінець: «Montaniste aby
męczennikami zostali, z gor się żrzucali w wodę, w ogięń» [2: 6].
Іван Дубович уважав істотною властивістю церкви «кафолічність». У поясненні
просторової і часової всеохопність церкви, істинності християнства полеміст спирався на Святе Письмо, міркування святих отців, як от: порівняння Августина Блаженого церкви із ковчегом Ноя, висловлювання єпископа Барселонського Пакіана про своє
віровизнання: «Christianus mihi nomen est, catholicos vero cognomen» [2: 7]. Цитування
полемістом віршу Євангелія від Марка: «І сказав їм: «ідіть по всьому світу і проповідуйте
Євангеліє всьому творінню» [2: 7; 7: 1145] обґрунтовувало просторову універсальність
церкви, наведення фрагменту книги пророка Даниїла: «І в дні тих царств Бог небесний
воздвигне царство, яке повіки не зруйнується, і царство це не буде передано іншому
народові; воно скрушить і зруйнує всі царства, а саме буде стояти вічно» [2: 7; 7: 907]
‒ розгортання церкви у часі, до кінця земного віку. Іван Дубович деталізував значення
просторово-часової поширеності церкви завдяки розкриттю її розбіжностей із синагогою. Богослов твердив, що юдейські молитовні зібрання на відміну від християнських
церков обмежувалися територією Палестини, час їхнього служіння тривав до приходу Месії, спасіння досягалося іншими народами за межами синагоги. Натомість, пристосувавши пророцтво Ісаї про відновлення величі і слави Єрусалиму [2: 7; 7: 778] до
зображення просторово-часової характеристики церкви, автор констатував завдання
християн звіщати Євангелія цілому світу до Другого Пришестя і настання Судного дня,
підкреслював неможливість спасіння за межами Тіла Христового: «A ta iest rożnica między Synagogą Zydowską a Kośćiołem Chrystusowym, iż ona tylko w granicach Palestyny
zamykała się y trwała tylo do czasu przysćia Chrystusowego, y oprocz iey zbawieni byli ludźie
Niniwitowie, na przykłas y drudzy. Ten zaś powszechnie do skonczenia świata trwaiący, y
okrom ktorego zbawienia nie masz» [2: 7].
У творі знаходимо пояснення Івана Дубовича визначення церкви «апостольською»,
«нареченою Господа», «домом», «стовпом правди» [2: 7-8]. Твердження автора докладно
покликаються на фрагменти книг Старого і Нового завітів, твори Августина Блаженного,
які розкривають його розуміння значення цих слів. Богослов міркував, що називання
церкви «апостольською» передає значення невідступності її наставників від вчення перших християнських громад, збереження наступництва єпископів: «Apostolski ieszcze rzeczony: iż od nich początek y pomnożenie wźiął po okrągu świata. Za ich idźie nauką: Choćby
Anyoł z nieba przepowiadał nam mimo to co oni nam przepowiedali, niech będzie przeklęctwem» [2: 7; 7: 1321]. Тлумачення пророцтв Старого Завіту в контексті «домобудівництва
церкви», наведення порівняння Августина Блаженного створення Єви з ребра Адама із
заснуванням церкви на Голгофському хресті слугували Івану Дубовичу обґрунтуванню
читачеві змісту образу «наречена Христа» [2: 8]. Полеміст, метафорично зображаючи
церкву «стовпом правди», окреслив ознаки істинного християнства. На думку Івана
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Дубовича, посутніми характеристиками приналежності християн до «Тіла Христового»
були: визнання Символу віри, участь у церковних таїнствах, прийняття верховенства
римських пап [2: 8]. З-поміж цих прикмет правдивої церкви автор докладно зосередився
на розкритті повноти влади єпископів Риму, яких він називав «найвищими архієреями»
[2: 9]. Він умотивував читачеві авторитет Римської кафедри наведенням метафор, застосованих Ісусом Христом для розкриття єдності людини з Богом у прощальній розмові
зі своїми учнями, порівнянням управління мозком людини окремими частинами тіла
із організацією діяльності церкви. Проведення паралелей між духом, що животворить
тіло людини і вірою, яка поєднує християн, слугувало Івану Дубовичу узагальненню
способів урядування церквою [2: 9].
Другий розділ першої книги «Iesli iest Cerkiew sędzią wszytkich controwersiy?» [2:1014] містить обґрунтування вселенських соборів як найвищої законодавчої влади в
християнстві. Іван Дубович висловив читачеві думку, що церква не помиляється, через
що зібрання церковної ієрархії на чолі з Папою Римським є суддею всіх теологічних
суперечок, дає оцінку тлумаченням важкозрозумілих місць Святого Письма [2: 10]. Богослов навів низку доказів, які аргументували вчительство церкви у питаннях віри. На
його думку, таке становище церкви було обумовлено тим, що Святе Письмо, на авторитет якого покликалися реформатори у полеміці із католиками, не слугувало вирішенню
проблеми різночитання біблійних текстів. Іван Дубович, як і західні теологи тієї доби,
міркував, що «Біблія не пояснює сама себе», через що об᾽єктивний зміст нез᾽ясованих її
фрагментів розкривали отці церкви, зібрання єпископів на вселенських соборах. Таким
чином, підсумував автор, церква була суддею у богословських суперечках християн [2:
10]. Полеміст обґрунтував розуміння церкви як судді прикладами юдеїв, які, читаючи
П᾽ятикнижжя Мойсеєве, не пізнали Бога, ранніми єретичними вченнями у християнстві.
В основі викладу Івана Дубовича змісту єресі савеліан, аріан, македоніан (духоборців),
маніхейців, пелагіан покладено протиставлення теологічних доктрин вселенських
соборів відмінним переконанням відступників, парафраз на фрагмент «Другого послання до коринтян»: «Він дав нам здібність бути служителями Нового Завіту, не букви, але
духу, тому що буква вбиває, а дух животворить» [7: 1313]. Схарактеризувавши помилкове вчення єпископа Птолемаїди Савелія про виявлення єдиного Бога в трьох іпостасях,
відкинувши критику Арія догмату Першого Вселенського собору про те, що Бог-Син
єдиносущний Богові-отцеві, заперечення єпископа Македонія божественності Святого
Духа, дуалістичне уявлення Мані про людську природу, богословську теорію Пелагія, за
якою первородний гріх не спотворив волю людини [10: 269], Іван Дубович підкреслював
читачеві причину виникнення єресі у неправильному розумінні Святого Письма: «Iako
litera sama zabiia, tak wyrozumienie iey częstokroć ćiemne y zatrudnione, zkąd wiele sporow
od czasow Apostolskich y dotąd wyrastało o własnym rozumieniu ś.pisma: nie może tedy samo
one bydź sędżią» [2: 11].
Іван Дубович обґрунтував поняття церкви як судді у богословських суперечках
прикладами зі Старого і Нового Завітів. Так, писав полеміст, Ізраїль, виведений Богом
чудесами і знаменнями з єгипетського рабства, був духовним утворенням, справи якого розбирав суддя Мойсей [2: 12; 77]. Автор міркував, що ця модель навчання народу
Божим уставам слугує взірцем новозавітній церкві вирішення спірних питань теології,
розуміння змісту Святого Письма: «Swiadectwo z Testamentu starego: gdźie czytamy, gdy
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lud Boży począł się sporządzać na kształt nieiakiey Rzeczypospolitey duchowney: śiedźiał
Moyzesz iako kśiążę y głowa onego Kośćioła, a na wszytkie wątpliwośći około Zakonu Bożego
wszczęte odpowiadał, ani ludźi odsyłał do ducha iakiego obiawiaiącego» [2: 12]. Іван Дубович
покликався у доведенні вчительства церкви на фрагменти Євангелій від Матвія [7: 1103]
і Луки [7: 1182], тлумачення Августина Блаженного, Ієроніма Стридонського, Тертуліана
Єрусалимського собору, відомості про який знаходимо у книзі «Дії святих апостолів»
[7: 1239-1240]. Навівши цитати із книг Євангелій, які утверджували підпорядкування
християн церкві, полеміст вмістив розповідь про послання церквою Антіохії апостолів
Павла і Варнави до Єрусалиму для вирішення полеміки з юдеями, які наполягали на
обрізанні християн. Послуговуючись коментарем Августина Блаженного текстів Нового
Завіту, Іван Дубович підкреслював читачеві деталь обговорення апостолів Павла і Варнави юдео-християнської суперечки щодо обрізання на Єрусалимському соборі, а не знаходження ними відповідей у книгах Старого завіту. На думку автора, подорож «апостола
народів» до Єрусалиму є прикладом для християн розглядати теологічні суперечки на
зібраннях учителів церкви [2: 13].
Іван Дубович застосував у творі матеріали з історії церкви перших століть, які аргументували авторитет вселенських соборів, римських пап в оцінці богословських суперечок, інтерпретації Біблії. Покликаючись на праці Євсевія Кесарійського, Епіфанія
Кіпрського, Августина Блаженного, Тертуліана, автор розповів читачеві про суперечку
Папи Римського Віктора I із «чотирнадцятниками» (quartadecimani) щодо дня святкування Пасхи християнами. Папа Віктор I, писав полеміст, постановив на соборі в Римі
(196 р.) відзначати Пасху в неділю незалежно від звершення євреями свята опрісноків
14 нісана, як дотримувалися церкви Малої Азії. Важливим доказом викриття і засудження єресі римськими папами слугував Івану Дубовичу невеликий історичний екскурс
новатіанського руху в III ст., виникнення якого пов᾽язано із внутрішньоцерковною боротьбою за владу, було відповіддю ієрархів на змішування церкви зі світом, проникнення до християнських общин нечестивих можновладців. Полеміст розкрив читачеві зміст
єресі римського священика Новатіана, який навчав повторно хрестити відлучених від
церкви християн за вчиненні смертні гріхи, зречення віри [10: 250-251]. Іван Дубович
навів читачеві приклад Папи Римського Корнелія I, який на соборі єпископів засудив
вчення Новатіана як єресь і постановив причащати віровідступників після покаяння і виконання епітимії. Схарактеризувавши ці суперечки в Західній церкві, полеміст
підсумував, що римські папи, собори єпископів вірно тлумачать Святе Письмо, а тому
церква виступає суддею теологічних суперечок [2: 14].
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«HIERARCHIA ABO O ZWIERZCHNOŚCI W CERKWI BOŻEJ»
В статье исследуется учение о христианстве украинского богослова, полемиста
XVII века Ивана Дубовича. Анализируется содержание концепции униатского автора
«домостроительства церкви». Раскрываются мировоззренческие ориентиры Ивана Дубовича, источники обоснования мысли, художественные приемы коммуникации.
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ECCLESIOLOGICAL THOUGHT OF IVAN DUBOVICH IN THE BOOK
«HIERARCHIA ABO O ZWIERZCHNOŚCI W CERKWI BOŻEJ»
The article deals with the teaching of the Christianity by the Ukrainian theologian, polemicist Ivan Dubovich. It reveals the author’s idea of “the Household of God», analyzes his
worldview, historical sources, used in the work, means of persuasion.
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КРИТИКА ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА В ТВОРЧЕСТВЕ РУХИ БАГДАДИ
В Багдадской литературной среде азербайджанские поэты всегда отличались своим талантом, созданием образцов высокого мастерства и постоянно находились в центре внимания. Это успешно продолжалось и в ХVI веке в лице видного поэта Рухи Багдади. Богатое наследие представителей одного поколения говорит о большом влиянии
азербайджанской литературы и последовательности литературных традиций.
Ключевые слова: Рухи, Багдад, тезкире, Османская, панегирик, Шуара, Дамаск, Нитеким.
Город Багдад, признанный культурным центром всего Востока, был также одним
из экономических и политических центров XVI века. В культурной жизни и литературной среде Багдада того периода наблюдалось великое оживление. В целом, в упомянутый период в Багдаде жили и творили ведущие фигуры литературно – художественного
процесса. При исследовании истории тюркских мемуаров («тезкире») выясняется, что
первые мемуары на азербайджанском языке под названием «Гюльшани – шуара» были
составлены азербайджанцем Ахди Багдади, проживающим в Багдаде. Тюркмeнское население Ирака исторически были составной частью азербайджанского народа. Выдающийся турецкий ученый М.Ф. Кепрюлю «с точки зрения происхождения, языка, обычаев
и традиций, литературы включал тюркоязычное население Ирака в азербайджанский
культурный регион» (1; 6).
Признанными в Багдаде в XVI веке после Физули были такие мастера слова, как
Ахди Багдади, Шамси Багдади (отец Ахди), Хусни Багдади, Ринди Багдади (сын Хусни Багдади, племянник Ахди Багдади), Зохди (сын Ринди Багдади, внук Хусни Багдади,
правнук Шамси Багдади и наконец, внук дяди Ахди Багдади) и Муради Багдади (младший брат Ахди Багдади), внесшие свой достойный вклад в сокровищницу азербайджанской литературы. Рухи Багдади был выходцем именно из этой литературной среды. Политические, общественные, культурно-литературные события, очевидцем и участником
которых был и Рухи Багдади, несомненно, сыграли существенную роль в формировании
его мировоззрения, художественно-философских взглядов. Родился он в Багдаде, в семье
военного, и ушел из жизни в 1606 году (993 год по летоисчислению хиджри). Турецкий
исследователь Нихат Озтопрак сообщает о дате рождения Рухи Багдади следующее: «Он
родился после захвата Багдада османами (ноябрь 1534 года). Это ребенок одной тюркской семьи, переехавшей жить в город сразу после завоевания. Его имя Осман, родовое
имя Рухи. Прославился как Рухи Багдади (Рухи из Багдада), так как родился и вырос в
Багдаде» (2; 101).
В среде тюркских народов произведения Рухи впервые были изданы в Стамбуле,
в 1852 году (Гюльдестеи – Шуара) и 1879 году («Куллияти Ашари Рухи Багдади»). В
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начале прошлого века произведения Рухи Багдади наконец, появились на родине, в Азербайджане. Однако, их исследованием занялись только с середины XX века.
Известное произведение Рухи «Теркиб-бенд» из 17 куплетов «… было издана несколько раз, отдельно от Дивана. В различных библиотеках мира имеются экземпляры
рукописей и печатный экземпляр Дивана Рухи» (3; 73).
Последние годы жизни Рухи Багдади провел в Стамбуле, Дамаске и отдельных местах Турции и умер в 1606 году в Дамаске. В понимании Рухи «Стихи должны дарить
мертвым душу, жизнь. Метафора не предназначена, чтобы дать жизнь, реанимировать
мертвых, которые потеряли свою жизнеспособность, она предназначена для усыпления
застывших и уже умерших душ. Оживление поэтом мертвых душ осуществляется смыслом, звуком и гармонией» (4; 262).
Критический подход к своей эпохе, выражение отношения к ней в своем творчестве
является одним из особенностей Рухи. «В своих стихах он придает значение социальной
жизни и критике. В отдельности Рухи и Али – личности, выдвигающие хуруфизм на
первый план и сохраняющие веру в него» (5; 30).
Он сожалеет о том, что люди не осознают его ценности. Он думает, если «появится
некто, доверяющий поэзии», оценит по достоинству написанные им стихи, он одарит
поэта дарами и его вкус будет удовлетворен. А на самом деле все обстоит иначе. В этом
несправедливом мире не воздается ни законному владельцу, ни поэзии:
Ələmlə keçməsə evkatumuz zevk istək ey Ruhi,
Ana bir bəzli ihsan itsə şeirə etibar olsa.
***
Əcəb zəmanədəyüz kim olamaz olmışdur,
Nə əhli haqqa riayət nə şairə rəğbət. (6; 268).
«В своем известном произведении «Теркиб-бенд» Рухи обрушивается критикой на
выбранных им из различных сословий героев и отображает действительное решение
проблемы» (7; 28). Поэт получает огромное удовольствие от восхваления понимающих
толк в поэзии великодушных людей:
Muttasıl sahib-kərəm məddahı olsaq vəchi var,
Fahrumuz kamilləri mədh eyləməkdür şairüz.
İltifatı gayrılar gibi degül nazm əhlinə
Lütfi daimdür biz ol sahib-sühandan şakirüz.
Если восхваляемый не знает толк в поэзии, то поэту не имеет смысла сочинять панегирик, хвалебные оды:
Bilinməməklə diyarı sühanda rütbə-i nazəm
Tariki mədhdə söz söyləməm keçər necə sal.
Sühan-şünaslığı olmayınca məmduhum,
Muhaldür bilinə qədri nəqş-bəndi hayal.
В касиде, посвященной казначею Фейзи Эфенди, поэт жалуется на жизнь и заявляет,
что если найдется какой-нибудь покровитель, он стал бы писать лучшие стихи и ни в
коем случае не преследует цели льстить (джерр) кому-то:
Benzemez qeyrilər eşarına Ruhi şeiri,
Bir degül çünki hazef-pare ile silki le`al.
Hasmda zehri helahildür əğərçi şeirim
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Hak-şinas olan ehibbaya vəli abı zülal
Qərəzim eylə degüldür ki sənin mədhində,
Baisi cerr ola bu eyledigüm fikrü hayal. (6; 269).
Временами Рухи чувствовал себя очень одиноким человеком. Как было указано
выше, в оде (касиде), посвященном кадию Дамаска Азимзаде Халати поэт говорит: «Я
так одинок, что без твоей милости город Дамаск стал бы для меня тюрьмой». В другой
оде, посвященной Мехмеду III он рассказывает, что дни его в Багдаде проходят в бедности и лишениях, спина согнулась под тяжестью бремени судьбы:
Cəfa degülmi bu kim burcı evliyada bənüm,
Günüm geçə ələmü fakru faka ilə müdam.
Cənabı devlətünə irməğə məcalüm yok,
Mahallidür əğər eylərsə himmetün inam.
Из-за неудачной судьбы Рухи не обращал внимания на других поэтов, норовивших
соревноваться с ним:
Ey sühandan dəm urup Ruhiylə bahsı nazmidən,
Baht dəm-saz olsa da görsən sühandanlıq nədür.
Он говорил, что со времен, когда невежественные мужи стали вмешиваться в поэзию, начал стыдиться называть себя поэтом:
Şirə qarışdı cühəla Ruhiya,
Ar idər oldıq diməğə şairüz.
В оде, посвященной Харими Чавушу поэт приходит к заключению, что воистину
достойные люди живут в бедности, а ничтожные люди занимают в обществе незаслуженные места. Все в мире перевернулось:
Biri hasil olur degüldür əgərçi
Dunumda vardur həzaran mətalib
Diriğa fakirə fakir oldığından
Degül kimsə ilə müyəssər məkarib
***
Dünya virə cahillərə əl, kamil olanlar
Ayakda kalup olmayalar habbəyə kadir
***
Çün cəhldədür zevk, kəmali nidəlüm biz
Kal əhli safa eyləsə hali nidəlüm biz.
«В классической литературе красота слова с художественной точки зрения, его воздействие на слушателя обеспечиваются скрытыми и закулисными тонкостями. Такой
способ выражения отражается более всего в творчестве литераторов, увлекающихся религиозной мудростью («ирфаном»)» (8; 427).
Временами Рухи Багдади испытывал большие лишения, жил в бедности. Нередко,
ожидая награды, он терял даже то, что было в руках - отдалялся от работы, терпел унижения и оскорбления. В посвященном наместнику Багдада Гасан паше оде поэт выражает
свои заботы следующим образом:
Gəl olma rızkuma man`i bu zulmi görmə rəva,
Sənün gibi gələ heyhat bir kərəm əhli.
Sən itməsən bəni gər bəhrə-mənd vay bana,
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Bən ol şikəstə-diləm ki dəm-i sabahu rəbah.
Dəvam-ı delətünlə eylərin dua vü səna,
Kapuna yüz sürü gəldi mədəd umup Ruhi,
Bəni bu mihnətü dərdü bəladan eylə rəha. (6; 272).
В оде, посвященной Джигалазаде Синан Паша Рухи Багдади упрекает и себя в том,
что идет на поводу у своих желаний и страстей:
Həva-yi nəfs ilə dildə yer itmədin hannas
Halas idə o həvadan bizi İlahü`n-nas
Gönül nə fikrdəsin nicə bir bu şeydalıq
Azab-ı kabrdən irməzmi cana havfı hiras
Namazdan səni duridə nicə bir sevda
Niyazdan səni mən` idə nicə bir vəsvas.
В данном куплете мы видим отвернувшиеся от истинной веры народные массы. Поэт
повествует о случившемся с ним в виде рассказа:
Vardum səhəri ta`at içün məscidə nagah
Gördüm oturur halka urup bir nicə gümrah
Girmiş kəmər-i vahdətə almış ələ təsbih
Hər birinün vird-i zəbanı çilü pencah
Didüm nə sayarsuz nə alursuz nə satarsuz
Asla dilünüzdə nə Nəbi var nə hod Allah.
Didi biri kim şəhrimüzün hakim-i vakti
Hayr itmək içün halka gəlür məscidə hər mah
İhsanı ya pəncah ya çildür fukaraya
Sabr eylə ki dəmdür gələ ol mir-i fələk-cah
Gəldüklərini məscidə bildüm nə içündür.
Если народ отвернулся от истинной веры, все люди неизбежно попадут под воздействие этого влияния. В такой обстановке группа жадных, ненасытных, алчных людей
просит подаяние у богатых и надменных людей, добивается их милости. Рухи не остерегался критики таких людей, хотя в XVI веке это было нелегко и чревато опасностями.
Рухи не скрывает своего недовольства и тревоги от действий людей, бросивших под ноги
свое человеческое достоинство, заискивающих перед недостойными людьми:
Vay ər olasun hırkada namun ola dərviş
Mülhid diyü yandırmağa eylər səni ikdam
Yazık sana kim eyləyəsün hırs u tama`dan
Bir habbə içün kündüni aləmlərə bəd-nam
Yok səndə kana`at gözü aç oldığı oldur
Rızkun irişür yohsa əğər subh əğər şam
Ət lokması lazım mı toyurmaz mı seni nan
Zəhr olsun o lokma k`ola pəsmandə-i dunan
Рухи заявляет, что фальшивые наставники уходят от исследования и занимают пути
подражания. Они считают себя наследниками и твердят, что им известны все истины. На
самом деле, все это ложь. Последние слова Рухи Багдади вызывают особый интерес. Он
подвергает критике фальшивых дервишей и верит только необходимости придерживаться «святого пира» (святого места) для достижения воскресения после смерти.
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Taklid ilə səccadə-nişin olmış oturmış
Tahkikdə amma har-ı biksüstə-inandur.
Dirmiş bana kəşf oldı həp əsrarı hakikat
Vallahi yalandur sözi billahi yalandur.
Kəndindən ırağın düşüp ardına yorulma
Ki ol bi-habərin gitdüği yol zannu gümandur.
Суфий тоже написал книгу путем подражания и стал ученым. Рухи восстает против
этого и говорит: «Стыд и срам мне, если не подниму голос восстания против этого до
небес!», но не может усмирить свой гнев и говорит в своих стихах:
Aləmdə ki kamil çəkə gam zevk ilə cahil,
Yerdən göyə dək yuf bana gər deməz isəm yuf.
Çün Hak diyəni eylədilər zulm ilə bər-dar,
Batıl sözə agaz idəlüm biz dahi naçar.
***
Arif ki ola müdbirü nadan ola makbul
İkbalinə yuf aləmin idbarına həm yuf.
Çarhı fələğün sa`dına vü nahsına lanət
Kevkəblərinün sabit ü səyyarına həm yuf.
Çün ola haram əhl-i Hakka dünya vü ukba
Cəhd eylə nə ukba ola hatırda nə dünya.
Купцы, торговцы предпочитают земные богатства, золото и серебро и даже не задумываются о смерти. Рухи Багдади взывает к ним: «Эй купец, проливай свои слезы над
тем, что ты явился в этот бренный мир из небытия. Достаточно того, что узнаешь свою
выгоду в этом. Ты не склонен покинуть этот подлый мир. Скажи, ради Бога, ты доволен
своим местом? Ты соорудил себе щит из золота и серебра; думаешь, смерть не пройдет
насквозь твой щит? Не будь глупцом, хорошенько присмотрись к жизни. Эй купец, если
ты умен, то влюбленная душа не променяет это безумие на тысячи умов».
Giryən kopar ey hacə məgər kim cigəründən
Kim çıkdı cigər-parələri çeşm-i təründən
***
Bu mülk-i fənaya ki adəm diyarından səfər etdün
Sudun nədür ancaq anı bilsən səfəründən
Yok çıkmağa gönlün dər-i dünya-yı dənidən
Billah di hoşnud mısın yohsa yeründən.
В городах Дамаске, Алеппо и Багдаде, где жил Рухи Багдади, среди богачей и бедняков существовала огромная пропасть. Кто-то влачил жалкое, бедное существование, а
беки, паша и знать вместо сострадания к людям, угнетали их, подвергали мукам и страданиям. Кто-то вынужден бфл работать, чтобы содержать мир, а кто-то с большим аппетитом «съедал этот мир». Нет толку, скрываешь ты свои нужды, или заявляешь о них во
всеуслышание, никто из беков и челяди не помогут тебе. Глупо ждать помощи от знати,
искать милосердия у бека или паши. Они постоянно смотрят в двери, а под рукою наготове держат дубину. На входе стоят стражники; говорят, вошедший в их кухню голодным
схлопочет удар дубиной. Рухи Багдади родился и жил в такое время, когда не осталось
и следа от великодушия ни у людей, ни у ангелов. Поэт говорил: «У собаки больше
195

верности и преданности, чем у человека». Тогда как невежественные люди, благодаря
своему коварству, восседают над «небесами», а достойным мужьям нет места под «небесным сводом». Если не появится муж, который поддержит угнетенных и страдающих
людей в их беде, катастрофа неминуема:
Dünya tələbiylə kimisi halkun məkdə,
Kimi oturup zevk ilə dünyayı yeməkdə.
***
Bir devrdə gəldük bu fəna aləmə biz kim
Asarı kərəm yok nə bəşərdə nə mələkdə.
Ağyar vəfadan dəm urur yar cəfadan,
Adəmdə vəfa olmaya vü ola köpəkdə.
В своих отдельных стихах Рухи Багдади подвергает острой критике разные типы людей. Он привлекает внимание к огромной пропасти между богатыми и бедными, управляющими государством и народом. Кто-то одет в многослойные дорогие одежды, а ктото не может найти одежду, чтобы прикрыть наготу. Но, и богатые, и бедные предстанут
перед Творцом в единой одежде:
Halkun kimisi gül kimi qat-qat libasda
Əyninə kimi giyməyə bulmaz pəlas da
Ərbabı fakru faka-i əhl-i gına ki var
Dərgah-i Haqda hər biri bir iltimasda
У богатых не осталось чувства жалости, сострадания, а у дервишей сил и настроения. Большинство праведников лживы, у них нет и крупицы истины. Нет людей, ценящих любовь. Это мир, где ценят только богатство, а ум никому не нужен:
Həp mukallidə gördük ərbabı salahın aləmün
Ol mukallidlərdə asarı həqiqət bulmaduk
Hankaha olmadı meyxanədən varmaq nəsib
Hamdülillah aldanıb zühhada hiffət bulmaduk
Öldük axır halümüz məlumi dilar olmadı
Dərdi dil şərhinə bir əhli məhəbbət bulmaduk.
***
Mala oldı rəğbət ey Ruhi əcəb aləmdəyüz
Hər kimə arz-ı kəmal etdüksə rəğbət bulmaduk.
Могущество и благосостояние эпохи османских султанов осталось позади. В своем
произведении под названием «Əksilmədə» поэт рассказывает о когда-то существовавших, но уже исчезающих ценностях:
Ey diriğa əksəri xalqun cəfa üstündədir,
Bu vəfasız dəhrdən əhli vəfa əksilmədə.
Kisvəti əhli fənaya turmayub girmədə xalq,
Arifi billah olan əhli fəna əksilmədə.
***
Hali dildən ba-xəbər kamil bulınmaz dəymədə,
Cahil artub mərdi dana mücməla əksilmədə.
Dərdümüz şərh etməyə bir yarı sadiq bulmazuz,
Hayf kim getdikcə yaranı səfa əksilmədə.
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В вышеупомянутых стихах Рухи Багдади затрагивает проблему растущей пропасти,
нарушения равновесия и спокойствия между различными слоями народа - управленцами, духовенством, купцами и простым народом. Несмотря на то, что его критические
заметки выглядят довольно жесткими, следует отметить, они вполне соответствуют известному произведению Физули «Шикайетнаме», где поэт выражает свое недовольство
словами: «я сказал «мир вам», а они не ответили, ибо это не взятка». «Следует отметить,
что описание негативных явлений в творчестве этого мастера слова порою выглядит как
абстрактная жалоба и критика, а иногда поднимается до уровня философских обобщений и становится утверждением положительного идеала» (9; 153).
В этот период на юго-востоке империи начались волнения среди населения. Поэтому турецкие исследователи называют Рухи Багдади «юго-восточным критиком XVI
столетия». Однако, это вовсе не означает, что его критические заметки ограничивались
только юго-востоком османской империи. Факт осуждения Яхья беком главного визиря
Сулеймана Гануни Рустам Паша также является показателем существования ряда проблем внутри османской империи в XVI веке:
Tama-ı aynını açdı yeddi iqlimi yedi.
***
Rüşvət altununı cəm etmək idi işi həman.
***
Qanı ol mala tapan məzhəbi Qaruna uyan.
***
Yalınuz rüşvəti babındaki kəsrət nə idi.
Поэт XVII века Нитеким говорит, восхваляя одного кадия, следующее:
Hökm edərdi bi-qərəz almazdı hərgiz rüşvəti
***
Almaz idi rüşvəti verməzdi anı gayra həm.
Это еще раз подтверждает, что распад Османской империи начался уже в XVI столетии и этот процесс ускорился в XVII веке. Вышеуказанные факты еще раз показывают,
что Рухи Багдади был одним из видных поэтов XVI столетия, смело критикующим негативные явления, царящие в обществе той эпохи.
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КРИТИКА СУСПІЛЬНОГО ЖИТТЯ У ТВОРЧОСТІ РУХІ БАГДАДІ
У літературному середовищі Багдада азербайджанські поети завжди вирізнялися
своїм талантом і створенням зразків високої майстерності, відтак – постійно перебували у центрі уваги. Ця тенденція яскраво простежується у творчості визначного
поета ХVI ст. – Рухі Багдаді. Багата спадщина представників цього покоління свідчить
про силу і значний вплив на літературний процес прийдешніх поколінь і традиції азербайджанської літератури.
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THE CRITICISM OF THE LIFE OF THE SOCIETY IN THE CREATIVE WORKS
BY RUSHI BAGHDADI
Azerbaijani poets have always been at the centre of attention in literary environment of
Baghdad by their talent and creation of high level works of art. This tendency is clearly visible
in the works by the outstanding poet of the XVI th –
Ruhi Baghdadi. The works show the rich literary traditions of Azerbaijan in the Middle
Ages.
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ПРОБЛЕМА НАЦИОНАЛЬНО-ДУХОВНОГО САМОПОЗНАНИЯ
В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Статья посвящена проблеме национально-духовного самопознания в азербайджанской литературе. Выбор темы, постановка проблемы, цели и задачи указывают
на ее новизну и актуальность. Автор в научной статье попытался проанализировать
национально-духовное самопознание и социально-психологические проблемы и добился
поставленной цели. К тому же, автор в статье показал, что национально-духовное
самопознание и социально-психологические проблемы, связанные с ними, обуславливают
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друг друга и потому крайне необходимо изучать их в сфере литературы в сравнительном аспекте.
Ключевые словa: язык, писатель, проза, национально-нравственные ценности, нация.
Как и у каждого народа со своей неповторимой литературой, у азербайджанского
народа есть прошедшее испытание веками монументальное литературное наследие.
Эти ценные памятники отражают величие, характер, доблесть нашего народа, его образ мышления, отношение к другим народам. Великие просветители Н. Гаджеви и Насими, М.Физули, М.Ф. Ахундов, Дж. Мамедкулузаде, А. Агвердиев, Дж. Джаббарлы,
С. Вургун, Р. Рза, С. Рагимов, М. Ибрагимов, И. Эфендиев и другие мастера слова во
все времена в своих произведениях увековечивали национальную духовность, оживляли
образ азербайджанского народа. Векторы развития народа, взгляды в будущее, в первую
очередь, собраны в художественной письменной культуре.
Доктор философии Алияр Оруджев пишет: «Социально-политические, философские
мысли азербайджанских просветителей способствовали национальному пробуждению и
формированию национального самопознания, широкому распространению в начале XX
века среди народа взглядов на независимость, свободу, на самом деле они подготовили
идейную почву для образования Азербайджанской демократической Республики. Оставленное нам духовное наследие имеет огромное значение в развитии национального достоинства, национального самопознания» [2, 7].
В азербайджанской литературе имеются тысячи художественных образов, отражающих национально-духовное самопознание, социально-психологические особенности
нашего народа. Устные и письменные источники литературы играют исключительную
роль в изучении нашей древней истории. «В донесении до нового поколения национально- духовных ценностей, нравственности, обычаев и традиций велика роль памятников
культуры, художественной литературы, национальной философской мысли. Благоприятная атмосфера для сохранения и развития национальной духовности, передача ее из
поколения в поколение создается в условиях национальной государственности. Национальное государство служит не только для сохранения территории, материальных и
национально-духовных ценностей, превращает национальную духовность в образ жизни. И идеология государственности, и национальная идеология формируются на одном
фундаменте – национальной литературно-философской мысли. В зарождении идеологии государственности основное место занимает национальная философская мысль» [2,
31]. Если в постсоветский период в определенном смысле проявлялось равнодушие к
национально-духовному самопознанию и социально-психологическим проблемам в результате политико-идеологического давления «сверху», то творившие в то время поэты
и писатели, мыслители в своих произведениях проделали большую работу в данном направлении. Например, яркое подтверждение этому мы находим в творчестве Али Ильдрымоглу. Низамеддин Мустафа пишет: «По своему содержанию роман Али Ильдрымоглу «Журналист поневоле» хоть и повествует о советском строе, но носит в себе новые
веяния. Совершенные человеческие характеры, противоречия, интересная структура
способствуют повышению ценности книги. Основную идею, содержащуюся в романе
«Журналист поневоле», можно кратко выразить следующим образом: нельзя оглядываться на прошедшие дни, надо стараться, чтобы в обществе было много совершенных
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личностей, людей с высокой нравственностью. Только в этом случае в нем воцарятся
право и справедливость…» [3].
Дальновидные просветители не ограничивались лишь пропагандой и увековечиванием присущих нашему народу социально-духовных ценностей. Они пропагандировали и поощряли заимствования у других народов. И в этой области они реализовывали
активную деятельность. Основоположник азербайджанской печати, видный ученый –
просветитель Гасан бек Зардаби – уделял особое внимание развитию литературно-культурных связей между народами. Он придавал огромное значение вопросу перевода на
азербайджанский язык произведений авторов других народов. Гасан бек Зардаби считал
это основной задачей патриотично настроенных представителей интеллигенции: «Необходимо книги переводить, корректировать, преобразовывать на азербайджанской почве… Надеюсь, что об этом позаботятся наши братья-учителя, сочтут это за труд и, посоветовавшись, возьмутся за работу» [4, 250].
Национально-духовное самопознание занимает особое место в системе общечеловеческих, универсальных ценностей. Его суть и содержание обуславливаются масштабом
реализации, характером и уровнем развития существующего общественного строя. Нынешний период на более высоком этапе выражается новыми качественными изменениями содержания национально-духовного самопознания.
В связи с требованиями советской эпохи в Азербайджане поэтические и прозаические произведения в основном отражали общественно-политическое положение и создавались в традициях марксистско-ленинской идеологии. Видные национальные поэты и
прозаики, пропагандировавшие национально-духовные ценности и самопознание, получали ярлыки националистов, «буржуазных литераторов», подвергались репрессиям. Некоторые патриотично настроенные поэты и писатели попытались постепенно изменить
подобное отношение к национальной литературе. И в советский период формировались
литературные связи, были определенные достижения культурного развития, особенно в
1950-х годах, когда во всех союзных республиках, в том числе и в Азербайджане, ощущалось существенное оживление. Не стоит забывать, что в советскую эпоху расширились литературные связи Азербайджана с другими народами, что привело к расцвету
нашей литературы. Именно в результате этих связей увеличилось число художественных и научно-исследовательских произведений, и отечественная литература стало развиваться более быстрыми темпами. Наша литература и культура развивалась вместе с
литературно-культурными образцами союзных республик, наряду с распространением
идей интернационализма вела серьезную борьбу за пропаганду и развитие национальнодуховного самопознания. В этой сфере наши писатели и поэты имели исключительные
заслуги, национальная литература в масштабах Союза обладала автономным правом.
В настоящее время в азербайджанской литературе одним из основных функций в
сфере пропаганды нравственно-духовного самопознания остается борьба за жизнь и
обоснование желания человека стремиться к хорошей жизни. Эта функция обоснования в психике человека охватывает все процессы, имеющие нравственную и социальную сущность. Кроме того, национально-духовное самопознание создает объективные
основы для формирования психики личности. То есть, литература выявляет у индивидуума жизненный фактор, определяет фундаментальную траекторию движения, создает
возможности для выбора. А это повышает чувство патриотизма, силу сопротивления,
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любовь к жизни. Каждый народ своим национальном самопознанием глубоко воспринимает национальную сущность и потому возрастает шанс обретения свободы, независимости. В этот момент посредством национально-духовных ценностей происходит
слияние национально-духовного самопознания и свободы. Поэтому, можно сказать, что
более очевидными становятся недостатки, проявляющиеся во многих понятиях. Здесь
наиболее точно выявляются значение и суть национально-духовных ценностей, национального самопознания.
В литературе национально- духовное самопознание и социально-психологические
понятия считаются составляющими одного целого. Современной науке не удалось до
конца вскрыть все их пласты и механизмы функционирования. Наряду с этим, научная
литература в достаточной мере осведомлена об их сущности. Характеризуя эти понятия
с позиций сегодняшних реалий Азербайджана, необходимо обратить внимание на отношения к частной собственности. Движение за независимость, начавшееся в Азербайджане в последнее десятилетие XX века, показывает, что к этим понятиям надо подходить
с новых позиций, нового видения. Формирование рыночных отношений в нашей стране
показало, что эти понятия не только могут встать рядом с частной собственностью, но и
превратиться в необходимость для современных граждан Азербайджана. Также важно подчеркнуть, что чрезмерная увлеченность частной собственностью приводит к отсутствию
должного внимания к литературе, ряду человеческих особенностей, в том числе к важным
культурным понятиям. В повседневной жизни мы часто сталкиваемся с утерянными ценностями. Постановка самопознания как философской проблемы восходит в незапамятное
прошлое. А точнее во времена, когда девизом своей жизни Сократ выбрал слова «познай
себя», выгравированные на двери в храм Аполлона в Дельфе. В сущности, это понятие связывает человека с образом мыслей, выставляет «собственное я» человека к окружающим
его людям, разъясняет масштабные события, посредством сравнения выявляет общие и
различительные черты между собой и другими людьми, определяет свое место в природе
и обществе. Самопознание предоставляет человеку возможность критически подойти к
личным актам подсознания, то есть отделить присущие ему черты от привносимых извне
черт, одним словом, изучить свои собственные акты подсознания [2, 4].
Предпринятые в Азербайджане решительные шаги по созданию правового демократического государства и гражданского общества отражают существенный перелом в потребностях и интересах человека, обуславливают его новую суть. Это наряду с другими
чертами характеризуется в значительной степени расширением границ самопознания.
Это объясняется некоторыми фактами. В современном обществе человек приобретает
широкие возможности, стремительно расширяются его движения, общение с людьми,
восприимчивость к информационному обмену. У человека растет интерес к литературе,
в том числе, растут знания и информация о различных науках. В конце более точно и эффективно человек определяет свои возможности. В таком случае, люди для реализации
своих целей гармонично сочетают свои потребности с национальными и общечеловеческими ценностями, стараются верно расценить свои реальные действия с возможными
последствиями, растет чувство ответственности перед обществом и совестью. Все это не
проходит бесследно, и в литературе наряду с важным показателем творчества, указывает
на появление нового этапа. Безусловно, этот этап характерен повышением уровня художественных произведений и его обогащением. В целом, национальное самосознание
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означает внутреннюю активизацию человеческой психики, его целеустремленность,
проведение активной работы для общества. Национальное самосознание, к тому же,
означает деятельность на пути реализации определенных общественных желаний. Понятие самопознания тесно связано с мобилизацией внутренних сил для преодоления
встречающихся препятствий. Для претворения в жизнь какой-либо мысли, желания, соображения требуется наличие понятия самосознания. Обладающий этой особенностью
индивидуум выражает свое «я» и демонстрирует свой характер.
Социально-психические проблемы человека выводят на передний план создание научно-художественных основ в литературе. Это обуславливается тем, что для адекватного
восприятия происходящих социальных, экономических, политических, нравственных и
других изменений требуется всестороннее познание сути человека. Это невозможно в
отрыве от глубокого и всестороннего исследования образов в литературе.
Широкое представление социальных отношений в обществе осложняется факторами, обосновывающими борьбу человека за жизнь. В социально-психической науке
вырастают требования к созданию системы субъективных особенностей подготовки к
образу жизни. Из этого требования и вытекают формы литературного произведения,
размышления о человеческой духовности, методы воспроизведения важной нравственно-социальной борьбы героя за жизнь. Обосновывающие борьбу человека за жизнь национально-духовные ценности развиваются и сохраняются с помощью художественной
литературы. Сфокусированные в литературе национально-духовные ценности создают
реальные условия для участия индивидуума в общественных отношениях и обеспечивают его нормальное проживание.
Литература непосредственно связанна с жизнью и деятельностью человека. Отталкиваясь от интересов каждого человека, литература порождает интерес к жизни, окружающему миру. По этой причине каждый член общества проявляет интерес к литературе, искусству. Иной раз, чтобы изучить различные стороны жизни образа в литературе
необходимо вникнуть вначале в его научно-теоретические корни. Литературное произведение, носящее общечеловеческое значение, никогда не остается незамеченным. Однако, сильное произведение обретает гибкость в историческом процессе и объясняется
в литературе с разных позиций. Все это можно объяснить гармонией и разнообразием,
содержащимися в глубоких пластах литературы.
В своем произведении «Поэтика» Аристотель показал, на что способны человеческие
ощущения: «Перипетия, как мы сказали, означает поворот в событии, и это происходи по
законам вероятности и необходимости. Например, в произведении «Эдип» прибывший
гонец для того, чтобы обрадовать Эдипа и освободить его от страха перед матерью напоминает о его происхождении, добивается поворота в деле, а в произведении «Ликей»
ведет другого к гибели, Данай же следует, чтобы привести приговор в исполнение, но
события поворачиваются так, что он сам погибает, а первый добивается свободы [1, 68]».
Большие изменения в общественной жизни в период перехода Азербайджана к демократии, устранение всех пережитков тоталитаризма, расширение структур, призванных оказать помощь населению и внедрение новых форм организации социальной жизни открывает новые горизонты для творческих людей в различных жанрах литературы. Одна из
целей внутренней и внешней политики Азербайджана – построение демократического
общества, правового государства. Достигнутые успехи сопровождались популяризацией
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литературы и с научной точки зрения –совершенствованием приводимых в жизнь методов. В современный период проводимая Азербайджана политика, ориентация на более
прямую интеграцию в мировое сообщество не только создает благоприятные условия
для страны на международной арене, но и играет важную роль в развитии литературы.
На всех этапах развития азербайджанской литературы от устных образцов до современных письменных источников основными вопросами являлись совершенствование
индивидуума и народа, сохранение национально-духовных ценностей, развитие самопознания. Иной раз, для реализации некоторых идей художественное слово играло роль
святой школы, на которую опирался народ. Наш век остается периодом современных
информационных технологий, однако невозможно оторвать человека от художественного творчества.
«Относительно психического образа народа более обширна национальная психология. Если психический образ народа формируют психические процессы, то национальная психология является его содержанием. Национальная психология остается составной частью общественной психологии. Психический образ народа – это уровень определенного психического развития национальной психологии. В соответствии с потребностями и интересами определенные моменты психического образа народа проявляют
себя в чувствах, национальном вкусе, национальном характере, национальных обычаях
и традициях и т.д. [6, 5: 6]».
Национально-духовное самопознание, социальная психология –одновременно объект
и субъект национально-духовных ценностей. Формирование и развитие у человека этих
качеств посредством национальной психологии становится движущей силой. Для этого
национально-духовные ценности и национальное самопознание в каждом историческом
процессе и в конкретной ситуации вынуждены считаться с национальной психологией.
Социальная психология каждого народа выражается в национальной литературе, отражающей комплексно, в художественной форме образ мышления, национальное самопознание, художественное мышление, этические и эстетические взгляды, мировоззрение.
Своими жанрами каждый день литература создает новый круг интересов. Из-за
семейно-бытовых проблем люди испытывают потребность в современной технике, но
они не могут оставаться и без художественного слова. Мы должны обогащать наши национально-духовные ценности с использованием массовой культуры. В современный
период глобализации научно-технического прогресса не должен быть нанесен вред национально-духовным ценностям.
У каждого народа появляется шанс стать свободным, независимым, глубоко познав
свою суть посредством национально-духовных ценностей. В это время происходит слияние национального самопознания со свободой в сопровождении национально-духовных
ценностей. Тогда можно утверждать, что устраняются многие недостатки, а национально-духовные ценности и самопознание проявляются четче и ярче.

1.
2.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
Аристотель. Поэтика. – Баку: Государственное издательство Азербайджана, 1974,
стр.192
Оруджев А. Азербайджанский народ на пути к национальному самопознанию : конец XIX – начало XX века. – Баку : Европа, 2012. – с. 251.
203

3.
4.
5.
6.

Газета «Панорама», 15 ноября, 1996 год.
Зардаби Г.Б. Избранные произведения. – Баку: Азернешр, 1960. – с. 255.
Дадаев Ш. Психика. – Баку: Закон, 2007, с. 456.
Байрамов Г. Национализм и интернационализм в духовной жизни. – Баку : Гянджлик, 1980. – с. 52.
7. Ибрагимов М. Избранные произведения. IX том. – Баку: Язычи, 1982, с. 664.
8. Шукюров А. Философия. – Баку: Адильоглы, 2002. – с.491.
9. Велиев В. Азербайджанский фольклор. – Баку: Маариф, 1985. – с. 415.
10. Муталимов Т. Творческие заботы. – Баку : Язычи, 1980. – с. 200.
Логман Алієв, дисертант
Інститут літератури імені Нізамі НАНА, Азербайджан
ПРОБЛЕМА НАЦІОНАЛЬНО-ДУХОВНОГО САМОПІЗНАННЯ
В АЗЕРБАЙДЖАНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ
Стаття
присвячена
проблемі
національно-духовного
самопізнання
в
азербайджанській літературі. Вибір теми, постановка проблеми, цілі і завдання вказують на її новизну і актуальність. Автор у науковій статті намагався проаналізувати
національно-духовне самопізнання і соціально-психологічні проблеми, пов’язані з ним, і
досяг поставленої мети. До того ж, автор у статті продемонстрував, що національнодуховне самопізнання і соціально-психологічні проблеми обумовлюють один одного і
тому вкрай необхідно вивчати їх у сфері літератури у порівняльному аспекті.
Ключові словa: мова, письменник, проза, національно-моральні цінності, нація.
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THE PROBLEM OF NATIONAL SPIRITUAL SELF-CONSCIOUSNESS
IN AZERBAIJANI LITERATURE
The article is devoted to the problem of national spiritual self-knowledge in the Azerbaijani
literature. The choice of the topic, the statement of the problem, the goals and tasks underline
its novelty and urgency. Using an art pen, the author in a scientific article tried to analyze
national-spiritual self-knowledge and socio-psychological problems and achieved the set goal.
In addition, the author showed that the national spiritual self-knowledge and soci -psychological problems influence each other and therefore it is extremely necessary to study them in the
field of literature.
Key words: language, writer, prose, national and moral values, nation.

204

УДК 821.01.05
Алиева Кямиля Бахаддин кызы, докторант
Шекинского филиала АГПУ, Азербайджан
СОЦРЕАЛИСТИЧЕСКИЙ МЕТОД И ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА
В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ
40-Х ГОДОВ XX ВЕКА
В предложенной статье автор исследует проблематику азербайджанской литературы первой половины 40-х годов прошлого века, которая привлекает внимание своим
стремлением к расширению возможностей художественного отображения социалистического реализма в национальной литературной критике. История литературной
критики отображает новую систему взглядов, с научной точки зрения разъясняет
проблему философии в поэзии. В целях расширения возможностей художественного
отображения творческого метода социалистического реализма автор с научной точки
зрения обосновывает необходимость обращения к романтическому стилю изображения и описания. В статье всесторонне исследуются суждения и концепции М. Гусейна,
О. Гасанова, М. Арифа, Х. Эфендиева, С. Вургуна в данном направлении.
Ключевые слова: соцреалистический метод, азербайджанская литература, литературная критика, социалистический реализм, советская платформа.
Переход литературы в 40-е годы в целом на советскую платформу и разрешение вопросов политического мировоззрения и идеологии в пользу советской литературы, ясность
исходящих из соцреалистического творческого метода методологических и идеологических требований, способствовали оценке литературной критики в новой качественной
плоскости. Мамед Ариф видел начало новой эпохи в литературной критике 40-х годов,
стремился выявить ошибки критики прошедшего исторического периода и не повторять
эти ошибки в дальнейшем. Статья М. Арифа под названием «Положение и задачи нашей
критики» была напечатана в 1941 году в журнале «Революция и культура». Упомянутая
статья носила методологический характер и преследовала цель определить задачи критики в отношении к советской литературе, вошедшей в качественно новый период своего
функционирования. В статье говорится: «Наши писатели очень развиты с точки зрения
идейности и мастерства. Они создают художественные произведения, оцененные высоко
не только в Азербайджане, но и всеми народами Советского Союза. Повысились требования к художественному качеству. Литературная критика стала необходимостью» [1, 66].
Важнейшей задачей, стоящей перед литературной критикой 40-х годов, стало поднятие советской литературы на более высокий уровень творческого мастерства. Критика
стремилась расширить тематический круг соцреалистической литературы. Искать новые
веяния только в отражении современных жизненных вопросов постепенно становится
позицией, не выдерживающей критики. М. Ариф заметил эту новую тенденцию в истории литературной критики и попытался оценить ее: «Теперь критика не задумывается
по поводу вопроса «какие темы для нас более важны – повествующие о современной
жизни или исторические», не превращает данный вопрос в дилемму, требующую решения писателя и критика. Вместо нигилистического отношения к прошлому возникает
тенденция его художественного осознания сквозь призму истории. Становится ясно, что
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«невозможно стать хорошим писателем без любви к истории, культуре и литературе народа» [1, 65]. Научное и художественное восприятие истории тесно связано с понятием
«национальной гордости народа».
Превращение в 40-е годы проблемы философствования в художественной литературе в предмет широкого обсуждения наряду с типологией эстетического отношения
к исторической теме, следует оценить, как стремление отобразить растущее внимание
к вопросам мастерства критики, возможностей художественного отражения жизни посредством социалистического реализма.
Превращение проблемы в предмет широких дискуссий было связано с выдвижением
С. Вургуном нового литературного манифеста-лозунга «создадим философские стихи»,
разъяснением своего видения философских стихов в целом и созданием цикла стихотворений под названием «Жизненная философия», в частности. Литературная критика уделила эстетическим лозунгам и художественным образцам С. Вургуна особое внимание и
оценила его деятельность по достоинству, поскольку развитие философской линии в его
поэзии было непосредственно связано с расширением возможностей творческого метода
советской литературы.
Такие новаторские призывы С. Вургуна и опыт их практического применения были
хорошо известны литературной критике. Последняя высоко ценила борьбу С. Вургуна за
романтическое кредо в социалистическом реализме, а также возможности освобождения
творческого метода от некоторой его односторонности, монотонности функционирования.
Дело в том, что С. Вургун ценил и защищал философскую поэзию не только как
свою платформу, а как творческую платформу советской литературы в целом, отвечающей требованиям сегодняшнего дня. Речь шла о становлении определенного вектора
в литературе социалистического реализма, об одном из направлений, необходимых для
формирования советской поэзии. Здесь затрагивались вопросы теоретического и практического выражения авторитетным не только в национальной, но в целом, советской поэзии поэтом новаторских взглядов на литературу, на перспективы развития поэзии. Один
из признанных критиков того периода О. Гасанов писал: «Тем не менее, необходимо внести ясность в некоторые стороны вопроса о философских стихах. Разъяснение данного
вопроса приобретает особую важность, когда Самед Вургун выдвинул лозунг «создадим
философские стихи», и ряд писателей поддержали его призыв» (2, 32).
Несомненно, литературная критика замечала заложенную в самой сути выдвинутых С.
Вургуном лозунгов здоровую и полезную идею и принимала ее. Философская направленность поэзии принималась как способ или тенденция глубокого выражения и обобщения
жизни посредством литературы, создаваемой на базе творческого метода социалистического реализма. Здесь не было ничего оспариваемого. Теоретические взгляды С. Вургуна относительно философской поэзии совпадали со взглядами литературной критики в
данном направлении, и возражениям не оставалось места. В 1943 году в своем докладе
на конференции литературного творчества советских писателей Азербайджана С. Вургун
говорил: «Замечать интеллект только у образованных людей – не наша теория. Мы должны
воспитывать своих писателей таким образом, чтобы они смогли передать богатый внутренний мир, философию жизни и борьбы широких масс, простых людей» (3, 265).
При внимательном изучении теоретических взглядов С. Вургуна можно наблюдать,
насколько верно он определил практическое и художественное выражение философского
направления в поэзии. Выступая в 1943 году перед работниками азербайджанской литературы и искусства, С. Вургун выражал свою позицию следующим образом: «Если бы я
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хотел похвалить оперу «Кероглы», назвал бы ее прежде всего «философским произведением»… В этой опере есть жизненная философия, глубокий, зрелый ум и чувства народа. Данное произведение не построено на поверхностных эмоциях и страстях» [3, 246].
Возможности С. Вургуна в вопросе теоретического осознания философии литературы подтверждаются современным научно-практическим опытом. Хорошо знакомый с
научным и методологическим наследием С. Вургуна профессор Ш. Алышанлы, опираясь на высказывание великого мастера слова писал: «… в целом, писатель, в частности
писатель социалистического общества, если он действительно хочет стать идеологом
своего времени, должен быть философом, мыслителем.
… Мы, писатели социалистического общества, обязаны создать монументальные
философские произведения эпохи», писал: «Требуя от писателей стать философами,
С. Вургун призывал обратить внимание на глубочайшие слои общественно-нравственных отношений» [4, 189].
Однако литературная критика 40-х годов не соглашалась с отражением теоретически
осознанных С. Вургуном истин на практике. Литературная критика не могла принять
однозначно как подтверждение данной тенденции цикл стихов С. Вургуна «Жизненная
философия», который поэт предлагал как образец философской поэзии. В те годы перед
критикой стояла задача ответить на два вопроса. Во-первых, каким должны быть истинные философские стихи и какие требования можно выдвинуть к ним? Во-вторых, в цикле С. Вургуна «Жизненная философия» отражена философия жизни или философские
рассуждения о жизни?
Разъяснения, данные литературной критикой вопросу философской направленности
в литературе, верны с научно-практической точки зрения и не утратили своей актуальности до сегодняшнего дня. Следует признать, что современное литературоведение все
еще не дало достаточно ясного и научного объяснения понятиям «философская поэзия»,
«философская драма», «философский роман» и т. д. По сей день существует тенденция
осознания философской направленности литературы как художественное отражение философской проблемы. Продолжается также тенденция понимания философской поэзии
как рассуждения о дилемме жизни и смерти, света и тьмы, добра и зла.
С этой точки зрения постановка проблемы философии в поэзии, искусстве, в литературной критике 40-х годов и правильное, научное ее решение в рамках социалистического реализма необходимо оценить на основании имманентных законов искусства и считать показателем растущего внимания к мастерству в отражении жизненных проявлений
в художественном творчестве.
Для осознания сути философского направления в художественной литературе и в
литературной критике 40-х годов, обратим внимание на следующий тезис М. Гусейна:
«Вместо того, чтобы прийти к большим обобщениям из естественного хода событий,
простых отношений между людьми, обращаются к абстрактной философии, абстрактным афоризмам, высказанным неизвестно в каком смысле, охлаждают пыл искусства,
ослабляют великую мощь художественного произведения» [5, 501].
М. Гусейн видит философию в большем обобщении искусства. А большее обобщение он ищет в глубоком художественном престиже жизненных явлений и исторических тем. Критик призывает мастеров, стремящихся к философии в искусстве, пойти
именно этим путем. Он обращает внимание на творчество классиков, показывает, что
и они пошли по пути обобщения и призывает современников поучиться у них. Он пишет: «… Если художественная литература действительно отображает общественную
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действительность, истину жизни, она не может довольствоваться простым описанием.
Долг мастера заключается в умении выявить суть этой истины, типичные точки в отдельных индивидуумах и явлениях. Идущий по этой дороге мастер может выразить жизненную философию лучше даже самого признанного мыслителя» [5, 500].
О. Гасанов в своей статье «О философской поэзии», которая была издана в одном году
со статьей М. Гусейна «Литературные письма» ставит проблему философского направления в поэзии. Цикл стихов С. Вургуна «Жизненная философия» становится предметом
глубокого анализа. Привлекает внимание то, что О. Гасанов выступает за необходимость
разграничения философии и философствования в поэзии и при изложении сути философии художественного творчества, выступает из общих позиций с коллегой. Основные
тезисы в его обоснованиях по философии дополняют мнение М. Гусейна: «Говоря иными словами, в художественных произведениях, в том числе поэзии, философская мысль
должна жить не в виде открытых абстрактных суждений, а в виде внутреннего смысла
конкретной отражаемой жизни. Должен доставать его как заключение, из изображений…
Следовательно, если содержание художественного произведения не отличается глубиной,
не стоит искать там философские мысли. В то же время, если произведение полно открытых суждений, оно не входит в ряды художественных произведений» (2, 34).
Дополняющие друг друга научно-критические суждения М. Гусейна и О. Гасанова о
философской поэзии демонстрируют рост возможности рассмотрения критикой художественной литературы с позиций законов искусства в 40-е годы и не ограничение искусства социалистического реализма только идейностью, классовостью, художественным
выражением общественных отношений, оценить как показатель возможностей влияния
растущей тенденции упомянутого метода на жизненные явления.
Излагая отношение литературной критики 40-х годов на социалистический реализм
профессор Ш. Салманов в своей статье под названием «Становление социалистического
реализма и периоды исторического развития» приходит к мнению, что «в 40-е годы можно было встретить взгляды и теории, отдаляющие жизненную истину социалистического реализма от позиций отражения всей их глубины и противоречий» [6, 53].
В той же статье мы находим суждения, которые не только не подтверждают упомянутые выше мысли, но даже противоречат им: «В годы войны азербайджанская литература
приобрела ряд новых особенностей развития социалистического реализма» [6, 54]. Если
принимать во внимание тот факт, что война и 40-е годы совпадают, то эти два суждения
отрицают друг друга. Однако дело в том, что в обоих суждениях есть доля истины. Вопервых, в целом, творческий метод в 40-е годы вышел за рамки чистой идейности. В
этом плане соцреалистическая литература 40-х годов опережала литературу 30-х годов.
Тем не менее, Ш. Салманов прав, придавая особое значение «теории конфликтности»
среди причин, тянущих литературу и критику 40-х годов назад. Здесь можно перечислить многие другие факторы. Дело в том, что хотя годы войны входят в 40-е годы, они
не могут характеризовать десятилетие в целом. В сравнении с литературой второй половины 40-х годов, литература военного времени в вопросах идейности и эстетических
отношений склонялaсь больше ко вторым. В действиях критики, осмыслении и оценке
литературного процесса данная особенность проявлялась явно. В годы войны, другими
словами, первой половине 40-х годов проявлялась откровенная склонность к демократизации общества, к вниманию литературной критики к философской тематике. Возможно,
это было связано с недостаточным вниманием политического режима к идеологическим
вопросам вследствие войны.
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Это подтверждается изданием в 1946 году журналов «Звезда» и «Ленинград», предпринятыми мерами по улучшению репертуаров драматических театров, последовательными постановлениями ЦК ВКП (б) и т. д.
В критике военного времени широко обсуждались также вопросы романтики, утверждающего пафоса социалистического реализма, положительного героя. Внешне каждый из этих вопросов выражал свой взгляд на творческий метод социалистического реализма. Однако эти вопросы не отрицают, а дополняют друг друга. В определении природы социалистического реализма как метода на передний план выдвигается его утверждающий пафос. В отношении к данному вопросу в литературной критике нет разногласий.
Хотя утверждением эстетического идеала путем отрицания, определенное в соцреализме
место для критики не отрицается, данное «отрицание» принято в целях стимуляции развития творческого метода. Соцреализм относился к романтике как к движущему фактору
утверждающего пафоса. Романтика была необходима для социалистического реализма
в целях представления и описания будущего борьбы за строительство социализма. Утверждение будущего означало стимулирование борьбы за социализм. Когда И. В. Сталин
в своей речи в 1932 году обратил внимание на романтику в социалистическом реализме,
он преследовал цель усилить его утверждающий пафос. По сути, это была проекция политики режима на литературу. Сталин выразил свои мысли следующим образом:
«…На начальной стадии творчества Горького романтизм превалировал в его произведениях. Однако романтизм Горького был романтизмом поднимающегося на борьбу
нового класса. Идеализация человека Горьким было идеализацией человека грядущего,
идеализацией общественного устройства будущего. Писателю необходим такой романтизм. Нам необходим ведущий нас вперед романтизм» [7, 184].
Несмотря на то, что позитивная оценка романтизма в речи Сталина имела политическую подоплеку, благодаря ей существенно расширялись возможности художественного
отражения жизненных явлений, создавались основные подходы критики к литературе с
нового ракурса.
Речь Сталина стала в этом направлении лишь отправной точкой. Опираясь на неё,
представители творческой интеллигенции подняли на I Всесоюзном съезде писателей
серьезные вопросы по укреплению творческих возможностей и стилей литературы. В
своей речи на первом съезде писателей Дж. Джаббарлы выступил против стремлений загнать советского писателя в тесные тематические рамки и с предложениями конкретных
схем для его выражения. Дж. Джаббарлы перевел этот вопрос в концептуальную плоскость. Он настойчиво и упорно пытался доказать, что необходимо предоставить писателю полную свободу в выборе художественного материала и способов его выражения.
Дж. Джаббарлы объяснял, что сам по себе материл не выражает сути, главное заключается в правильном выборе художественного решения темы. Здесь о готовых рецептах не
может быть и речи, ибо любой рецепт приведет к схематизации. Озвученные великим
драматургом на первом съезде мысли выражали критическое отношение к лицам, представляющим социалистический реализм однообразным творческим способом и предусматривал его обогащение на уровне тематики, формы, средств художественного изображения: «Цель советского писателя заключается в отражении нашего великого строя,
мобилизации своих соотечественников и героев для новых побед.
Выбор материала и формы – это дело самого писателя и зависит от его творческого
таланта» [8, 426-427].
В требовании творческой свободы великого драматурга содержались серьезные призывы к созданию условий для использования творческих способностей, в том числе и
материальных.
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На самом деле, в результате сопротивления имманентных законов художественного
творчества политико-идеологическим рецептам в литературном процессе установилась
тенденция о «необходимости романтики» (М. Ариф). В написанном в 1945 году статье
под названием «Повесть «Мехман» и вопрос положительного героя» М. Ариф именно
так и писал: «Романтика является важной составной социалистического реализма. Романтика является его крылом [1, 131].
Однако, начиная с середины 30-х годов, романтику стали рассматривать как «революционную романтику», «крыла социалистического реализма». Несомненно, в 30-е
годы идеологическая миссия «революционной романтики» была более сильной. Критика эпохи не забывала выразить эту миссию со всеми ее проявлениями в комментарии
характера революционной романтики. М. Гусейн писал: «Революционный романтизм
показывает пафос нашего народа, борьбу против капитализма, будущее нашего строя.
Настоящий романтизм против любой мистики. Настоящий романтизм является истинным художественным выражением большевистских мечтаний, включающей будущие
перспективы развития нашего бытия» [5, 129].
Революционная характеристика романтизма (на самом деле романтического стиля
изображения) в социалистическом реализме в первую очередь преследовала цель отмежевать романтизм от традиции. Это было связано с невосприятием традиций, исходящих
от классической восточной и национальной романтической поэзии, а также азербайджанского романтизма (несомненно, и мирового романтизма) XX века. Романтика классифицировалась именно в идеологической плоскости, отвергались тенденции, связанные с
традициями национального и мирового романтизма. В монографии «Наша проза на пути
возвышения» Х. Эфендиев писал: «в Известных исторических источниках романтизм
принял пассивный и реакционный характер, выполнял задачу инструмента идеализирования прошлого в руках умирающих и уходящих из исторической арены классов» [9,
23]. Романтическое осознание и отражение прошлого в национальном и мировом романтизме имелo сложный и концептуальный характер, поскольку отношение к прошлому
при социалистическом реализме носило отрицательный характер, романтизм отвергался
вместе с ним. Однако, когда богатство выразительных возможностей романтического
искусства выявило невозможность обойтись без него, советское литературоведение подвергло его ревизии, запустило в литературный оборот вопрос использования его эстетических принципов в пользу единственного творческого метода советской литературы.
После объявления национального и мирового романтизма «пассивным и реакционным» стремились вовсе отвергнуть его идейно-эстетические основы, вернуться в «воображаемое» прошлое и приостановить общественное развитие. Поэтому, в произведениях
некоторых писателей мы встречаемся с пессимистическими настроениями, религиозномистическими образами, поскольку реальные существа не могут служить нравственной
опорой их художественного творчества [9, 23].
Однако существует истина, что отношение к романтизму в литературной критике нестатического характера. Настоящая тенденция, появившаяся в тяжелые годы репрессий,
неоднозначно воспринимается критикой и литературоведением. Тенденция использования эстетических принципов романтизма в 40-е годы становится уже характерным явлением.. Тенденция оценки последовательного интереса к прошлому в романтизме в 30-е
годы как «идеализирование прошлого» не принималась в первой половине 40-х годов.
Оценка прошлого как прошлое уже не удовлетворяла литературную критику.
Литературная критика видит современность в обращении романтической мечты к прошлому, что объясняется сущностью современности. Также обосновывается
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возможность романтического обращения в прошлое в рамках тематики и содержания
социалистического реализма. С. Вургун выполнял в этом направлении титаническую работу. Его борьба за романтику в соцреализме принимает форму целостной концепции.
Обращением романтической мечты к прошлому С. Вургун обосновывает возможность
утвердительного пафосного описания бытности сегодняшнего дня. В статье «Будущие
задачи азербайджанской литературы» великий поэт писал: «Люди, относящиеся к прошлому как «уже состоявшейся истории», «пропетой песне» ограничены с точки зрения
разума и вкуса… Поэтому, для осознания жизни и мира героев прошлого, создания художественной картины свойств гуманных, добродушных и благородных людей великого
нравственного мира, мы обязаны вспоминать и наших прадедов» [3, 346].
Пусть даже в контексте идеологических интересов советской литературы, С. Вургуну удалось увести социалистический реализм от перспективы стать схематичным творческим методом, считал неверным его ограничение превращением в предмет описания
только сегодняшнего дня. С. Вургун исходил из своеобразных принципов, имманентных
законов искусства и поднимал проблему временной и пространственной необъятности
художественного описания в советской литературе: «Гений писателя не может думать в
рамках ограниченного нравственным миром народа пространства и времени» (3, 346).
Когда С. Вургун ставил проблему необъятности пространственных и временных пределов социалистического реализма, в первую очередь, подразумевал возможности воздействия романтического способа описания на литературу социалистического реализма.
Именно поэтому вслед за этим тезисом он поднимает вопрос разнообразности описания,
выступает сторонником свободы метода художественного мышления.
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СОЦРЕАЛІСТИЧНИЙ МЕТОД І ЛІТЕРАТУРНА КРИТИКА
В АЗЕРБАЙДЖАНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ
40-Х РОКІВ XX СТ.
У запропонованій статті автор досліджує проблематику азербайджанської
літератури першої половини 40-х років минулого століття, яка привертає увагу своїм
тяжінням до розширення можливостей художнього відображення соціалістичного
реалізму в національній літературній критиці. Історія літературної критики подає нову
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систему поглядів, з наукової точки зору роз’яснює проблему філософії у поезії. З метою
розширення можливостей художнього відображення творчого метода соціалістичного
реалізму автор з наукової точки зору обґрунтовує необхідність звернення до романтичного стилю зображення і описування. У статті всебічно досліджуються судження і
концепції М. Гусейна, О.Гасанова, М. Аріфа, Х. Ефендієва, С. Вургуна в даному напрямку.
Ключові слова: соцреалістичний метод, азербайджанська література, літературна
критика, соціалістичний реалізм, радянська платформа.
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SOCIALIST METHOD AND LITERARY CRITICISM IN AZERBAIJAN
LITERATURE IN THE FIRST HALF OF THE 40TH OF THE XX CENTURY
SUMMARY. In the proposed article, the author examines the problems of Azerbaijani
literature of the first half of the 40s of the last century, which draws attention to the desire to
expand the possibilities of artistic representation of socialist realism in the history of national
literary criticism. The history of literary criticism opens up a new system of views, scientifically
clarifies the problem of philosophy in poetry, seeks to separate the boundaries of philosophy
of philosophizing.
In order to strengthen the possibilities of artistic representation of the creative method of
socialist realism, the author from the scientific point of view justifies the necessity of resorting
to the romantic style of depiction and description. The article thoroughly studies the judgments
and concepts of M. Huseyn, O. Hasanov, M. Arif, H. Efendiyev, S. Vurgun in this direction.
Key words: socialist realistic method, Azerbaijani literature, literary criticism, socialist
realism, Soviet platform.
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В предложенной ниже статье автором приводятся исследовательские соображения относительно творчества Сеида Абульгасыма Набати, одного из наиболее ярких
и оригинальных представителей литературы Ближнего Востока в ХIX в. Прослеживаются истоки популярности автора, его органические связи c классическим мугамом,
формами ашугской музыки и др.
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Творчество Сеида Абульгасыма Набати (1812-1873), одного из оригинальных представителей ближневосточной поэзии XIX века, еще при жизни снискало широкую популярность не только в Иране, но и в Восточной Анатолии и на Кавказе, в том числе на
территории нынешней Азербайджанской Республики. Основная причина столь широкой популярности, безусловно, заключалась в том, что поэт создавал свои несравненные
произведения на традиционных литературных языках региона – персидском и тюркском
(азербайджанском), что и обеспечило ему широкую читательскую аудиторию. С другой
стороны, несмотря на то, что Набати творил в основном в лирическом жанре с использованием традиционных мотивов и образов, его произведения довольно адекватно отражали весьма сложную и противоречивую атмосферу его эпохи, что находило отклик
в душах современников. В-третьих, творчество Набати, благодаря продолжению и развитию в нем как классических, так и устно поэтических (ашугская поэзия) традиций,
способно было удовлетворять эстетический вкус читателей различного мировоззрения,
интеллектуального уровня и художественных пристрастий. Так, с одной стороны, он
творчески использовал традиции персоязычных поэтов Джалаледдина Руми, Хафиза
Ширази, Шаха Гасыма Анвара, Шаха Нематуллаха Вели, Саиба Тебризи, тюркоязычных поэтов Имадеддина Наисми, Алишера Навои, Мохаммеда Физули, с другой – таких
мастеров поэтического слова, творивших по канонам фольклорных жанров, как Юнус
Имре, Шах Исмаил Хатаи, Аббас Туфарганлы, Молла Паах Вагиф, что обусловило широкую популярность его произведений, распространяемых как в письменном виде, так и
устным путем среди различных социальных слоев.
Наконец, один из факторов популярности поэзии Набати, отличающейся необычайной ритмикой, специфической мелодикой, объясняется ее тесной связью с классическим
мугамом, формами ашугской музыки. Не случайно, созданные Набати поэтические тексты даже сегодня занимают почетное место в репертуаре азербайджанских ханенде и
ашугов, исполняющих их в различных ладах и тональности.
Конечно же, причины негаснущего интереса в Азербайджане к творчеству Набати
не ограничиваются вышеизложенным: здесь следует учитывать и определенные моменты биографии поэта. Так, Набати, родившийся в селе Уштибин Гарадагской области в
северно-западном Иране, будучи представителем рода, занимавшегося кочевым скотоводством, еще в юные годы регулярно приезжал на зимовку в Мугань – на территорию
нынешнего Азербайджана (псевдоним «Ханчобан» также указывает на его занятие овцеводством). Однако после Туркманчайского договора (1828 год) по понятным причинам это стало невозможным, что нашло непосредственное отражение в творчестве поэта
(«Что же произошло с Ханчобаном, не приехавшим этой зимой в Мугань» [1, с. 54]).
Вместе с тем, Набати побывал в некоторых местностях Южного Кавказа, которому он
посвятил свои стихотворения. Например, в стихотворении, посвященном родному селу
Уштибин, поэт перечисляет целый ряд городов и сел, расположенных на территории нынешней Азербайджанской республики, в том числе на Кавказе, где он побывал:
Повидал я и Аскеран, Гырчи, Агдам.
Рядом с ними подобен султану, хану Уштибин.
Посетил я Хиндархын, и Барду повидал,
Каждый из них подобен степи в сравнении с цветникам Уштибином,
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Здесь множество крыш, домов, отличные торговые ряды,
Словно это Ленкоран либо Сальян – Уштибин [1, с. 140-141].
(Подстрочный перевод)
Знакомство с биографией поэта показывает, что его связывали с землями на севере
Аракса и родственные отношения. Так, Кербали Сафар – ордубадский партнер старшего
брата Набати, имевшего торговые отношения с Эриванью и Нахчываном, будучи в Уштибине, женился на Туту ханым, племяннице Набати, и от этого брака родился известный
нахчыванский просветитель и поэт Мамедтаги Сидги. Впоследствии и сам Набати гостил в Ордубаде, где подарил юному Сидги томик своего дивана. Видный азербайджанский поэт М.С. Ордубади в мемуарах пишет о своем родстве с Набати по материнской
стороны [2, с. 23-25].
Одним из фактов, свидельствующих о связах Набати с Южным Кавказом, является дастан «Ханчобаны», который сложили в честь поэта во второй половине XIX века
народные ашуги. Рукописный экземпляр этого дастана, зафиксированного на азербайджанском языке армянской графикой, хранится в библиотеке Матенадарана Армянской
Республики [2, с. 39].
С именем Набати связана одна из очень популярных в Азербайджане народных песен:
Пойдите скажите Ханчобану,
Чтоб не ездил в этот год на Мугань.
Муган утоплена в невинной крови!
(Подстрочный перевод)
В этих строках выражен протест простого народа против исторической несправедливости разделения народа как результата Туркманчайского договора, отражены печаль
и тоска по утрате связей с любимым поэтом.
Указанные факторы обусловили неугасающий интерес в азербайджанском литературоведении к личности и творчеству Набати, который проявился в различного рода исследованиях, посвященных его поэтическому наследию, а также неоднократном издании
в Баку его произведений.
Еще в начале прошлого века основоположник современной концепции истории литературы в Азербайджане Фирудин бек Кочарли в свой книге «Литература азербайджанских татар» (Тифлис, 1903), а также в статье, опубликованной в журнале «Рахбар», дает
первые сведения о жизни и творчестве Набати, приводит образцы его стихотворений.
Впоследствии, во втором томе «Материалов по истории азербайджанской литературы»
(1925) он дает более полную характеристику творчества Набати, попытавшись создать
его научную биографию [3, с. 470-494].
В 1935 году было осуществлено первое издание в Баку сочинений Набати с вступительным словом Бахлула Бехджата, предисловием Гамида Араслы и Мир Джалала
Пашаева [4], что послужило своего рода толчком к расширению исследовательского
интереса к наследию поэта. Через год увидела свет объемная статья видного азербайджанского ученого Салмана Мумтаза «Мои размышления об Абульгасыме Набати». В
этой статье изложены наблюдения ученого главным образом о жизни и мировоззрении
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Набати, дана критическая оценка освещению этих вопросов предыдущими авторами.
С.Мумтаз, отмечающий предельно сложный в определенной степени противоречивый
характер мировоззрения Набати, подчеркивает маловероятность однозначных оценок по
данному вопросу, что связывает с недостаточностью письменных источников относительно поэта [5, с. 404-420].
В деле изучения и издания наследия Набати исключительные заслуги принадлежат
профессору Фейзулле Гасымзаде. В его объемной статье, опубликованной в 1945 году
на страницах «Известий» АН Азербайджанской ССР, осуществлена попытка внести ясность в спорные моменты по жизни и творчеству поэта, дистанцироваться от некоторых
издержек вульгарно-социологического подхода в отношении мировоззрения Набати. В
1958 году Ф. Гасымзаде осуществил издание избранных сочинений Набати со своим обстоятельным вступительным словом [6]. А в 1967 году Рафигой Гамзаевой была защищена выполненная под его научным руководством первая в Азербайджане кандидатская
диссертация, посвященная творчеству Набати: «Жизнь и творчество Сеида Абульгасыма
Набати» (впоследствии она была издана в виде монографии под названием «Сеид Абульгасым Набати) [7]. В диссертации в результате анализа исследований по Набати воссоздана общая картина жизненного пути поэта, в том числе уточнены обстоятельства и даты
его рождения и смерти, дан дифференцированный анализ его произведений, созданных
в классическом стиле и в канонах ашугской поэзии, охарактеризованы художественные
особенности сочинений. Следует отметить, что, несмотря на сорокалетнюю давность,
это исследование, дающее более полное представление о жизни и творчестве Набати, по
сей день не утратило свой значимости.
Одновременно (в 1968 году) был сделан важный шаг в области реализации академического издания наследия Набати: увидели свет произведения поэта, созданные на
азербайджанском языке (составитель и автор предисловия Абульфаз Гусейни). В предисловии А. Гусейни [1, с. 3-33] привлекают внимание суждения, связанные как с текстологическими проблемами, так и философско-идеологическими аспектами: шиизмом
и суфизмом в мировоззрении поэта. Необходимо отметить, что указанное издание пока
что считается наиболее авторитетным и совершенным в области публикации произведений Набати в Азербайджане. Не случайно, именно на основе данного издания была
осуществлена в соотвествии с известным распоряжением президента Азербайджанской
Республики (вступительное слово доктора филологических наук Замана Аскерли) публикация «Избранных произведений» поэта латинской графикой [8].
После обретения государственной независимости в Азербайджане была защищена
еще одна кандидатская диссертация («Лирика Набати»), автором который является Мати
Байрамов [9]. Основным объектом исследования выступают идеологические источники
лирики поэта, а также вопросы, связанные с семантикой и ритмикой газелей. Следовало
ожидать, что исследование, написанное в период освобождения от идеологических табу
и догм новым шагом советской эпохи явится в постижении Набати как творческой личности. Однако, несмотря на примеры удачного анализа конкретных поэтических текстов,
отмеченная диссертация не содержит ответов на целый ряд вопросов по наследию Набати, по сей день остающихся открытыми.
Отставив в сторону эти пока что не нашедшие полного освещения вопросы, связанные с литературными традициями, на которые опирался Набати, его мировоззрением,
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религиозно-философскими взглядами и др., мы хотели бы обратить внимание на своеобразие его поэтики. Ведь основное достоинство и необыкновенная притягательность
поэзии Набати, отмечаемые большинством его исследователей, связаны не с его сектантской, идеологической приверженностью, а с достижениями в области поэтики стиха.
Как же получается, что стихотворения Набати, основанные на традиционной восточной
образности и художественной символике, отличаются своеобразным духом, индивидуальным неповторимым стилем и стилистикой.
Здесь важно выяснить роль и степень участия художественных элементов, образующих поэтическую систему. Не менее значимо выявление средств, обеспечивающих необыкновенную музыкальность и ритмику газелей, завораживающую читателя динамику
художественной образности. Именно в попытке найти обстоятельные научные доводы и
аргументы в области поэтики творчества поэта мы вот уже несколько лет работаем над
докторской диссертацией на тему «Поэтика творчества Набати» и по результатам своих
научных разработок представили вниманию специалистов ряд своих публикаций, посвященных вопросам идейно-эстетических основ поэтической системы Набати, в частности особенностям использования редифов и рифм.
Одна из заслуживающих внимание проблем связана с персидским диваном Набати.
Известно, что в 1993 году, по случаю проведения в Иране международного конгресса,
посвященного творчеству Набати, иранским ученым Гусейном Махаммадзаде Садигом
в Тебризе был издан двухтомник сочинений поэта [10]. Второй том данного издания содержит персидский диван Набати. Однако, несмотря на то, что со времени указанного
издания прошло около двадцати лет, эта важная часть наследия поэта не привлекалась к
изучению, и даже в Иране не проведено ни одного обстоятельного исследования в связи
с диваном. В дополнение к этому некоторыми исследователями высказаны суждения о
том, что якобы персидский диван создан в традиционном стиле и не отличается оригинальной художественностью. В то время как наблюдения обнаруживают яркую выраженность здесь, как и в произведениях на тюркском языке, художественной индивидуальности поэта. Вот почему в целях полного комплексного исследования нами включены
в объект наших разработок и произведения, написанные на персидском языке, и по результатам контекстуального анализа опубликованы статьи в связи с вопросами семантической структуры персидских газелей, их поэтических особенностей, художественных
функций обращений, вопросительных конструкций и т.д.
Обзор исследований и изданий наследия Сеида Абульгасыма Набати в Азербайджане показывает, что этой творческой личности принадлежит весьма солидное место в
культурно-духовных взаимоотношениях Ирана и нашей страны, и эта благородная миссия наследия поэта не утратила своего значения в советскую эпоху, реализована же будет
в наши дни. Это является еще одним подтверждением истины, что поэтическое слова не
знает ни временных, ни пространственных, ни идеологических границ.
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ДО ПИТАННЯ ПРО ДОСЛІДЖЕННЯ І ВИДАННЯ ПОЕТИЧНОЇ СПАДЩИНИ
НАБАТІ В АЗЕРБАЙДЖАНІ
У запропонованій нижче статті автором наводяться дослідницькі міркування стосовно творчості Сеіда Абульгасима Набаті, одного з найбільш яскравих і оригінальних
представників літератури Ближнього Сходу в ХІХ ст. Простежуються витоки популярності автора, його органічні зв’язки з класичним мугамом, формами ашугської музики тощо.
Ключові слова: поетична спадщина, джерела популярності, ближньосхідна поезія,
традиційний мотив і образ.
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ON THE QUESTION OF THE RESEARCH AND EDITION OF THE POETIC
HERITAGE OF NABATI IN AZERBAIJAN
In the article below, the author presents research considerations on the work of Seid
Abulgasym Nabati, one of the most vivid and original representatives of Middle Eastern
literature in the nineteenth century. The sources of the author’s popularity, his organic
connections with classical mugam, forms of ashug music, etc. are traced.
Key words: poetic heritage, sources of popularity, Middle Eastern poetry, traditional
motive and image.
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ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РОМАНОВ
РАШАД НУРИ ГЮНТЕКИНА В АСПЕКТЕ НАЦИОНАЛЬНОСТИ
И СОВРЕМЕННОСТИ
Выдающийся представитель турецкой реалистической прозы Рашад Нури Гюнтекин известен как автор цикла романов. В его романах, являющихся симбиозом реализма
и захватывающего романтизма, затрагиваются важнейшие общественные проблемы
эпохи, в которых автор до конца остается верным национальной специфике, но вносит
дополнительные ценности, соответствующие воззваниям своей эпохи, пробуждает национальные чувства.
В романах «Птичка певчая», «Клеймо», «Листопад», «Из уст в сердце» и других
произведениях автор стремился добиться единства национальности и современности,
пытался объяснить частые противоречия между ними в контексте личности и общества. В диалогах, эпизодах, не отличающихся эмоциональностью и необычайными оттенками, великий мастер слова демонстрирует мысли и поступки, вокруг которых формируются высказывания, прививающие людям высокие национальные ценности.
Ключевые слова: писатель, роман, человек, современность, барометр, национальные чувства.
Нравственно-моральные мысли и рассуждения являются барометром нравственных
и духовных качеств человека, его настроений и переходят к обществу в форме определенной комплексности его лирико-психологического отображения. Отражаются непосредственно моральные нормы, нравственные качества, критерии поведения общества,
отношения с людьми, общение с членами общества, принципы семьи и искренности.
Анализ индивидуально-психологических особенностей. аспектов национальности любимого всеми выдающегося мастера рассказов и романов эпохи литературы национального возрождения Р. Н. Гюнтекина показывает, что великий мастер слова до самого конца оставался верным национальным ценностям, обычаям и традициям, национальным
особенностям, самым мелким и незначительным деталям, озвучил соответствующие
воззвания своей эпохи, добавил дополнительные краски в палитру национальных ценностей, развивал их, сеял в сердцах миллионов семена национальности, пробуждал национальные чувства, чтобы донести их до грядущих поколений.
В романе «Птичка певчая» Р. Н. Гюнтекин мастерски и успешно раскрывает индивидуально-психологическое своеобразие, особенности, специфику образов в контексте
национальности. Пример верности и уважения к национальным ценностям, обычаям
и традициям великий писатель мастерски выражает в лице главной героини упомянутого романа – Фериде. Исследователь Биннур Челеби отмечает, что в центре романа
«Птичка певчая» пребывает героиня, наделенная чувством долга, которой присущи черты национального пробуждения – образ примерной учительницы, идеальной турецкой
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женщины – Фериде, которая выделяется из серой и скучной среды своими высокими
духовными и моральными качествами. Проявляемые главной героиней романа высокие
человеческие качества на фоне разворачивающихся событий существенно обогащают
человеческий фактор в романе. Даже в самых обыденных диалогах, не выделяющихся
особой эмоциональностью и необычными ситуациями писатель выдвигает такие мысли,
вокруг которых концентрируются как ценные рассуждения, оценивающие и прививающие национальные ценности в лирико-психологическом контексте, так и порожденные
высокой моралью и воспитанием национальные чувства, способные служить примером
для грядущих поколений.
В диалоге Фериде и Хаджи галфа старик говорит девушке:
«Где еще найдешь такой город, как Стамбул, за камни и землю которого можно пожертвовать жизнью? Мой тебе совет: будь умницей и скромницей, может и уготована
для тебя, дай Бог, хорошая судьба. Жила здесь одна ходжа ханум по имени Арифа. Начальник суда женился на ней, теперь живет. как сыр в масле катается. Дай Бог тебе такой
судьбы! Думаешь, он женился на ней из-за красоты? Какая уж тут красота?! Потому, что
она была целомудренной, скромной! В наши времена нет более дорогого для человека,
чем честь и целомудрие!» [1, 128]. Сколько глубокого смысла, совпадающего со взглядами современной эпохи в данном лаконичном уроке «воспитания и назидания»?! Рашад
Нури Гюнтекин всем сердцем ратовал за развитие и национальное благосостояние Турции и стремился затронуть связанные с этим проблемы в диалогах своих персонажей.
Писатель в лирико-психологическом ключе оценивает и преподносит представления
журналиста Пьера Фора, мужа Кристиан, о Фериде, с которой они вместе учились во
французской школе и случайно встретились в Анатолии: «Из этого я делаю заключение,
что в Стамбуле есть целая плеяда девушек, получивших хорошее западное образование,
которые принадлежат поколению, во всех отношениях отличающегося от тех, кто губит
себя бессмысленными желаниями из произведения Лоте «Разочарованные». Они предпочитают действие, чем сладкие грезы, отказываются от беззаботной жизни и удобств
в Стамбуле, по собственной воле уходят в глубины Анатолии, чтобы просвещать, пробуждать народ, Не это ли служит прекрасным примером высокой и беззаветной самоотверженности и темой для моей будущей статьи! Разрешите мне назвать и ваше имя – Фериде-птичка певчая, когда турки будут говорить о национальном пробуждении!» [1, 209].
Как актуальны и созвучны эти слова нашему времени, когда тюркский мир сталкивается
с серьезными проблемами и несправедливостью! Эти проблемы и сегодня требуют пробуждения и еще более тесного объединения его народов.
Р. Н. Гюнтекин видел это как свою гражданскую мечту, желание и славу Господню,
он достиг своей мечты, душа его приобрела бессмертие. Р. Н. Гюнтекин в полном смысле
слова является современником всех нас. Индивидуально-психологические оттенки современности очень сильны а романе Р. Н. Гюнтекина «Птичка певчая». И в наши дни
есть большая потребность в таких смелых, волевых, стойких, патриотически настроенных, верных долгу и профессии людях, личностях, как Фериде. Верностью к своей любви она является примером для современной молодежи. Фериде полна любви и верности
и к профессии учителя, способна вытерпеть все тяготы и лишения, связанные с ней, и
это наглядный пример для современных молодых учителей.
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Известно, что одной из серьезных проблем, волнующих современное общество,
является ранний брак наших девушек, частенько принуждаемых к этому родителями и
родственниками. Писатель своеобразно затрагивает эту проблему в своем романе – когда
Фериде спрашивает у Хадидже ханум, «почему эти маленькие девушки покрывают голову изношенными платками», та говорит: «Помилуй, Господи, доченька, они уже созревшие девушки на выданье, как же могут ходить по улице с непокрытой головой?...», на
что Фериде с удивлением спрашивает: «Спаси Господи! эти похожие на бледных червей
девушки в 10-12 лет – созревшие для замужества девушки?» (1, 158). Выданье замуж
еще не созревших, неопытных, несформировавшихся малолетних девушек было чревато катастрофическими психологическими последствиями, из-за чего часто разрушались
семьи. В романе «Птичка певчая» писатель обращается к чрезвычайно серьезной национальной и необсуждаемой практически до сих пор проблеме всего мусульманского
сообщества, в том числе и Турции. которое общество было бессильно решить – проблеме
обручения девочек еще в младенческом возрасте и ранней выдаче замуж не достигших
и 12 лет девушек. Р. Н. Гюнтекин с болью в сердце наблюдал за этим общественным
явлением, выражал свое негативное отношение к нему и призывал общество покончить
с этим невежеством и мерзостью, порочащим ислам и весь мусульманский мир. В ходе
небольшого диалога с повитухой Назифой ханум, Фериде приходит в ужас от выдачи замуж маленькой девочки и говорит: «Среди моих учениц нет девочек на выданье, самой
старшей – двенадцать лет». Назифа ханум засмеялась и ответила: «Боже мой, доченька,
разве двенадцати лет мало? когда я выходила замуж в пятнадцать лет, все считали меня
старой девой» [1, 171].
Следует отметить, что упомянутое обстоятельство волновало общество во все времена и сегодня продолжает оставаться довольно актуальной проблемой. Ранняя выдача
малолетних девушек замуж приводит к отрыву от образовательного процесса, отрыву от
семьи. В результате еще не порвавшие с детскими привычками девушки взваливают на
свои плечи такую тяжелую ношу, как семья, дети, что открывает путь к тяжким и глубоким психологическим травмам, часто судьба девушек складывается трагически.
В своих произведениях Рашад Нури Гюнтекин затрагивает также вопросы подвергающихся давлению и насилию детей в контексте личности и общества и раскрывает
психологические стороны данной проблемы. С одной стороны, горькая судьба Мунисе,
подвергающейся в семье насилию, с другой стороны, желание Фериде удочерить этого ребенка, приласкать, заботиться о бедной девочке как родная мать, описаны в ярком
психологическом ключе. Фериде говорит: «Боже, как же я буду счастлива, если это дитя
отдадут мне! Больше она не будет бояться ничего – ни темной ночи, ни шторма, ни бедности. Я выращу ее своими руками и сделаю счастливой» [1, 177].
Автор словно представлял современный мир, видел сегодняшний день, как тысячи детей влачат жалкое существование в бедности, остаются сиротами или подвергаются насилию со стороны своих родителей. По мнению Р. Н. Гюнтекина, одна из задач
государства состоит в обеспечении счастливой жизни для новорожденных младенцев,
маленьких детей, окружении их любовью и заботой, милосердием. В романе «Птичка
певчая» писатель сумел продемонстрировать особый подход к национальным аспектам,
национальным ценностям главной героини Фериде на фоне ее индивидуальных и психологических особенностей, поведения, своеобразных, порой капризных, но безобидных
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выходок. Образ Фериде олицетворяет высокие морально-нравственные человеческие
качества, ум и внутреннюю красоту, она способна проявлять при необходимости решительность, доказывать свою правоту, писателю удалось отобразить все эти качества в
необходимом лирико-психологическом ключе. Говоря Эхсан беку, лицо которого было
обезображено от полученной на войне раны: «… нет в мире ничего более ненужного,
даже вредного, чем красота лица, истинная красота, - это красота души, сердца» и признаваясь в любви, Фериде хочет дать ему хоть какую-то надежду: «Эхсан бек, прошу
вас, женитесь на мне, примите меня. Увидите, как я могу осчастливить вас, мы станем
счастливыми…» [1, 300].
Проявление нравственности и морали в этом поступке Фериде, ее желание вернуть
к жизни молодого офицера, потерявшего всякую надежду на счастье из-за страшного
ранения, заслуживают всяческой похвалы и одобрения. Этим Фериде хочет сказать людям, что люди, лишившиеся ради свободы Родины частей тела, утратившие физическую
привлекательность превосходят по красоте нравственности и духовности тысячи напыщенных, надушенных, напомаженных франтов, далеких от чистых и честных помыслов,
не запомнившихся ничем полезным для общества и народа, и справедливо, что благовоспитанные и нравственные дочери нации любят именно таких парней, выходят за них
замуж. Поскольку в этом случае морально-нравственные ценности приобретают более
сильные, устойчивые позиции, устремляются к здоровому образу жизни, укрепляются с
моральной точки зрения.
Взгляды Р. Н. Гюнтекина на происходящие в обществе события, проблемы поведения,
верности людей друг другу отражены в романе «Клеймо» в новом содержании и лирико-психологической форме. Литературовед-исследователь И. Велиев пишет: «В произведении Рашад Нури Гюнтекина «Клеймо» есть одна особенность. Любовь заклейменного
Иффет бека по законам той эпохи отвергается, потому, что она запятнана, осквернена. Он
представился вором, чтобы спасти от позора свою любимую Вадие» (2, 265).
Это последствие протеста маленького Иффета против господствующих в обществе,
в частности, в школе порядков. По мнению Иффета, детей нельзя выделять, отличать, а
уж тем более изолировать по классовой принадлежности, происхождению, состоянию.
Дети не должны иметь особые привилегия из-за занимаемых их родителями должностей. Несмотря на то, что от времени действия этого романа прошло более ста лет, разворачивающиеся в нем и описанные писателем события не менее актуальны и в наши дни.
Во время отдыха в селе Гарамюрсалли Иффет так сблизился с деревенской детворой, что
его брат Музаффар говорил в гневе: «Негоже тебе играть с этими детьми. Мне стыдно за
тебя… Непременно напишу отцу» [2, 270].
Вскоре Музаффар начинает службу в должности адъютанта при падишахе. Отец с
матерью хвалят Музаффара и ставят в пример Иффету, поучают его, но Иффет отвечает
им: «Я не буду заниматься такими не приносящими пользу народу бесславными делами»
[2, 279]. Это уже было проявлением формирования индивидуальноcти в характере у Иффета. Он уже научился отделять добро от зла, черное от белого и считал своим долгом
честно служить обществу и нации, выбрал эту стезю своим жизненным путем.
Так, писатель призывал уже с малых лет серьезно отнестись к воспитанию и обучению детей, способствовать прививанию им честности, становлению человека как смелого гражданина с сильной волей, совершенству с морально-нравственной точки зрения,
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недопущению лицемерия, вероломства в служении родине, отношении к семье и т. д.
В романе Р. Н. Гюнтекина «Клеймо» достаточно ценных и заставляющих задуматься
моментов, заставляющих читателя поучиться у героев романа. Когда Иффет работал в
газете «Телеграф», их конкуренты, сотрудники газеты «Спасение нации» печатали клеветнические материалы. В статье «Сущность логова бандитов» говорилось: «Важно довести до наших читателей Суть логова бандитов под названием «Телеграф». Пес по имени Русуху, жизнь которого полна подлости и злодеяний, устроил в центре города логово
бандитов под названием «Телеграф». Эта газета не брезгует составлением вымышленных
документов, чтобы очернить нас, честных людей, с безупречным прошлым в глазах народа. Мы скоро разоблачим этого пса и его друзей, злодеев, перед народом. Этот человек
является сыном одного из проклятых сыщиков самой презренной эпохи. У персов есть
пословица: «Волчонок вырастет волком» [2, 332]. Эти клевета, ругань и оскорбления адресовались «клейму», которое благородный Иффет носил на пояснице, ни чем не обоснованное, вымышленное им «клеймо», которое преследовало Иффета как тень. угрожало ему,
унижало. оскорбляло, отнимало счастье, радость, заработок, только что найденную работу
затрагивает чувства, не позволяет думать и мечтать о лучшей доле. Это «клеймо» было для
Иффета предопределением, которое преследовало его всю жизнь.
Индивидуально-психологические особенности образов в романе Р. Н. Гюнтекина
«Листопад» также характеризуются национальными чертами. Писатель считал, что члены семьи должны быть готовы в любой момент взять на себя ответственность, с уважением относиться к национальным ценностям, работать без устали, чтобы семья могла
жить в достатке, быть воспитанными и скромными и на месте работы, в коллективе,
общественной среде. Главный герой писателя Али Рза бей тоже думал о своем сыне
Шевкете так: «После меня ты глава этой семьи; ты займешь мое место, когда меня не
станет» [3, 25]. Если семья останется без денег и пропитания, ее члены начнут голодать,
нравственные и моральные устои семьи окажутся в опасности.
Писатель мастерски доводит такие высказывания до ушей Али Рза бея устами работника компании: «Без денег человек может сохранить свою честь только несколько дней»
[3, 30]. К сожалению, скоро в семье Али Рза бея происходят схожие события, семья становится неуправляемой, даже его добродушная жена Хайрие ханум изменилась, из-за
безденежья все смешалось в доме, члены семьи уже не стеснялись друг друга, говорили
все в лицо без стеснения.
Наконец, после шалостей, капризов, скандалов дочери, Али Рза бей получает самый
тяжелый удар от сына – Шевкета, на которого возлагал большие надежды. Ему приходится примириться с женитьбой сына на замужней женщине – Фахрунде, которая работала в компании машинисткой. С этого события начинается листопад в семье, и ее
спокойствию и радости приходит конец. «Али Рза бей и без того ходивший по дому как
тень, совсем отошел в сторону. Рано утром он выходил из дома и проводил время в одиночестве или посещал кофейни» [3, 52]. С этого времени когда-то большая и дружная
семья начинает распадаться.
Р. Н. Гюнтекин требует от общества рассмотрения и разрешения проблем большой
семьи, потерю авторитета главы семьи, избавления от трудностей и проблем, преследующих не только отдельные семьи, а и общество в целом. Он также выражает свое
отношение к проблемам семейных взаимоотношений, конфликтам между родителями
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и детьми, взывает к необходимости сохранения высоких моральных, нравственных и
духовных качеств как в рабочем коллективе, так и в других сферах общественной жизни.
Известно, что незначительный безнравственный или неуместный поступок в семье
открывает путь к более существенным разногласиям и противоречиям между ее членами. Поэтому, наряду с прививанием детям морально-нравственных ценностей, главы семьи должны добиваться всестороннего совершенствования их мировоззрения, укрепления воли, усиления в целом их морально-нравственных устоев, воспитательного баланса
семьи. События, разворачивающиеся вокруг одной семьи простого государственного
чиновника в романе Р. Н. Гюнтекина «Листопад», являются довольно актуальной проблемой и в наше время. В последние годы проблемы, связанные с честностью чиновников, поведением их семей и детей вызывают большой резонанс. События, которые произошли с чиновником среднего ранга Али Рза беем и поступки членов его семьи, часто
встречаются и в наши дни.
Родители не должны огораживаться от трудностей, проблем с детьми, не пускать события с ними на самотек, должны вести детей за собой, прививать им семейные ценности
и соответствующую семейную философию, помогать адаптироваться в обществе. Дело
доходит до того, что жена Али Рза бея Хайрие ханум тоже сердится на него: «Как это тебе
нечего сказать? Разве ты не глава семьи?» и автор вставляет в уста Али Рза бея ответ, заставляющий общество глубоко задуматься: «Конечно, когда возникают трудности, я глава
семьи, но когда на руках имеются несколько курушей, все, кроме меня, становятся в этом
доме мужчинами. Разве вы считали меня за человека, пока дела шли хорошо» [3, 66].
Это не только трагедия Али Рза бея и его семьи, а острая проблема, с которой сталкивались тысячи семей во все времена и продолжают сталкиваться в наши дни. А последствием является распад семей, мытарство молодежи в поисках своего места в жизни
и обществе.
В своем романе под названием «Из уст в сердце» Р. Н. Гюнтекин подает индивидуально-психологические особенности и национальные черты образов, демонстрирует
уважение к национальным принципам, исполнение обязательств перед личностью и
обществом, в частности исполнение своих обещаний государственными служащими и
чиновниками в оригинальном лирико-психологическом стиле.
Комментируя письмо, полученное из Стамбула сосланным в Кутахию Ведатом об
освобождении от ссылки, опытный мастер слова привлекает внимание к его диалогу с
Макбулой и выдвигает на первый план умение человека выполнять свои обязательства:
«За меня попросили министра внутренних дел, и он обещал всерьез заняться этим делом… ». Макбула глубоко вздохнула и сказала, не скрывая своей радости: «Люди из
правительства только обещают, но не выполняют свои обещания» [4, 180].
Общество и сегодня сталкивается с такими происшествиями и отношениями и, вероятно, такие явления будут и в будущем. Писатель призывает каждого человека, в том
числе государственного чиновника, министра сдержать данное слово, обещание, оправдать веру и надежду людей и взывает к недопущению такого рода отношений в обществе
Фетхи Наджи характеризует Рашад Нури Гюнтекина как «передовика критического
реализма в турецком романе» [5, 1], а Олджай Онертой – писателем, больше других освещавшим проблемы Анатолии и ее народа [6, 18]. Главная причина всенародной любви
к Рашад Нури Гюнтекину заключается в его остром чутье реальности, простоте языка и
акцентировании внимания на вопросах человеческих взаимоотношений.
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ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОМАНІВ РАШАД НУРІ
ГЮНТЕКІНА В АСПЕКТІ НАЦІОНАЛЬНОСТІ І СУЧАСНОСТІ
Визначний представник турецької реалістичної прози Рашад Нурі Гюнтекін відомий
як автор циклу романів. В його романах, що виступають симбіозом реалізму і захопливого романтизму, порушуються важливі суспільні проблеми доби, в яких автор до кінця
залишається вірним національній специфіці, але вносить додаткові цінності, що відповідають покликам доби, пробуджують національні почуття.
У романах «Співоча пташка», «Клеймо», «Листопад», «Із вуст до серця» та інших
творах автор намагається досягти єдності національності і сучасності, намагається пояснити численні протиріччя між ними у контексті особистості і суспільства. У
діалогах, епізодах, що не виділяються емоційністю і незвичними відтінками, великий
майстер слова демонструє думки і вчинки, навколо яких формуються висловлювання, що
прищеплюють людям високі національні цінності.
Ключові слова: письменник, роман, людина, сучасник, барометр, національні почуття.
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INDIVIDUAL PSYCHOLOGICAL FEATURES OF THE NOVELS OF RASHAD
NURI GYUNTEKIN IN THE ASPECT OF NATIONALITY AND MODERNITY
Summary. An outstanding representative of Turkish realistic prose Rashad Nuri Gyuntekin
is known as the author of the cycle of novels. In his novels, which are a symbiosis of realism
based on observance and fascinating romanticism, the most important social problems of the
era are touched upon, in which the author remains faithful to the national specifics, introduced
additional values corresponding to the proclamations of his epoch, awakened national feelings.
In the novels "Birdie singing", "Stamp", "Listopad", "From mouth to heart" and other
works, the author seeks to achieve unity of nationality and modernity, trying to explain the often
contradictions between them in the context of the individual and society. In ordinary dialogues,
episodes that do not differ in emotionality and extraordinary nuances, the great master of the
word demonstrates such thoughts and actions that around them thoughts and statements are
formed that instill in people high national values.
Key words: writer, novel, man, modernity, barometer, national feelings.
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ПЛАЧ О ПОГИБШЕЙ СТОЛИЦЕ
В МЕМУАРАХ Б. К. ЗАЙЦЕВА «МОСКВА»
БЫЛ ЛИ ПРАВОСЛАВНЫЙ АВТОР «ДУХОВНЫМ РЕАЛИСТОМ»?
В статье исследована структура и стилистика книги мемуаров Б. Зайцева «Москва», рассмотренной в формате дискуссий о «духовном реализме», которые разворачиваются сегодня в российской науке. Проанализировав функционирование нескольких
ключевых слов в тексте «Москвы», автор статьи опровергает тезис о том, что писатель принадлежал к «духовному реализму», подвергнув критике само данное умозаключение и показав, что идеологическую позицию писателя нельзя отождествлять с
позицией персонажа. Сакральный материал в книге существует в имплицитном виде и
ощущается разве что в суггестии образного решения.
Ключевые слова: Москва, Бог, Христианство, церковь, сакральная и художественная литература.
Б. Зайцев – москвич; с его именем навсегда останется связанным нежный, осиянный образ «его» Москвы. Не пестрая, перегруженная, азиатская
Москва, с Василием Блаженным, Замоскворечьем Островского и пестрыми платками в стиле Кустодиева. Не-экзотика. А воздушная, утонченная,
древле-благородная, благочестивая русская столица.
Константин Мочульский

Борис Зайцев, чьи мемуары были написаны в эмиграции (это созданные в 20-60 гг.
книги мемуаров «Москва» и «Далекое» и несколько дневниковых циклов – «Странник».
«Дневник писателя», «Дни»), не притязал ни на создание нового духовного течения, ни
на политический вес, ни на роль литературного мэтра. И, тем не менее, его позиция как
мемуариста весьма репрезентативна. Именно в эмигрантский период жизни Б. Зайцева
со всей очевидностью проявились не только неувядаемость таланта писателя, но и его
неразрывность с русской почвой. Утраченная родина художественно сконденсирована
писателем в образе Москвы.
Целью данной статьи является анализ структуры и стилистики книги «Москва», которая в аксиологии писателя являет собою расширенный образ родного дома, сердца
России.
Любопытно, что в интернете эта книга представлена в таком ключе: «Книга воспоминаний Бориса Зайцева о дореволюционной Москве. Автор – христианин, а поэтому,
помимо всего прочего, читатель найдет много интересного о жизни христианской Москвы начала XX в.: кружки молодых поклонников христианской философии, поездки в
Оптину и многое другое» [12]. И требует, наверное, отдельного внимания целый комплекс нынешних публикаций, в которых очень активно муссируется вопрос о «православном образе мира» у Зайцева.
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Собственно, зайцевской «Москве» посвящено не так уж и много исследований [21,
7]. В наши дни обращение к этому тексту сводится в основном к более или менее развернутому упоминанию о нем. Собственно, в последнее время особо отмечены лишь
итальянские реминисценции в «Москве» [4]. И это оставляет простор для размышления.
Верно наблюдение Ю. Н. Мажариной: «Судьба Бориса Зайцева отражает судьбы многих
эмигрантов, в изгнании видевших свою миссию в том, чтобы сохранять и передавать
потомкам национальные культурные традиции. «Мы не в изгнании, мы в послании»
<…> – фраза долгие десятилетия определявшая внутренний настрой, жизненный уклад
эмигрантов первой волны в целом и Бориса Зайцева в частности. «Мы – капля России», –
любил повторять Зайцев…» [19, с. 155]. Естественно примыкает к сказанному и то, что
«…в творчестве писателя проявились тенденции, характерные для литературы русского
зарубежья в целом, а также литературы метрополии: например, актуализация литературно-критических жанров, порожденная переосмыслением классического наследия,
повышение интереса к биографиям выдающихся людей, распространение мемуарных
жанров, свидетельствующее о стремлении соотнести частный опыт с историческими событиями» [23, с. 6]. К тому же «…творчество Зайцева обладает глубоким внутренним
единством, произведения разных жанров не только дополняют друг друга по содержанию, но подчас оказываются генетически связаны. Например, литературно-критические
жанры (рецензия, статья, силуэт, критико-биографический очерк) объясняют движение
Зайцева к жанру биографии и литературного портрета…» [8, с. 1].
Вместе с тем, мемуарная проза Б. К. Зайцева «…отразила не только обращение писателя к новым формам в его литературном творчестве, но и развитие мемуарного жанра
как в литературе русской эмиграции первой волны, так и в русской литературе ХХ века
в целом», – справедливо замечает Е. Г. Бикеева [3, с. 3–4], которая сделала солидный
обзор научной литературы по данному вопросу и выделила здесь такие направления, как
поэтика, жанр, духовно-нравственные истоки и художественная биография [3, с. 4–6],
кроме того, обращаясь к «Дневнику писателя», в соавторстве с Л.С. Конкиной охарактеризовала отношение Зайцева к Православию [5]. Верно говорит Л. И. Бронская: «На формирование концепции личности в автобиографической прозе русского зарубежья влияла
не только такая идеологическая установка, как русская идея, но и антропологические
идеи, столь характерные для философской мысли исследуемого периода, которые выражаются в стремлении обратиться к проблеме человека во всей ее многоликости»; она
же отметила и то, что Б. К. Зайцев сочувствовал идеям Н. А. Бердяева, которые исследовательницей определены как «не бесспорные» [6, с. 340] – к православным ортодоксам этого философа не причислишь. Поэтому методологически весомо соображение Г.
Адамовича по поводу зайцевского художнического интереса к монашеству: «Ни в одной
книге Зайцева нет намека на стремление к иночеству, и было бы досужим домыслом
приписывать ему, как человеку, не как писателю, такие чувства или намерения. Но тот
«вздох», который в его книгах слышится, блоковскому восклицанию не совсем чужд1,
1

Г. Адамович имеет в виду следующую строфу Блока:
Славой золотеет заревою
Монастырский крест издалека.
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вероятно, потому, что Зайцев, как никто другой в нашей новейшей литературе, чувствителен к эстетической стороне монастырей, монашества, отшельничества. Ничуть не собираясь «бежать от мира», можно ведь признать, что есть у такого бегства своеобразная,
неотразимая эстетическая прельстительность...» [1, с. 201].
Вот и мемуары Б. Зайцева все же строятся по принципу художественного текста.
Та же Е. Г. Бикеева комплексно проанализировала своеобразие лирико-субъективной,
типично «импрессионистической» мемуарной прозы Б. Зайцева, способы представления мемуарного героя и формы присутствия автора-повествователя; ею акцентированы
«интонация, для которой характерны черты живой разговорной речи» и «образ авторарассказчика, сформированный, с одной стороны, поэтикой жанров «о себе», а с другой,
ценностной и временной вненаходимостью автора по отношению к самому себе» [3,
с. 8]. Примечательно, что важнейшей жанровой составной в мемуарах Б. Зайцева выступает литературный портрет, что становится даже объектом самостоятельного анализа
[20]. И эти моменты зайцевской мемуаристки плохо вяжутся с позицией отрешенного от
повседневности духовного автора.
Книга мемуаров Б. Зайцева взята здесь в формате дискуссий о «духовной реализме», которые интенсивно разворачиваются сегодня в российской науке. В частности, о
духовно-нравственных истоках мемуаристики Зайцева можно говорить безконечно долго, особенно в виду того, что в последние годы она очень часто трактуется в новом для
русской научной традиции регистре «православного литературоведения». В принципе,
это можно бы только приветствовать, если бы приверженцы такого похода всегда помнили о грани между сакральным и не-сакральным текстами.
Книга «Москва» возникла как сумма очерков, прежде опубликованных в газетах и
журналах, и была впервые издана в 1939 году в Париже (переиздана в Мюнхене в 1960
и в 1973 годах). И это вовсе не было воспринято как манифестация православного вероисповедения.
В эмигрантской критике проблемы веры и безверия русских писателей фигурировали неизменно (достаточно вспомнить оценку самим Зайцевым духовной позиции Чехова
[11с. 280–284]). Но вопрос о некой особой «православности» Б. Зайцева тогда попросту
никому не приходил в голову. Правда, уже современная Зайцеву эмигрантская критика
(Г. Адамович, П. Грибановский, Е. Таубер и др.) подчеркивала отрешение автора от жестокого и несовершенного мира, поиск им «немеркнущего света» [22, с. 153].
Но сегодня Зайцева уже активно рассматривают как представителя некоего «христианского реализма», стараясь как бы и к христианству нечто присовокупить, и старый,
и почтенный ярлык «реалиста» – как некий «знак качества» – сохранить. Нет спору, к
художественному методу Зайцева вполне приложимо понятие «реализм» (как, подчас,
впрочем, и понятие «модернизм»). Есть весьма убедительное исследование, этому вопросу посвященное, – статья Е. Ф. Дудиной «Своеобразие художественного метода
Б. К. Зайцева 1900–1921 годов» [9].
Мы согласны, по крайней мере, отчасти, с тем, что, как пишет исследовательница
духовно-нравственных проблем творчества Б. К. Зайцева Н. П. Бабенко, «православная
Не свернуть ли к вечному покою?
Да и что за жизнь без клобука!
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вера не только определяет нравственный выбор русского человека, но и является основой его внутреннего совершенствования», но стоит напомнить и другую формулировку
автора: «Соотнесение ценностных ориентаций художественного текста с аксиологией
религиозной системы, к которой был направлен писатель, является, на наш взгляд, продуктивным подходом при анализе религиозной проблематики литературы» [2]. Дело в
том, что прямая сосредоточенность исследователя исключительно на ментально-идеологической составной творчества слишком напоминает о традиционном для литературоведения прочтении идеи «сквозь» отделяемые как нечто вторичное «художественные особенности». При этом далеко не всегда позиция автора и позиция персонажа совпадают.
Так, в исследовании Н. В. Лау раскрывается мотивация выбора духовной отстраненности от мира в сознании зайцевских персонажей [16]. Весьма разумно разграничивает сакральное и житейское, автора и его персонажей И. И. Лукьянцева в диссертации «Идея
святости в творчестве Б. К. Зайцева периода эмиграции». Выносимое ею на защиту положение 3 формулируется здесь таким образом: идея святости в художественном мире Б.
К. Зайцева реализуется на уровне типологии героев (монашество, старчество, святость в
миру), а также через взаимодействие голосов автора и персонажей [17].
Но в такой ситуации подчас обнаруживается не только не-разделение позиции автора
и его персонажей, но и недифференциированность художественного текста от сакрального. Так, О. Г. Князева в своей кандидатской диссертации «Религиозно-философские
основы творчества Б. К. Зайцева 1900–1920 гг.» [15], верно отмечая, что формирование
этих основ у Б. К. Зайцева начинается задолго до вынужденной эмиграции, стремится
при этом обосновать подход к художественному творчеству как к «духовному дéланию»,
полагая, что такой подход, основанный на религиозно-философской рефлексии, может
оказаться актуальным и плодотворным при анализе поэтики литературного произведения. Однако надо бы отметить, что И. Есаулов, который ввел этот термин, все же, похоже,
просто наспех сочинил его: это калька с церковного фразеологизма «умнóе делание»,
обозначающего чисто монашеское, исихастическое отрешение от видимой прелести
мира сего и стремление узреть сокровенные сущности бытия исключительно внутри
себя, «духовными очами» – таково, например, созерцание внутреннего Фаворского света, о котором говорил свт. Григорий Паламá. А художник все же строит свой образ материального бытия на мимезисе, подражании формам природы. Поэтому термин «духовное делание» выглядит весьма неправомерным: сущность «делания» – самосозерцание
внутреннего Я, а не какое-то смутное растекание сознания по видимым, осязаемым и
обоняемым вещам телесного мира, ибо это все же в самом лучшем случае попытка (и
то с совершенно неосязаемым результатом) постижения Творения, а не Творца. Мало
убеждает О. Г. Князева тогда, когда стремится опереться на мнение А. М. Любомудрова
об особом творческом методе Б. Зайцева-эмигранта, который определяется достаточно
схоластически – как некий «духовный реализм» («художественное освоение духовной
реальности, то есть реальности духовного уровня мироздания и духовной сферы бытия
человека» [18]). Формулу «духовный реализм» использует по отношению к Б. Зайцеву
и Н. Евстафьева, не преминув при этом, конечно же, подчеркнуть и «неортодоксальную позицию» писателя [10]. Подобная методологическая уязвимость, определяемая, с
одной стороны, весьма поверхностным представлением о тех же православных ценностях, а с другой – боязнью упустить хоть что-нибудь из привычных клише показательна
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для многих сегодняшних исследователей прозы Зайцева, особенно же поздней, и уход в
«музыку сфер» может завести далеко, если становится самоцелью. Так, в диссертации
Н. А. Ивановой «Художественный мир произведений Б. К. Зайцева 1900-1922-х годов в
аспекте кодовых взаимодействий», при верном исходном утверждении, что «изучение
мироощущения Зайцева началось, по сути, в ХХІ веке», это самое писательское мировоззрение, равно как и творчество, вталкивается в «пересечение множества различных
кодов: солярного, лунарного, астрального, мифологического, фольклорного, библейского, литературного, живописно-архитектурного, музыкального, кода танца». И здесь
явственно выступает характерная поверхностность в прочтении традиции. Скажем, по
Н. А. Ивановой у Зайцева Библия будто бы выступает как код-напоминание о краткости
человеческой жизни и вечности мира» [13, с. 9–10]. Однако Библия говорит о бренности
не только человеческого бытия, но и о преходящем, временном характере материального
мира в целом, не так ли?
Немецкий исследователь В. Казак пишет в словарной статье о Зайцеве, что в своём
творчестве тот продолжает традиции И. Тургенева и А. Чехова, и выдвигает здесь на
первое место «религиозное восприятие мира» [14]. Согласимся с этим, но ведь и у Тургенева, и у Чехова, религиозная позиция дана имплицитно, скрыта под «объективной
манерой» повествования и вовсе лишена какой-либо патетичности.
Процитируем самого писателя, который, даже повествуя о святынях, похоже, вовсе не
предполагал, что будет провозглашен столпом такого «реализма»: «Богословского в моём
писании нет. Я был на Афоне православным человеком и русским художником <...>. Я пытаюсь дать ощущение Афона; как я его видел, слышал, вдыхал...» [12, т. 6, с. 293].
Поэтому, не возражая никак против тезиса К. Мочульского, подчеркнувшего в Москве
Зайцева черты «воздушной, утонченной, древле–благородной, благочестивой русской
столицы», мы вместе с тем не станем процеживать зайцевский текст ни сквозь густую
мережу христианской теологии, ни уж, тем более, сквозь тенета солярного, лунарного и
астрального кодов. Поступим проще: выберем из текста «Москвы» несколько ключевых
для нашей темы слов и рассмотрим характер их функционирования в зайцевском тексте.
И слова эти пусть будут самые простые: Москва, Бог, христианство, церковь.
____________
С первых слов книги, начинающейся очерком о Чехове, Б. Зайцев задает определенный масштаб изображению его родного города и большого, незаурядного человека в
формате этого города. Да, это столица, в которой развертываются скрытые возможности
человека из провинции: «Человеку семнадцать лет. Он кончает гимназию. Отец только
что назначен в Москву управлять огромным заводом. И вот первые рождественские каникулы… Человек дик, застенчив, самолюбив. Он провинциал, но куда едет, где будет
жить две блаженных, свободных недели? В самой Москве!» [12, с. 11]. Но при этом ничего героического, подвижнического этот город от своего нового жителя не потребует,
оставаясь прежде всего милым, очеловеченным, гостеприимными достаточно суетным
местом: «И Москва не обманула. Сколько нового, необыкновенного! Из уютного дома
на заводе Гужона каждый день возит извозчик Сергей, в санках, по декабрьскому снегу,
мимо Андрониева монастыря, Николо-Ямскую – на Кузнецкий, Петровку, Театральную
площадь. Старый портной Кан, на Рождественке, примеряет первый «штатский» костюм,
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ползает на коленях, черкает мелом брюки, пыхтит, косым, солидным глазом осматривает
художество свое. На Кузнецком стрижет парикмахер Теодор. У Зимина в кассе можно
купить билет на начинающего Шаляпина, у Трамблэ сесть за столик и выпить чашку
шоколада в накуренной, небольшой комнате. По зимним тротуарам на Петровке идут
дамы – с картонками, покупками. Зажигаются фонари, летят снежинки. Елки у Большого
театра, толпа – все кажется нарядным и волшебным: это не что-нибудь, это столица. Необычные люди, неизвестные красавицы, сияющие театры, балет, Дворянское собрание,
рестораны, куда можно будет заглянуть лишь когда старый Кан пришьет последнюю пуговицу. Но какое счастье – на том же Сергее катить через два дня Солянкою домой – уже
в мерлушковой шапке, пальто, в черном костюме – взрослым, свободным!» [12, с. 11].
В самом московском восхождении Чехова нет ничего от позиции, скажем, героя
Бальзака, который, взирая с горы на столицу, заявляет: Париж, ты мой! «Слава его развилась быстро, в сравнительно ранние годы, – ему не было и сорока (да и краткой жизнь
оказалась!) – славу эту дала и питала Москва, наиболее – Художественный театр <...>
Чехова Москва полюбила чистою, застенчивою любовью. Лавры ему несла незапятнанные – да и он никогда поз не принимал!» [12, с. 11].
В облике Москвы не акцентируется до поры до времени решительно ничего сакрального. «Москва богата улицами, переулками. Их имена порой причудливы» [12, с. 48]. Наоборот, подчеркиваются черты милой непритязательности, человечности и уюта: «Можно сказать: Москва старинная, хлебосольная и благодушная. Можно сказать, и так, что
писателю молодому хотелось больше молодости, возбуждения и новизны. Все же свой,
великорусский, мягкий и воспитывающий воздух «Среда» имела» [12, с. 11]. Акцент
сделан на невинном раблезианстве москвича, незамутненном процветании «плотского
человека»: «Москва показала тут гостеприимство. Фрукты, угощения, цветы, шампанское. Какие-то опять речи – кажется, приветственные иностранцам – но все это быстро
потонуло в общем и веселом гомоне» [12, с. 68]. «Кончалось все ужином. Сергеич сам
готовил удивительнейшую селедку, хоть бы в «Прагу». Разные водки в графинчиках,
пироги, грибы, заливные… вообще Москва – то русское тепло, и тот уют, немножко
лень, беспечность, «миловидность», что и есть старая Русь» [12, с. 31]. Москвич талантлив, но непритязателен, лишен всякого тщеславия: «Сергеич все умел делать, от
гинекологии до гравюры, и все делал даровито, з а м е ч а т е л ь н о же ничего сделать
не мог, ибо безраздельно ничему не отдавался. Его след не начерчен в истории ни одной
из тех деятельностей, коими он занимался. В нем, в его вкусах, жестах, картинности,
доброй беспорядочности – Русь, Москва» [12, с. 32]. Это повторяется, как рефрен: «В нашем доме шло все чинно, несколько и в старомодном духе. Девочки ходили в гимназию,
горничная Домаша в белом фартуке аккуратно подавала на стол в большой столовой. В
окнах тащился на санках Ванька, по ухабам Сивцева Вражка. Домаша, три месяца назад приехавшая из Рязанской губернии, жеманно говорила, что уж ничего не помнит,
как там живут у «мюжиков». Одним словом, была вокруг старая, простецкая и приятная
Москва – вплоть до этого самого Николая Андреевича, соседа, скульптора из Большого
Афанасьевского» [12, с. 65].
Бог же присутствует посреди москвичей по преимуществу как присловье: «И на этот
раз Бог уберег его от моей рукописи» [12, с. 14]; «Александра Серафимовича я встречал потом в «Лито») – у него быстро появилась шуба и бобровая шапка. Бог с ними, с
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бобрами. Александр Серафимович был всегда незадачливым, внутренно-озлобленным
писателем» [12, с. 38]; «Верный ли это расчет? Бог знает. Он основан на том, что у пожилых ефрейторов, фельдфебелей сохранилось еще некоторое отношение к погонам»
[12, с. 115]; «Не дай бог рассердить ее – и особенно важным, не пустяком, а идейным:
новозаветный человек, она впадала и в библейский гнев» [12, с. 83]; «… да не дай Бог,
еще гимназист взрослый пролетит на лихаче…» [12, с. 93].
О Христе – лишь одно упоминание, и то как о персонаже не очень понравившейся
Зайцеву флоберовской новеллы: «Искушение св. Антония» вещь очень трудная, неблагодарная. В форме видений проходят в ней страны, народы, цари, иересиархи, красавицы,
бесы, учители Церкви, звери, сам Диавол. В конце Христос является в диске солнца»
[12, с. 61].
О молодых христианах в старой Москве в самом деле говорится немало, но это все
же не теологический трактат, не проповедь и даже не «книга паралипомен» (хроника).
Это сценки и лица с натуры, запечатленные правдивым пером, но вовсе не в духе, скажем, пассионарных «Деяний апостолов» с их пафосом вселенскости, а в бытовом ключе,
с некоторым акцентом на «русскости», причем Б. Зайцев снова отмежевывается от богословствования: «В то же время был у нас и особенный «русский» уклон и христианский.
С христианством нас сближал как бы с в е т наших душевных устремлений и их музыка.
Но мы были литературный кружок, а не религиозно-философский» [12, с. 42].
Церковь в зайцевской панораме Москвы обычно присутствует, словно на картинах
А. Саврасова, в качестве детали пейзажа, и то не всегда доминирует, скорее уж оставаясь
в качестве фона: «На углу площади, у Москва-реки, выходя фасадом на Храм Христа
Спасителя, стоял большой красный дом, выстроенный затейливо в стиле северного модерн: с крутоскатною крышей, отделкою зеленой майоликой, большими окнами – известный «дом Перцова» [12, с. 75]. Более того, как она, церковь, ни мила, а такой все же
бывает соблазн пропустить богослужение: «Да, блажен отпуск, блажен вечер субботы.
В двух комнатках переулка у Пречистенки все кажется так светло, чисто и уютно! Пусть
бы не две, а одна, но вот с этим мирным снегом за окном, с вороной на дворе, смешно
прыгающей около корки, с кустиком, запушенным белым… Благовест церкви рядом –
знаменитой приютской Дурновского переулка – тоже особенный: милого московского захолустья. (Там замечательный хор, чудная служба. Если бы не усталость, хорошо бы по
чуть протоптанной тропке дойти ко всенощной) <…> Но никуда не пойдешь. Никакого
желания двигаться» [12, с. 93].
В речи персонажей «Москвы» попадаются подчас даже невинные кощунства, впрочем, лишенные всякой остроты, какие-то «домашние» по характеру: «Иногда старый писатель Гославский, с серебряной бородой – его звали Богом Саваофом за торжественный
вид – сильно подвыпив, начинал бранить кого-нибудь, меня, например, – неизвестно за
что» [12, с. 31]. Или: «…его считали гроссмейстером ордена, как Лизавету с Зиной – двумя «богородицами» [12, с. 31].
…И все же Москва Зайцева несводима к плоскости одного лишь бытового существования, обывания в хорошем, чистом и уютном доме, со всеми этими наливками, пирогами и заливными грибами, с милыми церквушками за окном, куда, впрочем, лень
идти. Над ней высится «воздушная громада» того же самого Храма Христа Спасителя,
сообщая виду города некую романтическую приподнятость: ««Пречистенский бульвар
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связан с чем-то повышенным, неопределенно-романтическим. Романтика начинается
уже с Никитского бульвара, с дома Талызина, где жил и умер Гоголь. Это область купола
Христа Спасителя: здесь всегда он плывет в небе над идущим – как золотистый корабль.
И чем ближе к нему, тем сильней ощущение легкости, надземности» [12, с. 64].
Но религиозный пафос как таковой прорывается у писателя не часто и связано это
фактически не столько с бытованием милой старой Москвы, а с ее неминуемой грядущей
агонией. Таков предшествующий финалу повествования эпизод с покупкой иконы: «Возвращаясь домой, остановился я на Сухаревке, ждал трамвая. В сутолоке базара случайно
взглянул на лоток, где лежали разные мелкие вещи: гребни, шкатулки, бусы. Среди них
небольшая деревянная икона, без оклада, старинного письма. В середине Ангел-хранитель, в белом с золотом, с округлым, чуть припухлым ликом рублевского типа. Слева Николай Мирликийский, справа св. Татиана. (Редкая по сюжету композиция 17 века) <…>
Татьяна, это Пушкин, Москва. Имя моей матери, моей сестры, с детства как бы священное. На перекрестке жизни, в нищете и убожестве сухаревского рынка предстала мне
св. Великомученица <…> Через несколько минут я вез икону, тщательно завернутую, к
себе на Долгоруковскую. И она вошла в дом мой в первые месяцы страстей России» [12,
с. 107]. Можно сказать, что, образ Москвы в книге Б. К. Зайцева сакрализуется именно
через эту весьма емкую, суггестивную финальную деталь, символически конденсирующую в себе суть родной культуры, бесповоротно гибнущей.
Но при этом Зайцева причислить к собственно «церковным писателям» нельзя, у
него доминирует, при всей истовости его православной веры, все же художнический,
субъективно-импрессионистический подход. Если для церковного автора жизненный
материал не выходит за границы притчи (такова функция художественных элементов и
в проповеди Христа), то у Зайцева, особенно же в его мемуаристике, как раз притчевости весьма мало, зато наблюдается обилие этого самого жизненного материала, вовсе не
обязательно истолковываемого в парадигме веры. Одно другого не исключает, но все же
это параллельные миры.
Итак, основное внимание читателя сосредоточено исключительно на контрапункте
авторского повествования и голосов персонажей, который призван сохранить хрупкий
облик реальности, на глазах становящейся воспоминаниями.
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Національный педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, Київ
ПЛАЧ ЗА ЗАГИБЛОЮ СТОЛИЦЕЮ
В МЕМУАРАХ Б.К. ЗАЙЦЕВА «МОСКВА»
ЧИ БУВ ПРАВОСЛАВНИЙ АВТОР «ДУХОВНИМ РЕАЛІСТОМ»?
У статті досліджено структуру та стилістику книги мемуарів Б. Зайцева «Москва», яка являє собою розширений і узагальнений образ втраченої рідної домівки, серця
батьківщини. Матеріал розглянуто у форматі дискусій про «духовний реалізм», які розгортаються сьогодні в російській науці. Проаналізувавши функціонування кількох ключових слів у тексті «Москви», автор статті спростовує тезу про те, що письменник
належав до «духовного реалізму», піддавши критиці сам даний умовивід і показавши, що
ідеологічну позицію письменника, викладену без будь-якої пафосної акцентації, не можна ототожнювати з позицією персонажа. Мемуари Б. Зайцева усе ж таки побудовано
як художній текст. Сакральний матеріал у книзі існує в імпліцитному вигляді й відчувається хіба що в сугестії образного вирішення. Основну увагу читача зосереджено
на фокалізації авторської оповіді і голосів персонажів, що покликані зберегти крихкий
вигляд реальності, що вже стає спогадами.
Ключові слова: Москва, Бог, Християнство, церква, сакральна та художня література.
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LAMENT FOR THE PERISHED CAPITAL IN MEMOIRS
BY B. ZAITSEV “MOSCOW”
The article analyzes the structure and style of the memoir book by B. Zaitsev “Moscow”,
which is a generalized image of lost home, the heart of homeland. The material is considered
in the format of discussions about “spiritual realism”, which unfold today in current Russian
critical science. Having analyzed the functioning of some key words in the text of “Moscow”,
the author of the article refutes the thesis that the writer belonged to “spiritual realism”. Criticizing this conclusion and showing the ideological position of the writer, outlined without pathos accentuation, it can’t be associated with the position of the character.
Memoirs by B. Zaitsev are created as an artistic text. Sacral material exists in the book but
in an implicit form and is felt in the suggestion of figurative solution. The reader’s attention is
focused on the author’s narrative and the voices of characters, which are important in terms of
saving fragile form of reality turning into memories.
Key words: Moscow, God, Christianity, church, sacral and artistic literature.
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ФІЛОСОФІЯ МОВИ І КУЛЬТУРИ

УДК 378.13:821.161.2
Пресіч О.В., канд. філол. наук, викладач
Університет Вікторії, Канада
ІСТОРІЯ ТА ПАМ’ЯТЬ У ПОВІСТІ В. СОРОКІНА «ДЕНЬ ОПРИЧНИКА»:
МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ТВОРУ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
У статті мова йде про особливості вивчення повісті Володимира Сорокіна у контексті спецкурсу «Історія і пам’ять у східноєвропейських культурах» у вищих навчальних закладах. Пропонуються методичні рекомендації щодо аналізу твору, система запитань, які будуть обговорюватися на занятті. Головну увагу сконцентровано навколо
проблем, що мають викликати дискусію, як-от: 1) які архаїчні елементи застосовує
письменник при змалюванні майбутнього Росії, як вони поєднуються із власне фантастичними; 2) як у повісті В.Сорокіна змальована опричнина, чому в моделі майбутнього
Росії актуалізується саме це історичне явище; 3) як Росія 2028 р. «пам’ятає» комуністичне минуле та недовгий період демократії 1990-х років.
Ключові слова: методика викладання, історія, пам’ять, середньовіччя, утопія, гротеск, геополітична картина майбутнього, опричнина, архаїзація мови.
У статті головна увага зосереджується на методиці вивчення повісті Володимира Сорокіна «День опричника» у контексті спецкурсу «Історія і пам’ять у східноєвропейських
культурах» у вищих навчальних закладах. Скандальний твір російського письменникаконцептуаліста традиційно розглядається в контексті розвитку антиутопії (дистопії) –
жанру, іманентно зорієнтованого на майбутнє, а не минуле. Однак, специфіка досліджуваного твору в тому, що белетрист моделює образ майбутнього Росії крізь призму історії.
Повість «День опричника» неодноразово ставала об’єктом зацікавлення літературознавців і критиків [див., напр..: 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 12]. Однак ці студії присвячені дослідженню жанрової природи твору, специфіки моделювання образу майбутнього тощо, методичні проблеми вивчення повісті у вищих навчальних закладах (зокрема, у контексті
спецкурсу «Історія і пам’ять у східноєвропейських культурах») ще не були предметом
дослідницької уваги, це зумовлює наукову новизну пропонованої студії. Її актуальність
видається очевидною, особливо, якщо брати до уваги нинішні суспільно-історичні реалії, пов’язані з ускладненням російсько-українських стосунків, експансією «русского
мира» на пострадянському просторі, необхідність перспективного моделювання міжнаціональних стосунків. Мета статті – розробити методичні рекомендації щодо вивчення
повісті В.Сорокіна «День опричника» у контексті спецкурсу «Історія і пам’ять у східноєвропейських культурах» у вищих навчальних закладах.
© Пресіч О.В., 2017
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Повість В. Сорокіна «День опричника» рекомендується до вивчення у форматі
семінарського заняття. Цей текст є вдячним матеріалом для роздумів і дискусій (поперше, у зв’язку з особливостями авторського осмислення окремих фактів російської
історії, як спроба репрезентації пам’яті про минуле; по-друге, як антиутопія, тобто твірпопередження про можливість повернення до минулого в ще більш абсурдному вигляді.
Розпочати заняття рекомендуємо з короткого вступного слова, в якому викладач сформулює мету й завдання, мотивує навчальну діяльність. Далі необхідно коротко репрезентувати В.Сорокіна як одного із популярних сучасних російських письменників. З подібною
інформацією на початку семінару має виступити студент, який підготував коротке есе
про письменника.
У процесі підготовки до заняття рекомендується визначити творчо-пошукові групи
студентів, які будуть виконувати функції «експертів» – істориків (їхнє завдання – підготувати інформацію про опричнину, її соціально-політичну сутність, форми, «антураж» –
усе, що дозволить більш адекватно проінтерпретувати повість В.Сорокіна) і літературознавців (які підготують інформацію про письменника, історію написання й видання
повісті, особливості її рецепції тощо).
На початку заняття студенти повинні отримати бодай найзагальніше уявлення про
творчість автора, вплив на становлення його світогляду радянського творчого андеграунду 1980-х, особливості рецепції постмодерну. Після цього рекомендується перейти до
безпосередньої роботи з текстом. Дія твору В. Сорокіна відбувається у Москві у 2028 р. –
тобто перенесена у порівняно недалеке майбутнє. Наступне питання для обговорення
зі студентами: як письменник моделює образ цього майбутнього. Відповідь на питання
вимагає не лише простої констатації того, що лежить на поверхні твору, а й аналізу ситуації. За версією белетриста, у 2028 Росія стала становою монархією, відгородженою від
світу Великою Стіною, країною, яка живе в умовах постійного терору і репресій новітніх
опричників. Економіка тримається за рахунок продажу нафти, газу й мита з транзиту
китайських товарів у Європу. Суспільний устрій повторює середньовічну модель: відновлені тілесні покарання, офіційний статус Церкви; закордонні паспорти громадяни
спалили добровільно.
Пам’ять про минуле – не єдина складова футурологічної моделі російського белетриста, поруч із звичаями ХVІ ст. у творі співіснує технічний прогрес ХХІ ст. Оскільки
головна увага студентів має бути прикута до концептів «історія» і «пам’ять», пропонуємо їм коротко сконстатувати, які «неісторичні» елементи присутні в житті російських
опричників ХХІ ст. Важливою складовою художнього світу повісті «День опричника»
є елементи побуту й суспільні реалії, запозичені із сучасного життя, наприклад: «мобіло», джакузі, «мерин» (мерседес – улюблений засіб пересування опричників і сучасної
правлячої еліти), холодильник, тренажери, а також цензура, беззаконня й корупція…
Особливості поєднання елементів минулого, сучасного і майбутнього найкраще можна
проілюструвати, запропонувавши студентам проаналізувати інтер’єр помешкання дворянина Івана Івановича Куницина. Після прочитання відповідного текстового фрагменту
пропонуємо студентам проаналізувати його, згрупувавши художні деталі за рубриками:
елементи минулого, теперішнього, власне фантастичні деталі. Назагал варто привернути
увагу до того, що власне фантастичних деталей у творі не так і багато: у побуті замість
телевізора – «пузырь вестевой», удосконалені замок шафи для одягу, дороги і зброя,
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існує система «ищейка» для розшуку злочинців, нові види наркотиків тощо. Проаналізувавши головні елементи моделі майбутнього Росії, ставимо перед студентами проблемне
запитання: чому в ній домінують архаїчні елементи? У відповідях можуть актуалізуватися два напрямки рефлексій. Перший умовно назвемо «філософським», він пов’язаний із
уявленнями про циклічне повторення історичних подій. Так, у середовищі інтелектуалів
певною популярністю користується концепція історичного розвитку людства за «правилом спіралі», відповідно до якої усі події вже колись відбувались, усі типи лідерів / володарів уже колись керували / правили, але все це регулярно проявляється знову й знову на
новому витку цієї ж «спіралі». Оскільки час семінарського заняття обмежений – не варто
докладніше зупинятися на аналізі подібних концепцій (їх можуть коротко презентувати
студенти із творчо-пошукової групи «експертів-істориків»), достатньо акцентувати увагу
на тому, що історія у повісті В. Сорокіна також розвивається по спіралі – повторюючи
раніше пройдені етапи на вищому рівні (на модель минулого накладаються елементи
наукового-технічного прогресу). На це вказує Н.Невярович: «Письменники й учені так
чи інак ставлять питання про циклічність російської історії, яка “завжди ходить
по одному колу, викладеному граблями”, завжди повторюється – і фарс, на який неуникно перетворюється черговий повтор, так само може бути одночасно і трагедією» [8].
Наступний блок питань для обговорення із студентами пов’язаний із репрезентацією
у повісті «День опричника» пам’яті про різні історичні епохи. Найбільше уваги варто
приділити центральному історичному концепту – опричнині. Представник групи «експертів-істориків» має коротко схарактеризувати опричнину як історичне явище, акцентувавши увагу на наступних аспектах:
1) опричнина – перший в російській історії досвід систематичного державного терору, що став головним принципом внутрішньої політики;
2) цар розгортав терор, спираючись на «народні маси»;
3) опричнина була особливою організацією з власною територією, військом, фінансами й системою управління, з правом страчувати зрадників, позбавляти їх майна. Опричники підпорядковувалися безпосередньо цареві, який свідомо перетворював їх на катів,
які нікого не боялися;
4) опричники носили чорний грубий одяг, їхніми символами були собача голова (що
вказувала на собачу відданість цареві) й мітла (ключовий меседж: ворогів треба вимітати
й знищувати). Вони мали вести аскетичне життя, стрижнем якого була фанатична віра.
Пропонуємо студентам коротко визначити: які риси опричнини часів Івана ІV віддзеркалилися в історії опричника Ком’яги у повісті В.Сорокіна (мова має йти і про історичну сутність новітньої опричнини як інструменту терору, і про зовнішню атрибутику).
Далі пропонуємо студентам поміркувати: чому В. Сорокін, моделюючи образ майбутнього Росії, звертається саме до часів опричнини й Івана Грозного. До відповіді на це
питання активніше залучаються «експерти-літературознавці», які можуть апелювати до
висловлювань самого письменника й критичних статей.
Варто заслухати коротку інформацію про те, коли і за яких обставин написана повість В.Сорокіна «День опричника». Аналізований твір датується 2006 роком. Він є однією з ланок у доволі репрезентативному ряду сучасної російської гротескної футурології (В.Войнович «Москва 2042», О.Славніков «2017», Д.Биков «ЖД», С.Доренко «2008»,
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А.Смоленський і Е.Краснянський «Укрепрайон «Рублевка»» тощо). Д.Новохатський
констатує: «У випадку Росії повернення до історично апробованих моделей державного устрою демонструє очевидний ідеологічний глухий кут, в якому опинилася країна
на порозі 2000-х років. Після періоду демократії 1990-х рр. (відображеного в романі
А.Волоса), очевидна тенденція до посилення проавторитарних настроїв у суспільстві,
своєрідна туга за “сильною рукою” і порядком, який асоціюється з централізацією і жорсткою державною системою, що знайшло безпосереднє відображення в Дні опричника
й Укусі ангела» [9]. Наведемо окремі цитати, на які можуть спиратися студенти у своїх
відповідях на заявлене проблемне запитання:.
В одному з інтерв’ю В.Сорокін заявляє: «Більшу частину своєї історії Російська держава була деспотичною. Ті проміжки часу, коли вона хотіла змінитися на краще й наблизитися до європейських демократичних зразків, були дуже короткими. Усе це проминало
дуже швидко й знову поверталося до деспотії. Власне, в такому режимі ми зараз і живемо» [1]. Автор так визначив соціально-політичний сенс опричнини: «Наш теперішній
суспільний устрій я б назвав освіченим феодалізмом. Феодальна свідомість у Росії не
викорінена, теперішня влада цим активно користується. Іван Грозний вибудував піраміду
російської влади, вона стоїть до цих пір. У радянські часи на ній написали: “Наша мета –
комунізм!”, – тепер її облицьовують високотехнологічними матеріалами. Але серцевина
все та ж: президент відчуває себе царем, губернатор – феодалом, силовик – опричником,
громадянин – холопом» [Див.: 12]. Відповідаючи на питання, чому він вирішив воскресити опричнину саме зараз, Сорокін пояснив: «Напевне, тому що час настав <…> ідея
опричнини в сучасній Росії доволі яскраво приживається <…> У цьому, власне, і сила
цієї ідеї, що параноїк Іван Грозний зумів заразити нею російську владу <…> У ній, звісно, бувають латентні періоди і бувають загострення. Останні десять років – період загострення. Але може бути, що до піку ми ще не дійшли» [Див.: 5]. Письменник стверджує,
що терор, який провадили опричники, був єдиним «соціальним клеєм», який поєднав
мешканців цього суспільства.
Д.Хапаєва констатує: «Якщо вибрати одне слово, за допомогою якого сьогодні характеризують путінську Росію письменники і політики, журналісти й бізнесмени, активісти
путінського молодіжного руху “Наші” й лідери опозиції, інтелектуали й правозахисники,
то цим словом буде Середньовіччя. Від середини 2000-х рр. порівняння путінської Росії
з Середньовіччям міцно увійшло у вжиток у політичному дискурсі, в літературі і в повсякденному мовленні» [12]. А. Витухновська пропонує таку характеристику російської
політичної ситуації: «Президент – чекістська міль, пил, що вилетів із розкритого Пітер-гроба. Літературою новітньою й кремлівськими політтехнологами з нахабно-одновимірним “умішком”, він перетворений на лубочний ідеал – Царя-батюшку, грізного, але
справедливого, архетипно-казкового, його хочеться цілувати, на коліна перед ним ставати. У лакействі, до речі, є щось гомосексуальне. Недаремно у фіналі роману Сорокіна
відбувається урочисте гомосексуальне об’єднання всіх опричників в єдиного дракона…
Недавно в Росії змінився образ влади. У першу чергу в очах еліти, інтелігенції. Змінились їхні внутрішні стосунки. Суспільство, як томна панянка, з приємністю знемагає,
потрапивши під м’яку чарівність soft-насилля. Інтелектуали хихотять, взявши на віру
постмодерністський світ імітацій, безпечний світ. (…) У цьому сенсі Сорокін не винаходить нічого нового. Лише конкретизує ситуацію, жорстко змальовує картину. Тепер
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очевидно, що акценти не просто зміщені, і мова йде, не більше і не менше, про глобальну
переоцінку цінностей. (…) Нині влада, що набуває прикмет нової сакральності, майже божественна, ідеально непорочна. Вона збуджує нетривке почуття, небачене раніше.
Особливе духовне переживання – суміш найчистішої ангелічної сексуальності й суворої релігійності старообрядців» [2]. Нині в Росії існують «клуби прихильників» Івана
IV Грізного й «опричнини» (критики найчастіше згадують у цьому контексті «Опричне
братство преподобного Йосифа Волоцького»). Радикальні православні організації відзначають день запровадження опричнини.
Опричнина – головний, але не єдиний історичний «артефакт» у повісті В.Сорокіна.
А.Гаррос нотує: «Епохи, часи, віки змішуються і плутаються – поряд з шістнадцятим
століттям спливає вісімнадцяте: Кремль охороняють стрільці, а сластолюбива Государиня, яка полюбляє молодих гвардійців, списана з Катерини Великої» [3]. М. Кучерська додає: «Це свідоме змішання: Сорокін зображає той компот уявлень про російську історію,
який бовтається в головах...» [4]. Отже, другий пласт історичної пам’яті, як було вказано, пов’язаний у творі В.Сорокіна з часами царювання Катерини Великої. Упізнаваність
цього образу забезпечується, по-перше, рисами зовнішньої подібності («Открывается
дверь. Вплывает туда Государыня наша. Дородна она телом, высока, статна. Телесами
обширными, белыми не обделил ее Господь. Стоя в опочивальне, провожаю взглядом
широкую Государыню нашу»); по-друге, поведінковими стереотипами (відсутність природного сорому, любов до молодих гвардійців тощо). Пропонуємо студентам поміркувати, навіщо письменникові потрібні ці історичні паралелі, який художній ефект завдяки
цьому виникає.
Третій потужний пласт історичної пам’яті пов’язаний з радянською добою. Назагал
«історіософська схема» ХХ ст. пов’язана у повісті з уявленнями про період «смути»:
«Первый Успенский тракт. Здесь лес еще повыше нашего: старые, вековые ели. Много
они повидали на своем веку. Помнят они, помнят Смуту Красную, помнят Смуту Белую, помнят Смуту Серую, помнят и Возрождение Руси. Помнят и Преображение»
[10]. Пропонуємо студентам докладніше поміркувати про те, як Росія 2028 р. «пам’ятає»
комуністичне минуле й нетривалий період демократії 1990-х р. Для текстуального аналізу обираємо два фрагменти.
Перший: «Мальчиком видал я совсем другую Красную площадь – суровую, строгую,
пугающую, с гранитной орясиной, в которой лежал труп учинителя Красной Смуты. А
рядом тогда лепилось кладбище приспешников его. Мрачная картина. Но Государев батюшка орясину гранитную снес, труп смутьяна косоглазого в землю закопал, кладбище
ликвидировал. Затем стены кремлевские побелить приказал. И стала главная площадь
страны по-настоящему Красной, красивой. И слава Богу».
Проблемне запитання: які елементи радянського дискурсу присутні у творі? Навіщо? Пропонуємо студентам зачитати фрагмент повісті, у якому згадана програма святкового концерту, який переглядає Ком’яга, Номери цього концерту переадресовують до
традицій соцреалізму: «на перше» – «песня о Государе», що корелює з традиційними
славослів’ями на честь Леніна-Сталіна й комуністичної партії; «друга страва» – «песнь о
России» (як приклад етнонаціонального кітчу), далі – історична реконструкція часів Івана III; а головний номер «Накось, выкуси!» виконаний у «кращих традиціях» сталінського шаржу на шкідників-диверсантів, які намагаються знищити підвалини суспільного
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ладу. Сталінська боротьба з інакодумством, знищення культурної і наукової інтелігенції реконструйовані через роздуми Ком’яги про літературу (потрібними визнані лише
православні видання, практичні порадники з різних видів професійної діяльності й
підконтрольна тоталітарній владі белетристика й поезія). З образом Государя у повісті
В.Сорокіна пов’язані алюзії не лише на історичну постать Івана Грозного, а й натяки на
Сталіна. До часів брежнєвських «заморозків» відсилають згадки про «голоси» зарубіжних радіостанцій.
Другий епізод для текстуального аналізу – сценка з урочистого концерту: «Номер
следующий — страница недавнего прошлого смутного, печального. Площадь трех вокзалов в Москве, годы Белой Смуты Проклятой. Стоят простые люди, вынесенные на
площадь смутной волною из домов своих и понужденные торговать чем ни попадя, дабы
заработать на кусок хлеба, преступными правителями у них отобранного. Помнит моя
память детская, ранняя те гнойные времена. Времена Белого Гноя, отравившего нашего Медведя русского… Стоят на площади люди российские с чайниками, сковородами,
кофтами да мылом-шампунем в руках. Стоят беженцы и погорельцы, в Москву от горя
нахлынувшие-поприехавшие. Стоят старики да инвалиды войны, ветераны да герои
труда. Горько видеть толпу сию. Пасмурно, промозгло небо над нею. Печальная музыка
звучит из ямы оркестровой. И — словно бледный луч надежды разрезал вдруг картину мрачную, затеплился в центре сцены: трое детей бездомных, миром отвергнутых.
Две девочки в платьицах оборванных и мальчик чумазый с мишкой плюшевым на руках.
Оживает робкая флейта надежды, звучит-просыпается, устремляется тонким гласом вверх» (і далі – за текстом).
У сучасному російському суспільстві відчутний пієтет до радянського минулого.
Чому в романі В.Сорокіна він відсутній? Чому радянські часи презентовані як «Червона
Смута»? Як письменник мотивує закономірність переходу Росії від нетривалого періоду
демократії до нового витка тоталітаризму? Ще один аспект аналізованого твору – вияв
«пам’яті» про минуле у мовній стихії. Проблемне запитання: чому мешканці Росії у 2028
р. користуються цим «новоязом»?
Наприкінці заняття пропонується заслухати фрагменти есеїв, теми для яких мали
були роздані студентам заздалегідь, наприклад:
– Повість В.Сорокіна «День опричника» в контексті розвитку жанру дистопії в російські літературі кінця ХХ – початку ХХІ ст.
– Геополітика майбутнього: як В.Сорокін зображає міжнародні взаємини ближчого
майбутнього?
– Дорога, Стіна, 3-ій трубопровід як атрибути майбутнього Росії, у чому їх символічність?
– Чому В.Сорокін не уявляє Росію розвиненою європейською країною?
– Яку роль у змодельованій картині майбутнього письменник відводить Китаю?
– Система державного управління Росією у 2028 р.
– Прасковія Ясновидиця / Анастасія: хто з них є символічним уособленням Росії?
Важливо так організувати роботу студентів, аби вони були не пасивними слухачами, а активними учасниками навчального процесу. Під час оцінювання мають братися
до уваги не лише виступи з доповідями й доповнення, а й участь у дискусії, запитання
до опонентів. На завершення заняття пропонуємо студентам узагальнити опрацьований
241

матеріал і сформулювати висновки щодо художнього світу повісті В.Сорокіна, специфіки моделювання майбутнього Росії на основі звернення до подій минулого (середньовіччя, нового часу, модерного періоду історії).
Висновуючи, маємо констатувати наступне: не зважаючи на жанрові параметри антиутопії (дистопії), повість В. Сорокіна «День опричника» є вдячним матеріалом для вивчення особливостей репрезентації концептів «історія» і «пам’ять». Модель майбутнього
у творі популярного російського белетриста має витоки в добі Івана Грозного, Катерини
Великої, радянській епосі. Продуктивними методами роботи із студентами у процесі вивчення повісті «День опричника» є «мозковий штурм» (застосовується під час розгляду
низки проблемних запитань), робота «експертних груп» (які завчасно добирають і систематизують необхідну історичну й літературну інформацію), обговорення есеїв, написаних за заздалегідь визначеними темами.
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ИСТОРИЯ И ПАМЯТЬ В ПОВЕСТИ В. СОРОКИНА «ДЕНЬ ОПРИЧНИКА»:
МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЯ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ
ЗАВЕДЕНИЯХ
В статье речь идет об особенностях изучения повести Владимира Сорокина в контексте спецкурса «История и память в восточноевропейских культурах» в высших
учебных заведениях. Предлагаются методические рекомендации относительно анализа
произведения, система вопросов, которые будут обсуждаться на занятии. Главное внимание сконцентрировано вокруг проблем, которые должны вызвать дискуссию, например: 1) какие архаические элементы использует писатель в изображении будущего России, как они сочетаются с собственно фантастическими; 2) как в повести В. Сорокина
изображается опричнина, почему в модели будущего России актуализируется именно
это историческое явление; 3) как Россия 2028 г. «помнит» коммунистическое прошлое
и недолгий период демократии 1990-х годов.
Ключевые слова: методика преподавания, история, память, средневековье, утопия,
гротеск, геополитическая картина будущего, опричнина, архаизация речи.
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HISTORY AND MEMORY IN V. SOROKIN’S NOVEL DAY OF THE OPRICHNIK:
THE METHODOLOGY OF STUDYING THIS WORK
AT THE UNIVERSITY LEVEL
This article discusses the methodology of studying Vladimir Sorokin’s novel Day of the
Oprichnik as part of an advanced university-level course on “History and Memory in Eastern
European Cultures.” The author proposes methodological approaches to the analysis of this
work, including questions to be discussed in class. The main focus is on the following cluster of
issues for discussion: 1) What archaic elements does the writer use to portray Russia’s future
and how does he combine them with science-fiction components?; 2) How is the oprichnina
portrayed in Sorokin’s novel and why does he propose this particular historical antecedent for
Russia’s future?; 3) How does the Russia of 2028 “remember” the communist past and the
short period of democracy in the 1990s?
Key words: teaching methodology, history, memory, medieval period, dystopia, grotesque,
geopolitics of the future, oprichnina, archaic speech.
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ВПЛИВ РОМАНТИЧНОЇ КОНЦЕПЦІЇ ДИТИНСТВА
НА РОЗВИТОК ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ ДІТЕЙ У НІМЕЧЧИНІ
У статті досліджено особливості філософського розуміння дитинства в епоху Романтизму у Німеччині і встановлено його вплив на розвиток літератури для дітей цього
періоду.
Ключові слова: дитинство, дитяча література / література для дітей, Романтизм.
Суттєвим моментом романтичної дитячої літератури є утворення генуїнного сприйняття дитинства та виховні уявлення, які випливали з нього. Ідеться про містичне уявлення про дитинство, згідно з яким діти є «святими», ще безпосередньо пов’язаними з
божественним, істотами. Нове сприйняття дитинства в епоху Романтизму стало однією з
причин нового розуміння літератури для дітей.
Метою представленої статті є розглянути романтичну концепцію дитинства та
з’ясувати її вплив на розвиток німецької дитячої літератури.
Ґрунт для романтичного сприйняття дитинства підготував Й. Ґ. Гердер. Його розуміння раннього віку, сформульоване в період розквіту «Бурі і натиску», радикально протиставлене просвітницько-раціоналістичному та філантропічно-сенсуалістичному, воно
розуміє дитинство як період, який більше не репрезентує лише недостатність розуму, інтелекту, а принципово відокремлений від усякої раціональності [2: 51–55]. Розвивається
це бачення до-дорослого періоду з аналогії, яку Й. Гердер проводить між індивідуальним
процесом розвитку людини і ходом людської історії [4: 13]. Дитинство порівнюється зі
східним «патріархальним світом», у якому панували релігія, авторитет і слухняність, а
також легковірність, наївна довіра і потяг до чудесного. Наскільки цей історичний період
віддалений від пізньої просвітницької доби, настільки ж віддаленим та відмінним від
усієї дорослої культури є дитинство. Глибока повага та довіра, поклоніння авторитету,
з одного боку, схильність до дивовижного, фантастичного та чарівного, з іншого, – ось,
згідно з ідеєю Й. Гердера, основні, сутнісні риси чи особливості дитинства [4: 13]. У передмові до збірки близькосхідних оповідань «Пальмове листя» (Palmblätter 1796) знову
відтворено цей погляд на дитинство: дитинство – це «весна життя», «сповнений красивих видовищ ранок», «рай безневинних надій і бажань», у яких непорушно панує «юна
сила уяви», і ми женемося «охоче за дивовижним» [5: 9].
Змістовий момент романтичного образу дитинства виявляється передусім у тому,
що сентиментальний ідеал дитинства в ньому збережено як спадщину XVIII століття.
Ці успадковані елементи романтичної картини світу чітко проявляються в оповіданні
Людвіга Тіка «Петер Лебрехт» (Peter Lebrecht). Ідеться про гімн «радісній дитячій порі»,
що змальована як «той райський сон, з якого хлопець так неохоче пробуджується», як
зворушливий спогад дорослого героя. Опис дитячого світу має такий вигляд: «Як чарівливо манить нас світ і майбутнє через рожеву вуаль. З безвинним серцем, без печалі
© Бартіш С., 2017
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та заздрості, без ненависті та злоби, мандруємо ми туди, зі сповненою ніжної доброзичливості душею: ми колишемось у золотому світлі ранку, радісно потискаємо руку
кожному, кого зустрінемо, не караємо за підступність та злість, оскільки ми віримо, що
добре знаємо власні почуття. – Блаженний вік, у якому людина не має жодних інших
бажань і надій, окрім тих, які містяться безпосередньо перед її ногами і які вона може
досягнути своїми маленькими руками: у такі роки людина щаслива і добра […]»[7]. Описане тут дитинство виражає цілковиту ідилію; до неї належить гармонія з навколишнім
світом, віра в майбутнє, моральна невинність, первісна, відвічна чистота, свобода від поганих мерзенних пристрастей і від будь-якого егоїзму, простодушність та наївна довіра,
і, врешті-решт, єдність, одностайність із самим собою.
Романтизм рішуче перевищує цей образ дитинства: сентиментальна ностальгія за
раннім віком переформовується через релігійне шанування дитини як вищої істоти. Дитинство дуже наближене до безкінечного та вічного і звільнене від межі кінцевого існування. Це романтичне (основне) визначення дитинства озвучує Л. Тік у творі «Вільям
Ловелл» (William Lovell): «Можливо, дитина, яка тільки-но народилася на світ, побачила
промінь сонця, розумніша, ніж усі ми. Душа ще не вміє використовувати дані їй свідомість, розум та органи, спогад її попереднього стану їй ще зовсім близький, вона вступає
у світ, який вона не знає і який недостойний її знання; вона повинна забути свій вищий
притаманний розум, щоб повільно, протягом багатьох років завчити строкату, різнорідну
суміш хибних думок і поглядів, які люди називають розумом» [8]. У «Фантазіях про
мистецтво» (Fantasien über die Kunst) містяться пасажі пера Л. Тіка, які цитує Г.-Г. Еверс:
«Чим більше людина вживається зі своїм тлінним тілом, своєю земною пеленою, тим
більше вона звикає до всіх явищ у ній і поза нею, вона дедалі більше втягується в темряву земного життя і думає, що досягає просвітлення; лише зрідка в її душі йде проблиск
зверху […]. Цей ефір проблиску, ці спогади ангельського світу живуть і ворушаться, ще
світлі та свіжі, у дитячій душі, похмура тінь земного буття ще не пригнічена; і тому діточки серед нас – як великі пророки, котрі проповідують нам блаженну мову, яку ми не
розуміємо [2: 20]». А для Новаліса, цитує дослідник, діти – це «незрозумілі, незбагненні
та вищі явища», перед якими дорослі повинні проявляти лише «тихе, покірне благоговіння» [2: 20].
З цього романтичного основного визначення дитинства, з його великої близькості
до безконечного, випливає розуміння дитинства як чудесного, дивовижного світу. Дитинство, згідно з Новалісом, несе «відбиток чарівного, дивовижного світу» [2: 20]. Воно
ще не знає поділу чуттєвого і надчуттєвого, дійсного і фантастичного; воно здатне все
поєднати між собою за допомогою необмеженої фантазії. Потяг до дивовижного характеризують дитину як до- чи, відповідно, надрозумову істоту; але для романтиків це є не
недоліком, а перевагою. Фантазія та чудо-розум роблять дитинство одним з обдарованих
найвищим розумом періодів. Для Новаліса дитинство – це один «з тих казкових, чарівних
часів, де світ здається нам світлішим, привітнішим та більш особливим, дивовижним і
дух пророцтва майже очевидно нас супроводжує» [2: 20]. Ця ясновидюща здатність дітей
захищає себе передусім природою. Уже у творі «Вільям Ловель» читаємо такі слова: «Я
згадую зі свого дитинства, що далека природа […] може охопити нас величезним жахом;
потім дух природи доторкається до нашого духу і хвилює його дивними, незвичайними відчуттями, дерева, які колишуться, розмовляють із нами у зрозумілих, розбірливих
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тонах, і так, ніби вся картина хоче раптом згорнутися, і вся істота хоче зняти маску і
показати, що під нею криється. І вона оживає […]» [8]. Таким чином, романтизм бачить
у дитинстві батьківщину всього дивовижного та надзвичайного, а це бачення дитинства
базується на філософії Й. Гердера.
Оскільки дорослий більше не стоїть над дитиною, не намагається її підняти, як це було
у просвітницькому вихованні, розглядає дитину як вищу, святу істоту, то це вимагає цілком
нового типу дитячої літератури. Романтична дитяча література, як зазначає Г.-Г. Еверс, повинна була радикально відмовитись від навчально-виховних рис. Її єдиною метою мало
бути – розважати дітей і приносити їм радість [2: 38]. Саме тому до констант історичного
розвитку дитячої та юнацької літератури, принаймні в європейському культурному колі,
належить те, що романтична тенденція стоїть не на початку, а формується як реакція на
вже наявну літературу для дітей та юнацтва і виступає як протитечія повчальній, дидактичній літературі. Представниками цієї протитечії, констатують німецькі літературознавці
Ґ. Вайнкауф і Г. фон Ґлясенап, були не педагоги, які писали для дітей, а письменники, запал яких визначався ідеалізованим уявленням про дитинство [9: 44]. Оскільки дитинство,
згідно з романтичними уявленнями, відображало онтогенетичну евокацію магічно-міфічного минулого, то для дітей могла бути відповідною лише та література, яка була пройнята
духом цього прадавнього часу. Це призвело до того, що перевагу надавали давнім, навіть
архаїчним літературним формам, які «були просякнуті жанровим субстратом магічно-міфічного». Традиційні народні пісні та балади, казки, міфи, легенди, так звані народні книги, тваринний епос – усі ці давні жанри, від яких Просвітництво намагалось відгородити
дітей, романтизм проголосив ідеальним дитячим читанням, зауважує Г.-Г. Еверс [3: 106].
На схожі зауваги натрапляємо й в інших дослідників. Ґ. Вайнкауф і Г. фон Ґлясенап зазначають, що внаслідок відкидання тих навчальних видів та жанрів, які обирали просвітники,
і надання переваги народним пісням, казкам, легендам, оповідям і народним книжкам виникають «двозначні» тексти дитячої літератури, які допускають різне тлумачення змісту і
пропонують витончене естетичне задоволення і дорослому читачу, замість того, щоб обмежувати його функціями педагогічного посередника [9: 44].
Звичайно, Романтизм не призвів до цілковитої реорганізації літератури для дітей та
юнацтва в ХІХ столітті. Його вплив на читацькі пропозиції для молодого покоління в
німецькомовному середовищі був доволі незначним. Історичне значення романтичної
літератури для дітей виходить за межі початку ХІХ століття, оскільки протиріччя між
просвітницьким та романтичним концептом дитячої та юнацької літератури породили
парадигму, яка залишається актуальною й до сьогодні. Німецький дослідник Г.- Г. Еверс
підтверджує цю думку. Він наголошує, що романтичний напрям зовсім не усуває дидактичний; більш того, його поява породжує поляризацію, яка в майбутньому стане характерною для царини дитячої та юнацької літератури. Антагонізм, який уперше проявив
себе в опозиції релігійної чи просвітницько-дидактичної та романтичної літератури, буде
повторюватись у ході історичного розвитку в різних іпостасях [3: 99]. Що стосується
романтичної частини історії дитячої літератури, то саме німецькомовній літературі належить оригінальна, провідна роль. Просвітницька, тісно пов’язана з виховною і навчальною системою, дитяча література Німеччини, значною мірою базувалась на англійських
та французьких зразках. Німецька романтична дитяча література першої третини ХІХ
століття є першою у своєму роді.
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Визначити момент, з якого можна говорити про існування романтичної дитячої літератури, не є легким завданням, зауважує Г.-Г. Еверс. Якщо говорити про ідеальне, з романтичної точки зору, дитяче читання, то воно було завжди, оскільки йдеться не про що
інше, як про національний фольклор, розвиває свою думку літературознавець. А якщо
мати на увазі результати специфічної активності в галузі дитячої літератури, то вести
мову про власне романтичну дитячу літературу можна з 1808 року, коли вийшов третій
том народних пісень «Чарівний ріг хлопчика» з додатком «Дитячі пісні» А. фон Арніма і К. Брентано [3: 108]. І. Шікорскі, Ґ. Вайнкауф, Г. фон Ґлясенап та інші дослідники
теж дотримуються думки, що романтична дитяча література починається з цієї, свого
часу «успішної», літературної публікації [9: 56; 6: 44]. Відкриття народної дитячої лірики було моментом романтичної переоцінки народної поезії, фольклору загалом. Дитячі
римування були невід’ємним складником народної поезії, тому й з’являлись спочатку
в складі загальних збірок народних пісень. «Дитячі пісні» теж не було опубліковано як
самостійну дитячу книжку, тому й читацька аудиторія в них спочатку була та ж, що й у
цілої збірки. Такі видання, як «Чарівний ріг хлопчика», сприймали як «порятунок від
загрозливого занепаду поетичного скарбу, який, крім того, вважався свідком минулого
щасливішого часу» [2: 59]. Незважаючи на те, що «Чарівний ріг хлопчика» претендував
бути народнопоетичною (фольклорною) збіркою, це не завадило видавцям опрацювати
джерела так, щоб вони відповідали їхнім власним уявленням про ідеальну «народність»
та романтичний «дитячий тон». У додатку «Дитячі пісні» А. фон Арнім та К. Брентано
надрукували молитви, вірші та пісні, які вперше в історії літератури було призначено
якраз для маленьких дітей, зауважує І. Шікорскі [6: 44].
Упорядкування текстів у додатку з дитячими піснями, порівняно з трьома основними
томами, є більш систематичним. Пісні для дітей передають культурно-історично зацікавленим дорослим читачам уявлення про введення віршів і пісень у різноманітні народні
звичаї та обряди, пов’язані з культурою дітей. Доволі детальні коментарі посилюють
загальне «народознавче» враження від збірки. Фольклорні матеріали у збірці представлено у формі грайливо-гумористичної абетки, колискових пісень, календарно-обрядових
пісень. Порівняно з просвітницькими піснями і віршами для дітей, ці тексти містять надзвичайно багатий звучний і ритмічний досвідний потенціал, а замість повчальної однозначності пропонують велику кількість римованих творів, зміст яких коливається між
жартом і глибоким значенням.
Дитячий додаток до «Чарівного рогу хлопчика», як це було обов’язковим на той час,
прикрашений на форзаці гравюрою на міді. Як стверджує Ґ. Вайнкауф, К. Брентано сам
створив її за італійським зразком з ХVІІІ століття, а двох хлопчиків, які грають на музичних інструментах, скопіював з оригіналу в одного з лідерів романтизму в німецькому
образотворчому мистецтві Ф. Рунґе [6: 45]. Іконографія цього титульного малюнка має
програмний характер. У центрі стоїть лісова капличка із зображенням народження «Божої дитини», «святої сім’ї», тваринами біля ясел і космічними символами зірок і місяця.
Із самого центру бере початок живе джерело, «вода життя». Ця вода живить розкішну
рослинність, забезпечує птахам неба і тваринам лісу поживу і спокійно-гармонійне існування. Обидва хлопчики є образами геніїв, яких можна знайти на багатьох романтичних
полотнах – так само, як ангельські путті на олтарях епохи бароко. Тут вони втілюють
єдність дитинства і природи та божественної дії мистецтва. Краса природи, простота
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життя в лісі, дитячість і християнська віра утворюють тут єдність, яка в алегоричному
зображенні виражає романтичну картину дитинства.
Прокидайтесь, у зеленому вітті красиві пташки, маленькі солов’ї, і ще до сходу
сонця виспівуйте дзвінкими голосами, тріпочучи крильцями. Хваліть Творця, непорочні й
чисті, співці повітря й хмар, свої солодкі трелі спрямовуйте до Нього. А щоб пісня ваша
кращою була, двоє гарних невинних діток виграватимуть на сопілках. Цей звук полине
до лісу, де в самоті на лоні святої природи схилились пахучі квіти, й олень, і сарна, і
зайчик прислухатимуться в гаю, як звучать на скелях ваші милі голосочки. Ось б’є чисте
джерельце, в яке задивились квіти, старанно намочіть свої язички, прополощіть шийки
та горлечка, і тоді ви заспіваєте ще чистіше; Вибивайте такт крильцями, покажіть
усю свою красу, змахуйте радісно пір’ячком, ворушіть ручками і ніжками, випускайте
звук із горлечок, хай кожен робить, що вміє. [1].
Для романтичної дитячої літератури неабияке значення мав не лише привід для
збирання народних пісень, а й те, як Ахім фон Арнім та Клеменс Брентано художньо
обробляли фольклорні елементи. Із зібраного гетерогенного матеріалу через поетичні
переробки, додавання цілих строф і новостворення в старовинному стилі вони розвинули «тон народної пісні», який мав відповідати їхньому ідеалу народності. Оскільки
цей ідеал був дуже споріднений із їхнім ідеалом дитинства, його легко можна було перенести на романтичне уявлення про дитячу літературу: вона мала потрапити в «дитячий
тон», тобто бути дитячою в значенні висунутого романтиками ідеального образу дитини.
І саме в цьому значенні додаток «Дитячі пісні» відкривав можливості до відтворення і
переробки матеріалів та визначав стиль усієї романтичної літератури для дітей.
Як зазначає Г.-Г. Еверс, А. фон Арнім та К. Брентано не лише хотіли зберегти і захистити від забуття народну поезію, вони вірили в можливість її відродження та побутування серед усіх верств населення. Література мала сприяти ліквідації гострого розриву між
освіченими верствами та простим народом. Тому політичною метою збірки «Чарівний
ріг хлопчика», її політичним задумом було заснування нації. Від такої єдності для романтиків найбільше віддалилися вищі суспільні кола, тому йшлося про те, щоб ознайомити
дітей вищих станів з народними віршами та піснями [2: 40].
Висновки і перспективи подальшого дослідження. Філософські основи романтичного розуміння дитинства заклав Й. Гердер. У добу романтизму дитинство визнають
як повноцінну стадію розвитку особистості, на дитину не дивляться зверхньо, навпаки,
вона досягає максимуму цінності та глибокої поваги. Дитинство розуміють як дивовижний світ, у дорослих з’являється ностальгія за дитячим віком. Романтична дитяча література формувалась як протитечія просвітницькій дидактичній літературі для дітей.
Ідеальним дитячим читанням в епоху романтизму вважали народні пісні, казки, міфи,
легенди. Відроджена народна пісня та її простий природний тон стали парадигмою власної ліричної продукції письменників-романтиків, у тому числі й дитячих ліриків.
Обрана тема повинна бути розкрита у ширших масштабах. Для комплексного дослідження німецької романтичної літератури для дітей потрібно не лише детальніше
проаналізувати «Чарівний ріг хлопчика», а й розглянути авторські тексти письменниківромантиків.
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В статье исследованы особенности философского понимания детства в эпоху Романтизма в Германии и установлено его влияние на развитие литературы для детей
этого периода.
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INFLUENCE OF THE ROMANTIC CONCEPT OF CHILDHOOD ON THE
DEVELOPMENT OF LITERATURE FOR CHILDREN IN GERMANY
The article deals with the features of the philosophical understanding of childhood in the
Epoch of Romanticism in Germany and its influence on the development of the literature for
children in this period.
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SPECIALIZED CORPORA DESIGNING FOR
ESP TEACHING AND LEARNING
The present paper advocates the idea of specialized Corpora design to serve as a significant tool in ESP teaching and learning. The Corpora is considered to provide large amounts
of ESP data for language teachers to implement their tactics and strategies; to be a valuable
resource for teachers; to develop students’ skills of investigation in professional fields, to enhance communicative language competences in specific domains according to the outcomes of
ESP Syllabus.
Key words: ESP teaching and learning, Corpus linguistics, Specialized Corpora, ESP Syllabus.
1. Introduction. The double aim of the present paper is: firstly, to highlight the importance and impact of corpora in ESP (English for Specific Purposes) teaching and learning as
a means of developing students’ skills of searching for and investigating the information on
professional topics as well as enhancing their vocabulary in the specialism; secondly, to prove
the necessity of ESP Corpora design within the framework of ESP Syllabus to suit the needs of
specialism teaching and learning.
Topicality of the project. The development of ESP Corpora will give the opportunity to
create common for both subject teachers (i.e. EMI teachers) and language teachers (i.e. ESP
teachers) the unified source of standardized terms, English-Ukrainian / Ukrainian-English terminological dictionaries, glossaries, profession texts, native speakers’ / non-native speakers’
lectures, audio and video database on professional topics in electronic format.
The implementation of the project is to include two main stages:
• the creation of home-made ESP Corpus collections (designed by each of the Ukrainian
Universities);
• the following compilation into unified Corpora with the purpose of satisfying ESP students’ needs and meeting the objectives and outcomes declared in ESP Syllabus for Ukrainian
Universities (designed by Ukrainian Universities in collaboration), to achieve this mission the
collaborative working among ESP teachers, EMI teachers and students is supposed to be essential for the ESP Corpora project.
2. Literature review and definition of ESP Corpus. McEnery and Wilson [7] enumerate
four crucial characteristics of a corpus: sampling and representativeness; finite and fixed size;
machine-readability and standard reference. According to Sinclair [12], the following criteria
for a body of texts are to be met in corpus: considerable quantity, authentic quality, plain text
simplicity of data storage and documentation of full details about the constituents of a component (annotation) kept separately from the document itself.
Atkins et al. [2: 1-16] make an important distinction into an archive (an electronic collection of texts, not connected with one another), an electronic text library (ETL – a standardised
© Rumyantseva O., 2017
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collection of texts in an electronic format with some assumptions on the content, but without
rigorous criteria of selection), and a corpus, a subtype of ETL, compiled according to clearly
specified criteria for a particular purpose. Thus, what makes a collection a corpus is a clearly defined purpose that one has in mind when gathering samples of language. Kilgariff and
Grefenstette [10] offer a broader definition, describing a corpus as “a collection of texts when
considered as an object of language or literary study”, thus avoiding strict criteria of McEnery
and Wilson [7], and, consequently, allowing regarding the Web as a corpus. In our research we
agree to the latest notion of Corpus.
3. Why are Corpora to be used in ESP classroom? Teachers can use the authentic collections of data as classroom materials for ESP or EAP learners. Some objectives for implementing the Corpora tools in ESP teaching and learning process in the framework of ESP Syllabus
might be the following:
Objective 1 – the development of learners’ vocabulary:
• by using the concordance tool of corpora to search for word contexts, learners are involved in a more speedy and efficient language learning experience;
• learners becoming lexicographers using computer technology to build their own dictionaries [5: 345-360];
• implementing vocabulary-based concordance sheets, classroom projects and task-based
learning-filling gaps [4];
• organising corpus-based enquiries to investigate the differences between words commonly confused or misused [9].
Objective 2 – the development of reading comprehension:
• assisting inferring new words from the text with additional, carefully selected examples
[5: 15-31];
• making predictions about the content of the text and activating work in the pre-reading
stage by concordancing selected words to observe the most prototypical contexts of usage.
Objective 3 – the development of listening skills:
• listening to the lectures, conference reports, presentation, webinars delivered by native
speakers on major disciplines;
• matching expressions and accent with speakers coming from different geographical, social, professional backgrounds.
Objective 4 – the development of writing skills:
• organising comparisons of the personal corpora with publicly available collections to
enhance language awareness and improve writing skills [9];
• improving the awareness of register by using a concordancer as a tool to check the register of particular words to be potentially used/misused in a writing piece; using concordances to
explore possible correlations between generic structures identified and particular lexical items,
to later write mini-essays incorporating the structures generated previously [14: 14-20].
Objective 5 – the Grammar practice:
• doing true/false, right/wrong or error correction exercises to be verified with the use of
concordance queries (e.g., Lextutor’s activity “Check grammar against corpus data” [17]).
Diane Belcher [3: 142] points out the potential of corpus-based studies for ESP research to
provide a better “empirically based understanding of language used for specific purposes”. ESP
is an area where teaching-oriented corpora have turned out to be a valuable resource. Chen [4]
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advocates of using corpora in teaching argue that language corpora and corpus-informed studies: help teachers improve materials design, syllabus design, language testing, and classroom
methodology, teacher education in general.
4. The home-made ESP Corpora advantage. It should be pointed out that (mostly small)
learner corpora are frequently used in the ESP field, since teachers are concerned with the
production of their students in contexts of specialization. While general corpora have proven to
be most effective for the study of the structure and use of language, specialized corpora which
focus on specific genres are required when exploring language in specific academic and professional settings. According to Flowerdew [6], specialized smaller corpora offer more advantages
than general corpora from a methodological perspective because they provide more contextual
information (i.e. the communicative situation) than larger corpora. When complete texts are
included, the implementation of top-down analyses of the textual and generic features present
in the texts is made feasible.
A viable alternative for ready-made corpora resources can be custom-made collections,
compiled by ESP/EAP teachers with the use of pre-selected texts in response to the specific
requirements of a particular teaching context [8]. Such ‘do-it-yourself corpora’ will be an indispensable solution when students’ needs cannot be satisfied by the above-listed ready-made resources, when representative corpora contain relatively little coverage of specialist areas or text
types [13], since even 100-million British National Corpus is “ill-equipped to meet the needs of
translators working with very specialised texts and confronted with specific terminology” [15],
or when the teacher aims at enhancing the classroom with the language of a particular domain.
The starting point for the process of corpus compilation, as Kilgariff et al. demonstrate
[11], is to formulate a detailed corpus-design document, agreeing at target size, target proportions for different text types, basing on generally accepted factors [2], but modified according
to local needs.
If learners create and select their own subcorpora for particular tasks, they will also acquire
practice and experience in corpus design which may be of use to evaluate corpora with which
they are unfamiliar, or to create corpora of their own from less structured sources, such as the
Web [1: 9-25].
5. ESP Corpora design as a R&D Project for both ESP/EMI teachers and students.
The ESP Corpora design project will involve the following steps:
Stage 1. Data collection (textual, dictionary, audio, video material) is carried out by means
of the collaborative work of ESP teachers, EMI teachers and students. The university students
work on the project in accordance with the objective and outcomes of the Module 2 “Searching
for and Processing Information”.
Stage 2. Preparation of input teaching materials, i.e. texts selection based on main topics
in the respective subject (e.g. International Economic Relations: Economic Development of
Modern Civilization, World Economy and International Economic Relations: current issues,
Global Macroeconomic and Financial Policy, External Economic Policy of Ukraine, Global
Financial Environment, Monetary Integration in EU, World Economy Trans-nationalization,
Firm in International Market Structures etc.; Mathematics: Mathematical analysis, Real numbers, Integers, Series, Function, Theorems, Vector calculus, Integrals etc.).
Stage 3. Identification source texts for different CEFR levels; text processing (for lower
levels) – simplification, shortening, not adapting.
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Stage 4. Glossary design on the basis of terms represented in the specialized texts: term,
definition, hyper-/hypo- term, genus-species relation, other relations, translation equivalent,
and visual presentation (if possible).
Stage 5. Selection of specialism-based audio/video materials.
Stage 6. Development of input and output classroom activities in accordance with the ESP
Corpus material selected.
Stage 7* (for IT students only). Students’ discussion of University webpage design techniques for specialised Corpora allocation; the group preparation the specialized Corpora Website; the discussion of invariant user models that allow for Corpora incremental updating.
6. Conclusion. The prerequisite for specialised Corpora designing is the availability of
corpora providing adequate coverage of genres, modes and profession topics. In many teaching contexts the wide range of ready-made corpora will prove adequate for a number of ESP
needs. However, due to a changing nature of ESP and Ukrainian students’ expectations of
competency development, there may arise a necessity to create home-made collections based
on either online materials (concerning Web as a Corpus), teacher-selected or learner-produced
texts. Such an approach enables achieving greater relevance of the materials especially for the
ESP contexts, as the ready-made corpora available for searching do not prominently represent
specialist areas. With the proliferation of tools of varied complexity as demonstrated in the
present paper, the implementation of ESP teacher-EMI teacher-student-made Corpora based
on ESP Syllabus for Ukrainian Universities should be available for reaching both teaching and
learning outcomes.
The idea of Specialized Corpora designing substantiated in the paper is supposed to be highly
correlated to CEFR for Languages requirements: “language use, embracing language learning,
comprises the actions performed by persons who as individuals and as social agents develop
a range of competences, both general and in particular communicative language competences.
They draw on the competences … in various contexts under various conditions and under various
constraints to engage in language activities involving language processes to produce and/or receive texts in relation to themes in specific domains, activating those strategies which seem most
appropriate for carrying out the tasks to be accomplished. [16: 9, emphasis added].

1.

2.
3.
4.

REFERENCES
Aston G. The learner as corpus designer: Teaching and Learning by Doing Corpus Analysis/ Guy Aston. – Proceedings of the Fourth International Conference on Teaching and
Language Corpora, B. Kettemann and G. Marko, eds., Graz 19-24 July, 2000. – Amsterdam: Rodopi, 2002. – p. 9-25.
Atkins S., Clear J., Ostler N. Corpus Design Criteria/ S. Atkins et al.// Literary and Linguistic Computing.– 1992. – Vol. 7, No. 1. – p. 1-16.
Belcher D. English for specific purposes: Teaching to perceived needs and imagined futures in worlds of work, study, and everyday life/ Diane Belcher. – TESOL Quarterly,
2006. – p. 133–156.
Chen Y.H. The use of corpora in the vocabulary classroom/ Yu Hua Chen//The Internet
TESL Journal 10 (9). –2004. –Vol.10, No.9. Retrieved from: http://iteslj.org/Techniques/
Chen-Corpora.html
253

5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.

16.
17.

254

Cobb T. Breadth and depth of lexical acquisition with hands-on concordancing/ Tom
Cobb// Computer Assisted Language Learning, 1998. –Vol.12,No.4. – p. 345-360. Retrieved from: http://www.lextutor.ca/cv/Breadth.htm
Flowerdew J. (2009). Corpora in language teaching/ John Flowerdew// In The handbook
of language teaching. – Oxford, UK: WileyBlackwell, 2009. – p. 327-350. Retrieved
from: https://www.researchgate.net/publication/228006933_
McEnery T., Hardie A. Corpus Linguistics: Method, Theory and Practice/ Tony McEnery,
Andrew Hardie. – Cambridge University Press, 2012. – 312 p.
Lee D., and J. Swales. A corpus-based EAP course for NNS doctoral students: Moving
from available specialized corpora to self-compiled corpora/David Lee, John Swales. –
English for Specific Purposes, 2006. – Vol.25, No1. – p. 56-75. Retrieved from: https://
doi.org/10.1016/j.esp.2005.02.010
Krishnamurthy R. Learning and teaching through context – A data-driven approach/ Ramesh Krishnamurthy//TESOL Spain Newsletter, 2001.–V ol.24 Retrieved from: http://
www.developingteachers.com/articles_tchtraining/corpora1_ramesh.htm
Kilgariff A., G. Grefenstette. Web as Corpus. Introduction to the special issue on the web
as corpus/A. Kilgariff. – Computational Linguistics, 2003. – Vol.29.– p. 333-347. Retrieved from: http://iteslj.org/Articles/Krieger-Corpus.html
Kilgariff A., M. Rundell, and E. Uí Dhonnchadha. 2005. “Corpus creation for lexicography“. Retrieved from: http://www.kilgarriff.co.uk/Publications/2005-KilgRundellUiDAsialex-NCI.doc
Sinclair J.M. Preliminary recommendations on corpus typology/ J. Sinclair. – Technical report, EAGLES (Expert Advisory Group on Language Engineering Standards), June
1996. Retrieved from: http://www.ilc.cnr.it/EAGLES96/corpustyp/corpustyp.html
Tribble C. Improvising corpora for ELT: Quick-and-dirty ways of developing corpora for
language teaching/ Chris Tribble// In J. Melia. & B. Lewandowska-Tomaszczyk (Eds.),
PALC ‘97 Proceedings, Practical Applications in Language Corpora. Lodz: Lodz University Press, 1997. – p. 106-117. Retrieved from: http://www.ctribble.co.uk/text/Palc.htm
Weber J.-J. A concordance- and genre-informed approach to ESP essay writing/ JeanJacques Weber// ELT Journal: Oxford University Press, 2001. – Vol. 55 (1). – p. 14-20.
Zanettin F.DIY corpora: the WWW and the translator/F.Zanettin// B. Maia, H. Haller, and
M. Urlrych, eds. Training the Language Services Provider for the New Millennium. Porto:
Facultade de Lettras, Universidade do Porto, 2001. – p. 239-248. Retrieved from: http://
www.federicozanettin.net/DIYcorpora.htm
Council of Europe 2001, Common European Framework of Reference for Languages:
Learning, teaching, assessment. Cambridge University Press. Retrieved from: http://www.
coe.int/t/dg4/linguistic/source/huhtaen.pdf
Website: Complete Lexical Tutor for data-driven language learning on the Web. Retrieved
from: http://lextutor.ca/n_gram/

Рум’янцева О.А., кандидат філологічних наук, доцент
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Одеса
РОЗРОБКА СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО КОРПУСУ З МЕТОЮ ВИКЛАДАННЯ І
ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ
У представленій статті висувається ідея створення спеціалізованого корпусу як
важливого засобу викладання та вивчення англійської мови за професійним спрямуванням. Корпус розробляється для надання значного обсягу матеріалу для викладачів англійської мови за професійним спрямуванням з метою реалізації навчальних тактик і
стратегій, є цінним джерелом інформації для викладачів спеціальних дисциплін, і призначений для поліпшення мовної комунікативної компетентності у предметних галузях
знань у відповідності до очікуваних результатів навчальної програми.
Ключові слова: викладання і вивчення англійської мови за професійним спрямуванням, корпусна лінгвістика, спеціалізований корпус, навчальна програма «Англійська мова
за професійним спрямуванням».
Румянцева Е.А., кандидат филологических наук, доцент
Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова, Одесса
РАЗРАБОТКА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО КОРПУСА ДЛЯ ПРЕПОДАВАНИЯ
И ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА СПЕЦИАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
В представленной статье выдвигается идея создания специализированного корпуса
как важного средства обучения и изучения английского языка для специальных целей.
Корпус разрабатывается для предоставления большого объема материала для преподавателей английского языка профессиональной направленности с целью реализации тактик и стратегий в обучении, является ценным источником информации для преподавателей специальных дисциплин, и предназначен для улучшения языковой коммуникативной компетентности в предметных областях знаний в соответствии с ожидаемыми
результатами учебной программы.
Ключевые слова: преподавание и изучение английского языка профессиональной направленности, корпусная лингвистика, специализированный корпус, учебная программа
«Английский язык профессиональной направленности».
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MODERN REQUIREMENTS FOR LANGUAGE TEACHERS
The article provides a marine English teacher with knowledge and qualifications
appropriate to the modern world. Our goal is also to develop a new curriculum for the training
of marine English specialists, in order to ensure that they pass on their knowledge of the
English language and the relevant industry in the most effective way.
Key words: English language teaching, Maritime English, Methodology of teaching
Introduction
The field of ESP is very important part of English language teaching as it guarantees
the knowledge of English for professionals of different fields that is essential in the era of
globalization. ESP comprises different fields: English for Medicine, English for Engineering,
English for Social Sciences, English for Maritime field, etc. The quality of knowledge of
English by specialists in their professional scope depends on the quality of teaching they
have received that is in its turn dependent on the knowledge and qualifications of teachers
responsible for teaching students i.e. on the ESP teachers and ME teachers if considered in the
context of Maritime field.
The objective of the present article is to offer model of ESP teacher and ME teacher in
particular to meet demands of maritime field in the modern world.
Methodology
For writing the present paper we have analyzed a lot of articles dedicated to such subject as
phenomenon of ESP teacher, we considered the existing types of teachers involved in teaching
ESP and ME in particular and on basis of this comparison we offered new model of ME teacher
who is supposed to receive type of qualification on basis of offered curriculum containing
specific subjects from different disciplines of Maritime field in native and English languages.
Analysis of Research
ESP is equally important for such basic linguistic activities as teaching and translation
although in case of the latter it is more often referred to as specialized English. Such issue
as models of ESP teacher implying: 1) EFL teacher with practical experience in ESP, and
2) subject teacher with knowledge of foreign language is actual. In addition to the existing
models of ESP teachers, linguists or specialists of specific fields we decided to develop a new
model of ESP teacher or ME teacher in particular who after receiving certain qualifications
would be able to meet the needs of ESP students at higher education institutions.
The same can be observed in the field of Maritime education. Maritime English is a branch
of ESP, officially adopted by IMO as means of communication between seafarers all over
the world. Successful knowledge of ME can be guaranteed only if cadets are taught it on
the proper level by adequately qualified language specialists. Nowadays ME is taught either
be EFL teachers with experience of teaching ME in maritime institutions or by professional
© Mikadze M., 2017
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seafarers. Captains, chief officer, after receiving language certificates work as ME teachers thus
teaching ME to the students.
Our objective is to offer a new model of ME teacher implies teacher with education both
in linguistic field and maritime subjects as well the experience in maritime field to make them
more qualified for ME teaching and guarantee that their lectures are maximally interesting and
fertile for future specialists of maritime field.
Nowadays the majority of ESP teachers are ordinary English teachers with experience in
certain specific field. The other alternative is subject teacher with knowledge of English but due
to legislative norms actual percentage of the occupancy of such specialists in teaching ESP is
much lower than of EFL teachers. In my opinion ESP lectures can be delivered by both of the
above-mentioned types of teachers. They can interchange each other and that would depend on
the topic and material to be rendered or they can just cooperate, supplement each other and thus
make the lectures and material as useful and as interesting to students as possible. Our opinion
can be supported by extract from the article “Role of Functional Academic Literacy in ESP
Teaching”: Collaborative work (Team teaching); Chen (2000) holds that the language teacher
should not be expected to possess sophisticated content knowledge, but basic concepts are
needed to design an ESP syllabus that backs up the content course. Indeed, language teachers
have not been trained to teach content subjects but they could definitely be a competent ESP
teacher if they participate in content teaching classes and thus develop the flexibility to undergo
disciplinary acculturation. In this regard, the content teacher shares the responsibility not only
of providing opportunities for the language teacher to overcome the fear of a lack of content
knowledge but also of introducing him/her to the modes of disciplinary thought and values.
Therefore, language teachers can ask for assistance from content teachers. On account of
teaching ME the similar situation was described by C. Cole, P. Trenkner, B. Pritchard in the
article “Profiling the Maritime English Instructor”: A noteworthy procedure where general
English teachers who wish to become qualified Maritime English instructors is applied at the
Qingdao Ocean Shipping Mariners College (QMC), P.R. China. The corresponding teacher is
supervised by an experienced Maritime English lecturer and has to acquire or upgrade her/his
maritime background knowledge by attending specific courses performed at the College. Then
s/he has to embark on a vessel, be it a training ship or an active merchant ship, for a contracted
period of time, at least three months. After this s/he has to sit an examination designed to assess
the general maritime and specific Maritime English knowledge acquired.
In the article “Maritime English Instruction – Ensuring Instructor’s Competence” the same
authors offer classification of existing types of ME instructors that in our opinion should be just
cited here: “1. Career specialists: These persons are recognised as they are Graduates/Qualified
Teachers, have become “marinated” – have seafaring credibility, have a reasonable institutional
standing, may (or may not) be “qualified” to teach ME. 2. English language and literature
graduates: are lovers of English, are not necessarily interested in applied linguistics, prefer to
teach general English, are often asked to teach ME but fail to meet the STCW standards. 3.
Former seafarers: are technical experts but not necessarily skilled at English, not necessarily
skilled at teaching, often over-challenge their students, could deliver technical subjects in
English. (5:128-130)
When it comes to ME in particular it is relevant to bring the words of the above-mentioned
scientists. Thus Clive Cole, Peter Trenkner, Boris Pritchard in their articles: “Profiling
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the Maritime English Instructor”, “Maritime English Instruction – Ensuring Instructor’s
Competence”, “The Profile of an Integrated Maritime English Lecturer – Status-quo and Niceto-have” address the phenomenon of ME teacher whereas we try to offer the model of education
for ME lecturer that would help to meet demands of the field. This would be really necessary as
“teachers of Maritime English, just like all other instructors involved in the education and training
of seafarers, have to comply with the STCW 1978, as amended, which requires, that “instructors,
supervisors and assessors are appropriately qualified for the particular types and levels of training
or competence or assessment …. of seafarers either on board or ashore. (6:154)
The knowledge of the subject by ESP/ME teacher is very important especially when
dealing with terminology of certain field. Terminology is studied much better when its
essence is familiar to the teacher and the learner. Therefore, the competency of the teacher
is that important. In our opinion, it is more efficient to teach terms via bilingual technical
dictionaries and English-English explanation could be studied when translation of the term is
already familiar to the learner. Different scientists had different opinions on account of teaching
technical vocabulary. We would like to mention some of them: “Swales (1985) proposed that
the importance of teaching vocabulary in ESP is widely accepted. However, Hutchinson and
Waters (1987) believed that the teaching of technical vocabulary is not the responsibility of
the ESP teacher. With regard to dealing with unfamiliar technical vocabulary in ESP classes
Dudley-Evans and St. John (1998) believe that in many cases there is a one-to-one relationship
between the terms in English and the learners’ first language, and so it will be enough to
translate the term into the learners’ native language after a brief explanation” [10:268].
Hutchinson and Waters mention: “ESP is not different in kind from any other form of
language teaching, in that it should be based in the first instance on principles of effective and
efficient learning. Though the content of learning may vary there is no reason to suppose that the
processes of learning should be any different for the ESP learner than for the General English
learner. There is, in other words, no such thing as an ESP methodology, merely methodologies
that have been applied in ESP classrooms, but could just as well have been used in the learning
of any kind of English. (Hutchinson and Waters 1987, p. 18) [8:3]
As it was noted by Araujo Nunes in the article “Teaching English for Specific Purposes:
The GUTs to do it”: “In the specific case of English for Science and Technology a proper
understanding and appropriate use of discourse is the vital factor”. [1:260] Of course EFL
teacher can teach discourse better than subject specialist no matter how good his knowledge
of English is but the new model of ESP teacher combining knowledge of linguistics with the
knowledge of subject would be ideal to deal with the above-mentioned task.
The aim of ESP teaching is to teach students to work with authentic texts i.e. manuals,
specific literature, internet resources. ESP teachers work with both adapted and authentic
materials. We think that authentic ESP materials should be used in ESP course after certain
period of time has passed since the start of ESP course. At the beginning even intermediate
and advanced students will find it difficult to deal with authentic specific texts even if they are
connected to their specialty and the contents is familiar to them in the native language. One of
the objectives of ESP teaching is to enable students to work with Internet resources in this way
enriching and keeping up-to-date their professional knowledge. Successful work with authentic
texts is the best basis for it.
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We think it is quite wise to offer more complicated texts in textbooks than the authentic ones
are. In such texts difficult grammar structures are used, the ideas are offered in complicated way.
The idea of offering such texts is to teach students to work with maximally difficult texts that are
even more difficult than those the students are supposed to work with during their professional
lives seems to be realistic and fruitful as it is well-known fact that transition from complicated
material to more simple is easier than vice versa. We think that texts of maritime field can be
divided according to registers and would like to refer to our article “Maritime English as part of
ESP and as Means of Different Communication Levels” presented at IMLA 20:
“We would like to work out our own classification and divide Maritime English into: 1)
Maritime English for Academic Purposes (science, teaching) – MEAP
2) Maritime English for Professional Purposes – MEPP
3) Maritime English for Colloquial Purposes – MECP”(12: )
The documents adopted by IMO and the texts different onshore maritime organizations
work with can be allocated to the I type – academic texts. We think that if students are given
some extracts from such authentic documents during their studies that would become good
basis for them to work with such documents in the future. There are several advantages for such
approach: the first one is that working with more difficult text facilitates work with easier text;
Results and Discussion
Prior to transition to the main subject of our work we would like to consider the models
of ESP teachers that exist in our country. As it is common in the whole world, generally ESP
courses and ME course in particular are taught by English language specialists who acquire
the background knowledge of the field they work in. Usually at least two or three years are
necessary for language specialist who does not have any specific knowledge to assimilate in
the specific field. The other type of ESP teacher is the specialist of the specific field with the
knowledge of foreign language but the percentage of occupancy of the former type is much
larger than of the latter.
In the present work we intend to consider existing models of ESP/ME teachers and discuss
new model of ESP/ME teacher who in our opinion would receive special qualifications to be
able to work in such field as Maritime English and we will also offer the variant of the curriculum
that could be applied by some maritime higher education institutions to educate future ME
lecturers properly. The main objective for our offer is to ensure improving of ESP studies and
ME in particular as when ESP teacher is aware of subject matter i.e. has adequate qualifications
provided that ESP students have to be intermediate or advanced students of English, and if they
know the subject in their native language, the process of studies will not be too difficult as the
only thing students will be obliged to do is to remember English terminology, acquire skills in
reading the specific texts that will help them to remember the terms better.
The curriculum for preparation of such model of ESP/ME teacher should include not only
linguistic subjects but also fundamentals of special maritime subjects the ESP/ME teacher is
supposed to work with in the future. The future ESP/ME teachers should work with already
developed ESP courses to acquire as much English terminology of maritime fields as possible.
Above all, having gained specific fundamental knowledge in different fields and English
terminology of the fields, future ESP/ME teachers should work with samples of authentic texts
in order to be able to work with authentic texts used in the maritime field in the future and be
qualified to teach them to their students.
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Our idea is to offer a kind of unified curriculum for ME teachers all over the world, so
that ME teachers are educated according to identical program, consequently they will be able
to teach their own students according to the common standards and that will result in good
knowledge of English by professionals on the global level. We think that this kind of approach
would be solution to ME teachers’ education problem in the today’s globalized world.
In the present article we are considering phenomenon of ESP teacher and try to offer a new
model of ESP teacher on example of ME teacher as Maritime English is part of ESP. Although
ESP is much broader concept than ME we would like to draw the reader’s attention that in the
present article we generally focus on such issue as Maritime English thus using term ESP we
still refer to ME.
In our opinion, it is not only qualification of ESP teacher that conditions the result of
ESP teaching but also the level of preparation of the students as from linguistic as well from
professional points of view.
In the present work we decided to establish the correlation of qualifications and experience
of ESP teachers and ESP students that is very important in receiving good results.
I.
For this purpose we offer the existing models of ESP teachers:
1.
ESP teacher – EFL teacher with the experience in ESP/ME
2.
Subject teacher with the knowledge of English
3.
ESP teacher holding two degrees both in linguistics and subject area
4.
ESP/ME teacher with specific ESP qualifications (newly offered model)
II. And the existing models of potential ESP/ME students:
Elementary knowledge of GE (A1, A2)
Intermediate knowledge of GE (B1, B2)
Advanced knowledge of GE (C1, C2)
Elementary knowledge of GE (A1, A2) with knowledge of specific subject
Intermediate knowledge of GE (B1, B2) with knowledge of specific subject
Advanced knowledge of GE (C1, C2) with knowledge of specific subject
In our opinion the most efficient cooperation between ESP teachers and ESP students will
be: 1/I ESP teacher – EFL teacher with the experience in ESP – 2,3/II Intermediate knowledge
of GE (B1, B2), Advanced knowledge of GE (C1, C2)
2/I Subject teacher with the knowledge of English –2,3/II Intermediate knowledge of GE
(B1, B2), Advanced knowledge of GE (C1, C2)
4/I ESP teacher with specific ESP qualifications (newly offered model) – 2,3/II Intermediate
knowledge of GE (B1, B2), Advanced knowledge of GE (C1, C2)
The ideal combination of teacher – student cooperation is: 4/I ESP teacher with specific
ESP qualifications (newly offered model) – 2,3/II Intermediate knowledge of GE (B1, B2),
Advanced knowledge of GE (C1, C2)
But in reality most often we have to deal with the following combination of ESP teacherstudent cooperation model: 1/I ESP teacher – EFL teacher with the experience in ESP/ME –
1,2/II Elementary knowledge of GE (A1, A2), Intermediate knowledge of GE (B1, B2)
The combination 2/I Subject teacher with the knowledge of English (the sample discussed
above on the example of Piri Reis University) – 3/II Advanced knowledge of GE (C1, C2) is
seldom for Georgia.
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In our opinion the 3rd model of ESP teacher – ESP teacher holding two degrees both in
linguistics and subject area, in our case it is GE teacher who would be qualified in Maritime
field i.e. has fundamental knowledge of general maritime subjects is ideal for teaching ESP/ME
but there are not very many ESP/ME teachers with such qualifications in the whole world and if
such teacher teaches the model of the student 5,6/II The students’ models 4,5,6/II (Elementary
knowledge of GE (A1, A2) with knowledge of specific subject, Intermediate knowledge of
GE (B1, B2) with knowledge of specific subject, Advanced knowledge of GE (C1, C2) with
knowledge of specific subject are very rare in Georgia.
In the models of students singled out in this work (4,5,6/II) we mentioned such quality as
subject knowledge and the students with such knowledge are ideal for mastering ESP but reality
shows that students’ models 1,2,3/II – Elementary knowledge of GE (A1, A2), Intermediate
knowledge of GE (B1, B2), Advanced knowledge of GE (C1, C2) are much more common
in Georgia and other countries and frequently the issue of simultaneous study of topics in
native and English language is very acute. Of course, we fully agree with the idea expressed
by Blagojević S. in the article: “Original Texts as Authentic ESP Teaching Material – the Case
of Philosophy” .
There are many reasons why we think that it is necessary to give specific qualifications to
ESP/ME teachers. We are sure if ESP/ME teacher receives appropriate qualifications before
starting the work i.e. is educated according to the model of the curriculum offered in the present
article and not during working process when gaining the practica experience as it usually
happens, such teacher will be able to render content information more professionally to the
students than EFL teachers.
Conclusion
If the model of Maritime teacher developed in the present article is applied in practice and
some Maritime University offers Master’s Degree program for EFL teachers to be qualified as
ME teachers it could become the serious step in improving the quality of ME teacher training
courses in the future. This opinion can be supported by the fact that thorough understanding
of the essence of the courses delivered by teachers themselves, the knowledge of terminology
on professional level will change the quality of the lectures delivered and will help students to
raise motivation during ESP studies that will result in the improved knowledge of English by
professionals of different fields.
In order to implement this idea, the curriculum should be worked thoroughly on basis of
collaboration between specialists of linguistics and Maritime field who are supposed to offer
fundamentals of their disciplines for ME teachers’ curriculum in the scope necessary to receive
basic knowledge about the subjects and terminology in English to be able to work with similar
authentic materials in English with ME students in future.
ABBREVIATIONS
GE – General English
EFL – English as a Foreign Language
ESP – English for Specific Purposes
ME – Maritime English
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Целью данной статьи является предложение новой модели педагога морского английского со знаниями и квалификацией, соответствующими современному миру, специалистов с надлежащим образованием и практической подготовкой в морской сфере.
Нашей целью также является развитие нового учебного плана для подготовки специалистов морского английского, для обеспечения передачи ими знаний английского языка
и соответственной отрасли наиболее эффективным способом.
Ключевые слова: методика преподавания английского языка, язык морской терминологии.
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ЛІНГВОРЕДАКТОРСЬКА КОМПЕТЕНЦІЯ ЯК ФАХОВА ОЗНАКА
СПЕЦІАЛІСТА-ДОКУМЕНТОЗНАВЦЯ
У статті йдеться про текст і лінгвістичні аспекти його розгляду. На це необхідно
звертати увагу майбутніх документознавців при формуванні лінгворедакторської компетенції. На сучасному етапі лінгвістика тексту інтегрує досягнення нових теорій і галузей
знань. Перехід до інформаційного суспільства супроводжується зростанням обсягів документованої інформації в усіх сферах людської життєдіяльності. Зростає роль документа
як носія соціальної інформації.
Ключові слова: текст, документ, лінгвістичні аспекти тексту, майбутній спеціаліст-документознавець, інформативність.
Для майбутнього документознавця робота над текстом документів – основний етап
роботи над службовими документами та їхніми лінгвістичними засобами. На сучасному
етапі документолінгвістика як синтетична наука перебуває на стадії становлення, формується її понятійний апарат. Інтегрування теоретичних і практичних здобутків інших галузей мовознавства визначили основні напрями її розвитку:
– вивчення тексту як системи вищого рангу, основною ознакою якого є цілісність і
зв’язність;
– аналіз одиниць, що становлять текст;
– дослідження міжфразових зв’язків і відношень;
– уніфікація структурної організації текстів службових документів;
– виявлення особливих категорій службових документів та лінгвістичних засобів, які
забезпечують реалізацію цих категорій у тексті.
Розвиток лінгвістики тексту був зумовлений посиленням уваги мовознавців до розрізнення понять «мова» і «мовлення», і відповідно до рівнів системи мови, визначення статусу
тексту як автономної одиниці мови.
У практиці наукових досліджень текст мовного твору тривалий час вважався специфічним об’єктом аналізу літературознавства, а текст як об’єкт лінгвістики був у більшості
випадків обмежений рамками пропозиції.
Становлення лінгвістики тексту як самостійного мовознавчого напряму зі своєю теорією і практикою відбувається у 60-і роки ХХ ст. Своєрідним центром її формування вважають Німеччину, у якій виходить друком низка наукових робіт (І. Штерн, Т. Радзієвська,
О. Селіванова, Ю. Степанов, С. Гриньов, Р. Харвег, Я. Петефі, О. Москальська, С. Шмідт,
В. Дресслер, І. Гальперін, О. Арнольд, В. Одинцов та ін.). Великий внесок у її розвиток
зробили філологічні школи різних країн. Зокрема Лондонська, Французька функціональні
школи, радянська філологічна традиція (текстова концепція М. М. Бахтіна 40-50-х років).
© Борко Т.М., 2017
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Текст документа як основний об’єкт редагування, постає одним з основних навчальних масивів в аудиторії студентів спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність», коли йдеться про роботу спеціаліста-документознавця над текстом документа,
про формування їхньої лінгворедактроської компетенції. При цьому не можна говорити,
що розуміння тексту як основного об’єкта редакторського аналізу є чимось новаторським.
Просто дослідники певної школи в теорії редагування не звертають належної уваги на цей
аспект. Йдеться лише про текст як про основний об’єкт редакторського розгляду [3]. На
цьому наголошували свого часу Н. В. Зелінська, А. Е. Мільчин, Б. С. Мучник, В. В. Різун,
А. І. Мамалиґа, М. Д. Феллер, В. І. Свинцов [2; 4; 5; 6; 9; 11; 12] та інші.
Структурна лінгвістика поширила свої спостереження на такі мовні одиниці, що
оформилися згодом як самостійна дисципліна – лінгвістика тексту, – як надфразова єдність
і текст в цілому, трактуючи його як «організований на основі мовних зв’язків і відносин
відрізок мови, що змістовно об’єднує синтаксичні одиниці в якесь ціле» [10].
Лінгвістика тексту вивчає різні аспекти тексту, а саме:
– онтологічний аспект – характер існування тексту, його статус, відмінність від усного мовлення;
– гносеологічний аспект – характер відображення об’єктивної дійсності у тексті;
– власне лінгвістичний аспект – мовленнєве оформлення тексту;
– психологічний аспект – характер сприйняття тексту;
– прагматичний аспект – характер ставлення автора тексту до об’єктивної дійсності
та змістового матеріалу.
На відміну від широкої концепції тексту, коли текст «відкритий» і в ньому в будь-який
момент можна поставити крапку, текст у розумінні спеціаліста-документознавця завжди
обмежений рамками тексту документа, конкретний і завершений. Проте в теорії редагування термін «текст» спеціально не розшифровувався й уживався в обмеженому значенні;
дослідники віддавали перевагу терміну «рукопис» або «текстовий оригінал». За способом
репрезентації текст розподіляють на усний і писемний (враховуючи друкований), хоч більшість вчених текстом називають лише писемний різновид [10]. Таке визначення не відображало – і не ставило своїм завдання відобразити – складну природу феномена «текст»
і не могло служити основою для наукового підходу до вироблення практичних рішень.
Редагування найбезпосереднішим чином зацікавлене в розв’язанні завдань, висунутих
теорією тексту [8]. К. М. Накорякова розглядає текст як об’єкт редагування і виокремлює
найважливіше: 1) дослідження смислового складника тексту в процесі його породження,
сприйняття і розуміння; 2) спостереження над текстом як одиницею комунікації; 3) вивчення проблеми інформативності тексту, створення методик кодування і декодування
інформації, яку несе текст.
Зауважимо, що основні характеристики тексту були предметом розгляду багатьох науковців. Теорією тексту виявлено його основні характеристики, з яких для редагування першорядне значення мають цілісність, зв’язність, закріпленість в певній знаковій системі,
інформативність. Розуміння суті цих характеристик важливе редактору не тільки в плані теорії [13].
Трактування мети редагування тексту документа лише як опрацювання мови і стилю підготовленого до друку тексту, з яким дотепер можна зустрітися в посібниках з
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редагування, сьогодні не відповідає меті підготовці майбутнього спеціаліста-документознавця [7]. Завдання спеціаліста-документознавця невимірно ширші і глибші.
Ступінь уніфікації текстів службових документів залежить від міри вияву в них постійної та змінної інформації. Постійна відображає суть управлінської ситуації, загальну
тему документа, відому автору й адресату. Змінна інформація конкретизує тему, окреслену постійною частиною документа.
У документній лінгвістиці, враховуючи ступінь уніфікації текстів документів, розрізняють такі види текстів: зв’язний (суцільний) текст, трафарет, таблицю. анкету.
В. Д. Банасюкевич, автор методичних рекомендацій з уніфікації текстів службових документів зауважує, що в цілому текст може містити інформацію про дії чи відношення (предикат) між установами, організаціями, підприємствами чи особами (суб’єкт і
об’єкт), про ознаки чи характеристики предиката, суб’єкта й об’єкта [1].
Зв’язний (суцільний) текст – це текст, зміст якого постійно повторюється у низці документів, що унеможливлює виділення у ньому постійної та змінної інформації. Таким видом
тексту послуговуються при складанні організаційних і розпорядчих документів, листів.
Трафарет (текст-трафарет, трафаретний текст) – текст, в якому постійну частину виготовляють друкарським способом або за допомогою ПК, а змінну, що залежить
від конкретної ситуації, вписують від руки чи вдруковують. Трафаретні тексти з постійними та змінними частинами називаються бланками. Процес створення трафаретних
текстів полягає у виділенні для групи однотипних текстів постійних частин, які містять
заздалегідь.
Постійну частину кожного речення трафаретного тексту слід формулювати так, щоб
можна було швидко й однозначно вибрати варіант змінної інформації для фіксування її
у трафареті.
Форму уніфікованого тексту документа у вигляді анкети чи таблиці використовують
у тому випадку, якщо важливо відобразити інформацію про об’єкт та його ознаки.
Таблиця – спосіб просторової організації уніфікованого тексту, який містить інформацію про кілька об’єктів за групою ознак. По горизонталі розміщують найменування
показників (постійна інформація), а по вертикалі – конкретні дані (змінна інформація).
Узагальнені найменування ознак у таблиці відображають у заголовку та підзаголовках
граф, а найменування об’єктів – у заголовку й підзаголовках рядків таблиці, розташованих у боковику. Найменування ознак слід розміщувати у порядку послідовного розкриття інформаційних характеристик об’єктів.
Заголовки та підзаголовки рядків і граф таблиці слід формулювати максимально лаконічно, у вигляді окремого слова чи словосполучення з опорним словом у називному відмінку. Якщо заголовки граф та рядків поділяються на підзаголовки, то слово чи словосполучення, яке становить підзаголовок, може бути граматично незалежним від заголовку
або об’єднуватися з ним в єдину конструкцію. У табличній формі можуть бути подані такі
види документів: штатний розпис, структура штатів, графік відпусток, кадрові накази.
Оформлення табличних форм має відповідати вимогам чинних нормативних документів.
Анкета – це спосіб просторової організації тексту, в якому постійна інформація викладена у формі переліку питань, які передбачають визначений набір відповідей, наприклад, особовий листок з обліку кадрів, зведення, звіти.
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Н. В. Зелінська класифікує психологічні причини авторських помилок. Труднощі виникають також під час «перекладу» з внутрішнього мовлення, тобто під час його (внутрішнього мовлення) зовнішнього втілення [2]. Тобто із самої природи внутрішнього мовлення
випливають такі можливі хиби його зовнішнього втілення, як індивідуальне слововживання,
«недорозгорненість» синтаксису, невдале звукове оформлення тексту (немилозвучність, виникнення самостійних слів на стикові вжитих) [2]. Тут важливо пам’ятати про особливості
процесу, який М. Д. Феллер називав інтерпретацією, маючи на увазі відтворення тексту за
повної або часткової зміни способу його вираження.
Потребу в інтерпретації викликає порушення розуміння тексту через його незвичність,
індивідуальність, недосконалість, неточне й неповне передавання змісту. Ми себе інтерпретуємо, зауважуючи в усному мовленні: «Я мав на увазі...», «Я хотів сказати...», «Це треба
розуміти так...»
Інтерпретація тексту за допомогою тієї самої мови, коли ми додатково називаємо те, що
раніше в повідомленні не було достатньо виявлене, – складова частина редагування тексту
документа, опрацювання повідомлення.
Опрацювання повідомлення зрештою має на меті зняття суперечності індивідуального
й соціального ще до оприлюднення повідомлення, до реалізації в системі «повідомлення –
суб’єкт». Цим воно відрізняється від подальшої інтерпретації в діалогічному мовленні, яке
є реакцією мовця на неправильне розуміння чи нерозуміння партнером або на запитання,
яке він задає [12].
Закріпленість – найважливіша якість письмової мови – дає їй відомі переваги перед
мовою усною. Дві форми мови – письмова та усна – мають у своєму розпорядженні різні
засоби для того, щоб полегшити адресату шлях до її розуміння. Відомо, що ніколи не говорять так, як пишуть, і майже ніколи не пишуть так, як говорять. Читач не чує авторської
інтонації, не фіксує пауз, не зв’язує частину тексту так, як при слуханні усного мовлення, вислів з його психологічним і соціальним контекстом. Проте, слухаючи, ми стежимо
за смислом за ходом вимовляння слів; читаючи, можемо сприйняти текст або достатньо
великий його фрагмент в цілому, відразу окинути його поглядом. Споживач тексту може
відкласти прочитане убік, подумати і потім повернутися до нього знову. В усному мовленні
повернення до вже висловленої думки має на увазі обов’язкове її повторення. Письмове
мовлення може бути складнішим за структурою, воно допускає включення елементів різних знакових систем (цифр, формул, малюнків, креслень) і вимагає від адресата більшої,
ніж мовлення усне, самостійності і аналітичності мислення. Друкарський текст втрачає
індивідуальні риси ручного запису, але йому властива чіткість і організованість.
Якнайтонші відтінки значення здатні передати розділові знаки, прийняті пунктуацією.
Переконливим доказом цьому можуть служити дебати у Верховній Раді при обговоренні
тексту законів і документів, що мають державне значення.
Дослідники зауважують, що існують різні способи закріплення тексту: рукописний,
машинописний, комп’ютерний; різні види поліграфічного відтворення, фіксація тексту на
екрані дисплея тощо. Спеціаліст-документознавець повинен уявляти собі можливості й
особливості кожного з цих способів.
Текстологи виділяють також інформативність як найважливішу характеристику
тексту документа, на відміну від загальноприйнятого тлумачення терміну «інформація».
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Визначення інформативності тексту базується на уявленні спеціаліста-документознавця
про рівень знань «читача» і обліку чинника часу.
Виявлення інформації, що передає суб’єкт чи юридична особа, з’ясування відносин
між явищами, їх значення і причин, вимагає від спеціаліста-документознавця тлумачення
смислових зв’язків і способів оцінки тексту документа.
Теоретичний розвиток лінгвістики і закономірне включення тексту в багаторівневу
систему лінгвістичних одиниць активізували дослідження різних типів текстів (наукових,
технічних, виробничих, службових), зумовили практичні потреби визначення загальних
принципів їх структурної організації та правил ефективної побудови. Комп’ютеризація
стимулювала пошук лінгвістичних принципів їх автоматизованої підготовки, трансформації, аналізу й оцінювання, сприяло розвитку лінгвістики тексту.
Найбільш складна для сприйняття так звана підтекстова інформація, що особливого
значення набуває в текстах документів. Ця інформація вербально не виражена, вона співіснує з повідомленнями про факти і здатна породжувати додаткові, часто важко вловимі
значення.
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ЛИНГВОРЕДАКТОРСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ПРИЗНАК СПЕЦИАЛИСТА-ДОКУМЕНТОВЕДА
В статье речь идет о тексте и лингвистическом аспекте его рассмотрения. На это
необходимо обращать внимание будущих документоведов при формировании лингворедакторской компетенции. На современном этапе лингвистика текста интегрирует
достижения новых теорий и отраслей знаний. Переход к информационному обществу
сопровождается ростом объемов документированной информации во всех сферах человеческой жизнедеятельности. Растет роль документа как носителя социальной информации.
Ключевые слова: текст, документ, лингвистические аспекты текста, будущий
специалист-документовед, информативность.
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LINGUA-EDITING COMPETENCE AS A PROFESSIONAL FEATURE OF
RECORDS MANAGER SPECIALIST
The article deals with the text and the linguistic aspects of its studies. The latter should be
considered by the future records managers during the process of their lingua-editing competence
formation. At present, text linguistics integrates the achievements of new theories and sciences.
The transition to the information society is accompanied with the growth of the volumes of documents information in all spheres of human life and activities. The role of the document as a bearer
of social information is increasing.
Key words: text, document, text linguistic aspects, specialist-records manager, informative
content.
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ИКТ КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
УЧАЩИХСЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
В статье рассматривается проблема реализации межкультурной коммуникации,
необходимой для межкультурного общения в условиях глобализации. Анализируются
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изменения в системе общего среднего образования Республики Беларусь. Особое внимание
уделяется практическому использованию современных образовательных технологий в
условиях формирования коммуникативной компетенции учащихся общеобразовательных
школ в процессе обучения английскому языку.
Ключевые слова: межкультурная коммуникация, коммуникативная компетенция,
информационно-коммуникационные технологии, интерактивная доска.
Общепризнанным является на сегодняшний день тот факт, что в связи с постоянным
ростом миграции народов, расширением различного рода контактов, налицо повышение
интереса к овладению иностранными языками, к культуре и реалиям тех стран, которые
являются партнёрами нашего государства и ориентированы на вхождение Республики
Беларусь в мировое образовательное, культурное и экономическое пространство. Благодаря вступлению Беларуси в Болонской процесс и новым возможностям межкультурного
общения людей и стран, стал актуальным поиск наиболее оптимального средства адаптации человека к современному поликультурному миру.
Можно смело говорить о том, что таким средством стал иностранный язык как
фактор, способствующий дальнейшему продолжению образования и обеспечивающий
высокий уровень готовности к личностной и профессиональной самореализации человека, широко использующего язык в профессиональных целях для деловой коммуникации
с иностранными коллегами – представителями других культур [3: 2].
В связи с этим, сегодня речь идет о новой цели преподавания иностранных языков –
интеграции культурной составляющей в процесс обучения [1: 54], и в Республике Беларусь введена новая модель образования, реализующая принципы относительной завершенности содержания образования на II ступени, и профильного обучения на III ступени
общего среднего образования.
Перед учителями иностранных языков поставлена задача подготовить выпускника,
который будет готов к дальнейшей межкультурной коммуникации в силу высокого
уровня самостоятельности, развитого продуктивного мышления и относительно
сформированными межличностной, социальной, информационной и коммуникативной
компетенциями [2: 52].
Изменения затронули и содержание образования: помимо предметного и
эмоционально-ценностного добавлен процессуальный компонент, который включает
умение осуществлять межкультурное общение.
Это нашло отражение в изменениях и дополнениях в учебной программе для V–VI,
X–XI классов. В частности, увеличено количество коммуникативных задач и предъявлены более высокие требования к языковой, речевой и социокультурной составляющим
коммуникативной компетенции и подходам в организации образовательного процесса,
что привело к повсеместному использованию Интернет-ресурсов и сетевых технологий
в общеобразовательных школах Республики Беларусь.
Как показывает опыт работы, именно применение ИКТ, интерактивных досок Techno
Board и Smart Board, которые работают как мультимедийное устройство, и сервисов Web
2.0 открывает неограниченные возможности для обучения английскому языку, создавая
оптимальные условия и возможности для речевого поведения учащихся, стимулируя их
активность и повышая мотивацию к изучению нового материала, при этом максимально
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обеспечивая коммуникативную направленность всего урока, начиная с I ступени образования.
Так, интерактивный модуль Learning Apps позволяет создавать множество
интерактивных заданий для учащихся, в рамках которых происходит автоматизация и
активизация изученных лексических единиц или грамматического материала, например,
по теме «Предлоги» и т.д.
Небольшие тесты в Power Point и сервис Web 2.0 Kahoot используются для повышения
интереса учащихся и одновременно осуществления текущего контроля за усвоением
учебного материала. Они позволяют всего за несколько минут интерактивного обучения
проверить, насколько хорошо учащиеся усвоили материал и осуществить коррекцию.
Кроме того, существует огромный выбор сетевых технологий, среди которых незаменимым помощником может стать пакет программного обеспечения «TeamViewer»,
который является бесплатным для некоммерческого применения.
Включение программы «TeamViewer» в учебный процесс позволяет учителю организовать разные формы учебно-познавательной деятельности на уроках, сделать работу
учеников активной и целенаправленной, применять творческие подходы. Учащиеся могут работать в парах, группах, коллективно или индивидуально. При этом обстановка
способствует развитию каждого ученика на своём уровне, повышает активность и инициативность, эмоциональность, обеспечивает интеллектуальное развитие, формирует
навыки самообразования и самоконтроля.
Использование этого программного продукта эффективно на разных этапах обучения чтению, письму и восприятию иноязычной речи на слух в зависимости от поставленных на уроке цели и задач, определяющих деятельность учащихся на уроке. Приведу
несколько примеров из опыта работы.
Так, в ходе совершенствования навыков восприятия и понимания иноязычной речи
на слух каждый учащийся имеет возможность прослушать упражнение и выполнить задания, разосланные с главного компьютера, в индивидуальном темпе, не отвлекаясь на
одноклассников. При этом учитель имеет возможность проследить за работой каждого
ученика со своего компьютера. Следует отметить, что благодаря этой программе на уроке
создается уникальная возможность для ребят, изучающих иностранный язык, воспользоваться аутентичным материалом, тем самым создавая естественную языковую среду.
При изучении грамматического материала, используя диалоговое окно «TeamViewer»,
каждый учащийся получает ссылку на индивидуальное задание с удаленного ресурса
или с сайта, работающего в режиме on-line. После выполнения задания учитель имеет
возможность организовать контроль за усвоением материала и осуществить коррекцию с
демонстрацией выполненных заданий на интерактивной доске с ребятами, задействовав
при этом всех учащихся. Для этого на интерактивную доску выводится задание, которое
выполнил один из слабоуспевающих учащихся (не называя при этом имени), в котором
необходимо найти и исправить ошибки. Таким образом, не только у высокомотивированных учащихся, но и у всех остальных появляется возможность показать свои знания по
теме, что приводит к созданию ситуации успеха, которая является движущей силой на
пути к самосовершенствованию и развитию личности ребенка.
Как видно из вышеперечисленного, используя современные образовательные технологии, ИКТ, ресурсы сети Интернет и интерактивную доску можно организовать свою
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деятельность так, чтобы она приводила к усвоению знаний и развитию умений, способствовала формированию учащихся как субъектов межкультурной коммуникации, которые
обладают совокупностью знаний о культуре родной страны и странах изучаемого языка,
владеют нормами речевого поведения, характерными для двух культур, и, на основе толерантности и эмпатии, находит взаимопонимание с представителями иной культуры,
что непременно обеспечит успешную реализацию учащихся общеобразовательных школ
Республики Беларусь в своей стране и за ее пределами.
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МОВНА ОСВІТА: АНАЛІТИКА, ДЕФІНІЦІЇ, ПРОБЛЕМИ
У статті аналізуються такі проблеми мовної освіти: зміст мовної освіти, завдання мовної освіти, принципи методики викладання мови, дається характеристика навчально-методичного забезпечення з мови.
Мовна освіта повинна бути: 1 – широкою (врахування світового досвіду), 2 – глибокою (вивчення норм наукового і ділового спілкування; форм усного й писемного мовлення), 3 – системною (навчання мові у контексті культури), 4 – цільовою (врахування
специфіки фаху).
Ключові слова: мовна освіта (зміст, завдання), принципи методики викладання
мови, навчально-методичне забезпечення, норми наукового і ділового спілкування, форми
усного й писемного мовлення.
Таким чином, мовна освіта повинна бути: 1 – широкою (врахування світового досвіду), 2 – глибокою (вивчення норм наукового й ділового спілкування, форм усного й
писемного мовлення), 3 – системною (навчання мові у контексті культури), 4 – цільовою
(врахування специфіки фаху).
Суть концепції мовної освіти – знати мову не тільки як кодекс законів і правил, а як
культурний феномен.
Надання українській мові державного статусу – це кардинальні зміни у науковій розробці методики викладання мови: при створенні навчально-методичного забезпечення з
мови потрібно враховувати провідний принцип методики – принцип комунікативності,
мета якого: навчання мові – навчання спілкуванню.
Нова філософія мовної освіти виходить з необхідності оволодіння мовою в широкому контексті світової та національної культури.
Вивчення мови необхідно для загального розвитку людини, розширення її кругозору,
прилучення до багатств світової культури. Знання мови потрібно для ділового життя у
суспільстві, яке має широкі зв’язки з іншими країнами, для грамотного оформлення професійної діяльності.
Освіта – основа розвитку суспільства, держави. Мета освіти – всебічний розвиток
людини, формування освіченої, творчої особливості, прилучення до найвищих загальнолюдських цінностей. Цілі виховання – загальна культура, базові знання, критичне мислення, опанування методами самостійної творчої праці й мислення.
Удосконалення системи освіти – підготовка майбутнього спеціаліста як розвиненого,
освіченого інтелектуала. З метою успішного розв’язання проблеми потрібно якісно нове
програмно-методичне, інформаційне й організаційне забезпечення навчального процесу.
Навчально-методичне забезпечення здійснюється шляхом підготовки й видання підручників, посібників, курсів лекцій, навчальних програм, матеріалів, довідників, словників.
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Мова як матеріалізована думка й процес її творення, як засіб пізнання світу, як канал
зв’язку під час одержання інформації є основним чинником формування інтелекту.
Мовна освіта інтегрує всі види людської діяльності. Мова як навчальна дисципліна
займає особливе, центральне місце в міжпредметних зв’язках: через неї здійснюються
ці зв’язки.
Мета вивчення мови має полягати у формуванні всебічно розвиненої людини, яка
вміє комунікативно виправдано користуватися мовними засобами у різних сферах спілкування, у забезпеченні мовної й мовленнєвої компетенції, загальної культури. Для досягнення поставленої мети необхідно: засвоїти мовні норми, культуру мовленнєвого
спілкування.
Характерною особливістю мовної освіти є комунікативна спрямованість: мова вивчається як засіб спілкування й пізнання[2;11].
Зміст мовного навчання складається з таких структурних частин:
1) мовленнєва діяльність ( її складові – слухання, читання, говоріння, письмо);
2) продукт мовленнєвої діяльності – система навчальних текстів, в яких представлено культуру людства;
3) мовна система (вивчення граматики: граматика – це логіка мови);
4) способи мовленнєво-розумової діяльності.
До найважливіших мовленнєвих понять належать:
– поняття «мова», «мовлення», «спілкування», «стилі мовлення», «культура мовлення»;
– основні функції мови у суспільстві;
– форми мови: усної (монолог, діалог, полілог), писемної (ділові папери, план, конспект, тези, анотація, реферат);
– етикет: діловий, мовний.
Вивчення мови – це засіб виховання високої культури спілкування. Мовна діяльність – важлива складова культури суспільства, оскільки більшість найважливіших виявів культури втілюється й регулюється у мовній діяльності або з її допомогою.
У сучасних дослідженнях мова розглядається як засіб втілення думки і як принцип
осмислення буття. Відбувалася філософська переоцінка ролі мови у процесі пізнання
навколишнього світу і в мислені людини. Статус мови щодо культури: з одного боку,
мова – окремий компонент культури, який входить до культури разом з іншими знаковими системами (мистецтвом, наукою), а, з іншого, мова – одна із форм вираження
культури (форми втілення словесних складників культури). Мова й втілює образ світу,
властивий певній культурі, й впливає на формування цього образу (кожна мова – це своєрідна картина світу). Тому засвоєння значущої загальномовної інформації про мову як
унікальний, універсальний і найдосконаліший засіб спілкування формує загальну культуру людини й вимогливе ставлення до мовлення [ 3; 4; 9].
Знання з мови засвоюватимуться у процесі розв’язання комунікативних завдань.
Основне завдання вивчення мовних одиниць: розпізнавання за суттєвими ознаками, порівняльна оцінка виражальних можливостей, добір мовних одиниць відповідно до обраного стилю мовлення й ситуації спілкування, їх використання у мовленні [1].
Культура мови – важливий компонент загальної культури людини. Суть поняття
«культура мовлення» – це такий вибір і така організація мовних засобів, які в певній
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ситуації спілкування при дотримання мовних норм й норм ділового етикету дозволяють
забезпечити найбільший ефект у досягненні комунікативних завдань. Тому більше уваги
треба приділяти особливостям і формам усного (монолог, діалог, полілог) і писемного
(ділові папери, конспект, план, тези, анотація, реферат) наукового й ділового мовлення, а
це відповідає практичним потребам мовного навчання студентів [10].
Оволодіння мовою й оволодіння мовленням – це якісно різні процеси. Завдання науки полягає у знаходженні шляхів їх оптимального поєднання. Мовні знання важливі як
засіб оволодіння мовленням: вони регулюють мовленнєву поведінку, формують культуру
особистості. Граматичні форми повинні засвоюватися у зв’язку з їх функціонуванням у
мовленні. Це вимагатиме комплексної подачі навчального матеріалу, що закріплюється
у складанні навчально-методичного забезпечення мовних курсів (програм, опорних конспектів, методичних матеріалів)[6].
Мовні знання – основний компонент професійної підготовки. Завдання мовної освіти – дати необхідні теоретичні знання з мови, сформувати практичні навички наукового
й ділового спілкування. Фахівець зобов’язаний знати лексичне й фразеологічне багатство мови фаху, словотворчі ресурси, граматичні норми мови для грамотного оформлення професійної діяльності.
Загальна мета мовної освіти є комплексною: включає практичну (комунікативну),
освітню й виховну цілі, які зв’язані з завданнями підготовки спеціалістів.
Комунікативна ціль навчання, яка є провідною, здійснюється шляхом формування
необхідних мовних і мовленнєвих умінь в усіх видах мовленнєвої діяльності.
Особлива роль при навчанні українській мові відводиться засвоєнню норм й правил
мовленнєвого етикету світу, держави, фаху[8].
Завдання мовного навчання:
– розвиток навичок осмислення й аналізу мовного матеріалу, свідомого відбору мовних засобів із врахуванням структурних, семантичних і стилістичних особливостей актуальних для студентів офіційно-ділового і наукового мовлення;
– ознайомлення з теоретичними питаннями курсів «Ділова українська мова», «Українська мова (за професійним спрямуванням)», які необхідні для засвоєння науково-поняттєвого апарату;
– удосконалення навичок й умінь в усіх видах мовленнєвої діяльності (говоріння,
читання, слухання, письмо);
– подання мовного матеріалу в контексті вивчення культури ділового й наукового
спілкування;
– вивчення загальнонаукової й термінологічної лексики, яка необхідна студентам
для здійснення грамотного професійного спілкування.
Вимоги до мовленнєвої діяльності студентів
Читання
У читанні студенти повинні досягти певного рівня володіння відповідними
прийомами й способами творення інформації.
Говоріння
У монологічному мовленні: уміти складати міркування за заданою темою, дотримувати правила мовного й структурного оформлення.
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У діалогічному мовленні: уміти вести діалог, використовувати мовний матеріал,
характерний для офіційно-ділового й наукового мовлення.
Письмо
У цьому виді мовленнєвої діяльності студенти повинні уміти складати документи різних видів і різного ступеня складності, оформлювати наукові роботи: реферат,
план, тези, анотацію, конспект; підготувати доповідь (тези) на основі одержаної інформації; дотримувати правила мовного й структурного оформлення.
Слухання
У цьому виді – уміти слухати й розуміти інформацію усного повідомлення.
Принципи відбору текстового й мовного матеріалу
– необхідність презентації різних форм (жанрів) офіційно-ділового й наукового мовлення (при відборі ділових текстів слід використовувати не тільки документи, спільні
для всіх професій, але й документи, типові для фаху студентів);
– вид (тип) тексту з набором відповідних синтаксичних конструкцій (опис, міркування, доказ);
– насиченість тексту лексико-граматичними конструкціями, усталеними зворотами
(типовими мовними конструкціями – кліше), які характерні для наукового й ділового
стилів мовлення.
У мовознавчих курсах необхідно проводити аналіз лексики фаху: 1 – загальнонаукової й термінологічної; 2 – складних випадків узгодження й керування; 3 – типових зворотів ділового й наукового мовлення, етикетних словосполучень; 4 – паронімів, синонімів,
антонімів, омонімів; 5 – абревіатур і скорочень.
Перелік тем текстів для аналізу мотивовано навчальними й виховними цілями-завданнями мовної освіти, повторенням й узагальненням на основні лінгвокраїнознавчого матеріалу, необхідністю формування навичок й умінь користування словниками і довідниками,
термінологічною лексикою. Необхідно вводити матеріали, які відбивають специфіку вищого навчального закладу. Теми для спілкування – з історії науки, техніки, культури, фаху.
Офіційно-діловий і науковий стилі знаходять відбиття й в перекладі текстів (актуальної інформації) з російської мови на мову українську.
Порядок роботи над темами курсу
Роботу над кожною темою треба планувати на два-три заняття. Етапи цієї роботи
такі: 1 – подання й закріплення нової лексики, 2 – робота над текстами на рівні словосполучень і речень (комплексна система вправ), 3 – робота над мовним оформленням цифрових даних, скорочень; 4 – різні види лексико-граматичних трансформацій, 5 – корекція
мовних навичок шляхом виконання усних комунікативних вправ, 6 – спостереження й зіставлення лексико-граматичних явищ, 7 – переклад (доказ сформування навичок й умінь
в усіх видах мовленнєвої діяльності).
Кожне заняття логічно поділяти на три частини: 1 – теоретичне питання, 2 – норми
українського правопису (граматичні форми ділового і наукового мовлення), 3 – рекомендації з підготовки документів (аналіз зразків – реквізитів, мовних засобів), різних типів
наукових текстів.
Фоми контролю й вимоги до іспиту
Перевірка знань, рівня сформованості мовленнєвих навичок й умінь студентів здійснюється у формі поточного, проміжного, підсумкового контролю.
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Поточний контроль проводиться на кожному занятті. Мета – перевірити рівень володіння вивченим питанням.
Проміжний контроль проводиться у кінці циклу занять. Мета – перевірити рівень
сформування навичок й умінь на тому мовному матеріалі, який входить на дану (конкретну) тему.
Підсумковий контроль проводиться у кінці вивчення курсу. Мета – перевірити сформованість мовленнєвих навичок й умінь в офіційно-діловому й науковому спілкуванні.
Вимоги : контролюється уміння виділяти основну інформацію, передавати її, відповідність нормам літературної мови, знання різних форм усного й писемного мовлення, різноманітних мовних засобів ділового й наукового мовлення, уміння узагальнити інформацію джерел, викласти узагальнену інформацію з аргументацією відповідно до норм
літературної мови; уміння скласти й оформити документ, необхідний у роботі, з дотриманням мовних норм; користуватися словниками й довідниками при підготовці документа, написанні наукової роботи.
Обов’язковий компонент мовного навчання – принцип історизму: відомості з історії
мови, повідомлення про видатних учених, письменників [5].
Треба дотримуватися в методиці викладання мови принципу європеїзму – репрезентації української мови в сузір’ї європейських мов і формування мовленнєвої досконалості високого рівня.
Важливим є принцип культуровідповідності: суть його полягає в забезпеченні грамотності й культури усного й писемного мовлення, дотриманні мовних норм літературної мови, які зафіксовано у мовному кодексі – «Українському правописі» (1993 – четверте видання).
Відповідно до принципу культуровідповідності в коло обов’язків викладача входить
навчання спілкуванню, усім формам діалогічного й монологічного мовлення, аргументації, оформленню ділових паперів, користуванню словниками і довідковою літературою.
Інші важливі компоненти культури мови: зміст й етикет спілкування, вибір слів, чіткість
викладу й логічна послідовність, стильові ознаки, упорядкування мовлення, техніка мовлення (інтонація, темп, наголос, тон спілкування) [7].
Загальний успіх виховання й навчання залежить і від середовища: особливості населеного пункту диктують дію принципу врахування мовного середовища. Актуальним
стає використання на заняттях країнознавчого матеріалу. Треба враховувати принцип виховуючого навчання: відповідно дібраний матеріал сприяє засвоєнню теоретичних положень і правил з мови, ділового й мовного етикету.
Сучасний рівень підготовки фахівців висуває нові вимоги до інтенсифікації начального процесу, формування у студентів таких якостей, як самостійність, спроможність
орієнтуватися й розв’язувати завдання фахової діяльності. Цьому сприяє проблемне навчання. Характерною рисою проблемного навчання є подолання інтелектуальних труднощів, активізація пізнавальної діяльності.
З метою інтенсифікації занять, посилення їх практичної спрямованості програмовий матеріал структурується укрупненими, логічно завершеними частинами з виділенням ключових понять. При цьому застосовано як горизонтальне (суміжне), так і вертикальне (наскрізне) структурування, що охоплює ряд однорідних мовних питань. Залежно від характеру матеріалу виклад одних укрупнених частин будується індуктивно,
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других – дедуктивно, третіх – поєднання індукції з дедукцією. Істотна особливість навчальних матеріалів – блочне подання тем, широке використання узагальнюючих таблиць і схем, які містять теоретичні відомості.
Основа методичної система навчання – подання матеріалу великими блоками. Найважливіший її елемент – опорні конспекти. Відповідно оформлені, вони є тією наочною
базою, яка максимально полегшує засвоєння теоретичного матеріалу, висвітлює сукупність окремих ланок нової інформації, їх взаємозв’язок.
Методична ідея застосування опорних конспектів перспективна: теоретичний матеріал групується у великі блоки, а це дає можливість збільшити обсяг матеріалу, який
вивчається.
Теоретичний матеріал подається сконцентровано, у системі: спочатку – основна термінанта і далі її розгалуження – детальний аналіз мовних категорій і понять.
Опорний конспект – система, логічна схема теми: суть – цілеспрямоване узагальнення матеріалу – відображення одиниць інформації, зв’язку між ними.
Основне завдання опорних конспектів – систематизація мовного матеріалу: це допомагає розумінню нової інформації, закріпленню її, повторенню.
У словосполученні «опорний конспект» – не граматична, а своя логіка, головним є
поняття «опорний»
Опорний конспект – постійний і необхідний компонент навчального процесу: під
час викладу нового матеріалу, відпрацювання навчальних навиків і умінь, повторення,
контролю знань.
Опорний конспект можна використовувати як довідковий посібник, як наочний навчально-методичний засіб для удосконалення умінь у науковому й діловому мовленні;
опорний конспект дає можливість самостійно відпрацьовувати матеріал.
Заняття за опорними конспектами докорінно відрізняються від інших типів занять.
Матеріал одного конспекту містить інформацію з однієї теми й розрахований на тричотири заняття. Згідно з цією методикою на першому занятті викладається новий матеріал, на другому – одержані знання поглиблюються, на третьому – оцінюється засвоєне.
Наприкінці проводиться підсумкове заняття.
Навчально-методичне забезпечення мовних курсів містить програму; опорні конспекти (мовний матеріал, спосіб його презентації, узагальнюючі таблиці, схеми – головне з теорії); практичні завдання й вправи (тексти й речення з історії та культури України,
світу, науки, фаху); словники й довідники з мови; підсумкові (контрольні) питання.
Законодавче утвердження державності української мови утворило передумови для її
функціонування в усіх сферах суспільного життя, тому постало питання про підвищення
культури наукового й ділового спілкування. Завдання мовної освіти – здійснювати фахове навчання, прищеплювати студентам навички бездоганного літературного мовлення,
яке включає розширення активного запису української наукової лексики, що сприятиме
формуванню й правильному вживанню галузевої термінології. У відповідності до цього навчальним дисциплінам у вищих навчальних закладах – «Ділова українська мова»,
«Українська мова (за професійним спрямуванням)» – належить важлива роль у реалізації
завдань мовної освіти, а провідний принцип методики – принцип комунікативності – реалізується у врахуванні специфіки обраного студентами фаху в комунікативно орієнтованих навчальних матеріалах з мови.
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Носкова А.Е., кандидат филологических наук, доцент
Национальный университет «Одесская морская академия», Одесса
ЯЗЫКОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: АНАЛИТИКА, ДЕФИНИЦИИ, ПРОБЛЕМЫ
В статье анализируются проблемы языкового образования: содержание, задачи, принципы методики преподавания, дана характеристика учебно-методического
обеспечения.
Языковое образование должно быть: 1 – широким (учёт мирового опыта), 2 – глубоким (изучение норм научного и делового общения; форм устной и письменной речи),
3 – системным (обучение языку в контексте культуры), 4 – целевым (учёт специфики
специальности).
Ключевые слова: языковое образование (содержание, задачи), принципы методики
преподавания, учебно-методическое обеспечение, нормы научного и делового общения,
формы устной и письменной речи.
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LINGUISTIC EDUCATION: ANALYSIS, DEFINITIONS, PROBLEMS
The article produces analysis of linguistic education problems: contents, methods of teaching, training materials.
Linguistic education should be: 1 – wide (account of world – wide experience), 2 – deep
(study of standard business communication, both verbal and written ), 3 – systems education
(teaching language in the context of culture), 4 – special (account of special character of a
job).
Key words: linguistic education (contents, problems), methods of teaching, training materials, standard of business communication, verbal and written forms.
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ЗАСТОСУВАННЯ ПЛАТФОРМИ MOODLE КДПУ У ВИКЛАДАННІ МОВНОЇ
ТА МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ У ВНЗ
У статті описано основні навчальні опції платформи дистанційного навчання Moodle КДПУ; обґрунтовано ефективність їх використання.
Ключові слова: дистанційне навчання, он-лайн ресурси, автономність та індивідуалізація навчання, платформа Moodle.
Кількість годин на аудиторне вивчення дисциплін з року в рік зменшується, в той
час, як вимоги до компетенцій перекладача-бакалавра та філолога-бакалавра лишаються
незмінними чи навіть зростають. Тому актуальною для сучасного викладача стає проблема пошуку нових форм роботи з особливим акцентом на самостійності й дистанційності їх використання.
Метою статті є описати ефективні способи використання платформи Moodle (Moodle КДПУ) [1] у викладанні дисциплін, об’єднаних назвою «Сучасні напрями комунікативної лінгвістики» на матеріалі авторського курсу «Комунікація успіху».
Навчальна платформа MoodleКДПУ є зручним у користуванні, цілодобово доступним он-лайн ресурсом який у поєднанні з технологієї «Хмарка КДПУ» сприяє вирішенню
проблеми дистанційності та автономності здобуття знань студентом, індивідуалізації навчання. Електронна платформа дає можливість працювати з відеофайлами, що є особливо
важливим у викладанні таких прикладних дисциплін, як «Мовна комунікація», «Міжкультурна комунікація», «Масова комунікація», «Комунікативна лінгвістика». Додамо, що застосування описаного ресурсу вирішує проблему незабезпеченості підручниками студентів, адже дозволяє викладачу електронно компілювати необхідні засоби навчання.
Малюнок 1
Вхідна сторінка MoodleКДПУ
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Він передбачає кілька рівнів доступу до інформації: статус гостя, статус авторизованого користувача (автора курсу, викладача, асистента, студента), статус адміністратора. Адміністратор має право доступу до усіх ресурсів; авторизовані користувачі
та гості мають право відвідувати курси з вільним доступом, користуватись правом самореєстрації на відкритих курсах, а також реєструватись на курсах із кодовим доступом за
наявності відповідного коду. Викладачі університету (статус – автор курсу) мають право
створювати власні курси, реєструвати та відраховувати студентів, надавати окремим студентам права асистента. Розглянемо роль «Автора курсу» Після введення логіну і паролю, авторизований користувач, потрапляє на таку сторінку (Мал.2):
Малюнок 2
Сторінка авторизованого користувача MoodleКДПУ

Тут наведені створені ним курси, а також перелік дій, які він може виконати, список
курсів, які може відвідати, окрім своїх власних: переглянути курси інших викладачів,
оновити інформацію свого профілю, обмінятись повідомленнями з іншими користувачами платформи. Справа відображається інформація про користувачів ресурсу, які зараз
он-лайн; ця інформація є важливою, якщо у Вас, наприклад, запланована он-лайн дискусія зі студентами, написання тесту, виконання інших завдань, обмежених у часі.
Наступним кроком є вхід на бажаний курс. Для прикладу розглянемо розроблений
нами курс «Комунікація успіху», який спрямовано на ознайомлення студентів з основними поняттями комунікативної лінгвістики: вербальної та невербальної комунікації, її
законів і принципів, гендерних особливостей спілкування, основ успішної професійної
комунікації.
Інтерфейс Moodle є дуже зручним у користуванні, він передбачає низку «комірок»,
які викладач може заповнити потрібною інформацією. У вступній частині ми типово
використовуємо такі (Мал. 3):
1) Назва предмета (його абревіатура у розкладі,за потреби);
2) Робоча програма курсу;
3) Розклад консультацій.

280

Малюнок 3
Сторінка курсу «Комунікація успіху» (Частина 1)

Подальша структура курсу є блоковою: кожен блок відповідає за конкретне заняття.
Назви блоку у нас відрізняються для лекційних та практичних курсів. Так, у лекційних
курсах ми наводимо назву «Семінар 1 / Лекція 1», а для практичних дисциплін зручнішим
є формат дати. Наприклад для дисципліни «Практичний курс англійської мови» назва
буде такою: March 31 (для себе викладач може заповнити другий рядок словами «Class
22», за бажанням, зробивши його невидимим для студентів. До речі, функція «Сховати»
(Мал. 4) є дуже зручною: можна викласти усі матеріали курсу, зробивши лише частину
із них видимими для студентів.
Малюнок 4
Використання опції обмеження доступу до інформації («Сховати»)
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Так, на малюнку 4 наведено скріншот виведення завдань до модульної контрольної
роботи у «прихований» стан. Викладач завжди має ці завдання під рукою, може зробити
їх видимими на час написання контрольної роботи, щоб не залежати від паперових носіїв, а потім знову приховати.
Наповнення наступного блоку, «Семінару 1», включає (див. Мал. 3,5):
1) Назву «Семінар »;
2) Тему «Базові поняття теорії мовної комунікації. Закони спілкування»;
3)
Перелік теоретичних питання для опрацювання;
4) Лекційну презентацію у форматі Power Point;
5) Перелік рекомендованої літератури (ми радимо додавати і фото обгорток книг,
це, як свідчить практика, полегшує їх пошук студентами);
6) Посилання на наявні електронні підручники;
7) Теоретичний мінімум на одне з питань (пит. 4 «Комунікативний процес») у
форматі «Книга»;
8) Тест, що готує до сприйняття матеріалу Лекції 2 (з приміткою: «Виконайте перед другою лекцією»).
Малюнок 5
Сторінка курсу «Комунікація успіху» (Частина 2)
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9) Інші матеріали. Ми типово додаємо презентації студентів (після проведення заняття) до питань семінару. Це мотивує їх готувати виступи цікаво і якісно, а також полегшує повторення матеріалу перед написанням поточних і підсумкових робіт (див. Мал. 6).
Малюнок 6
Сторінка курсу «Комунікація успіху» (Частина 3)

Додамо кілька слів про формат «Книга» (див. Мал.7). Moodle-платформа уможливлює швидке створення багатосторінкових текстових документів. Для цього достатньо
скопіювати текст з документу Word і вставити його у створений в межах певного блоку
(наприклад, семінару 1) файл. За Вашим бажанням, цей документ буде поділено на певну
кількість сторінок; додатково розділено на розділи й параграфи.
Малюнок 7
Використання опції «Книга»
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Альтернатива формату «Книга» – документ у форматі Doc, PDF, інших розширеннях.
Але «Книга» має дві вагомих переваги: по-перше, її неможливо скачати, отже, доводиться гортати сторінка за сторінкою – шанси запам’ятовування матеріалу студентом підвищуються; по-друге, у Moodle-звіті про активність студента на курсі відображається,
читав він книгу чи ні (не секрет, що файл можна завантажити і не прочитати; з опцією
«Книга» так не вийде).
До речі, щодо звітів. Викладач має можливість слідкувати за тим, чи опрацьовують
студенти надані ним матеріали; цьому сприяє функція «Звіти про діяльність» (Мал.8–9).
Оберемо, наприклад, активність однієї зі студенток другого курсу. Ось розширений
звіт виконання нею завдань (мал. 8):
Малюнок 8
Розширений звіт про діяльність студента

Система генерує інформацію про час входження студентом у систему, про те, які
файли він переглядав і коли.
Доречною опцією у викладанні мовної комунікації та суміжних дисциплін є можливість розмістити відео завдання: навести текст завдання і прикріпи типи до нього лінк,
що здійснює автоматичний перехід до відео у мережі Youtube. Це дозволяє робити завдання сучасними, не потребує завантаження на диск чи «хмарку», дозволяє швидко змінювати відео-файли за потреби (див. Мал 9).
Малюнок 9
Відеозавдання як вид роботи

Загалом, вибір файлів та опцій, які викладач може додати до певного блоку є величезним (див. Мал. 10).
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Малюнок 10
Варіанти доданих файлів

Таким чином, платформа Moodle КДПУ є ефективним і зручним як для викладача,
так і для студента засобом реалізації дистанційності та автономності навчання. Система
дозволяє викладачеві максимально індивідуалізувати завдання, коригувати ї за потреби
(наприклад, не обговорили одне з теоретичних питань → перенесли на наступний семінар двома кліками мишки), додавати відеозавдання, надавати посилання на електронні
джерела, вести форум, слідкувати за навчальною діяльністю кожного студента тощо. Обсяг статті не дає можливості описати низку інших важливих опцій: елекронний журнал,
он-лайн тестування, взаємооцінювання. Опис цих функцій Moodle-платформи відносимо до перспектив дослідження.
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О ВЛИЯНИИ СОВРЕМЕННЫХ ТЕОРИЙ И МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
ВОСПРИЯТИЯ ЗВУЧАЩЕЙ РЕЧИ НА ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРЦЕПТИВНОГО
СЛОВАРЯ БИЛИНГВА В МУЛЬТИМЕДИЙНОМ КОНТЕКСТЕ
В статье рассматриваются современные подходы к исследованию восприятия
устной иноязычной речи. Попытки дать однозначный ответ на вопрос о том, какие
стратегии и тактики использует билингв при декодировании текстовой информации и,
следовательно, предложить универсальную модель восприятия, не увенчались успехом,
хотя и значительно продвинули такие науки, как психолингвистика и прикладная лингвистика. Решение проблемы видится в нахождении факторов, объединяющих разные
модели восприятия.
Ключевые слова: восприятие устной иноязычной речи, билингв, декодирование текстовой информации, модель восприятия.
В настоящее время существует большое количество моделей производства и восприятия речи. Между тем, до сих пор остается не до конца выясненным то, какие механизмы
лежат в основе распознавания высказывания при субординативном двуязычии. Согласно последним исследованиям отечественных и зарубежных учёных, на уровне лексем
перцептивный словарь билингва един и состоит как из единиц родного, так и из единиц
иностранного языка. Однако активация этих единиц может осуществляться по синтаксическим связям как одного, так и другого языков. Возникает вопрос о том, как происходит взаимодействие единиц нижестоящих и вышестоящих уровней и какой сегмент речи
можно считать минимальной единицей восприятия при искусственном билингвизме. В
исследованиях Санкт-Петербургской школы (Касевич В.Б., Риекахайнен Е.И. и др.) на
материале русского языка минимальной единицей восприятия была названа словоформа,
а решающими факторами ее распознавания – контекст и частотность. Актуальны ли эти
факторы при восприятии иноязычной речи и насколько?
© Яркова Е.М., 2017
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В дебатах о единстве лексикона билингва было высказано мнение и о существовании
двух разных лексиконов и, в связи с этим, об опосредованном родным языком доступе
к значениям лексем изучаемого языка (селективный доступ). Подобная иерархическая
модель (RHM ‘the Revised Hierarchical Model’) была предложена ещё в 1994 году Кролл
Дж. и Стюарт Э. Впоследствии эта модель претерпела некоторые изменения и появилась RHM+ . Сторонники противоположной точки зрения утверждают, что существует
единый лексикон, обеспечивающий доступ к значениям лексем как родного, так и изучаемого языка (неселективный доступ). Данная модель получила название билингвальной интерактивной активации (BIA ‘the Bilingual Interactive Activation Model’) в работах
Дийкстры Т. и Ван Ховена У. в 1998 – 2000 г.г. Последующие исследования, в частности
Брисбарта М. и Дуйка В. в 2010 г., подтвердили данную гипотезу. Однако в этой области
предстоит ещё исследовать то, как и до какого предела можно подавлять активацию единиц одного языка при использовании другого [1].
Поскольку стратегии восприятия иноязычного текста до сих пор не до конца изучены,
получили распространение смешанные (гибридные) модели на основе двух основных
процессов: активации и конкуренции единиц ментального лексикона билингва. Например, «триггерами» активации словоформы могут быть уже начальные звуки. Подобные
модели носят название «моделей когорты». Последователи данной теории веским аргументом считают то, что, если даже человек не может вспомнить всё слово, то начальные
звуки как бы «вертятся у него на языке». При этом сам процесс активации, т.е. критерии
выбора из множества единиц, также до сих пор не выяснен. На сегодняшний день не вполне исследованы способы хранения семантических значений единиц в словаре слушающего. Актуально высказанное ещё Выготским Л.С. мнение о том, что объединяющим фактором для словоформ выступает общность смысла («вливание смыслов» по Выготскому
Л.С.), т.е. ассоциативные связи. Эту гипотезу разделяют современные лингвисты (Касевич В.Б., Риекахайнен Е.И. и др.), называя содержательные критерии связующим
звеном единиц ментального лексикона. Поскольку в построении модели восприятия не
установлена роль контекста, возникает вопрос о том, все ли тексты воспринимаются
одинаково. Если рассматривать восприятие текста как соответствие входного сигнала
представленным в словаре репрезентациям, то необходимо определить не только степень
этого соответствия, но и её зависимость от типа дискурса [2: 40-45].
Исследование естественного речевого общения предполагает использование ряда
методик. В частности, для изучения процессов восприятия речи на родном языке, где
решающими факторами принято считать контекст и частотность, слушающим предлагалось записывать услышанное буквами русского алфавита. Информантам сначала
предлагались для восприятия изолированные редуцированные словоформы, а затем короткие фрагменты после того, как им было сообщено о расширении контекста. В ходе
эксперимента наблюдалась интересная особенность испытуемых «додумывать» контекст несуществующими фразами, когда их уведомляли о том, что словоформа является словом или словосочетанием, проявляя субъективную вариативность интерпретации
контекста. К сожалению, реакция испытуемых не позволила проследить зависимость
распознавания редуцированных словоформ при изолированном предъявлении от расширения контекста. Ссылаясь на результаты экспериментов ряда исследователей (Van de
Ven et al., 2012; Brouwer et al., 2013), Риекахайнен Е.И. признаёт основными факторами,
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влияющими на надёжность восприятия, «величину и предсказательную силу контекста
(семантическую и грамматическую)» [2: 103].
Интересным представляется эксперимент, в котором авторы пытались ответить на
вопрос о том, какое количество лексических единиц требуется для понимания информации неносителю языка при восприятии устных текстов и совпадут ли данные по восприятию устных и письменных текстов. Эксперимент проводился в несколько этапов. Сначала при помощи тестирования осуществлялся контроль понимания отдельных слов из
списка, затем по специальным корпусным словарям проверялась частотность этих слов в
языке. Далее испытуемым предлагались тесты на понимание содержания услышанного,
составленные носителями языка. В ходе эксперимента применялась замена некоторых
слов несуществующими при сохранении числа морфем и, по возможности, ритмической
структуры для того, чтобы изменить количество известных испытуемым слов с целью
повлиять на лексический охват (lexical coverage). В результате было установлено, что
билингву необходимо меньшее количество лексических единиц для понимания устного
текста по сравнению с письменным (приблизительно 2.000 гнёзд слов) [3].
Заслуживающими внимания являются эксперименты по изучению восприятия словосочетаний билингвом, где рассматривается в т.ч. и роль контекстной предсказуемости.
Степень взаимной предсказуемости исследовалась Синклером Дж. ещё в 1991 г. Предположительно, частотность определяет силу связи между единицами и, соответственно, степень их взаимной активации, но не приводит к образованию самостоятельных
неоднословных единиц. Необходимым условием для отнесения словосочетания к коллокации является наличие синтаксической связи между его элементами [2: 54].
Лингвистами США и Швеции был проведён эксперимент по изучению восприятия словосочетаний при субординативном двуязычии. Сначала испытуемым были
предложены тесты на знание отдельных слов, входящих в них; затем на предсказуемую комбинаторику этих слов (например, кажется ли данное словосочетание билингву
возможным, либо нет). Кажущиеся испытуемым знакомыми сочетания были проверены
по корпусным словарям частотности. В результате было выявлено то, что для активации
слов, входящих в те словосочетания, которые имеют соответствия в родном языке информантов, требуется меньше времени, чем носителю языка. Это послужило подтверждением ранее высказанного предположения об одновременной активации единиц словаря родного и иностранного языка (double activation) и уже существующей гипотезы о
том, что билингв имеет единый словарь. Полученные результаты могут рассматриваться
в качестве объединяющего фактора сторонниками различных моделей восприятия речи,
поскольку есть основания предполагать то, что одновременная (параллельная) активация не зависит от того, един или нет ментальный лексикон билингва [1].
Результаты эксперимента по восприятию метафор в неадаптированных курсах лекций, прочитанных в смешанных группах носителей языка и билингвов в университете
Бирмингема, несомненно, вносят вклад в изучение процессов восприятия иноязычной
речи. Испытуемыми были иностранные студенты, которым предлагалось отметить в заранее приготовленном для них письменном тексте прослушиваемого материала слова
или сочетания слов, которые они считали трудными для восприятия и понимания. Затем из отмеченных фрагментов авторы эксперимента выделили метафоры. Была также разработана система оценки того, осознают ли испытуемые свои ошибки, или нет.
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Классификация трудностей восприятия проводилась по двум основным критериям: непонимание и неправильное понимание (попытка интерпретировать услышанное слишком близко к исходному значению, избыточная конкретизация или генерализация и т.д.).
По данным, полученным в ходе изучения восприятия каждой лекции, было просчитано
соотношение процента метафор к другим трудным для восприятия фрагментам. Например, в лекциях по экономике процент метафор среди трудностей восприятия составил
57,5%; в лекциях медийного дискурса пропорция составила 45,4%. При проведении
эксперимента использовалась специальная процедура идентификации метафор (MIP
‘Metaphor Identification Procedure’), которая предполагает определение контекстуального
значения лексической единицы, а затем определение основного (базового) современного
значения (basic contemporary meaning). Решение об отнесении словосочетания к метафоре принимается на основе сравнения значений [4].
Очевидно то, что достичь владения иностранным языком на уровне его носителя не
представляется возможным, поскольку перцептивный словарь билингва не может быть
полностью сформирован в результате различий между языковыми кодами. Поэтому, логично предположить, что преобладающим фактором при восприятии иноязычной речи
следует считать контекст, а затем частотность; а единицей восприятия – ту минимальную
единицу речи, которая позволит билингву наилучшим образом реализовать функцию
прогнозирования высказывания, т.е. синтагму.
Выбор синтагмы в качестве единицы восприятия не случаен ещё и потому, что для
того, чтобы понять механизм восприятия иноязычной речи, следует найти то общее, что
объединяет процессы порождения и восприятия речи. Таким «связующим звеном» Хомский Н. назвал этап синтаксического прогнозирования.
Нами было выполнено исследование формирования перцептивного словаря билингва в мультимедийном контексте. На первом этапе эксперимента испытуемым были
предложены для прослушивания тексты устных сказок, начитанные профессиональными
дикторами – носителями английского языка. Информанты должны были записывать
услышанное русскими или латинскими буквами, а затем найти в записываемом тексте
трудные фрагменты и попытаться их устранить с расширением контекста (т.е. с опорой
на левый и правый контекст) при повторном воспроизведении. В ряде случаев устранить
погрешность восприятия удавалось только с опорой на смысл текста, а иногда с привлечением и внеязыковой информации.
Была разработана система классификации погрешностей восприятия и в каждом
случае установлен тот речевой сегмент, который использует билингв для устранения непонимания. К типичным погрешностям восприятия относятся следующие: нераспознавание предлогов, слов; замены слов сходными по звучанию; трудности идентификации
ключевого слова; употребление несуществующих лексических единиц; синтаксически
неправильно оформленные высказывания; замены отдельных синтагм сходными по звучанию; погрешности на уровне просодии, непонимание смысла высказывания. Количественное соотношение данных погрешностей варьировалось в зависимости от уровня
владения реципиента иностранным языком. В частности, самый высокий процент погрешностей составили употребление сходных по звучанию слов (20,5% в группе информантов, хорошо владеющих иностранным языком, и 46% в группе с недостаточным
владением иностранным языком); замены синтагм сходными по звучанию (20,5%
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в группе информантов, хорошо владеющих иностранным языком, и 19% в группе с
недостаточным владением иностранным языком); погрешности восприятия предлогов
(20,5% в группе информантов, хорошо владеющих иностранным языком, и 20,6% в группе с недостаточным владением иностранным языком).
Для устранения погрешностей восприятия информанты использовали следующие
речевые сегменты: в случае нераспознавания стыка между словами – фонетическое
слово, синтагму, фразу; в случае неразличения предлога – синтагму, фразу, сверхфразовое единство, текст (текстовый смысл); в случае трудности идентификации слова –
синтагму, сверхфразовое единство, ключевое слово; в случае трудности идентификации
синтагмы – синтагму, фразу, сверхфразовое единство, текст (текстовый смысл).
По результатам анализа полученных данных был сделан вывод о том, что тем сегментом, который использует билингв для правильного распознавания содержащейся в
тексте информации, во всех случаях является синтагма. Таким образом, синтагма может
рассматриваться в качестве опорного объекта для построения модели восприятия устного иноязычного текста.
На втором этапе эксперимента нами было принято решение верифицировать
полученные данные на материале других типов дискурса, в частности с привлечением
текста художественного фильма, новостного выпуска, политической и экономической
статьи в Интернете, рекламы. Данные типы дискурса содержат в себе значительное количество имплицитной информации, в них широко используются сравнения, метафоры,
аллюзии, стилистически маркированные глаголы, которые существенно затрудняют процесс декодирования, поскольку для этого необходимы фоновые знания, которыми далеко
не всегда располагает билингв.
В частности, в фильме «Чего хотят женщины» главный герой Ник Маршал сообщает
девушке-посыльной о том, что он и креативный директор, Дарси Мак Гуайер, обсуждали
её кандидатуру на повышение и назначение на должность копирайтера: “We have been
spitballing with Darcy…” Студентам 3-го курса было незнакомо значение стилистически
маркированного глагола to spitball ‘решать проблему сообща , либо методом «мозгового
штурма»’, однако оно может быть угадано с опорой на контекст. Такую погрешность
восприятия можно отнести к коммуникативно нерелевантным.
Непонимание происходило в тех случаях, когда реплики персонажей содержали стилистически маркированные лексические единицы, в т.ч. так называемую «игру слов».
Например, в фильме «Любовь с уведомлением» главная героиня Люси Кельсон говорит
Джорджу Уэйду о своём расставании с бывшим возлюбленным Энселом: “Ansel says I
don’t embrace life. But how can I embrace him when he is constantly sailing?...” Информанты,
студенты 3-го курса, были знакомы со значением глагола to embrace ‘to clasp or hold in
the arms’ (‘обнимать’), поэтому интерпретировали услышанное как ‘Энсел говорит, что
я не живу полной жизнью’. Когда их попросили уточнить значение уже знакомого слова
в словаре, то было найдено значение ‘ to take in mentally or visually’ (‘понимать; иметь
в поле зрения’). Для того, чтобы информанты правильно идентифицировали значение
высказывания ‘Энсел говорит, что я не понимаю жизнь’, нужно попросить их рассмотреть последующую синтагму But how can I embrace him, в которой значение глагола
to embrace ‘обнимать’ знакомо, но отличается от значения в предыдущей синтагме, и
указать на то, что в данном высказывании присутствует игра слов.
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Например, слушающий, для которого русский язык не является родным, вряд ли сможет понять рекламу стирального порошка «Ласка»: «Хватит меркнуть в застиранной
одежде при помощи обычного порошка». В подсознании носителя языка сразу возникает
ассоциативная связь с меркнущей звездой. Но какую картину нарисует подсознание реципиента, для которого русский язык не является родным?
Или прозвучавшая в выпуске российских новостей «Вести недели» метонимичная
фраза в адрес Хилари Клинтон, претендовавшей на место президента Америки: «Шапокляк не удалось добраться до ядерной кнопки»… .
Если в первом случае можно легко найти соответствующий вариант перевода с
использованием стилистически маркированных глаголов to blur или to dim ‘тускнеть’,
то во втором случае вряд ли можно с лёгкостью подобрать соответствующий вариант
языка перевода. Возможен вариант имени Malеficenta, злой волшебницы из сказки о
спящей принцессе, но он не вполне соответствует характеристике персонажа (maleficent
‘пагубный, вредоносный, преступный).
В новостных выпусках известных американских агенств во время предыдущей
предвыборной кампании Хилари Клинтон прозвучала фраза “They choke on their own
gorilla dust”. Буквальный перевод фразы ‘эти гориллы подавились своей же собственной
пылью’ напоминает русскоязычный вариант ‘наступить на свои собственные грабли’.
Генерализированное значение не даёт возможности в полной мере воссоздать в сознании
реципиента картину происходящего на выборах. Только обращение к фоновым знаниям
в Интернете позволяет полностью понять смысл данного высказывания. В Интернетсловарях приводится ряд значений gorilla dust, которые могут быть интерпретированы
как ‘пустые попытки запугивания’: ‘bluffing, posturing, or hollow attempts at intimidation’;
‘yellow journalism, bluffing and intimidation in the reporting of facts to the citizenry, the wack
and hollow rhetoric of “the Man” (technocratic global capitalism in its present form), pseudoscience, cults’ [5].
Нельзя не упомянуть и так называемую объективацию, применяемую в выступлениях
республиканцев по отношению к своим оппонентам. Студенты IV курса идентифицировали в качестве ругательства сочетание abortion Barbie ‘кукла Барби с открывающейся
нижней частью тела’, которым “окрестили” будущего мэра Нью-Йорка за то, что она поддерживает право женщины определять дальнейшую судьбу своего ребенка, вплоть до
отказа его родить. Погрешность восприятия, связанная с неправильной интерпретацией
высказывания, была устранена только после обращения к Интернету и знакомства с реалиями американской жизни. Плакаты, где вместо головы куклы была голова реальной
женщины, вывешивались даже в студенческих городках Америки. Между тем, в английском языке действительно существует вариант, который был спрогнозирован студентами
и звучит как retard Barbie ‘Барби с отсталым уровнем умственного развития’.
В англоязычных СМИ название сюжета Chicken Run легко понять тем, кто смотрел
мультфильм, русскоязычная версия которого звучала как «Побег из курятника». Однако,
несмотря на правильное понимание заголовка, содержание оказывается несколько иным:
речь идёт о краже куриного мяса с птицефабрики.
Трудность понимания заголовка у носителей русского языка вызвала фраза Double
Irish with a Dutch Sandwich – the Best Ever Made Concoction, для интерпретации которой
недостаточно знать значение словосочетания double Irish ‘двойной Ирландский виски’,
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поскольку речь идёт не о еде, а о схемах уклонения от налогов. Объяснение этому можно
найти в Интернете в Википедии: The double Irish with a Dutch sandwich technique involves
sending profits first through one Irish company, then to a Dutch company and finally to a second Irish.
Даже название отдельных рубрик новостных выпусков агентства CNN нелегко понимать
неносителям языка. Например, трудность понимания рубрики Promoted Stories связана с незнанием медийной лексики. Большинство информантов интерпретировали название рубрики как ‘часто освещаемые в СМИ истории’, ‘раскрученные истории’, между тем в обычном
переводе на русский язык данная фраза звучит как ‘популярные статьи’. Название рубрики Human to Hero была интерпретирована русскоязычными информантами, студентами
четвёртого курса МГЛУ, ‘как стать героем’, либо ‘как прославиться’, в то время как в СМИ
она переведена на русский язык как ‘интересные истории’. Немаловажно узнать, как носители языка интерпретируют содержание этой рубрики: Everyday people doing extraordinary
things to change the world. В целом, информанты интерпретировали название рубрики более
точно, применив приём конкретизации значения, а не его генерализации.
Неносителю языка практически невозможно с первого раза понять значение неологизмов в рекламе. Например, в рекламе иммуномодулирующего медицинского препарата «Эргоферон», построенной на контрасте выбора, в аптеку приходят два покупателя,
один из которых говорит: «Мне «Вирусопобедин», «Голованеболин» и «Простудоустранин»», а другой просто просит «Эргоферон». В подсознании русскоязычного говорящего
цепочка ассоциативных связей срабатывает мгновенно, в то время как неносителю языка
требуется значительно больше времени для декодирования подобного сообщения. Вообще в последнее время наметилась тенденция в рекламных и коммерческих целях делать
названия лекарств более доступными для обывателя: препарат под названием «Нифуроксазид» был переименован в «Стопдиар», для устранения колик у детей появился препарат «Боботик» и т.д. В СМИ появился неологизм, связанный с итогом предвыборной
компании Дональда Трампа – трампокалипсис. Если более официальный и благозвучно
звучащий термин понятен как русскоязычному, так и англоязычному слушающему, если
он знаком с именем Трамп, то термин, прозвучавший в русских СМИ – трампец—вряд
ли будет понятен англоязычному слушающему.
Таким образом, в текстах с преобладанием эксплицитной информации, таким, как
некоторые сказки, отдельная проза, можно следовать достаточно простой стратегии
устранения погрешностей восприятия на уровне предъявления определённых речевых
сегментов. Между тем, в текстах с преобладанием имплицитной информации, таким, как
рекламные или медийные тексты, почти всегда для устранения погрешности восприятия
используется смысл высказывания.
В итоге, было подтверждено положение о том, что минимальным сегментом, которым
пользуется билингв при распознавании устного текста, является синтагма. При декодировании эксплицитного текста (т.е. содержащего небольшое количество скрытой информации и не требующего активных операций по сличению смысловых ядер) в большей
степени могут быть использованы приемы последовательной активации, свойственные
серийным моделям. В текстах с большим объемом имплицитной информации (тексты
фильмов, новостных выпусков, рекламных роликов) в большей степени используются
приемы параллельной активации, свойственные интерактивным моделям.
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ПРО ВПЛИВ СУЧАСНИХ ТЕОРІЙ І МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ СПРИЙНЯТТЯ
МОВЛЕННЯ, ЩО ЗВУЧИТЬ, НА ФОРМУВАННЯ ПЕРЦЕПТИВНОГО
СЛОВНИКА БІЛІНГВА У МУЛЬТИМЕДІЙНОМУ КОНТЕКСТІ
У статті розглядаються сучасні підходи до дослідження сприйняття усного іншомовного мовлення. Спроби дати однозначну відповідь на питання про те, які стратегії
і тактики використовує білінгв при декодуванні текстової інформації і, відповідно, запропонувати універсальну модель сприйняття, не завершилися успішно, хоча і значно
просунули вперед такі науки, як психолінгвістика і прикладна лінгвістика. Вирішення
проблеми бачиться у віднайденні факторів, що об’єднують різні моделі сприйняття.
Ключові слова: сприйняття усного іншомовного мовлення, білінгв, декодування текстової інформації, модель сприйняття.
Yarkova Y.M., senior lecturer
State linguistic university, Minsk
TOWARDS THE IMPACT OF MODERN THEORIES AND RESEARCH METHODS
OF ORAL SPEECH RECOGNITION ON BUILDING THE BILINGUAL MENTAL
LEXICON IN A MULTIMEDIA CONTEXT
The article deals with modern approaches to the bilingual comprehension of an oral text.
The attempts to give a one-off answer to modeling the cognitive processes of word recognition
were fruitless. Nowadays hybrid models of speech perception are quite common because they
allow to consider the complex matter in all its linguistic and psychological aspects.
Key words: bilingual comprehension, modeling the cognitive processes, word recognition,
speech perception, linguistic and psychological aspects.
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ФУНДАМЕНТАЛЬНИЙ ПІДРУЧНИК ЯК ВІДДЗЕРКАЛЕННЯ
СВІТОВОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
(Pецензія на цикл підручників з англійської мови для вищої школи
за загальною редакцією проф. В.І. Карабана, авторський колектив: Возна М.О., Гапонів О.Б., Акулова О.О., Антонюк Н.М., Васильченко О.Ю.,
Гуль В.С., Пермінова А.В., Поворознюк Р.В., Хоменко Н.С., затверджених
МОН України як підручники для студентів вищіх навчальних закладів,
надрукованих видавництвом «Нова Книга», Вінниця )
У статті розглядається методична цінність для навчального процесу у вищій школі
серії підручників з англійської мови для фахових факультетів та університетів, створених авторським колективом викладачів КНУ імені Тараса Шевченка протягом останніх
15 років.
Ключові слова: підготовка фахівців, структура підручника, лінгвокраїнознавчий
зміст, перекладознавчий зміст, автентичний мовний матеріал.
Сучасний світ періоду глобалізації вимагає нестандартних, оригінальних підходів
як до змісту освіти в цілому, так і до підготовки висококваліфікованих фахівців в галузі
лінгвістики і, зокрема, англо-українського та україно-англійського перекладу.
На початку 21 століття навчально-методична база викладання англійської мови у
вишах України збагатилась циклом з п’яти фундаментальних підручників з англійської
мови для фахових факультетів та університетів, які забезпечують повний курс підготовки бакалаврів та магістрів – майбутніх фахівців з англійської філології і перекладу [1;
2; 3; 4; 5; 6; 7]. Підручники створені високопрофесійним авторським колективом за ініціативою доцента Київського національного університету імені Тараса Шевченка Возної Марини Олександрівни та носія англійської мови, автора низки друкованих праць з
питань лінгвокраїнознавства англомовних країн Олександра Гапоніва. Українська вища
школа потребувала сучасного вітчизняного комплексу підручників з англійської мови,
які могли б замінити російські видання, успадковані Україною від радянських часів. Запропонована авторським колективом КНУ імені Тараса Шевченка серія підручників,
схвалених Міністерством освіти та науки України, швидко посіла центральне місце в
навчальному процесі підготовки фахівців з англійської філології і перекладу в багатьох
університетах України. Особливо цінними ці підручники виявилися для кафедр, що готують перекладачів – завдяки мовному та методичному інструментарію, спрямованому
на формування саме перекладацьких навичок та умінь.
Цикл підручників, що рецензується, має методично продуману структуру, яка гармонійно поєднує фонетичний, лексичний та граматичний матеріал, спрямований на формування та розвиток відповідних мовних навичок студентів, з розмаїттям автентичних
текстів, на основі яких студенти мають змогу опанувати стратегії усного та писемного
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мовлення, уміння філологічного та перекладацького аналізу, розширити власні фонові
знання. Кожний урок складається з передтекстових вправ, що стимулюють зацікавленість студентів темою уроку, двох розділів, націлених на розвиток навичок читання та
аналізу текстів з закріпленням відповідної лексики, та розділу, який ставить на меті розвиток навичок аудіювання та усного мовлення в рамках відповідної теми. В структуру уроку також входять розділ з граматичних вправ, розділ, націлений на формування
навичок письма, та розділи, присвячені лінгвістичним та перекладацькі труднощам та
шляхам їх вирішення.
Архітектура уроків є логічною, їхня внутрішня система спрямована на послідовне
формування у студентів відповідних мовних та мовленнєвих компетенцій в контексті
англомовної культури.
Теми, представлені в підручниках, охоплюють всі важливі галузі сучасного життя
в глобалізованому світі, такі як освіта і наука, політичний устрій, закон і порядок, засоби масової інформації та інформаційні технології, література та мистецтво, охорона
здоров’я, сучасні професії, охорона довкілля, національна ідентичність, міжкультурне
спілкування та інші.
Палітра матеріалу, вміщеного в підручники, стимулює інтерес студентів, створює
мотивацію до навчання, активної мовленнєвої діяльності під час аудиторних занять та
самостійної роботи. Автентичний текстовий матеріал є різножанровим, сучасним, спонукає до роздумів та обговорення. Він відображає різні аспекти життя сучасного глобалізованого світу та запрошує студентів не просто ознайомитися з ними, але зрозуміти та
висловити власне ставлення до проблем, якими живе суспільство.
У підручниках відчувається, говорячи словами О. Потебні, «дух мови», «дух слова»,
який складається з окремих цеглинок творчих завдань, наповнених лінгвокраїнознавчим
та перекладознавчим змістом.
Географія використання підручників надзвичайно широка. За ними працюють у вишах України та за її межами, зокрема у Київському національному університеті імені
Тараса Шевченка, Національному авіаційному університеті (м. Київ), Національному
педагогічному університеті імені М. Драгоманова (м. Київ), Національному лінгвістичному університеті (м. Київ), Прикарпатському національному університеті (м. ІваноФранківськ), Львівському національному університеті імені Івана Франка, Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича, Білоруському національному
університеті (м. Барановичі, Білорусь) та ін.
Популярність підручників підтверджується їх накладами: загальна кількість виданих
примірників складає 10 700. Підручник «Англійська мова. І курс» видавався двічі: в 2004
році і в 2012 році. Останній підручник цього циклу для магістратури теж видавася двічі:
в 2012 році ВПЦ «Київський університет» та в 2017 році видавництвом «Нова Книга».
Синергія лінгвістичного, культурологічного, естетичного та виховного змісту робить
серію підручників, що рецензується, важливим науково-методичним внеском у розвиток вітчизняної системи підготовки сучасних фахівців в галузі англійської філології і перекладу.

1.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Возна М.О., Гапонів А. Б., Акулова О.О., Хоменко Н.С., Гуль В.С. Англійська мова
для перекладачів та філологів. І курс. Підручник для студентів та викладачів вищих
навчальних закладів. – Вінниця: Нова Книга, 2004. – 480 с.
295

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

Англійська мова. І курс: підруч. для студ. та виклад. вищ. навч. заклад. / М.О. Возна,
А.Б. Гапонів, О.О. Акулова [та ін.]; за заг. ред. В.І. Карабана. – Вид.2, випр.та допов. – Вінниця: Нова Книга, 2012. – 568 с.
Возна М.О., Гапонів А.Б., Васильченко О.Ю., Хоменко Н.С. Англійська мова для
перекладачів і філологів. ІІ курс. Підручник. – Вінниця: Нова Книга, 2006. – 344 с.
Возна М.О., Гапонів А.Б., Васильченко О.Ю., Хоменко Н.С., Поворознюк Р.В. Англійська мова. ІІІ курс. Підручник. – Вінниця: «Нова Книга», 2007. – 496 с.
Возна М.О., Гапонів А.Б., Антонюк Н.М., Хоменко Н.С., Пермінова А.В. за заг.ред.
проф. Карабана В.І. Англійська мова. ІV курс. Підручник. – Вінниця: Нова Книга,
2008. – 440с.
Возна М.О. Англійська мова для старших курсів: навчальний посібник. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2012. – 223с.
Возна М.О. Англійська мова для старших курсів: підручник; за заг.ред.В.І. Карабана. – Вінниця: Нова Книга, 2017. – 256 с.
Сидоренко С.И., канд. филол.наук, доцент
Национальный авиационный университет, Киев
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ УЧЕБНИК КАК ОТРАЖЕНИЕ МИРОВОЙ
ГЛОБАЛИЗАЦИИ
(Pецензия на цикл учебников по английскому языку для высшей
школы под общей редакцией проф. В.И. Карабана, авторский коллектив: Возна М.А., Гапонив А.Б., Акулова Е.А., Антонюк Н.Н., Васильченко О.Ю., Гуль В.С., Перминова А.В., Поворознюк Р.В., Хоменко Н.С.,
утвержденных Министерством образования и науки Украины в качестве
учебника для студентов высших учебных заведений, изданных издательством «Нова книга», Винница )

В статье рассматривается методическая ценность для учебного процесса в
высшей школе серии учебников по английскому языку для специальных факультетов и
университетов, созданных авторским коллективом преподавателей КНУ имени Тараса
Шевченко в течение последних 15 лет.
Ключевые слова: подготовка специалистов, структура учебника, лингвострановедческое содержание, переводоведческое содержание, аутентичный языковой материал.
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A FUNDAMENTAL TEXTBOOK AS A MIRROR OF GLOBAL CIVILIZATION
(A review of a series of textbooks in the English language for university
students under the general editing of Prof. V. Karaban, created by the group of
authors: M. Vozna, A. Haponiev, O. Akulova, N. Antonyuk, O. Vasylchenko,
V. Hool, A. Perminova, R. Povoroznyuk, and N. Khomenko, approved by the
Ministry of Education and Science of Ukraine as textbooks for students of higher
educational institutions, published by Nova Knyha Publishing House, Vinnytsya)
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The article looks into the methodological value of a series of textbooks for teaching English at universities to future professional linguists and translators that was created at Taras
Shevchenko National University of Kyiv over the last 15 years.
Key words: educating professionals, the structure of a textbook, country studies related
content, translation studies related content, authentic language material.
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ДО ПРОБЛЕМИ ЛЕКСИЧНИХ ПОМИЛОК У СУЧАСНОМУ МОВОЗНАВСТВІ
Пропонована методична система є технологією навчання алгоритмів породження
мовлення на основі вивчення номінативних і комунікативних одиниць мови в єдності їхньої форми, значення і функції, у результаті чого досягається ефективний мовленнєвий
розвиток, лексичне збагачення молодших школярів.
Новизну розробленої методичної системи підтверджено не тільки практичними
результатами навчального експерименту, що саме по собі є вагомим аргументом, – це
підтверджує і проведений нами теоретичний аналіз підсумків навчання щодо відповідності методичної системи поняттю педагогічної інновації.
Ключові слова: лексична компетентність, інноваційна педагогічна технологія, макроструктура методичної системи, мікроструктура методичної системи.
Проблеми навчання мовних норм і запобігання у цьому зв’язку помилкам у мовленні
учнів пов’язані з необхідністю посилення культурномовленнєвої роботи в школі.
На актуальність проблеми термінологічної номінації мовленнєвих помилок справедливо вказують С. А. Омельчук, М. І. Пентилюк, говорячи про відсутність термінів для
багатьох методичних понять, у тому числі і в галузі методики розвитку мовлення : «...не
мають назв багато мовленнєвих вправ, хоча вони вже давно оформились як типи і відтворюються в ряді підручників, а також мовленнєві помилки» [3; 5].
Орфографія і орфоепія, як розділи науки про мову, регулюючи та встановлюючи норми вимови і правопису (норми усного і писемного мовлення), досить повно висвітлені в
курсі української мови як для початкової, так і середньої школи. Між іншим, таке «вузьке» питання, як засвоєння учнями норм слововживання, у програмах і в змісті підручників, навчальних посібників не отримало належного розкриття.
Попри те, що в системі лексичної роботи вправи щодо вибору слів із ряду синонімів,
паронімів присутні, проте цілеспрямованої роботи над точним висловленням думки досі немає. І це при тому, що проблема навчання норм слововживання назріла і її вирішення є необхідним для подальшого розвитку в теорії і практиці методики розвитку мовлення школярів.
Увага до проблеми вибору слова для точного висловлення думки та до формування у
школярів означеного мовленнєвого вміння знаходить своє відображення і в теоретичних
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дослідженнях, присвячених, наприклад, методиці навчання паронімів, синонімів [2; 4], і
в практиці школи, коли в нових посібниках робота щодо вибору слова відповідно до його
лексичного значення вже займає гідне місце [1].
Кожен із нас досить часто у своїй мовленнєвій практиці стикається з проблемою
вибору слова, адекватного за своїм значенням конкретній ситуації, меті та змісту висловлювання. Як позначити те або інше явище правильно, точно? Яке обрати слово,
щоб назвати, наприклад, людину яка викликає співчуття, – сердечний або сердешний?
Як правильно позначити дію, яку здійснює людина, коли кладе шапку на свою голову, –
одягнути чи надіти? Ці два приклади пов’язані з явищем лексичної паронімії, а вибір потрібного, точного, правильного в цій конкретній мовленнєвій ситуації слова – це питання
орфонімії, питання правильного позначення конкретного поняття.
А як правильно назвати, наприклад, музиканта – актор або артист? Ці два слова –
синоніми, вони відрізняються за значенням (це ідеографічні, понятійні синоніми). І проблема вибору потрібного слова з двох синонімів такого типу – це проблема орфонімії
(на відміну від вибору слова з ряду стилістичних синонімів, наприклад, «дружний» або
«дружній» і тому подібне, де вибір відноситься до сфери стилістики).
І нарешті, як точніше вжити форму слова, сказавши «відправити вітальну телеграму
за адресою….» чи «відправити вітальну телеграму на адресу»? Це також проблема лексико-граматичного вибору, що відноситься до сфери орфонімії.
Ми переконані, що термін орфонімія має таке ж право на існування, як і терміни
орфографія і орфоепія. Останні два термінологічні поняття належать виключно до вираження словесного знака і ніяк не регулюють обирання лексичного засобу, адекватного
плану змісту. Відомо, що слово – знак двосторонній, що має форму і зміст. Відповідність
звукової і графічної форми слова нормам мови регулюють правила орфоепії і орфографії,
а ось зв’язок між звукокомплексом (словом) і змістом висловлювання повинні регулювати правила орфонімії. Орфонімія, таким чином, може розглядатися як один із розділів
культури мовлення, один зі складників ортології (науки про норми мови і мовлення).
Вона визначає відповідність слова, обраного з низки синонімів (лексичних і граматичних) і паронімів, і його значення – загальному змісту висловлювання, контексту, мовленнявій ситуації в цілому.
Сюди ж входять і питання вибору слів, що виражають оцінку того, хто говорить,
чим, зокрема, займається зараз прагмалінгвістика. З прагматичним боком мовлення стикаємося і, розв’язуючи конкретне запитання: коли, наприклад, прийнятніше сказати про
одне і те саме явище – «базар» а коли – «ринок». У своїй мовленнєвій практиці ми постійно постаємо перед вибором – як сказати, щоб виразити / не виразити свою оцінку
того, про що говоримо.
Що стосується терміна орфонімія, то ми провели констатувальне дослідження щодо
прийнятності його в системі лінгвістичної термінології. Студентам педуніверситету однієї з філологічних спеціальностей запропонували для осмислення низку запитань.
1. Що таке орфонімія? Дайте тлумачення терміна, користуючись зразком і моделлю
термінів орфографія, орфоепія, ортологія, омонімія. Що таке орфонім (за типом омонім)?
2. Як ви розумієте термін норми орфонімії? Наведіть приклади, у яких дотримуються
або не дотримуються норми орфонімії.
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3. Орфонімічна робота – що це таке? Наведіть приклади орфонімічних вправ, використовуючи як зразки синонімічні, паронімічні і інші вправи з підручників.
4. До якого пласту лексики належить термін орфонімія? Охарактеризуйте слово з
позиції походження, сфери вживання, активного і пасивного запасу, стилістичної приналежності. Визначте тип неологізму і доведіть свій вибір. Який термін, на ваш погляд,
прийнятніший і чому: ортонімія або орфонімія?
Чому цей констатувальний експеримент був проведений серед студентів, а не вчителів? Передусім тому, що ця категорія – майбутні вчителі – раніше всіх стикається з
лінгвістичною і методичною термінологією саме в студентські роки, у процесі навчання
у ВНЗ. Для них нова термінологія, незалежно від того, «прижилася» вона в науці чи ні,
однаково значуща, і міру її доступності найдоцільніше з’ясувати саме в цьому середовищі і саме в період вивчення наук. У вчителів термінологічна база склалася вже давно, є
свої стереотипи, тому виникає певний сумнів у тому, що вчителі спочатку не відкинуть
новий термін, який не є для них традиційним.
Студенти, які вивчили до часу констатувального експерименту розділи «Лексикологія», «Словотвір», і які мають певні знання в галузі методики навчання української мови
в школі, в абсолютній більшості впоралися з творчим завданням, тим самим підтвердивши нашу гіпотезу про можливість введення термінів орфонімія, орфонімічна помилка,
орфонім у лінгводидактичну термінологію (хоча і з різною мірою вживаності). Статистичний аналіз робіт виявив деякі закономірності у відповідях студентів.
Наведемо уривки з найбільш типових робіт студентів.
1. Термін орфонімія містить досить поширені грецькі корені: orthos – «прямий, правильний» і onyma – «ім’я». Додаючи значення цих коренів і проводячи аналогію з іншими
термінами (орфографія, омонімія), отримуємо таке тлумачення: орфонімія – мовне
явище (аналогічно з омонімією), правильне найменування, назва будь-якого предмета
або явища, поняття. З іншого боку, орфонімія – це розділ науки про мову (аналогічно з
орфографієюї), яка займається проблемами найбільш точного, правильного позначення
словом будь-яких понять. Якщо так, то орфонім – правильне ім’я, назва, тобто та
звукова оболонка і та сукупність значущих частин (морфем), яка повністю відповідає
цьому поняттю і найточніше відображає його...
2. Орфонімія регулює одну із функцій слова – називну (чи номінативну) і вирішує
важливі завдання встановлення орфонімічної норми в мові і мовленні, тобто науково
встановлені правила вибору і вживання слів у мовленні. Недотримання цих норм є, наприклад, парономазія – змішування неспоріднених, але співзвучних слів (реагувати – регулювати, екскаватор – ескалатор та ін.).
Орфонімічні норми порушуються, коли комунікант неточно або неправильно розуміє
значення слова і помилково його вживає в невластивому для нього значенні. Наприклад,
слова «цифра» і «число» не є синонімами, проте в мовленні їх нерідко помилково змішують. Це не є проблемою синонімічного вибору, а також це не є проблемою паронімії.
Тут вибір визначається знанням точного значення кожного слова, і це – орфонімічна проблема: можливе вживання «двозначне число», «астрономічне число», але не «дробова
цифра», «тризначна цифра».
Норми орфонімії можуть порушуватись і при неправильному вживанні слів одного
синонімічного ряду. Так, у мовленні ми часто не враховуємо відмінностей між словами,
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«число» і «кількість», хоча у кожного з них є особливості вживання (можливе вживання,
«велике число», «велика кількість предметів»; можливе «велика кількість води», але неприпустимо «велике число води»). Орфонімічна робота саме і спрямована на усунення
різних помилок щодо вибору слова.
Цікаві міркування учасників констатувального експерименту відносно переваги одного з термінів – ортонімія або орфонімія.
3. Терміни «орфонімія» і «ортонімія» не мають принципових відмінностей у значенні. Грецьке «orthos» має два значення: «прямий» і «правильний». У мовознавстві склалася традиція утворення слова з морфемою орфо-, що має значення «правильний». У
інших галузях науки вживається і орто-, але частіше в значенні «прямий»: ортопед,
ортодоксальний. Тому мені здається, що краще використовувати термін «орфонімія»
за аналогією з «орфографією» і «орфоепією».
Особливо зупинимося на тих вправах орфонімічного характеру, які традиційно використовуються в лексичній, словниковій роботі :
– обрати слово, що відповідає за змістом: надіти / одягнути шапку, дитину;
– обрати з поданих синонімів найбільш відповідний за змістом;
– скласти з кожним із цих слів (лісовий / лісистий, ялинковий / ялиновий) словосполучення або речення, пояснити значення кожного слова і таке ін.
Констатувальний експеримент із термінами орфонімічна помилка, орфонімія, орфонімічна робота дав позитивні результати, про що свідчить і аналіз даних методами статистичного аналізу. Проведений нами експеримент підтвердив нашу гіпотезу про можливість використання терміна орфонімічна робота, який характеризує один із напрямів
лексичної роботи щодо вибору найбільш точного слова для висловлення думки.
Під терміном орфóнім, ми розуміємо те єдине слово, яке найточніше виражає думку і відповідає загальному змісту контексту. Правильність і точність мовлення, кожного
слова – це завдання не лише культурномовленнєве, лінгвістичне. Воно тісно пов’язане з
проблемою розуміння, з суто методичною проблемою навчання таких видів мовленнєвої
діяльності, як слухання і читання (тобто в цілому – із завданням навчання аудіювання –
сприйняття і розуміння змісту мовлення, тексту). І нарешті, виділення орфонімії як одного із завдань навчання рідної мови і культурномовленнєвої роботи в школі пов’язане з
актуалізацією герменевтики в новій якості – як науки про розуміння.
Окремо зупинимося на запропонованому нами терміні орфонімічна помилка. Те, що
цей термін цілком доступний розумінню вчителів (як майбутніх, так і дійсних), не викликає сумнівів, оскільки морфемна будова його цілком прозора і моделі в усіх «на слуху»:
орфографічна, орфоепічна помилка. Так от орфонімічна помилка – це різновид відомих
лексичних (мовленнєвих) помилок, пов’язаних з уживанням слова в невластивому для
нього значенні.
Питання про орфонімічні помилки (помилки слововживання) у методиці розвитку
мовлення і в практиці навчання протягом десятиліть і аж до теперішнього часу вирішується дещо однобічно. У завершеній, уже написаній учнем роботі, у якій припущено
мовленнєву помилку, учитель робить позначку «мовленнєва», або «лексична», або «неправильне слововживання» і пропонує учневі звернутися до тлумачного словника – це
у кращому випадку, а в гіршому – лише констатує факт неправильного слововживання. На цьому, як правило, все закінчується. Коли не знаєш, якої помилки припустилась
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дитина, то і запобігати, здається, нічому. Неправильне слововживання, уживання слова в
невластивому для нього значенні – це для методики навчання мови питання розширення / нерозширення учнівського словника, питання часу, питання мовленнєвого досвіду і
середовища.
Проте орфонімічним помилкам можна і потрібно запобігати. І для цього в методиці
є достатня кількість відповідних вправ, які можна віднести до орфонімічних. Зокрема,
вправи щодо добору найбільш точного, доречного слова відомі, вони є і використовуються. Треба лише усвідомити, що орфонімічна робота (цілеспрямована робота щодо вибору
потрібного слова з лексичних і граматичних синонімів, паронімів) повинна проводитись
так само цілеспрямовано, як вона проводиться, наприклад, щодо орфографії або щодо
орфоепії. Необхідно виявити ефективні прийоми і методи орфонімічної роботи, що і зроблено в нашому дослідженні.
Відомо, що під лексичними помилками розуміється ціла низка різнотипних за своєю
природою помилок – помилки у слововживанні, у виборі слова. Це передусім «неточність обраного слова, уживання діалектних і просторічних слів у літературному мовленні, немотивоване вживання слів різної стилістичної приналежності й емоційно-оцінних
слів, повтори одного і того самого слова або спільнокореневих слів, неправильне вживання слів із фразеологічно зв’язаним значенням, невдале використання образних висловів, порушення сполучуваності слів, уживання зайвих слів і таке ін.» [1].
На нашу думку, до орфонімічних помилок (помилок у неправильному вживанні слова, що пов’язано з незнанням його значення; випадків невідповідності обраного слова
тому поняттю, яке ним помилково позначене) належать помилки на змішування паронімів (ефектний – ефективний, ніготь – кіготь); і помилкове вживання одного слова замість
іншого за асоціацією (район-регіон, цифра-число), причому останні пари слів зовсім не
є синонімами або паронімами. Сюди ж слід віднести і незнання особливостей уживання
синонімів (можливе вживання працює вчителем, але не «робить», учитель школи, але
викладач коледжу; учитель математики, але не «педагог математики»), і неправильне
вживання («вірно» відповідаєш замість правильно; «стерти дошку» замість витерти дошку або зітерти з дошки), внаслідок чого порушено відповідність слова тому поняттю,
яке ним позначене. Також до орфонімічних помилок варто віднести вживання зайвих
слів (ностальгія за батьківщиною), оскільки тому хто припустився помилки (пам’ятний
сувенір) невідоме точне значення одного із слів (сувенір – від фр. «спогад»). Помилки у
вживанні фразеологізмів мають таку само причину, що й помилки у вживанні слів, а тому
частина з них відноситься до орфонімічних («людина з гарячою головою» замість гаряча
голова у значенні запальна людина).
Отже, терміном орфонімічна помилка ми позначаємо конкретний вид лексичних помилок – неправильне слововживання, пов’язане з незнанням точного значення слова,
використання слова в невластивому для нього значенні, невідповідність ужитого слова
тому поняттю, яке ним позначене в контексті і змісті усього висловлювання в цілому.
Коли визначено тип помилки, виявлено причини та механізми її породження, то робота над запобіганням таким помилкам переходить від загальних побажань «правильно
вживати слова» в іншу площину – сферу цілеспрямованого збагачення словника дітей,
уточнення значень окремих слів, організації спеціальної роботи над значенням слова
та над відповідністю обраного слова загальному змісту висловлювання, його основній
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думці, контексту. Вимоги до якостей «хорошого» мовлення, а саме: правильність і точність – можуть бути реально досягнуті у процесі орфонімічної роботи – лексико-граматичних вправ, що спираються передусім на значення слова (лексичне і граматичне) і
встановлення зв’язку між значенням слова та змістом поняття, між значенням слова та
змістом тексту.
Отже, є термін, що позначає вид роботи над значенням слова – орфонімічна робота, мета якої – сформувати вміння обирати слова, які за своїм значенням відповідають
даному контексту. Є завдання – навчити школярів дотримуватися норм слововживання і
обирати з наявних у їхньому лексичному запасі слів найбільш відповідне, точне.
Відомі, нарешті, сформульовані з позиції культури мовлення критерії «хорошого»
мовлення, серед яких, – правильність, точність, виразність. Вони, по суті, і є орфонімічними нормами мовлення. Залишається переосмислити наявний арсенал методів і
прийомів роботи над орфонімією, здійснити класифікацію вправ, які сприяють виробленню орфонімічних умінь в учнів (лексичних умінь щодо породження мовлення) –
передусім уміння обрати слово відповідно до його значення і правильно вжити в тексті,
виходячи з мети і змісту мовлення. І головне – варто визнати право на існування термінів
орфонімія, орфонімічна помилка, орфонімічні вправи, які надають цій роботі системного
характеру, як і в галузі орфографічної та орфоепічної роботи в школі. За аналогією з терміном орфограма, можливо, в майбутньому буде прийнято і термін орфонім – слово, яке
необхідно обрати в процесі породження мовлення, оскільки воно найбільше підходить за
змістом до даного контексту і мовної ситуації в цілому.
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К ПРОБЛЕМЕ ЛЕКСИЧЕСКИХ ОШИБОК В СОВРЕМЕННОМ
ЯЗЫКОЗНАНИИ
Предлагаемая нами методическая система представляет собой технологию обучения алгоритмам порождения речи на основе изучения номинативных и коммуникативных
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единиц языка в единстве их формы, значения и функции, в результате чего достигается
эффективное речевое развитие младших школьников.
Новизна разработанной методической системы подтверждена не только практическими результатами обучающего эксперимента, что само по себе является веским
аргументом, — это подтверждает и проведенный нами теоретический анализ итогов
обучения на предмет соответствия методической системы понятию педагогической
инновации.
Ключевые слова: лексическая компетентность, инновационная педагогическая
технология, макроструктура методической системы, микроструктура методической
системы.
Siranchuk N., candidate of pedagogical sciences, docent
Rivne
THE PROBLEM LEXICAL ERRORS IN MODERN LINGUISTICS
The methodical system are created by us to represent the technology of teaching the
algorithms of production of speech based on study of nominative and communicative units of
language in unity of their form, values and functions. The effective speech development and
lexical development of younger schoolchildren were found.
The novelty of the developed methodical system is confirmed not only the practical results
of teaching experiment, that in itself is a weighty argument, is confirms and conducted by us
theoretical analysis of results of teaching for the purpose accordance of the methodical system
to the concept of pedagogical innovation.
The system of linguistics concepts were laid on the base of learning content on the competency-oriented classes – a system of theoretical knowledge about language, its forms, types
and properties. Introduction of practical, cognitive and speaking tasks to the content – is the
another feature of competence-oriented speaking lesson. These exercises consist cognitive
questions which reveal the subject of a lesson. Solving of the practical problems according to
the speaking situation promotes cognitive needs of pupils, creates their positive motivation for
verbal skills, provides a conscious learning. The lack of rules in the traditional sense, system
replacement of questions and tasks, algorithms and tokens allows child to do the independent
conclusions and generalizations. The majority of searching and creative exercises help to enhance mental and speaking activity of pupils.
Nowadays, the most actual problem of children’s language research is to identify the
individual strategies about the speech behavior and “the entrance in the language”. It means
that the main object of the research – is not the general laws which have been already set
by linguistics and psycholinguistics, but the variability of their manifestations in children of
different sexes, pupils (developing) who are enrolled in different systems and in children with
different cognitive and psychological characteristics.
Key words: lexical competence, innovative educational technology systems Methodological macrostructure, microstructure methodical system.
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РОЗВИТОК НАВИЧОК СПРИЙНЯТТЯ ІНОЗЕМНОГО ТЕКСТУ
НА СЛУХ НА ЗАНЯТТЯХ З ПЕРЕКЛАДУ
(НА МАТЕРІАЛІ АНГЛО-УКРАЇНСЬКОГО ПЕРЕКЛАДУ)
У статті ставиться питання залежності аудіальних навичок перекладачів від їх
загального культурного розвитку. Для кращого розуміння іноземного тексту на слух, навіть ускладненого важкими акцентами мовців, високою швидкістю мовлення, важливо,
щоб студент мав особливий інтерес до інформації, до світу, який розвивається спеціальними вправами. В статті розглядаються деякі з таких вправ, зокрема робота з
документальними фільмами.
Ключові слова: аудіальні навички, культурний розвиток, інтерес до інформації,
вправи з аудіювання.
Перекладач – це людина, що вміє слухати і розуміти представника іншої культури,
певний час залишатися максимально сконцентрованою на заданому фрагменті тексту,
правильно видавати інформацію цільовою мовою. В наш час технічні засоби дають широкі можливості для розвитку у студентів всіх цих навичок, тому було б доцільно не
нехтувати відповідними вправами аудіювання на заняттях з перекладу. Зараз у мережі
Інтернет, зокрема на відеоінформаційному сайті www.youtube.com, викладено чимало
англомовної інформації з будь-якої тематики і будь-якого жанру. Ця інформація включає
документальні і художні фільми, дебати, лекції, новини, рекламні ролики. Саме по собі
відео, яке супроводжує звукову інформацію, дає можливість студенту бути більш залученим у тему, створює атмосферу невимушеності, яка допомагає подолати страх перед
складним текстом.
В нинішньому і минулому роках ми зі студентами Київського університету працювали з англійськими документальними фільмами: The Great Artists. The English Masters.
Turner («Великі художники. Англійські майстри. Тернер»), America before Columbus
(«Америка до Колумба»), Amazing Animal Homes («Дивовижні домівки тварин»). Було
дано завдання переглянути фільми вдома, вибрати з них невеликі фрагменти приблизно
від 3 до 7 хв. (фрагменти не повинні повторюватися, щоб студенти вчилися домовлятися і працювати в команді), які потрібно було записати англійською мовою і зробити їх
переклад. Студенти на гарному рівні справилися із завданням, що пояснюється легким
доступом сьогодні до аудіовізуальної інформації іноземною мовою, а також відкриттям
кордонів. Хоча при перекладі фільму про англійського художника Вільяма Тернера студенти зазначили труднощі з розумінням досить характерних британських акцентів, якими спеціалісти з живопису розповідали про особливість роботи художника, що були також переобтяжені відповідними термінами. Перевірку подібного завдання можна зробити у письмовому вигляді, за яким студенти відсилають викладачеві на електронну пошту
свої переклади, а потім на наступному занятті роблять переказ фільму та обговорюють
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свої переклади, або в класі ще раз по черзі переглянути обрані студентами фрагменти з
наступним зачитуванням студентом відповідного перекладу. По ходу студент уточнює з
викладачем важкі для нього місця, а викладач робить відповідні корегування. Що стосується записів англійською мовою, то їх можна залишити на самостійне опрацювання.
Те що у даному випадку та під час інших занять з аудіювання, проведених нами,
студентам важко сприймати на слух різні британські акценти говорить про недостатність
практики слухання іноземного тексту, оскільки, якби зараз не розвивались аудіальні засоби комунікації, за науковими даними людина на слух сприймає не більше 10% інформації по відношенню до сприйняття через зір та інші органи чуття [4]. Саме тому для перекладача, якому доводиться працювати з різними акцентними особливостями мовлення, дуже потрібні окремі уроки з аудіювання, навіть без прив’язки до перекладу, яким, на
нашу думку, досить мало приділяється уваги порівняно з іншими видами роботи.
Як зазначає одна з зарубіжних авторів з методики викладання мови (на жаль, ми
не можемо знайти її прізвища), часто люди комплексують з проводу того, що їм важко
розуміти іноземний текст, не усвідомлюючи того, що розуміння на слух залежить від
багатьох особистісних факторів: швидкість мовлення, наявність сторонніх шумів, рівень
зацікавленості у повідомленні, інші психологічні і зовнішні фактори. Схожої думки дотримується Стефан Крашен, зазначаючи, що «оволодіння мовою відбувається тоді, коли
людина розуміє повідомлення» [6]. З цього ж приводу відомий психолінгвіст А.А. Леонтьєв пише, що оволодіння мовою залежить від «позитивної чи негативної установки на
мовлення цією мовою» [2: 226]. Тому так важливо у майбутніх перекладачів виховувати
любов до мов, з якими він збирається працювати, зацікавленість у культурі, історії, сучасних економічних і соціальних аспектах життя народів, мови яких для нього є робочими. З цього приводу дуже цікаво зазначено у підручнику з психолінгвістики А.А. Леонтьєва про те, що «важливо розуміти спілкування іноземною мовою як спосіб реалізації
і актуалізації власної особистості» [2: 226]. Тобто можна зробити висновок, що однією
з переваг занять з мови та перекладу, по відношенню до інших предметів, є загальний
розвиток особистості студента, розкриття всього його внутрішнього духовно-інтелектуального потенціалу, його культурний розвиток. Тому, на нашу думку, якщо на заняттях
з перекладу акцент робитиметься на останньому, то сам механічний процес тренування
перекладацьких навичок, зокрема аудіальних, у майбутніх перекладачів проходитиме набагато легше. Студент повинен захоплюватися предметом розмови, і тоді буде більше вірогідність того, що процес розпізнавання незвичних акцентів та «вгадування» невідомих
слів та сталих виразів відбуватиметься сам собою.
Відомо, що для тренування мовних і перекладацьких навичок дуже важливою є самоосвіта. Відомий перекладач і перекладознавець Ірина Алексєєва для тренування навичок усного перекладу радить слухати текст іноземною мовою приблизно 30 хв. в день [1:
31]. До цього важливо додати, що при самостійній роботі студентам варто підбирати таку
аудіальну інформацію, яка б розвивала їх як у мовному, так і у світоглядному аспектах. І
тут не останню роль може зіграти і викладач, який би своїми знаннями та вміннями давав
би студенту відповідний матеріал та поштовх для подальших мовних, культурологічних
та предметних досліджень.
Як зазначають спеціалісти з методики, важливою для тренування аудіальних навичок є розробка спеціальних вправ. Одна з навичок, яка тренується за допомогою таких
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вправ ̶ це вміння довгий час концентрувати увагу на прослухованому тексті, що є надзвичайно корисним для усного перекладача. Адже однією з проблем при слуханні інформації, навіть якщо вона говориться рідною мовою, є зникнення уваги, і потрібно буквально
«змушувати» себе вертати її знов до тексту. Особливо ця проблема виникає, коли слухач
не знає предмету тексту і коли текст є для нього не близьким в емоційному плані. І тут
ми знов повертаємося до важливості формування у студентів доброї зацікавленості, бажання пізнавати життя, людей, різні види професій, оскільки перекладачу доводиться
працювати з темами не лише з тими, до яких у нього є особистий інтерес. Останнє також
підтверджують і психологи, які пишуть, що для концентраціє уваги важливим є так званий «закон осмислення й інтересу» [5]. Для розвитку «осмисленого» слухання тексту,
зокрема тексту іноземною мовою, на заняттях з аудіювання дуже корисною є вправа,
запропонована Н.Л. Федотовою та іншими вченими, яка називається «орієнтаційно-мотивуючим етапом», за яким студенти, судячи по темі повідомлення, ілюстраціям до нього, підготовленому викладачем активному вокабуляру, резюме, описанням діючих осіб,
ситуації, прогнозують, про що і в яких обставинах йтиметься розмова [3]. Таким чином,
студент поглиблює свої вміння відчувати контекст розмови, що звичайно позитивно відбивається і на якості усного перекладу. Для виховування у майбутніх перекладачів інтересу до повідомлення важливо готувати до нього запитання, які б розкривали його суть, і
після прослуховування тексту, окрім традиційного переказу, обговорити зі студентами те
коло питань, яких торкається прослуханий текст.
Якщо у студента є подібний предметний інтерес до повідомлення, тоді аудіальне завдання для майбутніх перекладачів можна ускладнювати і в мовному плані. Наприклад, спеціально підбирати матеріал для прослуховування з зайвими «шумами», недостатньою гучністю, з великою швидкістю говоріння, давати можливість чути різні акценти, у тому числі якщо англійською, наприклад, говорять представники інших націй.
До речі, при таких вправах на користь приходить відеосупроводження, яке при нерозумінні фрази чи слова завжди може дати належну підказку. У цьому плані є корисною
робота з тематичними документальними фільмами про природу, мистецтво, історію
тощо, де зазвичай говорить не лише один коментатор, який говорить стандартною англійською мовою, з легким для розуміння темпом, а беруться різні інтерв’ю у вчених,
пересічних людей, долучаються інші коментатори, які мають більш складний акцент.
Однак саме на простій, «зрозумілій», мові коментатора бажано вчитися роботи перші
кроки в усному перекладі.
З нашого досвіду можна сказати, що студенти позитивно сприймають роботу з документальними фільмами. Заради творчості можна запропонувати студентам колективно
перекласти весь подібний документальний фільм і спробувати організувати його розміщення в Інтернеті.
Будь-яке заняття з аудіювання вчить слухати, що є важливим не лише для професії
перекладача, але і в житті взагалі. Адже нам часто важко слухати і чути іншу людину, навіть і дуже близьку. Саме такому «емпатичному слуханню» вчить і професія перекладача,
у якого завдання ускладнюється ще і тим, що йому доводиться слухати представників
різних культур [7].
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РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ ВОСПРИЯТИЯ ИНОСТРАННОГО ТЕКСТА НА СЛУХ
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ПЕРЕВОДУ
(НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛО-УКРАИНСКОГО ПЕРЕВОДА)
В статье ставится вопрос зависимости аудиальных навыков переводчиков от их
общего культурного развития. Для лучшего понимания иностранного текста на слух,
даже усложнённого различными акцентами говорящих, высокой скоростью речи,
важно, чтоб студент имел к информации, к миру особый интерес, который развивается специальными упражнениями. В статье рассматриваются некоторые из таких
упражнений, в частности работа с документальными фильмами.
Ключевые слова: аудиальные навыки, культурное развитие, интерес к информации,
упражнения для обучения аудированию.
Kuzmina K., PhD, associate professor
Taras Shevchenko national university of Kyiv, Ukraine
DEVELOPMENT OF AUDITORY SKILLS IN A FOREIGN LANGUAGE
COMPREHENSION AT TRANSLATION CLASSES
(ON THE EXAMPLE OF ENGLISH-UKRAINIAN TRANSLATION)
The article highlights the issue of the dependence of auditory skills of a translator on his
or her general cultural development. To better understand a foreign text, even the one which
is complicated with peculiar accents, high speed of a speech, it is important that a student
should have a particular interest in the information and the world, which is developed with
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special exercises. Some of these exercises are described in the article, particularly the work
with documentaries.
Key words: auditory skills, cultural development, to be interested in the information, exercises training listening comprehension skills.
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Волик Н.Г., старший викладач
Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка, Полтава
ЦІННІСНІ ПРІОРИТЕТИ СУЧАСНОГО СТУДЕНТСТВА
Ключовою ознакою особистості є культура: матеріальна та духовна, яку й називають людськими цінностями. Молодь – це майбутнє держави, суспільства в цілому.
Ціннісні пріоритети молоді в цілому та студентства зокрема – це важлива складова
нашого майбуття. «Мати» чи «бути» – чому ж віддають перевагу сучасні студенти
(за матеріалами навчального соціологічного дослідження).
Ключові слова: культура, особистість, цінності, матеріальні цінності, духовні цінності, молодь, студентство, мораль.
Вступ. Людина – достатньо непроста істота, тому вона дуже відрізняється від інших
організмів навколишнього світу багатьма особливостями. Однак, у даному контексті, ми
вважаємо, ключовою ознакою людини, що й робить її унікальною – є культура: як духовна, так і матеріальна. Іншими словами, це і є, так звані, людські цінності. До матеріальної культури людини відносять, наприклад, гроші, одяг, продукти харчування, житло,
транспорт тощо. Тобто, усе те, що має певну цінність у вигляді майна, предметів, товарів.
Духовна ж культура включає в себе усі моральні, релігійні, політичні цінності – усе те,
що нерозривно пов’язане із психічним життям людини.
Вивчення ціннісних орієнтацій молоді, зокрема студентства має великий науковий і
практичний інтерес тому, що саме у молодому віці найяскравіше відбувається самовираження особистості у різних життєво важливих сферах: навчанні, майбутній професійній
діяльності, культурі, політиці тощо. Молодий вік – це період формування системи ідеалів,
цінностей і переконань особистості. Ця система ще не досить чітка і здатна змінюватися.
Актуальність дослідження. Вперше над проблемою цінностей замислився Аристотель. Він вважав, що основою для існування уявлення людини про «бажане» є благо –
«те, що є кращим для кожного сущого...» [«Велика етика», Аристотель]. Саме ідея блага
стала фундаментом європейської традиції розуміння проблеми цінностей. Поступовий
розвиток цих учень, інтерес різних мислителів до даної проблеми невдовзі призвів до
виникнення окремої науки про цінності – аксіології, одним із основоположників якої
вважається Р.-Г. Лотце. Ця молода дисципліна виокремилася з лона філософії наприкінці
ХІХ ст. Великий внесок у її становлення та розвиток зробили також П.-Ф. Лінке, Д. Юм,
К. Маркс, І. Кант, Е. Фромм та багато-багато інших [1]. Останній, зокрема, багато уваги
© Волик Н.Г., 2017
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у своїй роботі «Бути чи мати» приділив саме проблемі вибору між духовними та матеріальними цінностями. Він протиставляв поняття «мати» і «бути», як «два фундаментальні
способи існування, як два різні погляди на самого себе і навколишній світ, два різних
типи структури характеру людини, чиє домінування повністю визначає те, як людина думає, відчуває та діє»[2]. Дослідивши усі можливі життєві шляхи, якими людина зазвичай
прямує, можна дійти висновку: в решті-решт, кожен по життю йде, або у напрямку до
«бути», або ж у напрямку до «мати».
Основна частина. За Фроммом, особистість, яка постійно живе за принципом
«мати» – це та, яка завжди бажає щось мати: чи то речі, чи то, навіть, володіти людьми.
Така особа завжди чекає чогось і від життя, і від інших, але, у той же час, розчаровується
у своїх очікуваннях. Вона часто шукає задоволення у житті, керуючись страхами щось
втратити, заздрістю, гнівом. Усе це, в решті-решт, приводить до духовної деградації особистості [3].
Сьогодні, говорячи про успішність, як правило, думають про доходи. Вимірювання
ефективності власного життя у грошовому еквіваленті стало закономірним і представляється єдино можливим та правильним. Глобальна економіка і «окремо взяте» людське
життя стали в сучасному світі максимально фінансово залежними. І відбулося це якось
дуже швидко, буквально за останні 20-30 років. Закон прискорення історії говорить, що
на кожну наступну стадію розвитку йде менше часу, ніж на попередню. На думку деяких
вчених, новітня історія складає всього одну тисячну частину всесвітньої історії, але це
найнасиченіший соціальними, культурними, економічними й політичними подіями період. Різко скоротився інтервал часу між помітними змінами в соціумі. Потік інформації
подвоюється кожні 20 місяців. Важливу роль у цьому відіграє гігантський стрибок, що
відбувся у розвитку засобів комунікацій за останні роки. Можливість здійснення фінансових угод, не виходячи з дому, через Інтернет, прискорила процеси сучасного ділового
життя в рази. На підтримку такої швидкості, знову ж, потрібні кошти. Хочеш бути в потоці – плати. Багатьма психологічними дослідженнями доведено, що реакція особистості
на фінансові фактори впливає на її життя. Одна лише думка про гроші переводить мозок у стан, у якому людина стає егоїстичною. Чим більше особистість цінує фінансовий
успіх, тим менше значення для неї мають проблеми суспільства в цілому. Індивід живе в
індивідуальному світі ілюзій, керуючись суспільними та особистими установками і правилами. Ще на початку XX століття одним із засновників макроекономіки Джоном М.
Кейнсом був запропонований неологізм «грошова ілюзія», що описує схильність людей
сприймати номінальну вартість грошей, а не їхню реальну купівельну спроможність [4].
Інша справа, коли індивід живе – за принципом «бути». Така особистість, на відміну
від тої, що прагне «мати», навпаки – готова і, власне, хоче віддавати щось, намагається
всюди бути творцем. Саме усе це й означає «бути». На думку Фромма, «людина здатна
наблизитися до модусу буття лише у тому випадку, якщо вона зможе розлучитися із модусом володіння» [2].
Ще однією особливою рисою, притаманною людині, є те, що вона, на відміну від
інших істот, спираючись на власні бажання, потреби, та цінності створює реальність, а
не лише існує у ній. Але кожен створює цю реальність по-своєму. Хтось у більшій мірі
спирається на матеріальні цінності, а хтось – на духовні. У всіх нас різні пріоритети.
309

На сьогоднішній день важливою проблемою, на нашу думку, є те, що люди, в цілому,
і молодь, зокрема, не вірять у краще майбутнє, намагаються прожити життя, отримавши всі його насолоди і радощі, все менше й менше задумуючись над питанням вибору
власних ціннісних орієнтирів. Для того, щоб зрозуміти краще ціннісні орієнтири наших
студентів, ми провели навчальне соціологічне дослідження по даній темі. Який же шлях
обере більшість із них: мати чи бути? Що для них важливіше: матеріальні цінності чи
духовні? Відповіді на ці питання ми й планували знайти, проводячи анкетне опитування
серед студентів денної форми навчання Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка.
В результаті аналізу отриманих даних ми виявили наступне. Щодо проблеми важливості духовних цінностей для респондентів, то 73% студенток та 53% студентів чоловічої статі 1-4 курсів та 53% першокурсників і 73% старшокурсників запевняють, що
безумовно, духовні цінності важливі, адже без них людина – лише механізм, що існує, а
не живе; для 13% дівчат та 23% хлопців 1-4 курсів і для 23% студентів першого курсу та
13% студентів 2-4 курсів духовні цінності не важливі, тому, що на їхню думку, наше сьогодення більшою мірою орієнтується на матеріальні цінності; 13% дівчат і 23% хлопців
1-4 курсів та 23% першокурсників і 13 % старшокурсників нашого університету взагалі
не задумувалися всерйоз над цим питанням. Отже, для більшості студентів різної статі і
курсів (1-4) Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка духовні цінності важливі.
Серед духовних цінностей: 40% студентів жіночої статі та 33% студентів чоловічої
статі 1-4 курсів, 40% студентів першокурсників і 33% старшокурсників нашого університету – віддають перевагу вірі в Бога; 23% дівчат і 23% хлопців 1-4 курсів нашого університету, 20% опитаних першокурсників та 27% старшокурсників вважають головними
духовними цінностями: святість материнства, дитинства і старості; для 33% студенток
та 33% студентів чоловічої статі 1-4 курсів університету пріоритетними є поміркованість
та милосердя; для 10% опитаних хлопців 1-4 курсів і для 7% першокурсників та 3%
старшокурсників духовні цінності взагалі не дуже важливі; для 3% першокурсниць найважливішою духовною цінністю виявилася «совісність». Отже, для більшості дівчат 1-4
курсів віра в Бога – ключова духовна цінність; а от думки хлопців 1-4 курсів розділилися:
для однієї половини головним є віра в Бога, а для іншої – поміркованість та милосердя;
серед першокурсників більшість обрали віру в Бога як основну духовну цінність, а старшокурсники – поміркованість та милосердя.
60% дівчат 1-4 курсів та 37% хлопців, а також 57% першокурсників та 40% старшокурсників вважають духовно розвиненою ту людину, яка живе по совісті; 40% студентів
жіночої статі та 57% студентів чоловічої статі 1-4 курсів і, в той же час, 43% першокурсників та 53% старшокурсників духовно розвинутою людиною назвали ту, хто гуманна до
людей і всього існуючого на планеті; лише 7% студентів чоловічої статі та 7% студентів
старших курсів схильні до думки, що духовно розвинута людина – це та, яка вміє гарно
говорити; ніхто з усіх респондентів не погодився з тим, що розвинений духовно той, хто
гарно виглядає. Отже, більшість студенток – учасниць опитування – вважають, що того,
хто живе по совісті, можна назвати духовно розвиненим; для більшої кількості хлопців
притаманна думка, що така людина гуманна до людей і всього існуючого на планеті Земля; більша половина першокурсників запевняють, що духовно розвинена людина – це та,
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що живе по совісті; серед старшокурсників найбільше студенів, як і більшість опитаних
хлопців 1-4 курсів, думають, що така людина – це та, яка гуманна до людей і до всього
існуючого на планеті.
Висновки. Спираючись на вище зазначене, можна з упевненістю сказати, що для
більшості з опитаних нами студентів чоловічої та жіночої статей 1-4 курсів нашого університету духовні цінності важливіші за матеріальні.
Все, вище викладене, добавляє нам трохи оптимізму при погляді на майбутнє. Сьогодні особливо важливим є виховання відповідальної, ініціативної, творчої особистості,
з високим рівнем моральності. Тому, на нашу думку, аналіз ціннісних орієнтирів сучасної студентської молоді може стати досить точним і об’єктивним мірилом усіх процесів,
що відбуваються сьогодні у нашій державі та стати основою перетворення сучасного
українського суспільства.

1.
2.
3.
4.
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ЦЕННОСТНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ СОВРЕМЕННОГО СТУДЕНЧЕСТВА
Определяющим признаком личности является культура: материальная и духовная,
которую и называют человеческими ценностями. Молодежь – это будущее государства, общества в целом. Ценностные приоритеты молодежи в целом и студенчества
в особенности – важнейшая составляющая нашего будущего. «Иметь» или «быть» –
что же предпочитают современные студенты (по материалам учебного социологического исследования).
Ключевые слова: культура, личность, ценности, материальные ценности, духовные
ценности, молодежь, студенчество, мораль.
Volyk N.G., senior lecturer
Yuri Kondratiuk national technical university, Poltava
CONTEMPORARY STUDENTS’ VALUE PRIORITIES
The defining feature of personality is the material and spiritual culture, which is called
itself the human values. Young people are the future of both the state and the society. Youth’s
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value priorities in general and college and university students in particular are the most important ones. “To Have” or “To Be”? What would contemporary students prefer (according to
a training social study)?
Key words: culture, personality, values, material values, morals, spiritual values, students,
youth.
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TEACHING PRAGMATICS TO FOREIGN LANGUAGE LEARNERS THROUGH
ANALYSIS OF COMMUNICATIVE MISMATCHES
The article deals with pragmatic competence of foreign language learners. It is stated that
the definition of pragmatic competence is based on three main concepts of language, situation
and comprehension. Comprehension is the result of appropriate choice of verbal message for
the given situation. The suggested technique for teaching pragmatics is analysis of communicative mismatches.
Key words: pragmatic competence, verbal message, situation, comprehension, communicative mismatch.
Considering globalization of the modern world hardly anybody can doubt necessity to
know foreign languages. Moreover, the speed of development of the society nowadays brings
forward very high requirements to the level of formation of a speaker’s communicative competence in the languages he/she uses. It is no longer enough for a person to possess linguistic
knowledge and to be able to share explicit verbal information to get a beneficial position in the
community; it is necessary to acquire more complex communicative functions that can enable
individuals to understand intentions of the people they are speaking to, to read between the
lines, to use extra linguistic strategies to compensate for certain communicative failures that
everyone encounters from time to time. It means that formation and development of language
learners’ pragmatic competence alongside with the linguistic competence becomes all the more
important and the fact that this article is aimed at contributing to solution of the methodological
problem of teaching pragmatics to foreign language students proves its topicality.
The main aim of the article is to work out a methodological technique of developing students’ pragmatic competence in English during their practical language classes.
It is not long ago that scientists recognized the phenomenon of pragmatic competence and
included it into the communicative competence regarding the latter to be the main goal of language education. From the moment of its discovery pragmatic competence of a language user
started to get its popularity in the scientific world and nowadays more and more attempts are
made to study this phenomenon thoroughly.
© Perlova V.V., 2017
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According to the Common European Framework of Reference for Languages “pragmatic
competence is concerned with the functional use of linguistic resources (production of language functions, speech acts), drawing on scenarios or scripts of interactional exchanges. It
also concerns the mastery of discourse, cohesion and coherence, the identification of text types
and forms, irony, and parody” [8: 13]. To put it very generally it is possible to say that a person
forms and develops his/her pragmatic competence while acquiring pragmatics of the language.
Pragmatics in its turn has certain definitions. It is described as “the study of people’s comprehension and production of linguistic actions in context” [4: 3]. “It explores the ability of language users to match utterances with contexts in which they are appropriate” [5: 51]. “Pragmatics is primarily and fundamentally interested not only in the meaning of the words of the talk
but also how human beings can get from what is said in words to the communicative purpose
beyond the words of any piece of talk” [6: 5]. Pragmatic competence is an integral component
of the communicative competence without which a language user can never feel safe in the
target language community. It is found out that native speakers much more willingly forgive
linguistic mistakes made by foreigners, but they “judge pragmatic errors and the speakers who
commit them rather negatively” [3: 136]. It is because pragmatic mismatches are usually associated by native speakers not with lack of language knowledge but with wrong attitude on the
part of the speaker. That is why a number of scientists claim the necessity to introduce teaching
of pragmatics into the foreign language classroom [2; 3; 10].
Thus, pragmatic competence is described in science, its high value for communication is
recognized and necessity to introduce it in teaching and learning process is expressed. However, there is not much evidence yet that pragmatic competence is moving from the theoretical
investigation level to methodological practice. It becomes particularly obvious when we analyze teaching and learning materials in foreign languages the majority of which lack pragmatic
information or represent it insufficiently [1; 2; 3; 5; 7; 9; 10].
Undoubtedly there are objective reasons for little attention to pragmatics in teaching and
learning materials and some of these reasons are given below.
1. “Pragmatic knowledge seems to be partly conscious” [4; 6], it is implicit, vague and
difficult to capture.
2. Pragmatic meanings are quite various and it is not possible to predict majority of them
for teaching and learning purposes.
3. Pragmatics often requires correct choice of language units that are highly multifunctional in nature.
4. Pragmatic peculiarities are rarely visible and measurable on the level of individual lexical units but they are mainly realized in contexts and situations.
5. Success in forming pragmatic competence very much depends on the person’s general level of knowledge and intellectual development since “high-proficiency second language
learners are usually more able to interpret implied meaning than low-proficiency second language learners” [2: 103].
6. Pragmatic competence requires ability to notice simultaneously and to combine mentally
several pieces of information of different types.
7. Sometimes learners struggle to learn linguistic forms of the foreign language so much
that they simply refuse to regard communicative situations as the obligatory part of the learning process.
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Despite the challenges we join the scientists who believe that pragmatic competence is
teachable and that success here can depend on teaching instruction [1; 2; 10]. Therefore, we
intend to work out a certain technique with the help of which pragmatics can occupy a visible
place in the foreign language classroom.
We believe that teaching pragmatics should start with informing learners about its existence because there is a psychological peculiarity according to which we begin to notice new
phenomena when somebody draws our attention to them. However, scientific definition of
pragmatic competence can be quite complicated for those who learn the foreign language for
practical purposes that’s why we need to simplify it to make it easily understandable for the
majority of students.
Analysis of the definitions of pragmatics and pragmatic competence makes it obvious that
they are based on three concepts: comprehension, language, and situation. Indeed, if a person
fails to link appropriately verbal messages to certain situations (what sometimes happens with
both native and foreign speakers) he/she is treated as foolish and is often held up to mockery
by members of the community. Communicative mismatches of this kind serve as popular techniques for creating humorous effect in literature and movie production. A lot of anecdotes are
also based on pragmatic failures, for example:
A: Hey, man! Please call me a taxi.
B: Yes, sir. You are a taxi.
In the given dialogue the second speaker fails to link the phrase “please call me a taxi” to
the communicative situation correctly, thus he/she produces pragmatic mismatch and displays
incomprehension.
We can assume that comprehension, language and situation as the main concepts that describe pragmatic competence correlate between each other in a certain way which is represented in Pic.1.

Pic.1 Correlation of the concepts within pragmatic competence
The picture above shows that to understand pragmatic meaning of the verbal message
means to link it to the appropriate situation. Of course, this idea does not reflect the full essence
of comprehension meanwhile it can direct a learner to the definite mental action of imagining
the situation while using a certain utterance. For advanced language users the necessity to
explain things like that might seem unreasonable but teaching experience shows that students
sometimes do not succeed in learning the foreign language because they simply do not know
which mental actions are to be produced. It usually comes as a surprise for beginning language
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learners to know that a big part of the language cannot be correctly interpreted without necessary knowledge of a situation or context. For example, Ukrainian and Russian learners of
English feel certain confusion, sometimes even annoyance, at the very starting stage when they
learn the second person pronoun “you” which is used in English (unlike Ukrainian and Russian) both in plural and in singular. In this case students almost always ask a question about
how it is possible to know whether someone refers to one or several people when they use the
pronoun “you” and express astonishment about the fact that there is no way to know if we are
referred to a person or to people until we know the context or the situation.
So, while the first step in forming students’ pragmatic competence is to inform them about
existence of the link between language and situation the next step is to show learners how to
form this link.
An effective way of making students feel the situation while using the language can be
analysis of communicative mismatches that are defined in this article as inappropriately chosen
language for the given circumstances. Communicative mismatches can be created deliberately
or selected for teaching and learning purposes. The analysis of a communicative mismatch is
to include the following stages:
1) establishment of the communicative mismatch in the given example and explanation of
what is wrong;
2) prediction of possible effect of the mismatch on the communicative situation;
3) addition of new circumstances and verbal messages to the given ones to form new situations which are communicatively appropriate.
For example, we choose the following communicative mismatch for analysis.
A: How beautiful your dress is with that big chocolate stain on the front!
B: Oh! Thank you, Mummy!
The expected outcome of the analysis will consist of the following conclusions:
1. Speaker B does not catch the sarcasm in the initial utterance.
2. Speaker A can become angry or more sarcastic.
3.1 A new situation with a different verbal message:
A: How beautiful your dress is with that big chocolate stain on the front!
B: Oh! I am so sorry, Mummy, I didn’t mean to.
3.2 A new situation with different circumstances:
A: How beautiful your dress is with that big blue ribbon on the front!
B: Oh! Thank you, Mummy!
We believe that analysis of communicative mismatches during practical foreign language
classes can be quite effective due to the following:
– to notice a mismatch learners are to study deeply semantic meaning and grammatical
function of the utterance;
– to explain a mismatch they are to use higher order thinking skills;
– communicative failures are often funny that’s why the language used during analysis is
supposed to be remembered well because humour makes things memorable.
To sum it up we can say that pragmatics is undoubtedly to become the integral part of
language teaching and learning and developing new techniques of introducing it into the classroom can become perspectives of further investigation.
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НАВЧАННЯ ПРАГМАТИКИ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ШЛЯХОМ АНАЛІЗУ
КОМУНІКАТИВНИХ НЕУЗГОДЖЕНОСТЕЙ
У статті досліджується прагматична компетентність студентів в англійській
мові як іноземній. Визначається, що основними концептами, які формують визначення прагматичної компетентності, виступають мова, ситуація і розуміння. Розуміння
є результатом адекватного співвідношення мовленнєвого повідомлення і ситуації. Прийомом навчання прагматики пропонується аналіз комунікативних неузгодженостей.
Ключові слова: прагматична компетентність, мовленнєве повідомлення, ситуація,
розуміння, комунікативна неузгодженість.
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Харьков
ОБУЧЕНИЕ ПРАГМАТИКЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА ПОСРЕДСТВОМ
АНАЛИЗА КОММУНИКАТИВНЫХ НЕСООТВЕТСТВИЙ
В статье исследуется прагматическая компетентность студентов в английском
языке как иностранном. Указывается, что основными концептами, которые формируют определение прагматической компетентности, выступают язык, ситуация и
понимание. Понимание является результатом адекватного соотношения речевого сообщения и ситуации. В качестве приёма обучения прагматике предлагается анализ
коммуникативных несоответствий.
Ключевые слова: прагматическая компетентность, речевое сообщение, ситуация,
понимание, коммуникативное несоответствие.
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ВПЛИВ БІЛІНГВІЗМУ НА ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ТА РОСІЙСЬКОЇ
МОВ ЯК ІНОЗЕМНИХ
У статті розглядається питання впливу білінгвізму на викладання української та
російської мов як іноземних студентам нефілологічних спеціальностей у вищих навчальних закладах України. Вплив білінгвізму в обох випадках є настільки сильним та неминучим, що пропонується запровадження в навчальні плани та програми вишів практичних
занять з обох мов задля полегшення мовної адаптації студентів на побутовому та професійному рівнях.
Ключові слова: українська мова як іноземна, російська мова як іноземна, білінгвізм,
лінгводидактика.
Традиційно високий рівень освіти в Україні та порівняно невисока вартість навчання щорічно приваблює велику кількість іноземних студентів отримати освіту в українських вишах.
Незважаючи на те, що активна участь в розробці лінгводидактичних матеріалів для методики викладання української та російської мов як іноземних розпочалась досить давно,
досі існує велика кількість проблем, пов’язаних зі специфікою викладання цих дисциплін в
умовах української лінгвокультури, для якої характерне існування білінгвізму.
Аналіз практики викладання української та російської мов як іноземних свідчить,
що, незважаючи на наукові розвідки, методичні розробки, теорія та практика навчання
цих дисциплін ще не набула належної методичної бази, а вибір технології викладання
остаточно не зроблено і вирішується кожним окремим вузом самостійно.
© Синявська О.Є., 2017
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Питанням навчання іноземних студентів на території України присвячені роботи
багатьох дослідників (Н. В. Василенко, Є. М. Верещагін, А. П. Кулик, Л. І. Ставицька,
Н. Г. Клепікова, Є. В. Корольова, Л. В. Козак, О. Н. Хорошковська, І. М. Жовтоніжко,
Т. А. Єфімова, Г. І. Тохтар та ін.). Проте проблема навчання професійного мовлення іноземних студентів нефілологічних спеціальностей, зокрема в умовах білінгвізму, досі не
стала предметом всебічного висвітлення науковців.
Аналіз проблеми мовної адаптації іноземних студентів у вишах України дає підґрунтя для висновків про те, що їхнє становище є досить складним, враховуючи проживання та навчання в білінгвальному мовленнєвому середовищі. Так, І. М. Жовтоніжко
та Т. А. Єфімова, досліджуючи проблеми адаптації студентів-іноземців в українському
суспільстві, як одну з основних виділяють «скрутне становище» студентів, коли вони
«опиняються в двомовному середовищі – російської та української мов» [1:144].
Г. І. Тохтар та А. П. Кулик звертають увагу на те, що паралельне використання двох
мов в країні – це не стільки проблема студентів, скільки проблема викладачів, яким «взагалі не зрозуміло, на яку мову спиратися сьогодні, завтра, у перспективі (мається на увазі – на українську чи російську)» [2:315].
Вирішення проблеми білінгвізму при викладанні мов іноземним студентам складається з багатьох аспектів: лінгвістичного, соціологічного, психологічного, дидактичного
тощо.
Так, студенти-іноземці, особливо нефілологічних спеціальностей, мають прикласти
неабиякі зусилля аби їхнє навчання було успішним, тому що їм потрібно адаптуватись
до двох іноземних мов водночас. Це не залежить від того, яку з мов, українську чи російську, вони вирішили опанувати.
За даними МОН, половина студентів-іноземців в Україні на сьогоднішній день навчається українською мовою [5]. У випадку, коли студенти-іноземці обрали основною
мовою навчання українську, їм буде легше освоювати основний курс предметів, оскільки
ті викладаються у вишах державною мовою. Позитивний вплив на рівень успішного засвоєння студентами української мови також мають україномовні засоби масової інформації. Так, слухаючи радіо, рекламу, переглядаючи телебачення та новини, відвідуючи
кінотеатри, студенти мають нагоду повноцінно зануритись у мовне середовище.
Проте опитування інофонів, які вивчають українську мову як іноземну, показало, що
вони відчувають значні труднощі при побутовому спілкуванні з місцевими жителями,
значна кількість яких використовує в повсякденному житті російську мову. Особливо
складно для іноземних студентів зрозуміти, чому на їхнє звертання до людей українською мовою у відповідь вони чують російську (наприклад, частотними є випадки, коли
на слова подяки студенти-іноземці чекають відповідь «будь ласка», але натомість чують
«пожалуйста» тощо). Таке побутове спілкування з місцевими жителями займає більшість часу перебування іноземців в країні, де вони навчаються. Вони чують російську
мову від студентів та викладачів на перервах та після навчання під час неформального
спілкування, від сусідів по гуртожитку, від людей, що розмовляють на вулицях, в магазинах, в транспорті, в клубах та інших місцях, де часто перебувають іноземні громадяни.
Це значно знижує мотивацію студентів-іноземців до вивчення української мови, оскільки втілення їхніх знань на практиці відчувається ними як досить обмежене.
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Під впливом цієї мовленнєвої ситуації більшість студентів замислюється над тим,
чи вірно вони зробили, обравши українську мову в якості основної іноземної мови навчання. Вони постійно звертаються до викладача з проханням пояснити їм значення
певних російських слів, які не мають звукового співзвуччя з українськими (наприклад,
«місто» – «город», «майдан» – «площадь», «викладач» – «преподаватель», «гуртожиток» – «общежитие», «відповідь» – «ответ», «запитання» – «вопрос», «будь ласка» –
«пожалуйста», «дякую» – «спасибо» і т.д.). Тут завдання викладача полягає у тому,
аби детально пояснити студентам особливості мовленнєвої ситуації в Україні, а саме
причини того, що велика кількість місцевих мешканців спілкується російською мовою
(особливо актуальним це питання є зараз, в умовах російської агресії на території України). Викладач має продемонструвати студентам спорідненість української та російської
мов, яка обумовлена історичними, географічними, соціально-політичними причинами,
та окреслити їхні основні відмінні риси. У студентів-іноземців потрібно постійно стимулювати інтерес та мотивацію до вивчення української мови, імітуючи актуальні для
молодих людей комунікативні ситуації, використовуючи лінгвокраїнознавчі матеріали,
знайомлячи їх з історією, традиціями, культурою та здобутками українців.
Враховуючи усі труднощі, з якими мають справу іноземні студенти, вивчаючи українську мову як іноземну під впливом українсько-російського білінгвізму, у навчальні
плани та програми вишів пропонується впровадити вивчення одразу двох мов: поряд з
українською мовою як основною, можна порекомендувати ввести практичний курс російської мови в обсязі, який буде достатнім для повсякденного побутового спілкування
студентів у різних комунікативних ситуаціях.
Велика кількість іноземних студентів (за даними МОН, більше ніж 30% [5]) обирає
вивчення російської мови в українських вузах. Це пов’язано з тим, що російська мова є
однією з мов міжнародного спілкування і її використання у світі є набагато ширшим, ніж
української. На думку вчених, студенти, які обирають для себе основною мовою навчання російську, «спочатку начебто не помічають української» [1:144], але досить швидко
вони «впадають у стихію двомовності» [1:144], оскільки «у всіх офіційних документах,
розпорядженнях, оголошеннях обов’язково використовується українська мова» [1:144].
Тому студенти-іноземці відчувають необхідність «хоча б ознайомлення з деякими її
основами» [1:144]. Студенти, які вивчають в Україні російську мову як іноземну мають
переваги у щоденному усному спілкуванні з більшістю жителів країни, які розмовляють російською (це не стосується жителів західних регіонів України, де українською
мовою спілкується 92% жителів [4]). Вони легко можуть використовувати набуті знання
та практикувати мову, яку вивчають, при повсякденному спілкуванні на вулицях, в магазинах, в гуртожитках, в клубах тощо.
Такий важливий фактор, як занурення у мовне середовище має великий вплив на
рівень володіння мовою іноземними студентами. Тому студенти певною мірою обмежені
чути та сприймати виключно російську мову, яку вивчають. В офіційних засобах масової
інформації, кінотеатрах, громадських установах, навчальних закладах тощо, використовується державна українська мова. В університетських аудиторіях на заняттях іноземні
студенти відчувають складнощі при сприйнятті та відтворенні навчального матеріалу,
який подається українською мовою. У якості виходу з проблеми білінгвізму в Україні
О. М. Тростинська пропонує розробку специфічної концепції «навчання російської мови
319

з урахуванням українського лінгвокультурологічного аспекту» [3:266]. На її думку, краще використовувати не російські підручники при вивченні російської мови як іноземної,
а викладати мову «на українському лінгвокультурологічному матеріалі» [3:263], який би
допоміг «сформувати мовну поведінку іноземних учнів адекватно реаліям країни, у якій
вони навчаються» [3:263], аби іноземні студенти, навіть не вивчаючи української мови в
повному обсязі, «стали провідниками ідей українського народу в різних країнах світу»
[3:263]. Так само у цьому випадку найкраще було б впровадити вивчення й української
мови в обсязі, який би задовольняв потреби студентів в опануванні профільних дисциплін. Адже вивчення української мови студентами-іноземцями є необхідним та важливим кроком у здійсненні успішної навчальної діяльності та отримання професійних
знань з обраного фаху (наприклад, із дизайну, економіки, мехатроніки та комп’ютерних
технологій, туризму тощо). Інакше, їхнє перебування в українських вишах є недоцільним та малопродуктивним.
Таким чином, яку б мову не вивчали іноземні студенти в українських вузах їм потрібно володіти лексико-граматичним мінімумом як з української, так і з російської мов.
Вивчення цих мов вимагає напруженої роботи як студентів, так і викладачів, оскільки
ситуацію білінгвізму слід обернути на користь, а не вважати перешкодою на шляху до
вдосконалення та опанування іноземними студентами професійних знань.
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ВЛИЯНИЕ БИЛИНГВИЗМА НА ПРЕПОДАВАНИЕ УКРАИНСКОГО И
РУССКОГО ЯЗЫКОВ КАК ИНОСТРАННЫХ
В статье рассматривается вопрос влияния билингвизма на преподавание украинского и русского языков как иностранных студентам нефилологических специальностей
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в высших учебных заведениях Украины. Влияние билингвизма в обоих случаях признается настолько сильным и неизбежным, что предлагается внедрение в учебные планы и
программы вузов практических занятий как по украинскому, так и по русскому языкам,
что позволит облегчить процесс языковой адаптации учащихся на бытовом и профессиональном уровнях.
Ключевые слова: украинский язык как иностранный, русский язык как иностранный,
билингвизм, лингводидактика.
Sinyavska O.E., PhD, lecturer
National university of Technologies and Design, Kyiv
INFLUENCE OF BILINGUISM ON TEACHING OF UKRAINIAN AND RUSSIAN
LANGUAGES AS FOREIGN
The article is devoted to the influence of bilingualism on the teaching of Ukrainian and
Russian languages as foreign to students of non-philological specialties in Ukraine. The influence of bilingualism in both cases is recognized as so strong and inevitable that it is proposed
to introduce practical classes in both languages, which will facilitate the process of language
adaptation of students on different levels.
Key words: Ukrainian as a foreign language, Russian as a foreign language, bilingualism,
linguodidactics.
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СИСТЕМА УПРАЖНЕНИЙ ПО РАЗВИТИЮ СВЯЗНОЙ РЕЧИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОРФЕМНЫХ И ДЕРИВАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ
РУССКОГО ЯЗЫКА НА УРОКАХ ИЗУЧЕНИЯ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ В VI –
VII КЛАССАХ
К обсуждению предлагается система упражнений с логической последовательностью этапов (алгоритмом) развития и совершенствования у учащихся VI – VII классов
умений продуцировать связные высказывания с опорой на морфемно-деривационный
механизм русского языка, средства морфологической стилистики и стилистики словообразования. Описываются критерии отбора учебных текстов. Представлены в
качестве примеров мини-тексты, написанные учащимися экспериментальных VI – VII
классов учреждений общего среднего образования Республики Беларусь в 2016 – 2017
учебном году.
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В учреждениях общего среднего образования Республики Беларусь состав слова и
словообразование изучаются в рамках раздела «Грамматика». В то же время прослеживаются очевидные связи словообразования с лексикологией. Но «именно грамматическая
системность слова, – по утверждению А. Е. Супруна, – является одним из важнейших
связующих звеньев между словарём и его реальным использованием в тексте» [1: 146].
Таким образом, изучение состава слова и словообразования пронизывает целый ряд
разделов курса «русский язык», таких как «Лексика», «Текст», «Стили речи», «Жанры
речи», «Морфология», «Синтаксис и пунктуация», обеспечивая возможность установления внутрипредметных связей на уроках русского языка.
В процессе экспериментального обучения морфемике и словообразованию в VI –
VII классах мы ставили цель познакомить учащихся с различными способами выражения
актуального для говорящего речевого смысла, используя ресурсы динамического словообразования, в первую очередь механизмы лексической деривации-мотивации. Последние
важны, поскольку выступают как в роли векторов идейно-тематического развертывания/
свертывания текста, так и в роли его скреп, определяющих связность и завершенность
высказывания. Наше внимание было обращено к мини-текстам с высокой информационной плотностью, создаваемой лексическим (корневым) и словообразовательным
(аффиксальным) повторами. При отборе иллюстративно-обучающего материала нас интересовали высказывания, актуализирующие внутреннюю форму ключевых слов в ряду
линейных системно-языковых отношений «базовое → производное», например: Нужно
разгадать тайну этих замерзших цветов. → В разгадке участвуют все (К. Паустовский)
[2: 28], в ряду ступенчатых («чересступенчатых») отношений, с точки зрения словообразовательной выводимости: Никого нет около. Но стоит зажечь лампу, сесть к столу и
начать писать о чем бы то ни было, как ощущение одиночества пропадает. Я не один
(К. Паустовский) [2: 28]. (Системное словообразование: одиночество ← одинокий ←
один; «текстовое динамическое словообразование»: одиночество → один.) В качестве не
менее важного критерия отбора текстов выступала актуализация словообразовательной
структуры ключевых слов, например: И снова тишина, такая тишина, что кажется,
слышно малейшее шуршание хвои за окном и непонятное легкое потрескивание. Оно совпадает с вспышками звезд. Может быть, это иней слетает с них и осторожно потрескивает и позванивает (К. Паустовский) [2: 28] – от основ гл. шуршать, потрескивать
при помощи одного и того же суффикса -ниj- образованы сущ. шуршание, потрескивание,
а от усеченных основ гл. трещать, звенеть посредством одновременного присоединения
приставки по- и суффикса -ива- – гл. потрескивать, позванивать.
Примеры лексической и синтаксической деривации, задающей траекторию
речемыслительного процесса, можно обнаружить не только в художественных, но и в
научных текстах, как-то: «Опыты учат, что <…> мысль не выражается в слове, но
совершается в нем. Но иногда мысль не совершается в слове, как у героя Успенского.
Знал ли он, что хочет подумать? Знал, как знают, что хотят запомнить, хотя запоминание не удается» [3: 332]. (Ср.: запоминать → запомина[н’иj-э] – системный аспект синтаксической деривации и запомнить → запоминание – коммуникативный аспект
деривации; возвратные глаголы выражаться, совершаться, образованные одинаковым
(постфиксальным) способом: выражать → выражаться, совершать → совершаться, ритмизируют прозаический текст, фокусируя внимание читателя на сообщаемом.)
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Однако художественному тексту, в отличие от научного, присущ компонент образности,
благодаря которому морфемные и деривационные ресурсы русского языка актуализируются в большей степени.
В соответствии с какими критериями должен производиться отбор художественных
текстов для их использования на уроках словообразования?
Вначале требуется организовать работу с текстами, раскрывающими: 1) системные
отношения прямой словообразовательной мотивации между двумя опорными словами,
первое из которых обязательно является производящим (например: разгадать → разгадка), и опосредованной деривации-мотивации (минуя один деривационный шаг) между
двумя опорными словами (например: одиночество ← … ← один); 2) системные структурно-семантические отношения между словами одного и того же словообразовательного типа – образованными от одной и той же части речи при помощи одного и того же
словообразовательного средства и выражающими одно и то же деривационное значение
(например: шурша[н’иj-э], потрескива[н’иj-э]).
На следующем этапе обучения должны отбираться тексты, актуализирующие лексиче скую с емантику опорных однокоренных слов, образованных а) от одной и той
же основы, например: Болтуны были милые, приветливые люди и хорошие работники.
У них был единственный недостаток – они страшно любили болтать. <…> Могущественная Стелла никак не могла отучить их от болтовни (А. Волков) [4: 159] – от усеченной основы глагола болтать образованы сущ. болтун и болтовня; б) от разных основ,
например: Я гашу лампу, и ночь начинает медленно светлеть. Темнота пропитывается
отсветом снега. Морской залив во льду. Как огромное тусклое стекло, он подсвечивает
ночь и превращает ее в прозрачный сумрак (К. Паустовский) [2: 28] – все выделенные
однокоренные слова являются производными, следовательно, требуется установить для
них производящие единицы, обращаясь к словообразовательному либо толково-словообразовательному словарям (светлеть ← светлый; отсвет ← отсвечивать; подсвечивать ← подсветить – направление словообразовательной мотивации дано по [5: 779]).
Наконец, завершающий этап предполагает обращение к текстам, актуализирующим
деривационно е значение а) опорных родственных слов разных деривационных
структур, например: На прогулке она ясно слышала, как смягчается воздух, как мякнут тучи и мягчеет чок подков (Б. Пастернак) [6: 25]; б) опорных производных слов
с синонимичными аффиксами (приставками, суффиксами), например: Каждое ремесло
имело свой аромат. Угольщики пахли березовым дымком, овчинники да валялы – овчинной шерстью, бондари да колесники – дубовой стружкой, корзинщики – горькой ивой.
(По В. Солоухину) [7: 13].
Главное в методике речевого развития с опорой на морфемно-деривационный механизм русского языка – раскрыть динамический аспект синхронического словообразования, участвующего в производстве текста. Вместе с тем важно показать системность
устройства и правописания функционирующих в речи производных единиц с актуализацией не только лексического, но и словообразовательного значений. Организовав наблюдение за гибко сочетающимися в тексте однокоренными или одноструктурными словами,
словообразовательными синонимами, можно начинать обучение словообразовательным
приемам емкой передачи речевого смысла.
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Итак, при изучении словообразования в VI – VII классах рекомендуется осуществлять работу в следующем порядке: наблюдение → распознавание/ сличение → анализ
→ подражание/ преобразование → текстотворчество.
Первым шагом является организация наблюдений за контекстным употреблением
опорных слов а) однокоренных; б) одноструктурных, например: Узнай, Руслан: твой
оскорбитель / Волшебник страшный Черномор, / Красавиц давний похититель, /
Полнощных обладатель гор (А. Пушкин) [8: 2]; в) слов различных словообразовательных
структур, несущих одинаковое деривационное значение; г) лексических синонимов,
образованных одним и тем же словообразовательным способом, но при помощи разных
словообразовательных средств, например: Постепенно развозит дороги, наступает
распутица, бездорожье (К. Паустовский) [2: 18]. Наблюдение за такими словами приводит к пониманию их лексического и словообразовательного значений.
Следующие шаги – а) извлечение однокоренных слов из текста и их запись в виде
словообразовательных пар, цепочек, словообразовательного гнезда (чаще всего отдельного фрагмента СГ); б) извлечение из текста и организация слов с повторяющимися аффиксами-дериваторами в словообразовательные типы, например: оскорбитель, похититель, обладатель (оскорбитель ← оскорбить, похититель ← похитить и т. д.).
Определив статус выписанных слов с точки зрения отношений словообразовательной производности (например: «производящее слово → производное»; «непроизводное
(оно же производящее) → производное (оно же производящее) → производное»), учащиеся приступают к языковым разборам: выполняют сначала словообразовательный
разбор, а затем разбор по составу а) ключевых однокоренных производных слов; б) повторяющихся в тексте слов одного словообразовательного типа либо одной словообразовательной категории; сравнивают результаты разборов, а также используемые графические средства (особенно средства обозначения основы слова и производящей основы).
Опираясь на результаты морфемного разбора, необходимо произвести орфографический анализ а) фонемных написаний в составе корня, словообразовательных аффиксов, окончаний, указывая способ проверки, например: А каков был улов, если б вы
видели! Какой осетрище пожаловал! Какие карасищи, карпищи какие! (Н. В. Гоголь)
[9] – безударные гласные в составе корня проверяются путем подбора словоформ с тем
же корнем (осетрище – осётр, карасищи – кара΄сь); б) морфологических написаний,
например в составе окончаний существительных: Ну-с, в этом самом именьи у меня
усадьба «махенькая»: огород, как водится, прудишко с карасишками, строения койкакие (И. С. Тургенев) [10] – сравнивается правописание окончаний одушевленных и
неодушевленных существительных м. р., ед. ч., И. п. (пруд → прудишко, но: карась →
карасишка); подбираются аналогичные по словообразовательной структуре и грамматическому значению слова (прудишко, домишко, но: карасишка, ершишка).
Далее следует переходить к заданиям на видоизменение целостной структуры исходного текста (ИТ). Учащиеся должны научиться производить словообразовательные и лексико-грамматические трансформации элементов предложений текста – преобразовывать
последний, используя такие виды морфемного повтора, как корневой и аффиксальный.
Сюда включаются и тактики свертывания по опорным словам (однокоренным,
одноструктурным) – развертывания ИТ: а) дописывание своих предложений к данным
предложениям либо к какой-то части предшествующего фрагмента, актуализируя
324

внутреннюю форму выделенного слова, например: Смеркалось. И в этом … (полумраке) трудно было различить…; б) «окантовка» текста вступлением и заключением,
которые строятся на морфемном повторе (предлагается основная часть с выделенными
словами, которые (на выбор) требуется обыграть, раскрыв их внутреннюю форму: …
Когда первый раз приходишь в незнакомое место, на все смотришь со вниманием, ко
всему приглядываешься. Вокруг нас всегда полно загадок, только мы привыкли и не замечаем этого … – тексты сравниваются с оригиналом [11: 62].
Продуктивные действия, связанные с речетворчеством, начинаются с составления предложений по аналогии с установкой на актуализацию словообразовательной
структуры слов. Например, в ответ на предложение Проплясал, проплакал дождь весенний, / Замерла гроза (С. Есенин) [12] учащиеся составили предложения, как-то: Брат
мой за время, проведенное в школе, поумнел, повзрослел и поздоровел; Этот человек бесчувственный, бессердечный, но он меняется в лучшую сторону; На площади
в праздничные дни люди хотят и нагуляться, и натанцеваться. Завершается работа
производством оригинального текста с деривационным развитием темы и идеи.
Приведем примеры наиболее удачных мини-текстов, составленных учащимися
экспериментальных групп, обращая внимание на то, каким образом тексты членятся на
предложения – смыкающим элементом выступает, как правило, корневой повтор:
1. Ранним утром уже было светло. Солнечный свет озарил все вокруг – и от
волшебных цветов полилось солнечное свечение. (Кирилл Л., 7 «Б», СШ №4 г. Червеня);
2. Светит солнце, будто свечка горит. На небе ни облачка. Блестит тающий снег.
Этот свет ослепляет. (Кристина К., 6 «А», Гимназия им. Я. Купалы г. Мозыря);
3. Светила луна. Она освещала всю деревню. Мрачными были только деревья, стоящие вдалеке. (Дарья Н., 7 «Б», СШ №4 г. Червеня);
4. Маленькая капелька дождя, блестя, упала на листик молоденького растеньица и
блестела, блестела. (Маргарита Л., 7 «Б», СШ №4 г. Червеня).
Таким образом, общий смысл предложенной нами системы упражнений по развитию речи заключается в развитии и совершенствовании у учащихся VI – VII классов
умений продуцировать высказывания с опорой на морфемно-деривационный механизм
как инструмент текстообразования. Поскольку морфемные и деривационные ресурсы
русского языка с наибольшей полнотой актуализируются в художественном тексте,
именно художественная речь должна стать первоочередным объектом для наблюдений.
Необходимо обучать такой организации предложений в тексте, которая актуализирует
внешние, а вместе с ними и внутренние, смысловые, связи производных слов. Лежащие на поверхности текста семантико-словообразовательные связи однокоренных слов,
а также структурно-семантические связи одноструктурных слов должны стать ключом к
интерпретации внутренней формы текста любого жанра и стиля, оптимизируя процесс
речевого взаимодействия в любой сфере общения.
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СIСТЭМА ПРАКТЫКАВАННЯЎ ПА РАЗВIЦЦЮ ЗВЯЗНАГА МАЎЛЕННЯ
З ВЫКАРЫСТАННЕМ МАРФЕМНЫХ I ДЭРЫВАЦЫЙНЫХ РЭСУРСАЎ
РУСКАЙ МОВЫ НА ЎРОКАХ ВЫВУЧЭННЯ СЛОВАЎТВАРЭННЯ
У VI – VII КЛАСАХ
Да абмеркавання прапануецца сістэма практыкаванняў з лагічнай паслядоўнасцю
этапаў (алгарытмам) развіцця і ўдасканалення ў вучняў VI – VII класаў уменняў
прадуцыраваць звязныя выказванні з апорай на марфемна-дэрывацыйны механізм
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рускай мовы, сродкі марфалагічнай стылістыкі і стылістыкі словаўтварэння. Апісваюцца крытэрыі адбору тэкстаў для навучання. Прадстаўлены ў якасці прыкладаў
міні-тэксты, напісаныя вучнямі эксперыментальных VI – VII класаў устаноў агульнай
сярэдняй адукацыі Рэспублікі Беларусь у 2016 – 2017 навучальным годзе.
Ключавыя словы: звязнае маўленне, унутраная форма слова, словаўтваральны тып,
лексічная / сінтаксічная дэрывацыя, марфемны паўтор, навучальны тэкст.
Likhach T.P., senior lecturer
MSPU, Mozyr, Belarus
SYSTEM OF EXERCISES FOR THE DEVELOPMENT OF COHERENT SPEECH
WITH USE OF THE RUSSIAN LANGUAGE MORPHEMIC AND DERIVATIONAL
RESOURCES WHEN TEACHING GRADE VI – VII PUPILS WORD-FORMATION
The article opens the discussion of a logical sequence of stages providing the development
and enhancement of Grade VI – VII pupils’ abilities to produce coherent statements based on
the morphemic and derivational mechanism of the Russian language, alongside with means
of morphological stylistics and stylistics of word formation. Selection criteria of educational
texts are described. The mini-texts written by the pupils of experimental groups enrolled in the
school year 2016 – 2017 at Belarusian general education secondary schools and gymnasiums
are submitted as examples.
Key words: coherent speech, inner form of word, word-formation type, lexical / syntactic
derivation, morphemic repetition, educational text.
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Рудакова Т.М., канд. філол. наук, доцент
Білоцерківський національний аграрний університет, Біла Церква
ОСОБЛИВОСТІ УСПІШНОГО ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ГОВОРІННЯ
НА ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ МOВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ В АГРАРНИХ ВИШАХ
У статті досліджуються причини виникнення мовленнєвого бар’єру під час вивчення української мови іноземними студентами, способи його усунення. Аналізуються
чинники, які впливають на швидке навчання говорінню на заняттях з української мови
як іноземної в аграрних вишах. У роботі містяться практичні рекомендації щодо формування в іноземних студентів мовних навичок і вмінь.
Ключові слова: комунікативна компетенція, комунікативний бар’єр, мовленнєвий
бар’єр, мовний бар’єр, мовні вміння, мовні навички.
Постановка проблеми. Дисципліна „Українська мова як іноземна” має на меті
сформувати практичні навички використання знань з української мови як у процесі
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повсякденного спілкування студентів з пересічними носіями мови з різноманітних питань, так і в галузі сільського господарства, обміні діловою інформацією.
Вивчаючи українську мову іноземці стикаються з такою проблемою, як мовленнєвий, чи комунікативний, бар’єр. Більшість з них сприймає і розуміє почуте на слух, може
грамотно застосовувати навички письма і вільно читати твори української літератури,
проте виникають проблеми із власними висловлюваннями. У вітчизняному мовознавстві
відсутні монографічні праці, у яких було б подано аналіз особливостей та рекомендації
для успішного формування навичок говоріння на заняттях з української мови як іноземної в аграрних вишах з метою подолання мовленнєвого бар’єру.
Аналіз попередніх досліджень. Сучасні мовознавці активну увагу приділяють вивченню української мови як іноземної. І. Вальченко працює над розробкою вправ для
іноземних студентів підготовчих факультетів на основі базових відомостей з фонетики,
граматики та орфографії української мови; О. Волкова, М. Герман, Є. Голованенко, В. Завгородній, Г. Кисельова акцентують увагу на вивченні українського алфавіту, голосних
звуків, складу і наголосу, наголошених та ненаголошених голосних звуків, понятті про
інтонаційні конструкції, інтонацію розповідного речення; Г. Гайдамака пропонує тексти
для читання, які допоможуть іноземним студентам краще ознайомитися з історією та
культурою України; М. Джура – навчальний посібник з української мови для представників діаспори та всіх тих, хто вивчає українську мову як іноземну; посібник Л. Дмитрук
та Л. Матусевич адресовано студентам-іноземцям вищих медичних навчальних закладів
з метою вдосконалення мовленнєвих умінь студентів, збагачення словникового запасу,
розвитку навичок зв’язного монологічного мовлення на основі текстів про видатних лікарів-науковців.
Мета статті – установити причини виникнення мовленнєвого бар’єру, запропонувати шляхи його подолання та надати методичні рекомендації для успішного формування
в іноземних студентів знань і вмінь практичного володіння українським мовленням на
заняттях з української мови як іноземної в аграрних вишах.
Виклад основного матеріалу. Говоріння є однією з усних форм мовлення, в основі
якого закладено звукову систему мови. Визначено, що воно є продуктивним видом
мовленнєвої діяльності, містить шість основних ознак: ситуативність, евристичність, умотивованість, цілеспрямованість, продуктивність, темп.
Важливим завданням на заняттях з української мови як іноземної є формування навичок говоріння. Оволодіти мовою – насамперед, оволодіти навичками говоріння, під
якими розуміють: озвучування висловлювань, оперування лексичними одиницями та
граматичного оформлення речень [1]. Практичні зайняття в аграрному виші мають на
меті формування в іноземних студентів мовних навичок і вмінь та їхнє практичне застосування шляхом виконання слухачами рекомендованих комунікативних вправ та завдань
за відповідними темами модулів.
Слухачі дисципліни „Українська мова як іноземна” повинні вміти: спілкуватися українською мовою в межах вирішення повсякденних проблем; застосовувати
комунікативні вміння та навички, здобуті в процесі вивчення української мови як
іноземної; брати участь в обговоренні питань професійної діяльності працівників
аграрної сфери; розуміти та інтерпретувати комплексну інформацію в різних формах і текстах.
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Основним є навчання мовленню. Розрізняємо монологічне та діалогічне мовлення. Щодо монологічного мовлення, то студент повинен уміти робити повідомлення
з певних питань за конкретною тематикою та за змістом тексту українською (іноземною для нього) мовою. Щодо діалогічного мовлення, то студент повинен уміти:
вести бесіду в режимі „викладач-студент”, „студент-студент” за засвоєною тематикою та за змістом наданої інформації; спілкуватися з носіями мови на побутовому
та професійному рівнях.
Під час вивчення будь-якої іноземної мови часто виникає значна кількість проблем,
напр., явище комунікативного бар’єру. К. Гавриленко зазначає, що мовний бар’єр часто є
суто психологічним явищем. через страх перед необхідністю висловлюватись іноземною
мовою. Подібний страх, на думку багатьох дослідників, може виникнути внаслідок низької самооцінки іноземного студента чи домінантного ставлення викладача [3]. Згідно з
„Академічним тлумачним словником української мови” бар’єр – це те, що перешкоджає
здійсненню, розвиткові чого-небудь [4].
А. Сучкова погоджується з тим твердженням, що наявність мовного бар’єру – це
брак практики спілкування. Дослідниця зауважує, що для початку потрібно потренуватися говорити, а вже потім використовувати свої знання та вміння в реальному житті.
Вагомим важелем для подолання мовного бар’єру під час тренувань вона вважає спілкування з великою кількістю людей, багаторазове використання різних слів і конструкцій
до досягнення легкості в спілкуванні й у використанні слів [5].
І. Щербань опанування іноземною мовою розглядає як надбання комунікативної
компетенції на базі сформованої лінгвістичної компетенції. Проте зауважує, що мінімальна кількість годин, відведених для студентів немовних спеціальностей ВНЗ на вивчення іноземної мови (одне заняття на тиждень), обумовлює формування передусім
лінгвістичної компетенції та навчання читання. На думку автора, більшість студентів,
які вступають у спілкування іноземною мовою, відчувають психологічні труднощі та
мають комунікативні бар’єри, що зумовлено їхніми індивідуально-психологічними особливостями [6].
А. Брандт для того, щоб подолати мовний бар’єр, рекомендує виконати три умови:
визнати його наявність та зрозуміти причини виникнення; мати сильну мотивацію для
його подолання; умови чи ресурси для знищення цієї перепони. Основним принципом
боротьби, за словами авторки, залишається постійна практика мови [2].
Погоджуючись із думкою Н. Яковлевої та І. Щербань, серед умов подолання комунікативних бар’єрів під час вивчення іноземної мови виділяємо:
1) створення сприятливого психологічного клімату в студентській групі (акцентування викладача на моментах успіху, досягненнях в оволодінні студентами іноземною
мовою, створенні ситуацій спілкування, у яких студент переконується в тому, що його
успіхи є виявом здібностей); 2) коригувальний вплив на неадекватний рівень домагань
і самооцінку (підвищення навчальної мотивації через втягнення студентів у колективну
творчу діяльність, структурна організація групової мети й співвіднесення її з особистими завданнями); 3) формування навичок спілкування за допомогою активізації резервних
можливостей особистості й використання соціального досвіду студентів (організація колективної діяльності для того, щоб члени груп визначили свої комунікативні здібності й
опанували техніку спілкування) [7].
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Простежуючи тенденції сучасних досліджень [1], уважаємо, що основними передумовами формування мовних навичок є: цілеспрямованість та усвідомленість тренування, раціональне розгортання процесу тренування в часі, умотивованість актів висловлювання, а також протидія інтерференції.
Виділяємо кілька важливих чинників, які впливають на швидке навчання говорінню
іноземних студентів на заняттях з української мови в аграрних вишах. Розглянемо їх
детальніше:
1. Постійне слухання реципієнтом живого мовлення (розмовного мовлення, слів
тощо), спостерігання за правильною артикуляцією мовця. Важливим є можливість бачити обличчя викладача.
2. Коментування всіх дій мовця. Речення мають бути простими, мати прямий порядок слів, напр.: Я взяла пляшку води. Я налила тобі чашку кави. Людина, яка вчить
українську мову як іноземну, стикалася з цими діями в минулому і знає, як називаються
ці операції рідною для неї мовою, поступово запам’ятовуючи їх українською. Необхідно
описувати все, що відбувається в аудиторії, усе, що робить викладач.
3. Постійний зоровий контакт. Розмовляти необхідно так, щоб студент бачив обличчя викладача, його міміку, жести, чітко чув артикуляцію. Людина, для якої українська
мова є іноземною, починає говорити, наслідуючи мовлення викладача, який має постійно допомагати йому. З цією метою останній повинен чітко вимовляти слова, тягнути наголошені голосні (на початковому етапі). Напр., показуючи студентові квітку, необхідно
голосно вимовити, артикулюючи: „Це тро-яяян-да”.
4. Коли іноземний студент почне говорити українською, то вимовляти для нього чіткіше і голосніше, дивлячись в обличчя, необхідно лише нові чи важкі для нього слова (за
звуками, якщо необхідно).
5. Не рекомендовано заміняти складні, на вашу думку, слова, легшими. Напр., якщо
в підручнику студент читає про екологічну зональність Світового океану, і йому необхідно вимовити лексему епіпелагіаль (область поширення пелагічних тварин), то не треба
узагальнювати чи шукати замінники. Уважаємо, якщо предмети навколишнього середовища та дії називати правильно, процес вивчення української мови як іноземної набагато полегшиться і пришвидшиться, бо реципієнт буде одразу правильно запам’ятовувати
й розрізняти предмети та об’єкти навколо.
6. Накопичення дієслів в активному вокабулярі реципієнта. Напр., деякі викладачі
починають вивчення української як іноземної з називання предметів, тобто формують
іменниковий вокабуляр студента, що призводить до невміння мовця формулювати просте речення через брак дієслівного словника. Необхідно розмовляти зі студентом простими реченнями: Машина їде. Кінь стоїть. Ми чекаємо. Ми їмо. Вони розмовляють. Не
менш важливе значення мають займенники та прикметники на позначення ознак предметів: сукня яскрава, синя, красива, різнокольорова. Валідність методики викладання
іноземної мови залежить від багатьох факторів, зокрема й від вивчення усіх частин мови.
7. Рекомендуємо використовувати в мовленні два комунікативних види заперечення і протиставлення – контрарне та контрадикторне, напр.: ягня молоде, а цап старий; урок важкий, нелегкий, а заняття неважке, легке. Акцентуємо увагу на поділі на
однооб’єктне та різнороб’єктне протиставлення, яким передбачено їхню внутрішню градацію. Отже, за допомогою такого прийому є можливим збільшення обсягу як активного
вокабуляру, так і пасивного.
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8. Читання художньої літератури. Легкими для сприйняття та запам’ятовування є
віршовані твори, а також казки. Цей процес збагачує активний словниковий запас іноземного студента. Твори мають бути проілюстровані. У людини мислення наочне, в іноземного студента ще мало українських образів, тому, читаючи казку чи вірш, обов’язково
разом пошукайте на зображеннях героїв, розгляньте, обговоріть, які вони, дайте оцінку.
Уважаємо, що читання художньої літератури збагачує словник. У побуті пересічний носій мови використовує прості дієслова, невелику кількість ознак предметів, а письменники і поети вживають більшу кількість епітетів.
9. Застосування ігрових методів. Необхідно постійно грати зі словами, складами,
звуками. На подібного роду ігри не потрібно приділяти спеціальний час, зацікавленості
вистачає на 5 – 10 хвилин, що є достатнім для тренування чіткості вимови й виконання
гімнастики для артикуляційного апарату.
Рекомендуємо застосовувати інтерактивні методи навчання, граючи зі словами.
Напр., що буває м’яким (хліб, подушка, одяг, трава, живіт, кішка тощо), зеленим, їстівним? Необхідно називати слова, допомагати студентові, якщо він мовчить; показувати на
будь-які предмети, питати „Що це?” і відповідати.
Необхідно більше говорити, жартувати, заохочувати будь-яку мовну активність студента, а як наслідок – сформований цікавий співрозмовник без наявності комунікативного чи мовленнєвого бар’єрів.
Висновки. Отже, мовленнєві автоматизми формують під час виконання тренувальних
вправ. Іноді того мовленнєвого досвіду, який іноземні студенти отримують у тренувальних вправах, не вистачає для експромтного ситуативного говоріння, тому для формування
вмінь непідготовленого мовлення варто спиратись на додатковий мовленнєвий досвід.
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ОСОБЕННОСТИ УСПЕШНОГО ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ ГОВОРЕНИЯ
НА ЗАНЯТИЯХ ПО УКРАИНСКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ
В АГРАРНЫХ ВУЗАХ
В статье исследуются причины возникновения речевого барьера при изучении украинского языка иностранными студентами, способы его устранения. Анализируются
факторы, влияющие на быстрое обучение говорению на уроках украинского языка как
иностранного в аграрных вузах. В работе содержатся практические рекомендации по
формированию у иностранных студентов языковых навыков и умений.
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FEATURES OF SPEAKING SKILLS SUCCESSFUL FORMATION
IN UKRAINIAN AS A FOREIGN LANGUAGE CLASSES
AT AGRARIAN HIGHER INSTITUTIONS
The causes of the language barrier occurrence during the study of the Ukrainian language
by foreign students, ways of its elimination are investigated in the article. The factors which
are influencing on the fast teaching of speaking in Ukrainian as foreign language classes in
agrarian higher institutions are analyzed. The paper contains practical tips for the language
skills and abilities formation of foreign students.
Key words: communicative competence, communicative barrier, speech barrier, language
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ
В статье рассмотрены основные направления развития культуры речи в современный период. Автор, проанализировав основные факторы, влияющие на культуру
речи, отмечает их роль в ее развитии. В статье особо затронуты перспективы
дальнейшего развития культуры речи, существующие в этой сфере проблемы. Представлено заключение, что в современный период необходимо проведение целенаправленной и последовательной деятельности по развитию культуры речи.
Ключевые слова: культура речи, азербайджанский язык, общение, разговорная
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Культура речи — распространённое в лингвистике понятие, объединяющее владение языковой нормой устного и письменного языка, а также «умение использовать
выразительные языковые средства в разных условиях общения» [1, cтр. 35]. Этим же
словосочетанием обозначается лингвистическая дисциплина, занимающаяся определением границ культурного (в вышеприведённом смысле) речевого поведения, разработкой нормативных пособий, пропагандой языковой нормы и выразительных языковых
средств. В культуру речи, помимо нормативной стилистики, включается регулирование
«тех речевых явлений и сфер, которые ещё не входят в канон литературной речи и систему литературных норм» — то есть всего повседневного письменного и устного общения,
включая такие формы, как просторечие, различного рода жаргоны и т. п.
Проблема культуры речи в ее широком смысле – это проблема литературного языка. Литературный язык – нормированный язык [3. стр. 112]. Языковые нормы не придуманы филологами, они отражают определённый этап в развитии литературного языка
всего народа. Нормы языка нельзя ввести или отменить указом, их невозможно реформировать административным путём. К основным источникам языковой нормы относятся:
произведения писателей-классиков; произведения современных писателей, продолжающих классические традиции; публикации средств массовой информации; общепринятое
современное употребление; данные лингвистических исследований. Нормы помогают
литературному языку сохранять свою целостность и общепонятность. Они защищают
литературный язык от потока диалектной речи, социальных и профессиональных жаргонов, просторечия, заимствований. Это позволяет литературному языку выполнять одну
из важнейших функций – культурную. Между литературным и нелитературными разновидностями языка происходит постоянное взаимодействие. Невнимательное, небрежное
отношение к нормам произношения, ударения, употребления слов, использование в речи
жаргонизмов, вульгаризмов, неоправданных заимствований загрязняют речь, разрушают
литературный язык.
При рассмотрении культуры речи на современном этапе, на первый план выступают такие проблемы, как национальная речевая культура, речевая культура конкретного
национального общества определенной (современной) эпохи, социальных групп, общностей, сообществ, культура речи отдельного человека (индивида) – члена общества [2,
стр. 42-44].
Нарушение национальной специфики Азербайджанского языка и Азербайджанской
речевой культуры обусловлено недостаточным уровнем культуры речи определенной части носителей языка, в частности представителей СМИ [6, стр. 73-74]. В телевизионной
речи это проявляется в увеличении лексики со сниженной эмоционально-экспрессивной
окраской, просторечных форм, вульгаризмов, жаргонизмов, несоблюдении тележурналистами культурно-речевых и этических норм, различными отклонениями от орфоэпических норм. По мнению ученых, это обусловлено рядом причин: демократизация вещания, преодоление тоталитарного прошлого и пр.
За прошедшие десятилетия облик Азербайджанского литературного языка изменился
[7, стр. 62]. Перемены произошли в таких его разновидностях, как язык художественной
литературы, политики, публицистики, средств массовой информации. Мы видим, что речью средств массовой информации во многом создается современное общественное настроение, формируется массовое сознание, современная речевая культура и отношение
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к самой речи. Существенное влияние средства массовой информации оказывают также
на формирование языкового вкуса и языкового идеала. В связи с демократизацией СМИ,
существует серьезная проблема эталонной речи. То, что звучит с экранов телевизоров, из
радио эфиров, обнаруживается в речи некоторых популярных лиц и порой на театральных подмостках, вряд ли можно считать образцом. Самая значительная проблема в том,
что некоторая часть говорящих на Азербайджанском языке утратила ощущение нормы.
Сейчас мы получаем «образцы» речевого поведения со страниц газет, с экранов
телевидения, где телеведущие самых популярных ток-шоу не стесняются в выражениях. Для некоторых нормой речевого общения стала жаргонная лексика. Переводы кинофильмов, демонстрируемых по телевидению в большинстве случаев, не выдерживают
никакой критики. Складывается такое ощущение, что подрастающий человек, к сожалению, не может найти ориентиров в мире национальной речи – ему не хватает образцов.
Отсюда – отсутствие языкового чутья и вкуса. Очень часто можно слышать вокруг негативную лексику. Одни относятся к подобной лексике негативно, с определенной долей
критики, другие – равнодушны к речевому поведению окружающих, третьи – считают
такую лексику вполне нормальной, т.е. уже привыкли.
Полезно видеть разницу между культурой самого языка и культурой речевого поведения. Культура языка учит пользоваться правильным нормативным языком. Что значит
владеть культурой языка? Уметь склонять числительные, знать, что нужно быть в ладах
с орфографией и многое-многое другое. Это основа основ, поэтому надо владеть культурой языка – основой культуры речевого поведения [1, cтр. 72-73].
Необходимо также помнить, что вежливость и благожелательность – основа культуры речевого поведения. Именно они сейчас нуждаются в обсуждении. Здесь надо говорить о несоответствии, которое навязано нам некоторыми обстоятельствами нашего
бытия. То есть о таком соответствии общечеловеческим нормам вежливости, доброты,
этикета, которое необходимо для общества.
В последнее время обществом часто обсуждаются проблемы, связанные с падением
уровня культуры, нравственных ценностей. Эти негативные процессы отражаются и на
состоянии речевой культуры, как устной, так и письменной. Необходимость серьезного
подхода к культуре речи и ее изучению осознается сегодня не только лингвистами, но и
людьми самых разных профессий. Именно сегодня интерес к родному языку становится
осознанной необходимостью для молодых людей, стремящихся достичь успеха в жизни
с помощью профессиональных знаний и навыков.
Огромное влияние на развитие языка в наше время оказывают средства массовой
информации [7, стр. 112]. Телевидение, газеты и радио каждый день выдают огромное
количество информации, порой не самой качественной и неграмотно оформленной.
Язык – явление постоянно меняющееся, но, одновременно, сохраняющее свою основу,
свой стержень. И современное состояние языка – лишь один из этапов его развития.
Наша задача состоит лишь в том, чтобы не допустить жаргонизации языка.
Высокий уровень речевой культуры — неотъемлемая черта культурного человека.
Совершенствовать свою речь — задача каждого из нас. Для этого нужно следить за своей
речью, чтобы не допускать ошибок в произношении, в употреблении форм слов, в построении предложений [3. стр. 124].
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Если человек не допускает ошибок в произношении, в употреблении форм слов, в
их образовании, а построении предложении, речь его мы называем правильной. Однако
этого мало. Речь может быть правильной, но плохой, то есть не соответствовать целям
и условиям общения. В понятие хорошей речи включаются как минимум три признака: богатство, точность и выразительность. Показателями богатой речи являются большой объем активного словаря, разнообразие используемых морфологических форм и
синтаксических конструкций. Точность речи — это выбор таких языковых средств, которые наилучшим образом выражают содержание высказывания, раскрывают его тему
и основную мысль. Выразительность создается с помощью отбора языковых средств, в
наибольшей мере соответствующих условиям и задачам общения.
Если человек обладает правильной и хорошей речью, он достигает высшего уровня
речевой культуры [4, стр. 14-15]. Это значит, что он не только не допускает ошибок, но и
умеет наилучшим образом строить высказывания в соответствии с целью общения, отбирать наиболее подходящие в каждом случае слова и конструкции, учитывая при этом,
к кому и при каких обстоятельствах он обращается.
Расхождения между литературным языком (образцом) как эталонной речевой культурой и существующим на сегодняшний момент многообразием форм речевых культур
очевидны [3, стр. 124]. Существование многочисленных речевых практик в обществе,
обусловленных географическими, социальными, профессиональными, возрастными,
идеологическими причинами, собственной «культурной картины мира» и другими факторами, позволяет их определить как речевые «субкультуры», им присуща собственная
нормативность в речевой деятельности и поведении.
В каждый конкретный исторический момент наша речь как живой организм откликается на все значимые события, происходящие в обществе. В настоящее время огромное беспокойство вызывает снижение культуры речи разных слоёв населения. В первую
очередь, это касается молодёжи. Всё реже в речах молодых людей звучат такие «волшебные» слова как «пожалуйста», «будьте добры», «простите» и т. д.
Состояние современного языка вызывает беспокойство у филологов, педагогов и
представителей той части молодёжи, которая стремится быть востребованной в будущем
и достичь успеха в жизни [5, стр. 25]. Именно молодые люди чувствительно откликаются
на те перемены, которые происходят в нашем обществе. В связи с бурным ростом массовых коммуникаций в лексикон были добавлены тысячи новых слов, отразивших перемены, происходившие в обществе за последние двадцать пять лет. Они отражаются в
средствах массовой информации и, естественно, находят свое выражение в речи. Нельзя
забывать о том, что «…культура речи — это такой выбор и такая организация языковых
средств, которые в определенной ситуации общения при соблюдении современных языковых норм и этики общения позволяют обеспечить наибольший эффект в достижении
поставленных коммуникативных задач».
В наше время пропасть между правильной, грамотной речью и сленгом с каждым
днем всё больше углубляется [4. стр. 26-28]. Емкие, звучные, красивые слова родного
языка заменяются словесной «шелухой», за которой нет содержания. Ни для кого не
секрет, что культура речи всегда являлась показателем общей культуры человека. Без
знания языка, знания риторики невозможно грамотное и полноправное общение. Поведение отдельного человека как личности существенно зависит от его отношений с
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окружающими его людьми. А ведь именно речевая культура человека играет одну из
главных ролей в межличностных отношениях. Думаем, что сегодня все те составные
социологизации, которые участвуют в формировании молодёжи как достойной части народа, должны принимать активное участие в борьбе за чистоту речи [5. стр. 29]. Этот
процесс должен начинаться в семье: если ребёнок с детства будет приучаться к уважительному отношению членов семьи друг к другу, то впоследствии он будет стремиться
выражать свои чувства на высоком уровне.
Ещё один немаловажный социальный институт, который должен помочь повысить
культуру речи — это образовательные учреждения [5. стр. 37]. Ведь мы во многом берём
пример со своих педагогов: если замечаем уважение к нам как к личности, то стараемся
вести себя должным образом. Если же чувствуем пренебрежительное к себе отношение,
то возникает внутренний протест, который может вылиться в агрессивную речь. Состояние речевой культуры тесно связано с мыслительным процессом, который по-разному
протекает у разных людей. Поэтому следует быть очень внимательными друг к другу,
относиться не только с уважением, но и с пониманием к той или иной ситуации. Очень
хочется надеяться, что наступит время, когда грубость исчезнет из нашего словаря. Мы
должны гордиться родным языком, который является непременной составляющей национального самосознания личности. Ведь культура речи воплощает в себе культурные
и исторические традиции народа.
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THE MAIN PROBLEMS OF THE DEVELOPMENT OF THE CULTURE
OF SPEECH
The main directions of development of the culture of speech in the modern period are
considered in the article. The author, having analyzed the main factors affecting the culture of
speech, notes their role in its development. The article particularly touches upon the prospects
for the further development of the culture of speech, the problems existing in this sphere. The
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conclusion was expressed that in the modern period it is necessary to carry out purposeful and
consistent activities to develop a culture of speech.
Key words: speech culture, Azerbaijani language, communication, colloquial culture,
stylistics.

УДК 821.161.1-1.Ширяев«20»
Фокина С. А., кандидат филологических наук, доцент
Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова
МИФОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
В АВТОРСКОМ СОЗНАНИИ А. ШИРЯЕВА
В статье предпринята попытка осмысления мифологического потенциала музыкальных инструментов как одной из доминант, определяющих своеобразие поэтического
мира Андрея Ширяева на примере стихотворения «Четыре флейты в ряд и скрипочка в
миноре…». Выявлены авторские коды А. Ширяева и переклички с лирикой Серебряного
века как важные составляющие мифа современного поэта.
Ключевые слова: дионисийский экстаз, музыкальная мифология, эмблематика, символика, Серебряный век, флейта, скрипка.
Постановка проблемы. В лирическом сюжете своего стихотворения современный
поэт Андрей Ширяев вступает в диалог с поэтами Серебряного века, переосмысляя их
образы в познании лирическим «я» себя, своей жизненной и музыкальной темы.
Четыре флейты в ряд и скрипочка в миноре,
Звучащие легко в каком-то октябре,
Щебечут так, что ей покажется: над морем
Звенит её вино в высоком серебре.
И пряная тоска, и пьяная черешня
Растает на губах, как нежная сестра.
А пальцы у неё тонки и безутешны,
И ночь её длинна – дожить бы до утра.
Дожить бы. А пока – вторая флейта стонет
И тонет в темноте, и падает рука
Навстречу облакам, и женщина в ладонях,
Как скрипочка, легка. [11]

Иллюстрация Виктора Яковлева к
стихотворению А. Ширяева

Изложение основного материала исследования. В начале стихотворения тема четырех флейт задает отсылку к смысловым доминантам «Времен года», обыгрывая мотив
четырех периодов жизни в их символическом значении и тему бытия как музыкальной
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мистерии. Показательно, что «…мистерия страдающего бога (Озириса, Диониса, Орфея,
Христа…) является объединяющим мотивом духовного восхождения к чувству всеединства…» [6, с. 58]. Данный аспект соотносим как с античными дионисийскими мистериями и соответствующими мифологемами, так и с особым восприятием бытия и человека
в мире рядом культурных эпох, по определению культурологов дионисийских по своему
духу (барокко, романтизм, модернизм).
Несомненна близость поэтического сознания Андрея Ширяева к античному наследию, его мифологическим, концептуальным и аксиологическим доминантам, что старательно акцентировал сам поэт. Аналогичная укорененность в античность с различными
интерпретационными трансформациями была присуща культуре Серебряного века, а
также тем поэтам, которые манифестировали себя его наследниками и завершателями.
Таким образом, диалог Андрея Ширяева с Античностью оказывается его вполне сознательным диалогом с Серебряным веком.
По замечанию Г. Варакиной, для культуры Серебряного века, интерес к дионисийскому началу в художественном и человеческом мироощущении, подпитывался «практикой символистского и мистериального направлений» [2, c. 13]. Для А. Ширяева присущ
взгляд на различные реалии современности через обнаружение аналогий с греко-римским культурным наследием и эстетическими стратегиями Серебряного века.
Характерно, что тема Серебряного века обыгрывается и на интертекстуальном уровне. В ширяевском тексте достаточно скрытых отсылок к стихотворениям И. Анненского,
А. Блока, Н. Гумилева, В. Маяковского, М. Цветаевой и др. Выявление этих перекличек
способствует иному пониманию стихотворения современного поэта. Интертекстуальные
пласты становятся своего рода интерпретантами, позволяющими распознать потенции
ширяеевского лирического сюжета, почти призрачного и выстроенного на игре метафор
и ассоциаций.
Взгляд на музыкальные инструменты, когда «точкой отсчета является человеческое
тело» [10, с. 33], неизменно активизирует мифологический потенциал. По замечанию
Т. В. Цивьян, «музыкальные инструменты, с одной стороны, оказываются тесно связанными с вещным миром <…>, а с другой – входят в область сакрального, являясь областью ритуала» [10, с. 30]. Такую трактовку подкрепляет и иллюстрация к ширяевскому
стихотворению, выполненная Виктором Яковлевым, где четырьмя флейтами изображены клапаны сердца, образуя подобие волынки. Моделируемый в тексте концерт включает «скрипочку в миноре», видимо, подразумевая тоскующую душу и открывая широкий
смысловой потенциал для интерпретаций ширяевского стихотворения.
В статье «Флейтист и крысы» Е. Эткинд отмечает, что « в пору “серебряного века”
к ней [флейте] стали все чаще обращаться как символу. Почему именно к флейте, а не к
другим традиционным образам – лире, кифаре, цитре? Не потому ли, что флейта приводится в действие не пальцами, требующими технической беглости, а дыханием и что она
оказывается словно бы звучащей душой» [12, с. 70]. Тема 4-х флейт задает различные
отсылки: к пасторально-дионисийскому культурному пласту, к мифу о Марсии, к теме
Крысолова, к «Волшебной флейте» В. А. Моцарта.
Флейта, будучи символом «сакрализованной вертикальности мира, восходящего движения» [8, с. 440], – один из инструментов, которые в контексте древнегреческих представлений находились на пересечении двух противоположных тенденций. Две крайние
338

позиции этой парадигмы можно очертить следующим образом. Одна из них – стремление к «усилению музыкального эффекта» [8, с. 440] и соответственно достижению максимальной силы воздействия, надрыва, экстаза. Противоположной же была установка
ограничения и контроля над стихийной составляющей музыки. В данном случае целью
было избежать непредсказуемости последствий музыкальной суггестии и «перехода в
опасное состояние» [8, с. 440]. Альтернативой этому становилась принципиальная уравновешенность и гармонизация.
Не менее важен и другой аспект, связанный с семиосферой флейты и тем эмоциональным фоном и мифологическими комплексами, которые присутствие флейты в тексте провоцирует. Согласно мифологической логике «флейта – страдалица как и скрипка <…>,
словно напоминая о традиционном участии флейты в обряде погребения» [3, с. 78]. Тема
флейт задает аспект дионисийской эмблематики, сокрытый в подтексте стихотворения
современного поэта. Ведь мифологически флейта соотносима с музыкальным сопровождением дионисийского культа. По наблюдению К. Кереньи, «при перечислении мелодий,
исполняемых на флейтах, среди различных жалобных песней всгречается и давильная
песнь для флейты. <…> Жалобная песнь, <…>, ведь речь шла о разрывании божества на
части» [7, с. 58–59]. Флейта на уровне мифологических пластов становится знаком дионисийского начала, связывая воедино темы растерзанности, возрождения и экстаза.
Внимание к метаописательному потенциалу флейты в культуре Серебряного века,
открыл, прежде всего, авангард, акцентировав связь этого музыкального инструмента с
мифом о сатире Марсии. Начало этой парадигмы задает «вышедший в 1911 году сборник Б. Лившица “Флейта Марсия”, в котором флейта <…> символизирует поэтическое
творчество, за которое платят жизнью» [12, с. 71]. Характерно включение в подтекст стихотворения мифа о Марсии, несмотря на его драматичность и экзистенциальный посыл,
не столь излюбленного как история Орфея. Видимо, образ Марсия становится привлекательным для А. Ширяева как метафора судьбы поэта, живущего с «содранной кожей» –
своего рода эквивалент орфической тематики.
Если миф о Марсии, как и античные реминисценции в целом, явно актуален для
ширяевского универсума, то тема Крысолова, остается лишь намеченной и практически
не раскрытой. По наблюдению С. Баринг-Гоулд, музыка Крысолова оказывала гипнотическое воздействие на слушателей. «И едва он извлек из нее три ноты, такие прекрасные
и нежные, какие еще никогда не звучали <…> Отовсюду к нему сбегались дети, подобно
птицам, что во время сева слетаются на поля. Галдя, смеясь и хлопая в ладоши, они
последовали за чудесной музыкой» [1, с. 306]. В стихотворении А. Ширяева нет гибели полчищ крыс, нет и зачарованных и покидающих родной Гаммельн детей. Но чары
флейты дают лирическому «я» – поэту, в мифе А. Ширяева неизменно во многом синонимичному автору, возможность ухода от тревог и печалей, метафорически заменяющих
гаммельнских прожорливых крыс. Аналогичная замена касается и темы гаммельнских
детей – в ширяевском тексте предстающих человеческими радостями. Те и другие очарованы, подчинены зовом флейты и тонут в стихии музыки. В авторском мифе А. Ширяева поэт оказывается подобен Гаммельнскому Крысолову и способен подчинить своей
музыке страсти и отрады, выведя их из своего сердца, чтобы заворожив, явить самоей
жизни, что «Звенит её вино в высоком серебре».
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Такое предположение могло бы быть недостаточно обоснованным, если бы обе темы
и крыс, и детей, по зову Крысолова, покидающих Гаммельн, не могли прочитываться и
как метафора эмиграции. По предположениям ряда немецких исследователей, протосюжет гаммельнской легенды об покидающих город детях, объясняется именно реалиями
исторического переселения юных горожан, искавших счастья на чужбине.
Характерно, что к легенде Крысолова часто обращались русские поэты-эмигранты,
в частности, М. Цветаева и И. Бродский. В данном плане показательна мысль М. Цветаевой, высказанная в статье «Поэт и время» (1932): «Всякий поэт по существу эмигрант,
даже в России. Эмигрант Царства Небесного и земного рая природы. <…> Эмигрант
из Бессмертия в время, невозвращенец в свое небо» [9, с. 13] Для А. Ширяева значима
тема эмиграции, ведь он сам переехал в Эквадор в начале 2000-х годов. А. Ширяев в своем авторском мифе, так или иначе, обыгрывает различные смысловые пласты, которые
отсылают к его судьбе эмигранта. В данном контексте обращение современного поэта
к немецкой легенде, связанной со знаком флейты, становится более обоснованным и в
определенной степени значимым для прояснения подтекстов стихотворения.
Музыкальная тема актуализирует мотивы соблазна и гибели, которые сопряжены
с магией флейты, преображающей мир вокруг, и заставляющей балансировать между
радостью и трагичностью. Скрипка, символизирующая человеческую душу и женское
начало, оказывается подчинена завораживающему зову четырех флейт, пробуждающих
то ангельское, то бесовское, что отзывается минором и жаждой найти успокоение и ощущение внутреннего света или же окончательно погрузится надрыв-экстаз.
В ширяевском стихотворении тема «Волшебной флейты», отсылающая к одноименной опере В. А. Моцарта обыгрывается в плане идеи погружения в ночную стихию вдохновения и экстаза, в то же время победы над минорным настроем и тьмой в душе поэта.
Характерно, что в опере В. А. Моцарта именно царица Ночи «дарит Тамино волшебную
флейту, которая поможет преодолеть ему опасности в пути. Птицелов Папагено <…>
должен сопровождать принца. Ему дарят волшебные колокольчики» [4, с. 81], которые
даруют способность веселить сердца. Принц Тамино пройдя ряд испытаний, преодолев
соблазны и достигнув духовного совершенства, разрушает чары Царицы Ночи. А. Ширяев контаминирует в лирическом я на уровне подтексте образы Тамино и его комического
альтер эго Папагено. Поэтический дар уравнивает космические силы волшебной флейты
со звенящими папагеновскими колокольчиками. Так четыре флейты в мифе А. Ширяева
щебечут и даруют душе-скрипке радость чарующего звона ее музыки.
Символика скрипки сформировалась значительно позже, чем мифологические представления о духовых инструментах. Эмблематика и мифология связанные со скрипкой
обусловлены наследованием представлений в культуре о струнных инструментах. Гервер утверждает, что «в контексте оппозиции Аполлона и Диониса слово “струнные” понимается как знак небесного, возвышенного» [3, с. 92]. При этом скрипка в знаковом
аспекте полностью не отождествляется ни с аполлоническим, ни с дионисийским, ни
с ангельским, ни демоническим потенциалом, а скорее находится на их пересечении,
создавая возможность для активного диалога вышеочерченных смыслов. Наиболее
значим вклад романтиков в развитие семиосферы скрипки как музыкального инструмента, обладающего волшебными силами и преображающего в роковом или же, наоборот, благостном ключе жизнь зачарованных слушателей и исполнителя. По замечанию
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С. Гудимовой, скрипка, благодаря своей способности быть инструментом чутким к тайнам человеческого сердца, озвучивающим и порождающим различные страсти, символ
парадоксального единения «божественного и земного, ангельского и дьявольского, <…>
души Мира, <…> Природы, Человека» [5, с. 125]. Столь широкий семиотический ракурс скрипичной символики, наделяет этот образ высокой степенью прецедентности в
неомифологическом и сюжетном плане, а главное делает весьма привлекательным для
художников слова.
Обыгрывание в тексте современного поэта образа скрипки коррелирует с метафорами и строками поэтов Серебряного века, проясняя ряд непосредственно авторских и
даже, видимо, глубоко личностных образов А. Ширяева. Интертекстуальные пласты, заданные эмблематической спецификой скрипки, выполняет роль своего рода подстрочника, позволяющего прояснить герметичный и мерцающий лирический сюжет.
От В. Маяковского наследуется мотив «скрипки – деревянной невесты», а главное,
происходит уточнение-трансформация микротемы «Знаете что, скрипка? / Мы ужасно
похожи». В подтексте А. Ширяев обыгрывает и гумилевскую тему волшебной скрипки,
определяющей мучительную судьбу поэта быть магом и за это понести цену собственной растерзанности:
На, владей волшебной скрипкой, посмотри в глаза чудовищ
И погибни славной смертью, страшной смертью скрипача!
Скрытый диалог ширяевского сознания проявился в перекличках со стихотворениями А. Блока «Уже померкла ясность взора…» и «Где отдается в длинных залах…».
Блоковская тема «И тенор пел на сцене гимны / Безумным скрипкам и весне...» трансформирутся А. Ширяевым в образ жизни поэта как концерта, итогом которого, согласно авторскому мифу А. Ширяева, станет вполне блоковское «И вся неистовая радость / Грядущей гибели твоей!..».
Переклички со стихотворением И. Анненского «Смычок и скрипка» связаны с темой
мучительности единения, страсти, которая отзывается болью и опустошением, но порождает музыку или же нечто, что слушателям музыкой кажется:
Смычок все понял, он затих,
А в скрипке эхо все держалось…
И было мукою для них,
Что людям музыкой казалось.
Характерно, что в ширяевском тексте повторяются или же варьируется некоторые
слова и образы, использованные И. Анненским для воссоздания в лирическом сюжете
исступленно-страстного, но в то же время болезненного чувства: «И струны ластились
к нему, / Звеня, но, ластясь, трепетали» (И. Анненский) / «Звенит её вино в высоком
серебре» (А. Ширяев); «но сердцу скрипки было больно» (И. Анненский) / «скрипочка
в миноре» (А. Ширяев); «музыкой казалось» (И. Анненский) / «ей покажется: над морем» (А. Ширяев).
Чары музыки преображают мир вокруг и причащение тоской и опьянением, оборачивается радостью и упоением лета («И пряная тоска, и пьяная черешня / Растает на
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губах, как нежная сестра»). «Пьяная черешня» становится заменой запретного плода
из Эдемского сада, тайной познания, желаний, наслаждения и чаяний, отрадой любви и
средоточием жизненных сил. Образ тающей на губах ягоды, своего рода эвфемизм поцелуя как эротического, так и божественного, обладает одновременно дионисийским
оттенком («пьяная»), так и не лишен аполлонических коннотаций («нежная сестра»).
Образ черешни обладает сильным эмблематическим потенциалом как
этимологически, так и в диалоге с поэзией Серебряного века. Латинское название черешни «Prunus avium» переводится – «птичья вишня», что на уровне подтекста вполне
востребовано в ширяевском лирическом сюжете, где достаточно «птичьих» метафор:
«щебеча», «над морем», «навстречу облакам», видимо связанных с темой полета и мифологемой Психеи. Включение «черешни» в семантическое поле текста современного
поэта как концепта Серебряного века актуализирует новые смысловые обертоны, важные
для А. Ширяева и даже в определенной степени интимные и исповедальные. Черешня у
разных поэтов Серебряного века связанна с символикой радости, юности, наслаждения,
рая, тайного знания. Но ближе всего образ ширяевской «пьяной черешни» к образной
структуре стихотворения А. Анненского «Говорит старая черешня», где черешня становится связующим звеном между темой зимы и холода («Остов от черешни я, назябся ж
я зимой») и радостью полноты бытия, любви и избытка жизненных сил: «Чудо совершилося – желания зажглись / И на ветках красные черешни налились. / Каждая черешенка
так и горит, любя, / Каждая шепнула бы: «Я только для тебя…».
Образ «нежной сестры» пробуждает ряд ассоциаций, актуализирующий в ширяевском тексте мифологемы: музы, Психеи-души, Марии Магдалины. Упоминание «сестры» на уровне подтекста обыгрывает название ранней книги стихов Б. Пастернака
«Сестра моя – жизнь», посвященной Елене Виноград.
А. Ширяев открыто манифестирует темы самопознания поэта, экстатического переживания вдохновения, страстей и любовного томления, при этом акцентируя минорный
настрой души («скрипочки в миноре»). Характерно, что из времен года автором избрана
в качестве темпоральной маркировки середина осени («звучащие легко в каком-то октябре»), соответствуя зрелости и минорности обыгрываемой мелодии.
В тексте остается непроясненным кому именно покажется, что «…над морем / Звенит её вино в высоком серебре». Можно предположить, что речь о слушательнице или
же о самой скрипке, в подтексте человеческой душе и жизни непосредственно автора.
Показательна акцентируемая мнимость мира и бытия, обретающего чары и в то же время свою неповторимость и подлинность благодаря музыке. Музыка связывается с восторгом, опьянением, воспарением, блеском, Граалем («…над морем / Звенит её вино в
высоком серебре»). Серебро становится знаком чистоты звука, сиянием морской пены, а
главное задает отсылку к Серебряному веку.
Перспективы дальнейшего исследования открываются в рассмотрении своеобразия авторской интерпретации мифологического потенциала музыкальных инструментов
на материале более широкого корпуса лирики А. Ширяева.
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СВІДОМОСТІ А. ШИРЯЄВА
У статті зроблено спробу осмислення міфологічного потенціалу музичних інструментів як одній з домінант, що визначає своєрідність поетичного світу Андрія Ширяєва
на прикладі вірша «Чотири флейти в ряд і скрипочка в мінорі...». Виявлені авторські
коди А. Ширяєва та перегуки з лірикою Срібного століття як важливі складові міфу
сучасного поета.
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CONSCIOUSNESS OF A. SHIRYAEV
In article is made an attempt of judgment of mythological potential of musical instruments
as one of the dominants defining an originality of the poetic world of Andrey Shiryaev on the
example of the poem «Four Flutes in a Row and the Violinist in a Minor…». Author’s codes of
A. Shiryaev and muster with lyrics of the Silver age are revealed as important components of
the myth of the modern poet.
Keywords: ecstasy of Dionysus, musical mythology, emblematic, symbolics, Silver age,
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PECULIARITIES OF COMMUNICATIVE LANGUAGE TEACHING
The article deals with some peculiarities of communicative language teaching. It concerns
the Creative Performance Approach (CPA) in communicative language teaching.
Key words: creative approach, communicative competence, socio-cultural aspect, authentic information.
In the century of scientific synthesis a new educational paradigm is being gradually developed. It challenges reconsideration of approaches to teaching languages as well. Communicative language teaching means different things to different teachers. To some of them it
simply means an emphasis on the use of the target language at classes, and in particular, a
bigger emphasis on orality. To the others, communication entails the exchange of unknown
information. Some teachers understand communication in the most global anthropological
terms, that is, as a cultural-bond system for making meaning.
Despite different definitions of communicative language teaching, all the professionals
seem to advocate for an approach, a creative approach.
Creative Performance Approach (CPA) which represents new insights into learning as an
individualized process, into basics of teaching oral communication springing from the sociocultural aspect of authentic information exchange, into the nature of teaching-learning goals
and tactics of authentic communication simulation.
As education of today focuses on professionalism – show not what you know but what
you can do – CPA gives a possibility to get in-depth knowledge about the way it can be done.
CPA is a theory of a creative personality formation through tasks which involve development of creativity, active thinking for productive cognition, research and discovery.
© Yurchuk L., Yanenko L., 2017
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 Personal creativity helps reveal natural capacities, the ability to find one’s mission in
this life, to set tangible goals and achieve them.
 Creative Performance makes the whole learning process at school and universities a
reflective awareness activity chosen not by chance but by a mind craving for research and
discovery.
 Creative Performance teaching and learning involve development of associative, imaginative, and systematic thinking.
What are the Basics of Creative Performance Approach?
 Transparency of the activity system (as awareness of the activity inspires interest).
 Double objective: a) pedagogical goal for teachers; b) Creative-Performance-based
goal for students.
 Springing board – communicative competence of the native speaker.
 Communicative nature of any speech activity:
a)
reading – for new information derived from the text;
b) listening – for new information derived through listening;
c)
speaking – for new information conveyed through communicative functios.
 Problem Solving through creative performance.
 Come to grips with the unknown. Should everything or anything be pre-taught?
How to encourage active learning on the part of the students? How to create the environment that will encourage active learning?
This can be accomplished by planning a general program that addresses the following
elements:
 plan goals and objectives tailored to real principles and relevancy;
 give the students as many opportunities as possible to read, write, talk, and listen in
various group structures;
 allow the students to think and discuss options, make decisions, and establish accountability for what they do when working with you;
 surround the students with print to build a literacy-rich environment;
 treat the students with respect and work to empower them as learners;
 use interesting and meaningful material and activities.
CPA is one of the possibilities to integrate the process of successful learning. A new insight
into learning process terribly needs development. It was the greatest mistake of teachers to
think that a foreign language should be taught likewise to children and grown-ups.
Creative Performance Approach represents a deep insight into learning as an individualized process, on the one hand, into basics of oral communication springing from the sociocultural aspect of authentic information exchange, on the other hand, and lastly, into the
nature of teaching-learning goals and tactics of authentic communication simulation. Discussions about real-life language use often mention the role of authentic information and authentic
materials. Authentic language is defined as language produced by native environment. But this
is closely connected with the appropriate use of authentic texts in a foreign language teaching.
Authentic materials present special challenges.
Individualized learning presupposes creating an atmosphere of experimental learning allowing the student to conceptualize knowledge, apply it in practice and reflect it in experience.
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In other words, the process of individualized learning comprises the following interconnected processes:
 a developmental process (something new is acquired);
 meaningful network of knowledge organization (a new system of concepts appears as
a result of personal reorganization of information);
 a decision-making process (a problem to solve should be an activity goal);
 not just a matter of linguistic knowledge (It is clear that linguistic knowledge is not
enough);
 an emotional experience (emphasis is laid on the process of solving the problem and
not on learning);
 valuing attitude as much as aptitude and ability (intention, motivation, and interest);
 acquiring the language incidentally while actually thinking (thinking about what to say
and not how to say);
 making interest and variety predominant.
But whatever the variety exists it will remain a mere variety before it represents a systemic
whole, based on the interaction of outward management of the student’s activity and their
inward self-management if they have got the necessary tools. And it is the teacher who should
supply them with those tools.
For example, the universally acknowledge phenomenon of interference exists. Methodology registers it, but very seldom offers a remedy. And the remedy exists in understanding the
synthesized process of human thinking.
The so-called “intellectual act” presupposes three interconnected stages. The intellectual
act presupposes a program stage of the future utterance, which is always done in the mother
tongue. An intellectual stage of selecting the necessary foreign language means, namely, the
operation of selection, and matching the results stage which is comparison of what has been
said to the program. In case the student hesitates he addresses the key, i.e. the existing in the
memory Russian/Ukrainian-English translation which does not clarify the situation. Here he
may also select a wrong preposition, as there are many prepositions translated as one in the
native language. To avoid this an entirely new zone of foreign prepositions should be built in
the student’s mind.
Is it asking for trouble if you ask students for feedback? One of the possibilities to integrate
the process of successful learning is CPA.
CPA gives a possibility to integrate the content- based instruction, collaborative learning
and communicative interaction techniques to involve the learner into ‘hear + see + speak + create + do + bear responsibility’ activity.
Being influenced by sociological view of language we may use differing classroom techniques, but their objective is the same: to enable students to communicate effectively with
other people who use the foreign language. Effectiveness includes the concepts of social
appropriateness or acceptability – of using language to get along with people –as well as
grammatical accuracy which was the more limited aim previously.
The label “communicative” probably derives from Dell Hyme’s work on communicative
competence. This was principally concerned with the native speaker’s ability in his or her own
language and extended our view of competence in a language beyond grammar alone and into
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areas where language is a part of social behavior. It is these areas in which the language
learner is often under-informed, if it all, and in which the greatest pitfalls lie.
It is the area of language appropriate to differing social situations which provide the greatest challenge to teacher and leaner alike. “Situation” here includes the speaker’s relationship
with the people he or she is with:
 the purpose for which he or she is communicating;
 the channel (spoken, written) they are using for communication;
 “outside” circumstances such as noise, emergency, etc…
Students often came out of an audio-lingual course with the false impression that there was
a one-to-one correspondence between a grammatical form and a particular meaning. For example, they might think that the way to ask people to do things in English is to use the imperative,
softened a little where particular politeness is required by the use of “place”. The fact is that
a request in the form “Open the window, please” would tend to give offence as too abrupt and
direct in all but the most close of social relationships or situations of urgency. Dissatisfaction
with this state of affairs made teachers and course designers eager to follow applied linguistics
in finding a new way of thinking about language in use.
In a traditional approach meaningful communication is rather limited while in Communicative approach it is a central feature. Grammar rules are often explained in the former (traditional) and explained only when necessary in the latter (communicative). The first requires
native-like pronunciation, the second – comprehensible pronunciation because it follows learner’s needs and not linguistic complexity.
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В статье рассматривается критический дискурс К. Леонтьева, связанный с его
философской и эстетической системой взглядов на художественность русской литературы. Внимание акцентируется на проблематичной и полемичной статье Ф. М. Достоевского «Речь о Пушкине», ее рецепции в рефлексии К. Леонтьева.
Ключевые слова: критическая рефлексия, универсализм, гармония, славизм, уединенное сознание.
Последняя треть XIX века и начало ХХ века характеризуется сменой эстетических
критериев. Явственно определяется два пути поиска и объяснения Абсолютного начала
всего сущего – интуитивное и рассудочное. Культурная память дала возможность толчка
к новым идеям и концепциям в литературной критике этого периода. В этом плане становится очевидным внимание к личности А. С. Пушкина и Ф. М. Достоевского, оказавшихся связанными интересом к диалогическим отношениям «Я», Другого и Бога. Философия и религия определяла не только художественное, но и критическое сознание. Тем
более, что на протяжении двух веков XIX и ХХ тайна творчества А. С. Пушкина, тайна
его духа и личности становилась предметом размышления в литературной критике.
Ф. М. Достоевский писал: «Пушкин умер в полном развитии своих сил и бесспорно
унёс с собой в гроб некоторую тайну, и вот мы теперь без него эту тайну разгадываем»
[4, т. 28, 176].
Ответ на вопрос о судьбе наследия А. С. Пушкина в русской культуре пытался
дать Ап. Григорьев, но столь понятное и чёткое «Пушкин наше – всё» подвергалось
© Раковская Н. М., 2017
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постоянным сомнениям. Речь Ф. М. Достоевского о А. С. Пушкине, в определённом плане, в 80-х гг. XIX в. была попыткой не только воскресить интерес к поэту, угасший в эстетических и идеологических баталиях, но и поставить проблемы национального значения
А. С. Пушкина, которое определялось, с одной стороны, тем, что он воплотил тип «русского
скитальца», с другой, обладал всемирной отзывчивостью. Рецепция феномена А. С. Пушкина (как его осмыслял Ф. М. Достоевский) в концепции К. Леонтьева может быть прослежена следующим образом: характеры Алеко и Онегина – характеры «вечных скитальцев», оторвавшихся от почвы. Очевидна близость с Иваном Карамазовым (восхождение к
притче о сеятеле. Мф. 13; 3–23). Противопоставление «русским европейцам» пушкинских
народных типов, «положительно прекрасных». Связь с именем Христа и евангельский неделей плодоношения. Два типа универсализма и вселенскости – механический и онтологический и способность Пушкина к «полнейшему перевоплощению в гении чужих наций» с
выявлением всей затаенной глубины их как свойство второго типа универсализма, соединяемое с понятием «служения» в евангельском контексте (Мф. 20; 25–28, Мк.10; 42–45).
Становление в художественном мире А. С. Пушкина двух типов «универсализма» и выбор
поэта между ними, как проявление национального самосознания, и, одновременно, предпосылка соизмеримости «феномена Пушкина» и русской судьбы.
Статья К. Леонтьева «О всемирной любви», написанная после выступления
Ф. М. Достоевского и опубликованная в цикле статей (газета «Варшавский дневник»),
предполагала определённую исповедальность и близость к Дневнику писателя Ф. М. Достоевского.
Главной проблемой в пушкинском творчестве для Ф. М. Достоевского и К. Леонтьева становится проблема гармонии, решаемая в эстетическом и философском контексте.
Как известно, Ф. М. Достоевский обосновывал необходимость будущей гармонии и её
неотвратимость самим существованием гармонической личности, какой для него была
личность А. С. Пушкина. По собственному признанию Ф. М. Достоевского, искусство
А. С. Пушкина подвело его к современным вопросам, к осознанию, что обновление мировой цивилизации будет достигнуто благодаря тому, что русский художник, каким был
А. С. Пушкин, одарён высшим инстинктом общечеловечности. «Евгений Онегин», «Борис Годунов», «Медный всадник» – эти произведения А. С. Пушкина, – пишет Ф. М. Достоевский, – обнажают такие свойства натуры поэта, как «самостоятельность мышления,
вековечная, благодатная, ничем не смущаемая вера и справедливость при жажде новой
истины» [4, т. 28, 173].
Отмечая мысль Ф. М. Достоевского о «неизбежности для всякого русского человека – жить, страдая скорбями с всечеловеческих страданиях, о европейском, всечеловеческом смысле русского скитальчества», К. Леонтьев вносит свои коррективы в понимание
пушкинской гармонии, указывая, что пушкинская гармония – это не просто преодоление
несчастий, «разрывов и надрывов» (как считал Ф. М. Достоевский), они – условие её
существования, ибо органическая природа живет разнообразием, антагонизмом и борьбой. Именно в антагонизме она обретает единство и гармонию. Стремление обойтись
без органических бедствий и разочарований он называет «розовым славизмом», который
был чужд А. С. Пушкину, но присущ Ф. М. Достоевскому. К. Леонтьев видит в пушкинской гармонии сопряжение вражды с любовью, возникающее из многообразного, чувственного, воинственного и демонически пышного гения. С. Булгаков считал, что в этих
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суждениях, весьма резких, обнажается и некая тайна и самого К. Леонтьева, открывается
его собственное язычество, «закрытое в сознании и в исповедании, но сохранившееся
в бытии и миросозерцании» [2, 34]. Идея всемирного братства, которую усматривает
Ф. М. Достоевский в А. С. Пушкине, кажется К. Леонтьеву «ересью», ибо даже Христос не обещал благоденствия. Для Достоевского Христос – это идеал, олицетворяющий
любовь и самопожертвование, для К. Леонтьева – не искупитель, а жертва. «Терпите,
всем лучше никогда не будет. Одним будет лучше, другим станет хуже. Такое состояние, такое колебание горести и боли, есть единственная на земле гармония» [7, 27]. Об
этом, с его точки зрения, свидетельствуют полюсно-контрастные характеры Онегина и
Татьяны, Моцарта и Сальери и т. д. Не воспринимает К. Леонтьев и настойчивую мораль
Ф. М. Достоевского о необходимости совершенствования человечества. Ф. М. Достоевский пишет в пушкинской речи: «Не торопитесь перестраивать жизнь, займитесь прежде
всего жизнью собственного сердца вашего». К. Леонтьев считает, что Достоевский как
художник может надеяться на сердце человеческое, но Христос, с точки зрения критика,
не верит ни в совершенство человека, ни в совершенство общества. Достоевский, отвечая на эти замечания, указывает: «В этой идее есть нечто безрассудное и нечестивое,
сверх того чрезвычайно удобная идея для домашнего обихода: уж коли все обречены, так
чего ж стараться, чего любить добро делать? Живи в своё пузо» [4, т. 28, 174].
Определение безрассудности идеи К. Леонтьева, связано, с точки зрения Ф. М. Достоевского, прежде всего с философской концепцией К. Леонтьева – критика. Ф. М. Достоевский не мог принять вольное обращение К. Леонтьева со священными текстами, не мог
осмыслить, почему философия К. Леонтьева представляет «смесь страха и любви». Действительно, страх Божий и любовь к человечеству – такова главная леонтьевская антитеза.
Свою философию страха и любви К. Леонтьев противопоставлял теории Достоевского как прямо христианскую [5, т. 2, 68]. Ф. М. Достоевский напоминал ему новозаветное слово, содержавшее решающее возражение: «В любви нет страха, но совершенная
любовь вон изгоняет страх» (I Послание Иоанна, 4, 18). К. Леонтьев возражал: «Та любовь к Богу, которая до того совершенна, что изгоняет страх, доступна только очень немногим». Как современное же учение, «одностороннее» проповедование христианской
любви есть для К. Леонтьева признак «розового» или «нового» христианства, незримо
связанного с эмансипационно-эгалитарными течениями века. Собственное леонтьевское
решение: «Смесь страха и любви – вот чем должны жить человеческие общества, если
они жить хотят…» [7, 62].
«Совершенной любви» в картине леонтьевского бытия нет. У К. Леонтьева понятие
любви относительно, «паллиативно» [6, т. 8, 192]. Для критика любовь – сила естественная, подчинённая, как и всё живое, закону старения и умирания: «под конец оскудеет
любовь», – повторяет К. Леонтьев; от лица Евангелия, на деле, однако, переведя евангельское пророчества («И, по причине беззакония, во многих охладеет любовь» – Матф.,
24, 12) на язык своей теории триединого процесса. Это совсем не та любовь, на которую
можно весь мир купить и выкупить все грехи, по слову старца Зосимы. В «Братьях Карамазовых» предусмотрен спор К. Леонтьева с Ф. М. Достоевским: «Но ведь есть и много
любви в человечестве, и почти подобной Христовой любви», – говорит Алёша, и ему
по-леонтьевски отвечает Иван: «По-моему, Христова любовь к людям есть в своём роде
невозможное на земле чудо» [4, т. 14, 216].
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«Всё, кружась, исчезает во мгле...». К. Леонтьев это знал хорошо и в статье «О всемирной любви» повторял, опять от имени Евангелия, но акцентируя по-своему, что «на
земле всё неверно и все неважно, все недолговечно...» [6, т. 8, 182]. И своё христианство – «для внутренней жизни нашего сердца» – характеризовал как «религию разочарования, религию безнадёжности во что бы то ни было земное» [6, т. 8, 183]. Религиозное
обращение на середине жизненного пути и было вызвано у К. Леонтьева острым переживанием тленности и обречённости земной красоты и самой жизни.
«Неподвижно лишь солнце любви». Этой формулы он не знал; её знал Ф. М. Достоевский. В поэме об инквизиторе у Ф. М. Достоевского рассказано о явлении людям Христа: «Солнце любви горит в его сердце...». В «Кане Галилейской» в видении Алёшином
сам Христос – это солнце: «А видешь ли солнце наше…? – Боюсь, не смею глядеть… –
Не бойся Его. Страшен величием перед нами, ужасен высотою своею, но милостив бесконечно…» [4, т. 14, 327].
Через год после смерти К. Леонтьева статья В. Соловьёва «Смысл любви» откроет
новую линию истолкования этой темы в русской религиозной философии XX в.
В. Соловьёв предложил этический и эстетический взгляд на судьбу и творчество
А. С. Пушкина. В результате анализа пушкинской метапоэтики В. Соловьёв, как и
Ф. М. Достоевский, выделил три образа поэта: пророка, жреца и царя. Пушкинский
поэт, выступая в тёх ипостасях, окончательно сохранил за собою только роль провидца
(«Памятник»), «который <…> настаивает на верховности вдохновения и на безусловной самоценности поэзий» [13]. Царские (светские) и жреческие (ритуальные) функции
оказались в противоречии с образом свободного и боговдохновенного пророка, который
выступает как глас Божий и только с волею небесною дружен. А. С. Пушкин, по мысли
В. Соловьёва, тем и отвечал своему призванию, что он как поэт-пророк посредством
своей поэзии предсказал идеал теократического триумвирата (царь-первосвященникпророк) [13, 462].
Уже в 80-е гг. В. Соловьёв полагал ошибочным обвинение К. Леонтьева в искажении Ф. М. Достоевским христианской идеи «примесью сентиментализма и отвлеченного
гуманизма», так как гуманизм Достоевского утверждался на Христе и на Церкви, а не
на вере в отвлечённый разум или в безбожное и бесноватое человечество. Спор К. Леонтьева с Ф. М. Достоевским, по словам В. Розанова, отразил начавшийся «глубочайший водоворот христианства, стержнем которого «был вопрос, что есть сердцевина в
христианстве: нравственное братолюбие или некая мистика, при коей братолюбие и не
особенно важно» [12, 219]. К. Леонтьев главным в христианстве считал его мистическое
содержание, недостаток которого обнаружил в «Братьях Карамазовых». Ф. М. Достоевский, отрицая «мистицизм в православии, тем не менее, хорошо понимал, что отсутствие
Бога нельзя заменить любовью к человечеству», которая, в свою очередь, невозможна
без «веры в бессмертие души человеческой».
«Духовная амбивалентность леонтьевского эстетизма» [2, 141] отразилась в работе
К. Леонтьева «Наши новые христиане Ф. Достоевский и граф Л. Толстой», где проблема
пушкинской гармонии включается в контекст философских размышлений «Восток, Россия и Славянство». Соглашаясь с тем, что в произведениях А. С. Пушкина и Ф. М. Достоевского Сын Божий предстает в традиционном облике (истоки в древней литературе) носителя деятельного добра, искупителя людских грехов, предавшего свою плоть
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«бичам мучителей», а дух – испытанию коварством искусителя, в связи с чем образ Христа трансформируется в фигуру положительно прекрасного «земного подвижника», открывающего «спасенья верный путь и тесные врата всем жаждущим» («Странник»), он –
«мерило любви к живой жизни» без которой жизнь «дар напрасный, дар случайный»,
К. Леонтьев вместе с тем не осознал, что характеры А. С. Пушкина и Ф. М. Достоевского
страстно взыскуют веры в Бога и отсюда дух терпения и смирения («Отцы-пустынники
и жёны непорочны» и т. д.). Не принял К. Леонтьев и идею положительного всеединства
Добра, Истины и Красоты, посредством которой Ф. М. Достоевским и В. Соловьёвым
решался вопрос о А. С. Пушкине – пророке и жреце чистой красоты.
Прямым продолжателем пушкинской ментальности явился, с точки зрения К. Леонтьева, Ф. М. Достоевский. К. Леонтьев на интуитивном уровне ощутил, что Соня Мармеладова, Алёша Карамазов, князь Мышкин созданы как субъекты конвергентного сознания. К. Леонтьев ссылается на эпилог в «Преступлении и наказании»: «сердце одного
заключало бесконечные источники жизни для сердца другого» [4, т. 5, 473]. Так, по сути
К. Леонтьев приходит к мысли о том, что творчество А. С. Пушкина и Ф. М. Достоевского – это «культура нераздельности и неслиянности личностных миров» (М. М. Бахтин),
связанных диалогическими отношениями подлинной соборности (в соловьёвском её понимании). Думается, эта мысль применима и к А. С. Пушкину, и к Ф. М. Достоевскому,
и к К. Леонтьеву.
Думается, что полемика Ф. М. Достоевского и К. Леонтьева лишь эпизод в парадоксальном прочтении творчества поэта,
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ІНТЕПРЕТАЦІЙНА ПРАКТИКА К. ЛЕОНТЬЕВА
(СТАТТІ ПРО РОСІЙСЬКУ ЛІТЕРАТУРУ)
У статті розглянуто критичний дискурс К. Леонтьєва, пов’язаний з його філософською та естетичною системою поглядів на художність російської літератури. Увага
акцентується на проблематичній та полемічній статті Ф. М. Достоєвського «Промова про Пушкіна», її рецепції в рефлексії К. Леонтьева.
Ключові слова: критична рефлексія, універсалізм, гармонія, славізм, відокремлена
свідомість.
INTEPRETATSIONNY PRACTICE OF K. LEONTYEV
(ARTICLES ABOUT THE RUSSIAN LITERATURE)
The article observes critical discourse of K. Leontyev connected with his philosophical and
aesthetic system of views concerning the artistry of Russian literature.
Attention is accented on problematic and polemical article of F. M. Dostoevsky «Speech
about Pushkin «and its reception in reflection of K. Leontyev.
Key words: critical reflection, harmony, slavism, lonely consciousness.
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Гамидли Г.Ш., диссертант
Институт востоковедения им. З.М.Буниятова Национальной Академии наук Азербайджана
ВКЛАД ХАТИБА ТАБРИЗИ В АРАБСКУЮ ФИЛОЛОГИЮ
СРЕДНИХ ВЕКОВ
Известный средневековый филолог – Хатиб Табризи – родился в Табризе, в городе в
Южном Азербайджане в 1030 году. В данной статье содержится список работ филолога из Табриза, большинство из которых являются комментариями к известным трудам по арабской филологии. «Комментарий десяти касыд» – «ήθόϟ ΪΎμϘϟ Ρήη», «Книга
об ясном в Арузе и стихосложении» «ϲϓϮϘϟϭ νϭήόϟ ϲϓ ϲϓϮϟ ΏΎΘϛ»,, «Комментарий «Дивана Аль-Хамаса» Абу Таммама – «ΔγΎϤΤϟ ϥϮϳΩ Ρήη» – это лишь незначительная часть
работ этого автора, которая сыграла значительную роль в арабской литературной
критике и была упомянута всеми последующими исследователями оригинальных произведений арабской средневековой литературы.
Вклад Хатиба Табризи в арабскую филологию неоценим, поэтому всестороннее исследование его творчества – задача, стоящая перед современными востоковедами.
Ключевые слова: средневековый филолог, произведения, арабская филология, арабская литературная критика, арабо-исламская культура.
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Как известно, еще с самого древнего периода развития человеческого общества параллельно развивались его история и культура. Каждый народ создает местную культуру, а также осуществляет вклад в общий фонд мировой культуры. Арабо-мусульманская
культура, которая представляет собой одну из составляющих мировой культуры – плод
совместного труда арабов и всех народов, принявших ислам. Азербайджан, как часть
Арабского халифата, участвовал в развитии арабской культуры средних веков. Ученые,
литературоведы, поэты, философы азербайджанского происхождения, которые наряду с
персами, тюрками и другими завоёванными народами, писали свои труды на арабском
языке, ввиду чего эти работы сегодня доступны многим востоковедам мира.
Одним из таких ученых был и Хатиб Табризи – филолог, комментатор XI века. Абу
Закарийя Йахья бин Али бин Мухаммед бин-аль-Хасан ибн Мухаммед бин аль-Хасан
аль-Хатиб ат-Табризи ϦΑ ΪϤ˷ Τϣ ϦΑ ϲ͋ Ϡϋ ϦΑ ϰϴΤϳ Ύ˷ϳήϛί ϮΑ – полное имя этого средневекового
ученого. Сведения о нем приводятся в таких источниках, как «Искусное руководство по
сведениям об известных литераторах» Йакута аль-Хамави («ΐϳΩϻ Δϓήόϣ ϰϟ ΐϳέϻ ΩΎηέ·»»)1
[11, с. 286] а так же и в труде Ибн Халикана «Некрологи знатных лиц и заметки об их современниках», « ϥΎϣΰϟ ˯ΎΒϧϭ ϥΎϴϋϷ ΕΎϴϓϭ» [7, c. 204]. Кроме того, имя Х. Табризи упоминается в работах у многих арабских авторов, в том числе и в работе современного арабского
литературоведа Омара Фарруха [9, с. 211]. При этом, хотелось бы отметить и тот факт,
что во многих средневековых источниках, и соответственно, в последующих исследовательских работах упоминается его прозвище (ΐϘϟ)) в виде – ибн аль-Хатиб ат-Табризи.
К сожалению, современным исследователям биографии Х. Табризи приходится довольствоваться маленькими крупицами сведений, приведенных в средневековых источниках. Тщательный анализ всех средневековых источников, сообщающих о Х. Табризи,
указывает на то, что о молодых годах ученого очень мало сведений, однако, собрав все
воедино, можно получить некоторое представление о его жизни.
Известно, что Хатиб Табризи родился в городе Табриз в Южном Азербайджане в 1030
г [9, с. 212]. Судя по всему, он получил прекрасное образование в своем родном городе.
Здесь будущий филолог изучал арабский язык, а также и арабскую грамматику. В вышеупомянутом труде Йакута приведен интересный факт о раннем периоде жизни Х. Табризи.
βϤΨΑ ϰϟΎϔϟ ϦδΤϟ ϮΑ ΎϬϋΎΑ ΪϳέΩ ϦΑϻ ΓήΤϤΠϟ ΏΎΘϜΑ ΔΨδϧ Ζϳέ :ϝΎϗ ϯΰϳήΒΘϟ Ύϳήϛί ϮΑ ...»
[11, ɫ. 83] «ΔΨδϧ ΎϬϨϣ Ύϧ ΖΨδϨϓ ΰϳήΒΗ ϰϟ ΎϬϠϤΣ ϭ ϯΰϳήΒΘϟ ϞϳΪΑ ϦΑ ήϜΑ ϰΑ ϰοΎϘϟ Ϧϣ ήϴϧΎϧΩ

«Абу Закарийа ат-Табризи говорил: Я увидел рукопись книги «аль-Джамхара» Ибн
Дурейда, которую Абу Хусейн Фали купил за 5 динаров у кади Абу Бекра бин Бадила
ат-Табризи привез ее в Табриз, а я сделал ее копию (т.е. переписал ее)»2(здесь и далее
перевод наш Г.Г.).
Самым известным учителем, наставником Хатиба Табризи, был Абу-ль-Аля альМа‘ари. История о том, как молодой Х. Табризи оказался в Маарат ан-Нуман, так же, как
и большая часть информации о средневековом азербайджанском ученом приводится в
книге «Иршад…» Йакута аль-Хамави.
Более популярно другое название книги – ˯ΎΑΪόϟ ϢΠόϣ
Из вышеприведенного отрывка можно сделать вывод, что Х. Табризи уже в родном городе так
хорошо знал арабский язык, что мог оценивать и списывать рукописи.

1
2
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ΔϐϠϟ ϲϓ ΐϳάϬΘϟ ΏΎΘϛ Ϧϣ ΔΨδϧ Ϫϟ ΖϠμΣ Ϫϧ ϱήόϤϟ ˯ϼόϟ ϲΑ ϰϟ ΔϠΣέ ΐΒγ ϥ ϰϜΤϳ ϭ» ϒϴϟ΄Η
Ϣϟϭ ΓήόϤϟ ϰϟ ΰϳήΒΗ Ϧϣ ϪϔΘϛ ϰϠϋ ΎϬϠϤΣ ϭ ΓϼΨϣ ϲϓ ΏΎΘϜϟ ϞόΠϓ ϱήόϤϟ ϱήϫίϻ έϮμϨϣ ϲΑ Ύϣ Ϫϟ ϦϜϳ
ΐΗΎϜϤϟ ξόΑ ϲϓ ΔΨδϨϟ ϩάϫ ϭ ϞϠΒϟ ΎϬϴϓ ήΛ ΎϬϴϟ ϩήϬυ Ϧϣ ϕήόϟ άϔϨϓ ΎΑϮϛήϣ ϪΑ ήΟ΄Θδϳ
«ϕήϋ ϯϮγ ΎϬΑ βϴϟ ϭ ΔϘϳήϏ ΎϬϧ Ϧυ ΎϫήΒΧ ϑήόϳ ϻ Ϧϣ Ύϫέ Ϋ ΩΪϐΒΑ ΔϓϮϗϮϤϟ ΐϴτΨϟ

[11, с. 286; 6, с. 24]
«Повествуют, что причиной его поездки к Абу-ль-Аля аль-Маарри, было то, что ему
попалась рукопись книги «Тахзиб фи-ль-луга» Абу Мансура аль-Азхари аль-Маарри. Положив эту книгу в мешок (торбу), отнес ее на плечах из Табризи в Маару. Не было у него
денег, для того, чтобы нанять средство для передвижения. Пот, струящийся по его спине, смочил книги. В одной из библиотек Багдадасохранена эта рукопись. И если те, кому
ничего не известно о вышеупомянутых событиях, увидит ее (рукопись), предполагают,
что она попала в воду (букв. затонула). Тогда как это ни что иное, как пот Хатиба».
Все исследователи творчества Х. Табризи признают неоспоримый факт влияния
аль-Ма‘арри на всех его учеников. Являясь одним из лучших и любимых учеников поэта, Х. Табризи к счастью «не избежал» этой участи.
У аль-Ма‘арри была удивительная память, легенды, о которой сохранились до наших
дней.
ϯΰϳήΒΘϟ Ύϳήϛί ϮΑ ϩΰϴϤϠΗ ήϛΫ ϭ Ϫϔλϭ ΪόΑ ϝΎϘϓ ϱήόϤϟ ήϛΫ Ϊϗ ϭ ΐδϨϟ ΏΎΘϛ ϲϓ ϰϧΎόϤδϟ Ϊόγ ϮΑ ΙΪΣ
ϩΪϨϋ ΖϤϗ Ϊϗ ΖϨϛ ϭ :ϝΎϗ ϪϔϴϧΎμΗ Ϧϣ ΎΌϴη ϪϴϠϋ ήϘϳ ˯ϼόϟ ϰΑ ϯΪϳ ϦϴΑ ϥΎϤόϨϟ ΓήόϤΑ ϩΪΠδϣ ϲϓΪϋΎϗ ϥΎϛ Ϫϧ
Ϧϣ ΕήϴϐΘϓ ϪΘϓήϋ ϭ ϪΘϳήϓ ΓϮϠμϠϟ ΎϨϧήϴΟ ξόΑ Δμϓ Ύϐϣ ΪΠδϤϟ ϞΧΪϓ ϯΪϠΑ Ϟϫ Ϧϣ ΪΣ έ Ϣϟϭ ϦϴΘϨγ
ϝΎϘϓ ϦϴΘϨγ ϯΪϠΑ Ϟϫ Ϧϣ ΪΣ ϖϟ Ϣϟ ϥ ΪόΑ ϰϟ έΎΟ Ζϳέ ϰϧ Ϫϟ ΖϴϜΤϓ ϚΑΎλ ζϳ ˯ϼόϟ ϮΑ ϰϟ ϝΎϘϓ Ρήϔϟ
Ζϟ΄γ ϥ ϰϟ ήϴΜϛ ΎΌϴη ΔϳέΫ ϻ ϥΎδϠΑ ϪΘϤϠϛ ϭ ΖϤϘϓ Ϛϟ ήψΘϧ Ύϧ Ϣϗ ϝΎϘϓ ϖΒδϟ ϢϤΗ ϰΘΣ ΖϠϘϓ ϪϤϠϛ ϭ Ϣϗ ϰϟ
Ζϓήϋ Ύϣ ϝΎϘϓ ϥΎΠϴΑέΫ Ϟϫ ϥΎδϟ άϫ ΖϠϗ άϫ ϥΎδϟ ϯ ϰϟ ϝΎϗ ϪϳΪϳ ϦϴΑ ΕΪόϗ ϭ ΖόΟέ ΎϤϠϓ ΕΩέ Ύϣ Ϟϛ Ϧϋ
Ύϣ ϊϴϤΟ ϪϴϠϋ Ϊϳΰϳϭ ϪϨϋ κϘϨϳ ϥ ήϴϏ Ϧϣ ϪϨϴΑ ςϔϠϟ ϰϠϋΩΎϋ ϢΛ ΎϤΘϠϗ Ύϣ ΖψϔΣ ϰϧ ήϴϏ ϪΘϤϬϓ ϻ ϭ ϥΎδϠϟ
ϪϤϬϔϳ Ϣϟ Ύϣ φϔΣ ϒϴϛ ΐΠόΘϟ ΔϳΎϏ ΖΒΠόΘϓ ϯέΎΟ ϝΎϗ ϭ ΖϠϗ

1, с.173-174] 1 [6 с. 26-27;
(После того, как Абу Са’д ас-Самани в своей книге «ан-Насаб» упомянул и описал
аль-Маарри, его (Абу-ль-Аля аль-Маарри) ученик Абу Закарийа, говоря о ат-Табризи, отметил, что он (Хатиб Табризи), сидя в мечети города Маарра ан-Ну’ман, перед Абу-льАля, зачитывал отрывки из его произведений. Он (Хатиб Табризи) говорит: я два года
был рядом с ним и не видел никого из своей страны; вдруг неожиданно один из моих соседей (табризец) вошел в мечеть, чтобы совершить намаз. Я его узнал и очень обрадовался ему. Абу-ль-Аля спросил у меня: «Что с тобой случилось?» Я ему ответил, что уже
два года, как я не видел своих соотечественников, а сейчас увидел одного своего соседа.
Он сказал: «Встань и поговори с ним». Я ответил, что подойду к нему после урока. Сказал: «Иди, я тебя подожду». Я встал и поговорил с ним (с соседом) по-азербайджански
обо всем, что меня волновало, спросил все, что хотел. Когда я вернулся и сел рядом с ним
(Абу-ль-Аля), он спросил: «Это какой язык? – Я ответил: «Это язык азербайджанского
населения. – Он сказал: Я не знаю и не понимаю этот язык, но я наизусть запомнил все,
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о чем вы говорили. Затем он слово в слово повторил наш разговор с соседом. Я очень
сильно удивился тому, как он смог выучить наизусть то, чего не понимал.
Если средневековые ученые приводят этот случай для того, чтобы показать исключительную способность Абу-ль Аля аль-Ма’ари запоминать, то нам этот эпизод дает еще
один интересный факт. Если событие, произошедшее в XI веке и зафиксированное в
XIII веке, сохранило замечание об Азербайджане и его населении, а так же о языке, на
котором это население говорило, значит это еще один неоспоримый факт, указывающий
не только на существование азербайджанского языка, но и этноса, говорящего именно на
этом, а не на турецком языке.
Абу-ль-Аля аль-Ма’ари оставил неизгладимый след в жизни и творчестве азербайджанского филолога Хатиба Табризи. На наш взгляд, незаурядные способности Хатиба
Табризи привлекли внимание великого аль-Ма’ари, который взял его учеником.
После смерти преподавателя Хатиб Табризи отправился в длительное путешествие,
целью которого было получение знаний по истории, фикху, лингвистике и хадисам [6,
с. 28]. Ученый посетил Сирию, Египет, учился у лучших специалистов своего времени.
По возвращению в Багдад, в середине 50-х годов Х. Табризи был назначен библиотекарем в багдадскую «Низамиййу». Йакут аль Хамави, а вслед за ним академик И.Ю.
Крачковский и азербайджанский ученый-востоковед М. Махмудов, писали, что помимо
этого, он в течение 40 лет занимался также и преподавательской деятельностью в «Низамиййи» [11, с. 287; 2, с. 24; 6, с. 31]. Исследователи творчества средневекового филолога приводят длинный список его студентов, среди которых самый известный языковед
Мовхуб аль-Джавалиги ( ΏϮϫϮϣέϮμϨϣϮΑ ϲϘϴϟϮΠϟ) (1073 ‒ 1144) [6, с. 32].
Х. Табризи, приумножив полученные от великого учителя знания, превратил их в
«несметное богатство», а именно, – труды. Более 20 произведений по лингвистике, литературе, и‘рабу1 – считаются лучшими источниками по средневековой филологии.
Являясь автором большого числа комментариев, он внес неоценимый вклад в дело
изучения арабского литературоведения в XI веке. Наряду с важными лингвистическими
и литературоведческими вопросами, в произведениях Х. Табризи нашли свое отражение
этнография, быт и традиции арабов, что является неотъемлемой частью культуры этого
народа, его самобытности. Различные авторы – исследователи творчества табризского
филолога – приводят списки его произведений с некоторыми отличительными особенностями, однако мы в своей исследовательской работе приводим список работ, которые
по своему содержанию полностью совпадают у всех авторов:
«Комментарий «Дивана аль-Хамаса» Абу Таммама»» – ΔγΎϤΤϟ ϥϮϳΩ Ρήη»∗,
« ϡΎϤΗ ϲΑϷ «Ʉɨɦɦɟɧɬɚɪɢɣ «ɋɵɝɬɭ-ɡ-Ɂɚɧɞ» ɚɥɶ-Ɇɚɚɪɪɢ - «ϱήόϤϠϟ Ϊϧΰϟ ςϘγ Ρήη»
«Комментарий «Ихтиййарат» аль-Муфаддаля ад-Даби – « ϞπϔϤϟ ΕέΎϴΘΧ Ρήη ϲΒπϟ»», «Книга о ясном
в Арузе и стихосложении» « νϭήόϟ ϲϓ ϲϓϮϟ ΏΎΘϛ ϲϓϮϘϟϭ», «Комментарий десяти касыд» –
«ήθόϟ ΪΎμϘϟ Ρήη» , «Комментарий стихов аль-Мутанабби» – «ϲΒϨΘϤϟ ήόη Ρήη» , «Комментарий «аль-Люм‘у» Ибн Джинни» – « ϲϨΟ ϦΑϻ ϊϤϠϟ Ρήη», «Комментарий «аль-Магсуры» ибн
1
И’раб (араб. Ώήϋ·)) – система словоизменения классического арабского языка при помощи падежных окончаний, записываемых с использованием харакатов. Применяется для 3 имеющихся
падежей: именительного, родительного, винительного.
2
Есть мнение, что Х. Табризи для дивана Абу Таммама написал несколько комментариев
[9, с. 212]
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Дурейда» – « ΔϳΪϳέΪϟ ΓέϮμϘϤϟ Ρήη», «Ʉɨɦɦɟɧɬɚɪɢɣ «Ȼɚɧɚɬ ɋɭɚɞ» - «ΩΎόγ ΖϧΎΑ Ρήη», «Краткие
заметки по грамматике» – «ϮΤϨϟ ϲϓ ΕΎϣΪ˷ Ϙϣ»∗, «Исправление «Ислаху-ль-мантиг» Ибн асСиккита» – «ΖϴϜδϟ ϦΑϻ ϖτϨϤϟ Ρϼλ· ΐϳάϬΗ» , «Исправление «аль-Алфаз» Ибн ас-Сиккита» –
«ΖϴϜδϟ ϦΑϻ υΎϔϟϷ ΐϳάϬΗ» , «Гибель героев» – «ϥΎγήϔϟ ϞΗΎϘϣ», «Толкование Корана» – «ϥήϘϟ ήϴδϔΗ» ,
«И‘раб (Флексия) в Коране» – «ϥήϘϟ Ώήϋ·» , «Книга, (в которой приводятся слова), которые читаются с конца, так же как и с начала» – «Ϫϟ˷ϭ Ϧϣ ˯ήϘϳ ΎϤϛ ϩήϴΧ Ϧϣ ˯ήϘϳ Ύϣ ΏΎΘϛ» [9,
c. 212; 6, с. 39-45].
Большая часть произведений Хатиба Табризи – это комментарии к известным произведениям средних веков, многие из которых дошли до наших дней только благодаря
популярности этого ученого. Он по праву считался лучшим комментатором, и работы,
написанные им, считаются самыми авторитетными источниками по представленным
произведениям. Таха Хусейн в своей книге «˯ϼόϟ ϲΑ ϯήϛΫ ΪϳΪΠΗ»» «Воспоминания об Абуль-Аля» писал:
ϥΎϛ ϭ .ϖϴϘΤΘϟ ϭ ϒϴϟ΄Θϟ ϰϨδΣ Ϫϟ ΎΣήη ΎϨϴϠϋ ϰϠϤϳ ϭ ˬΔγΎϤΤϟ ϥϮϳΩ ΎϨϟ αϭέΪϳ ΫΎΘγϷ ϥΎϛ» [10,
ɫ. 6] «ϱΰϳήΒΘϟ ΐϴτΨϟ ΎϤϴγ ϻ ϭ Ρήθϟ Ϧϣ ϩήϴϏ ΪϘϨΑ ϰϨόϳ

«Наш педагог преподавал нам «Диван аль-Хамаса» и называл ряд комментаторов,
которые он подвергал критике, за исключением комментария Хатиба Табризи».
Интересно, что еще по дороге к своему учителю Абу-ль-Аля аль-Ма‘ари Хатиб останавливается в Мосуле и у одного местного ученого переписывает книгу Абу-Тамама
«аль-Хамаса», которую, судя по всему, впоследствии читал вместе с преподавателем.
Представляет интерес также и тот факт, что комментатор в своем произведении использует арабский фольклор, а именно «Ώήόϟ ϡΎϳ» (’Айаму-ль-‘араб» – «Дни арабов»).
Ханна аль-Фахури пишет: «Отдельные предания из «Дней» сохранились и в других сочинениях исторического и географического характера, в различных собраниях пословиц и
исторических анекдотов. Особенно часто их использовали авторы антологий и комментаторы при объяснении тех или иных мест древнеарабской поэзии. Так поступал, например,
филолог ат-Тибризи (1030 – 1109) в своих комментариях к «Книге доблести»» [4, с. 30].
Еще одним неоценимым вкладом средневекового азербайджанского ученого в арабское литературоведение средних веков является его «Комментарий десяти касыд» –
«ήθόϟ ΪΎμϘϟ Ρήη». Как известно, самые известные произведения джахилийского периода – это муаллаки – стихотворные поэмы, выбранные лучшими, и вывешенные на стенах
Каабы. По версии разных исследователей их количество колеблется от 7 до 10. Десятую
касыду – поэму Абида ибн аль-Абраса – в список муалляк включил Хатиб Табризи. Заслугой Хатиба Табризи является то, что он в сборник муаллак включил касыду Абида
ибн аль-Абраса и довел число муаллак до десяти, поэтому его комментарий называется
«Комментарий к десяти касыдам». «Ат-Табризи добавил ее к семи муаллакам и поместил
в своих «Комментариях к десяти касыдам» вместе с касыдами ан-Набиги аз-Зубьяни и
аль-Ааши» [4, с. 93].
«…Знаменитый средневековый филолог-комментатор Абу Закарийя Йахья аль-Хатиб
ат-Тибризи (1030 – 1109) их насчитывал десять» [4, с. 70]. Как известно, доисламские
Такое название этого произведения приводит Йакут аль-Хамави [11, с. 287], Ибн Халлиган приводит это произведение под названием «ϮΤϨϟ ϲϓ Δϣ˷ΪϘϣ»» «Введение в нахв» [7, с 205; 6, с. 43]
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муаллаки отличаются особым способом компоновки. «Древнеарабская касыда обычно начинается с рассказа о том, как едущий по пустыне на верблюдице или коне, поэт
предлагает своим спутникам сделать остановку на том месте, где некогда ему довелось
побывать и где еще сохранились следы бедуинского становища. Картина покинутой бедуинской стоянки или остатков кочевья была привычной частью аравийского пейзажа.
Она навевала поэту грустные воспоминания об ушедших счастливых временах, былых
встречах с возлюбленной и разлуке с ней. Вспоминая подругу, с которой он «провел
лучшие часы своей жизни», поэт рисует ее внешность, одежду, украшения. Неожиданно
внимание поэта переносится на его верного спутника – коня или верблюда. Поэт подробно описывает животное, превознося его силу, быстроту его ног, выносливость, а затем незаметно переходит к главной теме касыды: воспевает свои подвиги или славные
деяния своего племени, восхваляет мудрость и храбрость племенного вождя или героя,
а позднее – феодального правителя, высмеивает врага, призывает к битве. В заключение
следует картина природы – описание бури, наводнения – или сценка охоты. Поскольку
касыда соответствовала художественным вкусам древних арабов, находивших в ней отражение своих чувств и переживаний, она оставалась на протяжении многих веков классическим образцом поэмы. В ее канонизированную рамку вставлялись новые мысли и
образы, которые уживались с традиционными ‘бедуинскими описаниями кочевой жизни
и пустыни» [4, с. 58]. Судя по всему, именно основываясь на способ компоновки, Хатиб
Табризи включил эту касыду в число муаллак.
Кроме знаний по арабской филологии Х. Табризи получил у Абу-ль-Аля знания по
философии. Эти знания позволили ему прокомментировать произведение «Сыгту-ззанд» аль-Маари. В этой работе автор провел тщательный анализ раннего дивана своего
учителя, обратив особое внимание на философские фигуры, дабы отвергнуть обвинения
в «зиндикизме»1 [6, с. 76].
Вклад Хатиба Табризи в арабскую филологию неоценим, и не ограничивается только
вышеупомянутыми произведениями, однако в рамках статьи изучение огромного наследия этого средневекового ученого невозможно. Всестороннее исследование творчества
Хатиба Табризи – это задача, стоящая перед современными востоковедами.

1.
2.
3.
4.
5.
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действиями вредит исламу и совершает величайшие грехи, несовместимые с основами веры.
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Інститут сходознавства ім. З.М.Буніятова Національної Академії наук Азербайджана
ВНЕСОК ХАТІБА ТАБРІЗІ В АРАБСЬКУ ФІЛОЛОГІЮ СЕРЕДНІХ ВІКІВ
Відомий середньовічний філолог – Хтабі Табрізі – народився у Табрізі, у місті в
Південному Азербайджані в 1030 році. У даній статті міститься список робіт філолога з Табріза, більшість яких є коментарями до відомих праць з арабської філології.
«Коментар десяти касид» – «ήθόϟ ΪΎμϘϟ Ρήη», «Книга про ясного Аруза і віршування»
«ϲϓϮϘϟϭ νϭήόϟ ϲϓ ϲϓϮϟ ΏΎΘϛ»,, «Комментар «Дивана Аль-Хамаса» Абу Таммама –
«ΔγΎϤΤϟ ϥϮϳΩ Ρήη» – це лише незначна частина робіт цього автора, яка відіграла значну
роль в арабській літературній критиці і була згадана всіма наступними дослідниками
оригінальних творів арабської середньовічної літератури.
Внесок Хатиба Табрізі до арабської філології важко переоцінити, тому всебічне
дослідження його творчості – завдання, що стоїть перед сучасними сходознавцями.
Ключові слова: середньовічний філолог, твори, арабська філологія, арабська літературна критика, арабо-ісламська культура.
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CONTRIBUTION OF HATIB TABRIZI TO ARAB PHILOLOGY
OF MIDDLE AGES
The prominent medieval philologist – Khatib Tabrizi was born in Tabriz the city in
South Azerbaijan in 1030. The article contains a list of the works of the Tabriz philologist,
most of which are commentaries on well-known works on Arabic philology. «The comment
of ten kasids» – «ήθόϟ ΪΎμϘϟ Ρήη», «The book about the clear in Aruz and the versification»
«ϲϓϮϘϟϭ νϭήόϟ ϲϓ ϲϓϮϟ ΏΎΘϛ»,, «The comment of the «Divan of Al-Hamasa” Abu Tammam –
«ΔγΎϤΤϟ ϥϮϳΩ Ρήη» – this is a small part of the works of this author, which played a significant
role in Arabic literary criticism and were referred to by all subsequent researchers of the original works of Arab medieval literature.
Khatib Tabrizi›s contribution to Arabic philology is invaluable, and therefore a comprehensive study of Khatib Tabrizi›s creativity is a task facing contemporary orientalists.
Keywords: Medieval philologist, works, Arabic philology, Arabic literary criticism,
Arabic-Islamic culture.
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ЦВЕТОВАЯ СИМВОЛИКА В РОМАНЕ Л.Я. ГУРЕВИЧ «ПЛОСКОГОРЬЕ»
В статье сопоставляются и анализируются примеры употребления символики
цвета в романах Л.Я. Гуревич «Плоскогорье», Ф.К. Сологуба «Тяжелые сны» и
Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». Автор отмечает, что Л.Я. Гуревич
использовала апробированную Ф.М. Достоевским и Ф.К. Сологубом цветопись. В целом,
цветовые определения в романе Л.Я. Гуревич «Плоскогорье» наполнены символическим
смыслом и помогают автору раскрыть душевное состояние героев.
Ключевые слова: цветовая символика, критика, беллетристика, цветовая гамма,
оксюморон.
Л.Я. Гуревич во многом повторила литературную судьбу большинства своих
современников: ее имя признанного при жизни беллетриста и критика на долгое
время выпало из научного и читательского оборота. Однако, роман «Плоскогорье»
представляет собой характерный пример беллетристики конца XIX начала XX вв. Как
и во всяком беллетристическом произведении, в романе эксплуатируются сюжетные
ходы, приемы и символика, уже апробированные авторами высокой прозы. При анализе
романа «Плоскогорье» стало очевидно, что для его автора таким образцом стал роман
© Гулич Е.А., 2017
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Ф.К. Сологуба «Тяжелые сны», который, в свою очередь, был написан под влиянием
«Преступления и наказания» Ф.М. Достоевского. Таким образом, цветопись романа
Л.Я. Гуревич, перекликается с символикой цвета как романа Ф.К. Сологуба, так и романа
Ф.М. Достоевского.
Многие исследователи обращали внимание на особую роль цвета в произведении
Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» [1;5]. В частности, литературоведы
отмечали, что цветовая гамма этого романа включает в себя белый, красный и черный
цвета, а доминирующим цветом этого произведения является желтый, который
ассоциируется у автора с болезнью. Например: «Когда он оглянулся, то увидел, что сидит
на стуле, что его поддерживает справа какой-то человек, что слева стоит другой человек,
с желтым стаканом, наполненным желтою водою...» [4:372]. В этом примере и «желтый
стакан» с налетом желтой ржавчины, и желтая рисовая вода – непосредственно связаны
с болезнью героя, с его обморочным состоянием. Еще один пример: «Она поставила
перед ним свой собственный надтреснутый чайник, со слитым уже чаем, и положила
два желтых кусочка сахару» [4:278]. В этом примере «желтый сахар» сочетается с
надтреснутым сломанным чайником и «слитым чаем», который также имеет желтый
цвет. Болезненная убогая желтизна встречается и при описании других вещей, например:
«пожелтелая меховая кацавейка» Алены Ивановны, «совсем рыжая, вся в дырах и
пятнах» шляпа Раскольникова и т.д.
Л.Я Гуревич в романе «Плоскогорье» чаще всего использует три цвета: желтый,
красный и черный. Приоритетность этих цветов подтверждается неоднократно. Так,
например, описывая монотонную жизнь Тропинина, главного героя романа, писательница
использует эти три цвета в одном предложении: «В его воображении надоедливо
мелькал короткий, красный палец канцелярского счетчика, щелкали желтые и черные
деревяшки на медной проволоке счет» [2(3:223)]. Добавим, что «медная проволока»
имеет желтый оттенок. Нужно отметить, что обилие желтого цвета в романе очевидно.
Как и Ф.М. Достоевский, писательница соотносит его с болезнью: «По коридору бродили
больные, запахиваясь в желтые халаты» [2(3:228)].
Красный цвет, у Л.Я. Гуревич, как и у Ф.М. Достоевского, является предвестником
беды, точнее, смерти. Например, сцены, связанные с совершением самоубийства,
насыщены красными тонами: «красное лицо», «мутные глаза с красными прожилками»,
«стакан красного вина», «...мерещились красные пятна и большие красные цветы»,
«за красной кумачной занавеской”, “красные ягоды варенья”, «красный занавес”, “все
осветилось багровым светом”, “красная волна захлестнула мозг”.
Если обратимся к роману Ф.М. Достоевского, то увидим, что в начале произведения
квартирка Анны Ивановны описывалась в желтом цвете, а после её убийства, помещение
приобрело в глазах Раскольникова красный оттенок, напоминающий цвет крови: «В
квартире стояла значительная укладка, больше аршина в длину, с выпуклою крышей,
обитая красным сафьяном... Сверху, под белою простыней, лежала заячья шубка, крытая
красным гарнитуром... Прежде всего, он принялся было вытирать об красный гарнитур
свои запачканные в крови руки”[4:522]. Контраст красного цвета на фоне желтого
оказывает сильнейшее впечатление на Раскольникова.
Сочетание этих же цветов встречаем и у Л.Я. Гуревич: в больнице умирающему
главному герою романа «Плоскогорье» принесли еду: лимонное желе и красный кисель
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(желтый + красный – болезнь и смерть). Здание больницы тоже несет на себе отпечаток
смерти, оно окрашено в красный цвет: «Неужели в этом здании, в этом тяжелом
красном доме, с темнеющими окнами, делалось теперь то важное, то единственное,
что приковывало к себе ее душу?» [2(3:228)]. Цвета используются и при описании
больничной палаты: «В комнате стало темно, ее освещало только маленькое красноватое
пламя свечи» [2(3:227)]. Пламя – символ жизни, которая висит на волоске: «Пламя
свечи слегка качнулось» [2(3:227)]. Но чаще всего автор-повествователь прибегает
к использованию темных тонов: «темная улица», «темные леса», «темная комната»,
«чернели следы», «чернеющие окна», которые подчеркивают внутреннюю пустоту,
образовавшуюся в душе главного героя. Необходимо также обратить внимание на частое
использование оксюморонов «черный снег», «тяжелый воздух», «темная тень», которые
подчеркивают давящую атмосферу, углубляют представление о тяжелом, гнетущем
состоянии, в котором находится главный герой романа Л.Я. Гуревич.
Как отмечали исследователи, роман Ф.К. Сологуба «Тяжелые сны» представляет
собой мифологизацию сюжета «Преступления и наказания» Ф.М. Достоевского [3;6].
Таким образом, в творческой переработке писателя-декадента логично было бы отследить
сходство с прообразом в использовании цветовой гаммы. Такое сходство действительно
определятся, однако для героев Ф.К. Сологуба жизнь оказывается окрашенной не только
в желтый, но и зеленый цвет. Следует отметить, что автор придает иное значение этим
оттенкам: для Клавдии – это цвета, символизирующие незрелость и увядание; для
Логина – эти краски жизни означают надежды и презрение. Исследователи творчества
Ф.К. Сологуба высказывали мнение, что художественное время романа «Тяжелые сны»
структурно организовано по принципу противопоставления времени снов времени
реальности [3:14]. Интересно отметить, что Ф.К. Сологуб для «оживления» реальности
снов использовал прием окрашивания звуков и запахов: «Образы звучали и благоухали;
розовый пряный шепот реки, голубое сладкое вздрагивание веток березы и зеленые,
горькие вздохи ветра, и темно-фиолетовые, солоноватые отзвуки спящего города» [7:432].
Л.Я. Гуревич также часто прибегает к описанию запахов, чаще с негативным оттенком
(смрад, вонь, чад): «Это была маленькая, бедно меблированная комната, натопленная до
духоты и полная кухонного чада. Ему казалось, что он чувствует через стены духоту
и тяжелый смрад обывательской жизни. <….> После комнатного чада воздух, чистый
и прозрачный, казался душистым» [2(3:19)]. Описывая место службы главного героя,
автор отмечает: «В комнате пахло жженым сургучом и пылью. Воздух был спертый, до
тошноты теплый» [2(1:226)]. Используя описание запахов, писательница максимально
усиливает неприязненное отношение героя к месту, где квартировала его сестра: «Грязная
прачечная дохнула на него своим зловонным паром» [2(2:185)]. Таким образом, в романе
Л.Я. Гуревич запахи помогают изобразить состояние героев и создать определенную
атмосферу, однако они не передают цветовых оттенков, как у Ф.К. Сологуба.
Анализ романа Л.Я. Гуревич «Плоскогорье» показал, что писательница во многом
шла путем использования художественных открытий Ф.М. Достоевского и Ф.К. Сологуба.
Цветовая символика романа Л.Я. Гуревич во многом дублирует цветопись Ф.М. Достоевского.
Наиболее часто используемые авторами цвета-символы, ассоциируются с болезнью
(желтый), смертью (красный) и пустотой (черный). Цветовая символика играет в романе
важную роль, помогая писательнице раскрыть душевное состояние героев.
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КОЛІРНА СИМВОЛІКА У РОМАНІ Л.Я. ГУРЕВИЧ «ПЛОСКОГОРЬЕ»
У статті зіставляються і аналізуються приклади вживання символіки
кольору в романах Л.Я. Гуревич «Плоскогорье», Ф.К. Сологуба «Тяжелые сны» і
Ф.М. Достоєвського «Преступление и наказание». Автор зазначає, що Л.Я. Гуревич
використовувала апробований Ф.М. Достоєвським і Ф.К. Сологубом кольоропис.
В цілому, колірні визначення в романі Л.Я. Гуревич «Плоскогорье» наповнені символічним
змістом і допомагають автору розкрити душевний стан героїв.
Ключові слова: колірна символіка, критика, белетристика, колірна гама, оксюморон.
Gulich O.O., Ph.D (Literature)
Kharkiv National Pedagogical University named by G.S. Skovoroda, Kharkov
COLOUR SYMBOLISM IN THE NOVEL BY L.YA. GUREVICH «PLOSCOGORE»
The examples of the use of colour symbolism in the novels of L. Gurevich “Ploskogore”,
F. Sologub “Heavy Dreams” and F. Dostoevsky “Сrime and Punishment”are compared and
analyzed in this article. The author notes that L. Gurevich used colours, which had been earlier
approved by F. Dostoevsky and F. Solohub. In general, the colour definitions of Gurevich’s
novel “Ploskogore” are filled with symbolic meaning and help the author to reveal the internal
state of the characters.
Keywords: colour marks, criticism, fiction, colour range, oxymoron.
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ЛЮБОВНАЯ ЛИРИКА ХАМИДА НИТГИ
В статье исследуются некоторые особенности любовной лирики Хамид Нитги –
одного из выдающихся поэтов Южного Азербайджана. Отмечается, что творчество
Хамид Нитги занимает особое место в литературе Азербайджана, а также, что Хамид Нитги являлся не только відающимся поэтом, но и великим ученым. Автор подчеркивает тот факт, что несмотря на то, что поэт прожил жизнь на чужбине, он всегда
служил своей Родине.
В статье рассматриваются такие его стихотворения, как «Любовь» («Севда»),
«Ворожба» («Фал»), «Золотое яблоко» («Гызыл алма») и др.
Ключевые слова: лирика, любовная лирика, поэзия Южного Азербайджана, поэтическое сравнение.
Гюлистанский (1913) и Туркманчайский (1828) мирные договоры, подписанные
между Российской империей и Персией, которые завершили русско-персидские войны
(1804-1813; 1826-1828), привели к распаду Азербайджана, нарушению его территориальной, политико-экономической и культурной целостности. Северный Азербайджан
оказался в сфере влияния Российской империи, Южный Азербайджан – шахского правительства Ирана. В таких условиях направление многовекового развития азербайджанской литературы претерпело определенные изменения: поэзия его южно-азербайджанской ветви, хотя и опиралась на традиционные, классические корни, в условиях напряженных общественных событий обогатилась в соответствии с духом времени новыми
идеями и содержанием [4, с. 94].
Одним из представителей авторов нового направления был Хамид Нитги. Поэт родился и вырос в Южном Азербайджане, но его талант не мог вместиться в рамки одной
страны, он перешел через границы родной земли, поэтическое слово зазвучало и на территориально отдаленных территориях. Он был крупным ученым, автором трогательных
стихов, любящим свою Родину, и человеком, бесконечно ей преданным.
Поэзия Хамида Нитги разнообразна с тематической точки зрения. Его перу принадлежат стихи на тему любви, ностальгии, родины и др. Любовная поэзия Нитги отличается оригинальностью. Любовь в его стихах своеобразна и привлекательна, это не
обычная любовь, не тривиальная, а любовь, заставляющая читателя задуматься. Его
стихи напоминают любовные песни. «Любовь – самое возвышенное, самое совершенное
и самое святое чувство человека. Любовь – сокровище, солнце и поэзия человеческой
жизни. Любовь – огонь, всегда пылающий в сердце человека. Он горит, греет нас, волнует и заставляет жить... Человек живет любовью, возвышается любовью» [1; s. 309]
Стихотворение поэта «Без тебя» («Sensiz») хотя и напоминает стихи, созданные его
северными соотечественниками, отличается от них своим оригинальным, своеобразным
стилем. В стихотворении поэт ставит свою любовь на чашу весов против целого мира:
«Если весь мир мне дадут, не отдам я тебя», - говорит он в них. Проводя поэтические
364

сравнения, Нитги уподобляет свою любимую «улыбке цветка, серебру снега», «аромату
весны» и т.д. Но всякий раз он ставит любимую превыше всего, даже «самой жизни».
Gözümü açanda sən olmayınca,
(Если глаза открою, а тебя нет со мной,
Qolların boynuma sarılmayınca,
Если руки твои не обнимут меня,
Gözündən könlümə nur dolmayınca,
Если свет с твоих глаз не наполнит
мне душу
Neylərəm üfüqdə çıxan səhəri,
Зачем мне утро, рождающееся на
горизонте,
Boş yerə camlardan baxan səhəri. (2,с.74)
Зря смотрящее на меня с окон).
В лирике Х. Нитги стихотворение «Любовь» («Sevda») занимает особое место. Это
одно из самых известных и любимых стихотворений поэта, возможно, самое популярное.
Sevda deyil, bəs bu nədir,
(Если это не любовь, то что же Daş qəlbinə Kəbə deməm?
Зову я Каабой каменное сердце,
Yalınayaq, yana – yana,
Босиком, обжигая ноги,
Yanğın yerində yeriməm? (2, с.109)
Происходит хождение мое по горящим
местам?)
Поэт называет самые прекрасные моменты своей жизни, самые печальные ее периоды «любовью». Пробуждение от сладкого сна в слезах, полет на небесах на крыльях мечты, тоска по любимой, все это – «любовь». Упомянутое стихотворение отличается своим
неповторимым поэтическим миром, в его поэтических строчках звучит исключительное
очарование и притягательность:
Saçlarının gecəsində
(Та, в ночи волос которой
Röyalar qurub yatdığım.
Засыпаю, строя мечты.
Qəhrini lütf,
Милостью гнев твой,
Zəhrini qənd
Сахаром желчь
Adlandırıb,
Называя,
Öz – özünü aldatdığım. (2; с.109)
Обманываю я себя самого).
Тоска по любимой нисколько не досаждает влюбленному, не удручает его, не тяготит,
напротив, еще более разжигает огонь любви в душе героя. Здесь мы встречаем образ
влюбленного, похожего на образы влюбленных из классической поэзии – героя, одержимого желанием воссоединения с любимой, но судьба постоянно томит его разлукой,
сокрушает его тоской по недосягаемой любимой. «Человек без любви не способен мыслить, если человек способен любить, значит, он нашел основание, чтобы изменить жизнь
к лучшему, сделать ее красивее» [3, с.56].
В этом стихотворении поэт также приводит прекрасные сравнения, придает строкам
еще большую глубину и смысл.
Yalanına ən müqəddəs
(В ложь твою, как в святую
Gerçək kimi inanıram,
Правду, верю я,
Sevda deyil, bəs bu nədir?
Если это не любовь, то что же?
Yalanını bilə – bilə
Зная ложь твою,
Yenə sənə aldanıram. (2, с.109)
Вновь даю тебе обмануть себя я).
Исследователь Сабир Набиоглы, высоко оценивая это произведение поэта, обращает
особое внимание на поэтическое своеобразие стихотворения. «Один из мотивов этого
оригинального произведения в том, что ни в одной строчке поэта, где он непосредственно
365

обращается к любимой, мы не встречаем выражений наподобие «я люблю тебя», «не
оставляй меня», «не отнимай моих снов по ночам». Он, скажем так, приглашает любимую к беседе. Интересно, что читая стихотворение, читатель словно опережает любимую, отвечая первым на вопросы поэта: - Да, это настоящая любовь» [2, 13].
Другой прекрасный образец любовной лирики Хамида Нитги – стихотворение «Золотое яблоко» («Qızıl alma»). Название стихотворения связано с понятием, идущим из наших
народных сказок, глубин устного народного творчества. Это выражение используется в
народе по поводу чего-то несбыточного, осуществление которого нереально. В этом стихотворении мечты героя, связанные с любовью, представляют собой сказку, легенду. Он
возвращается к своему прошлому, ушедшим дням, печалится o потерянной любви. Если
однажды случится чудо, фантазии станут явью, он будет знать цену этой любви.
Nəysə, səni bir möcüzə
(Что ж, если чудо
Daha gözəl bir zamanda
В лучшее время
Tarixin bir döngəsində
На повороте времени
Qabağıma çıxararsa,
Даст встретить мне тебя,
Belini bərk saracağam. (2, с.34)
Крепко обниму тебя я).
Поэт сравнивает себя с орлом. Подобно тому, как орел стережет свою добычу, также
он будет беречь свою любовь. Даже рок-судьба не сможет отнять ее у него.
Ovun çalmış qartal kimi
(Как орел, схвативший свою добычу,
Yuvama aparacağam.
Заберу в свое гнездо,
Bir də səni caynağımdan
Тебя из когтей моих, больше
Heç bir qüdrət ala bilməz.
Никакая сила не сможет забрать.
Oğru fələk neyləsə də
Воришка-судьба, чтобы не делала,
Səni məndən çala bilməz! (2; s.34)
Не сможет тебя умыкнуть у меня).
Название стихотворения носит символический характер. Если все сказанное им сбудется, у этой любви, как в сказках, будет счастливый конец, с него три яблока падут,
причем «золотых яблока»…
Стихотворение «Ворожба» («Fal») дают читателю вкусить сладости любви. Эта любовь еще не ведает тоски, эта невинная любовь, проводящая свои прекрасные дни.
Öpüşlərində saxlanan sirri
(Тайну, скрытую в твоих поцелуях,
Dodaqlarından
С губ твоих
Öyrənəcəyəm (2, с.76)
Узнаю я),
– говорит поэт и добавляет, что он разделит с любимой сладкий сон колыбельной
любви. Следующие строки стихотворения дают ответ на вопрос, почему ему дано такое
название:
Sən bir çiçəksən
(Ты – цветок,
Səni iyləyib, öpüb
Понюхав тебя, поцеловав,
Nəhayət
Наконец
Sevgi falında
В ворожбе,
“Sevirmi, sevməyirmi?”
«Любит, не любит», –
Deyərək birər-birər
приговаривая, один за другим
Gül yarpaqlarını
Листки твои
Qopardacağam. (2; s.76)
Буду срывать я).
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В стихотворении «Звезды в твоих руках» («Əllərində ulduzlar») поэт молит любимую,
чтобы та всегда была рядом. Когда приходила любимая, льды в его душе оттаивали. Когда приходила любимая, душа поэта наполнялась вдохновением, солнце любимой развеивало туман, обволакивающий его душу.
Hanı
(Где те дни,
Приходила иногда ты,
Hərdən gələrdin,
Başım üstdə durardın;
Стояла над моей головой;
Əllərində ulduzlar,
Звезды в твоих руках,
Qucağında mahnılar
В охапке песни,
Gözlərində ilkbahar. (2; s.77)
В глазах весна).
Весна приходила, чтобы рассеять тьму, закутавшую его жизнь, озарить её светом,
ведь он так нуждается в любви:
Yalvarıram
(Умоляю,
Прошу,
Nə olar
Məni artıq buraxma
Не отпускай меня боле,
Nura möhtacam
Я нуждаюсь в свете,
Möhtac!
Нуждаюсь!
Məni üzüstə qoyma,
Не ставь меня вниз лицом,
Qaranlıqlarda tutma. (2; s.78)
Не держи меня во мраке).
Хамид Нитги был поэтом, заставляющим читателя глубоко чувствовать и думать.
Плавность и гармония поэтических строк, глубина чувств и цветовая насыщенность его
стихов трогают и умиляют читателя. «Это – бессмертные слова, которые дарят искусству
и мастеру жизнь, которая продолжается спустя столетия после него» [5, 94].
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ЛЮБОВНА ЛİРИКА ХАМİД НİТГİ
У статті досліджуються деякі особливості любовної лірики Хамід Нітгі – одного з
видатних поетів літератури Південного Азербайджану. Відзначається, що творчість
Хамід Нітгі посідає особливе місце в літературі Азербайджану. Так само відзначається,
що Хамід Нітгі був не лише визначним поетом, а й великим вченим. Автор підкреслює
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той факт, що незважаючи на те, що поет прожив життя на чужині, він завжди служив своїй Батьківщині.
У статті розглядаються такі його вірші, як «Любов» («Севда»), «Ворожба»
(«Фал»), «Золоте яблуко» ( «Гизил алма») і ін.
Ключові слова: лірика, любовна лірика, поезія Південного Азербайджану, поетичне
порівняння.
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LOVE LYRICS OF HAMID NITGI
The article explores some features of the love lyrics of Hamid Nitgi - one of the outstanding
poets of the literature of Southern Azerbaijan. It is noted that the work of Hamid Nitgi occupies
a special place in the literature of Azerbaijan. It is also noted that Hamid Nitgi was not only
a poet, but also a great scientist. The author emphasizes the fact that, despite the fact that the
poet lived his life in a foreign land, he always served his homeland.
In the article such poems as “Love” (“Sevda”), “Vorozhba” (“Fal”), “Golden Apple”
(“Gyzyl Alma”), etc. are considered.
Key words: lyrics, love poetry, poetry of Southern Azerbaijan, poetic comparison.
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О ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ
АРХАИЧЕСКИХ ГЛАГОЛОВ В «КИТАБИ-ДЕДЕ КОРКУТ»
Глагол является основной частью речи в азербайджанском языке, отличающийся
своим богатством и древностью. Определенная часть глаголов, вошедших в словарный
фонд эпоса «Китаби-Деде Коркут», не подвергаясь никаким изменениям, дошли до наших дней, сохранив свои общеиспользуемые свойства, некоторая часть наблюдается с
фонетическими изменениями, остальная же часть подверглась семантическим или фоносемантическим изменениям, то на ограниченной территории – в диалектах оставила
свои следы или полностью была забыта.
В данной статье мы обратились к утерянным общеиспользуемым глаголам, сохранившимся в диалектах или в других тюркских языках огузской группы.
Ключевые слова: “Китаби-Деде Коркут”, глагол, архаизм, тюркские языки, литературный язык, диалект.
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Глагол является основной частью речи в азербайджанском языке, отличающимся
своим богатством и древностью. Со временем состав глаголов подвергался изменениям, к некоторым корневым глаголам добавлялись лексические аффиксы, образовывались
новые слова, некоторые глаголы остались в корне других частей речи, другие же глаголы хотя долгое время и использовались в художественном стиле, стали архаизмами и
перешли в пассивный фонд языка. Данный процесс в глаголах можно наблюдать также в
словах, используемых в эпосах «Китаби-Деде Коркут».
Определенная часть глаголов, вошедших в словарный фонд эпоса «Китаби-Деде Коркут», не подвергаясь никаким изменениям, дошли до наших дней, сохранив свои общеиспользуемые свойства. Например: ağlamaq (плакать), azmaq (заблудиться), bağlamaq
(закрывать), dinləmək (слушать), qazanmaq (зарабатывать), qayıtmaq (возвращаться), qalmaq (оставаться), qanatmaq (кровоточить), qarımaq (засидеться), qarşulamaq
(встречать), qovmaq (прогонять), qurtulmaq (освободиться), qucaqlamaq (обнять),
dayamaq (поддерживать), demək (говорить), didilmək (терзаться), dinləmək (слушать),
dirilmək (оживать), doymaq (насытиться), döymək (избивать), dönmək (поворачиваться), enmək (спускаться), eşitmək (слушать), əksilmək (унижаться), izləmək (наблюдать),
içmək (пить), yağlamaq (смазывать), yatmaq (спать), yaşamaq (жить), getmək (уходить),
gəlmək (приходить), gəzmək (гулять), lovğalanmaq (хвастаться) и т.д.
Часть же глаголов, отмеченных в тексте эпоса, сегодня наблюдаются с фонетическими изменениями. Например: Qıvanmaq“güvənmək” (опираться), qorqmaq “qorxmaq”
(бояться), əyərləmək “yəhərləmək” (седлать), əgilmək “əyilmək” (сгибаться), əglənmək
“əylənmək” (развлекаться), incinmək “incimək” (обижаться), yudmaq “udmaq” (проглотить), yucalmaq “ucalmaq” (возвышаться), yüzdürmək “üzdürmək” (плавать) и т.д.
Б. Халилов такого рода слова – фонетические слова, дошедшие до наших дней с
определенными изменениями звуков, называл «фонетическими архаизмами»; а С. Джафаров «лексико-фонетическими архаизмами» (См. 14, с.82-83).
Другая часть глаголов, вошедших в словарный фонд «Книги» в литературном
языке подверглись семантическим или фоносемантическим изменениям. Например:
qavramaq – “əlini keçirtmək”, bu gün “mənimsəmək”; (понять, усвоить); qayurmaq –
“fikir, dərd-qəm çəkmək”, bu gün “düzəltmək, hazırlamaq”; (раньше «грустить»; сейчас «готовить»); oxımaq, oxumaq – “çağırmaq”, bu gün “kitab oxumaq, mahnı oxumaq” (раньше
«звать», сейчас «читать книгу, петь песню») и т.д. Такие слова входят в число семантических архаизмов.
Часть же глаголов, используемых в тексте эпоса, оставили свой след на узкой территории, – диалектах или же полностью уйдя в небытие, функционируют как лексические
архаизмы.
В данной статье мы решили обратить внимание на утерянные общеиспользуемые
глаголы, сохранившиеся в диалектах или в других тюркских языках огузской группы.
Avanmaq-sınmaq. (ломаться) Dürtüşərkən ala göndərin avanmasun! [5,с. 8].
«В энциклопедии «Китаби-Деде Коркут» глагол avanmaq истолкован как «dirənmək,
göy üzünə dirənmək, ucalmaq» (упираться, упираться в небо, возвышаться). Смысл в толковом словаре «Китаби-Деде Коркут» больше соответствует логике.
В современном азербайджанском языке этот глагол перешел в ряд архаизмов. В туркменском литературном языке используется глагол avamak, что означает сильно заболеть
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[10 с. 17]. Предполагаем, что это вариант глагола, подвергшегося семантическим изменениям. На турецком языке также можно встретить лексему avanmaq.
Ağmaq – qalxmaq (подыматься). Şahin pərvaza ağdı [5, с. 11] (Сокол взлетел в небеса).
В современном азербайджанском литературном языке в диалектах также можно встретить глагол ağmaq. Например, в наречиях Физулинского района глагол ağmaq
“1.çıxmaq, qalxmaq (выйти, подняться); bir tərəfə əyilmək, qalxmaq» (yük haqqında) (наклоняться, подниматься в одну сторону, (про груз) все еще используется: Qoyun dağa
ağdı. – Qoymagınan yük ağmax olsun (2,с.5). (Овца поднялась в гору. – Не дай грузу наклониться).
Хотя в тюркском литературном языке глагол архаизирован, однако в простой речи
сохраняется в значениях «yüksəlmək, yuxarı çıxmaq» (возвышаться, подниматься) [8, I,
с.103].
А в туркменском литературном языке глагол aqmak с семантическими изменениями используется в значениях «sərhəddini aşmaq; vaxtı ötmək; boynuna qoymaq; həzm
etməmək» (перейти черту, просрочить время; повесить на шею; не переварить) (10, с. 22).
Глагол также используется в языке Насими (азербайджанский поэт):
Lövhi –ixlas eylədünsə könlünüi, ey müttəqi,
Kürsiyi-rəhmanə ağdun, gögdə ərşəllahi gör (7, с. 44)
В языке повести памятника XIV века Насираддина Рабгузина “Qisəsül-ənbiya” также
мы встречаем данный глагол:
Nəmrud bir minarə qobardı, təmürdin, baqırdın; ana ağdı (4, с.99).
Глагол ağmaq в тексте эпоса также использован в неизвестной форме и повелительном наклонении:
Ağrılmaq – qaldırılmaq (поднимать). Altun-tuc borılar ağrıldı
Ağırdmaq – ucaltmaq. (возвышать) Anlar dəxi çəri dərüb, borı ağırdan Qazana qarşu
gəldilər (5, с. 11)
Ağırlamaq - əzizləmək (лелеять). – Ol anı yedirər-içirər, ağırlar-əzizlər, göndərər (5,с.
11). Эти архаичные слова в нашем литературном языке и в диалектах все еще активно
используются:
Ağırramax (Джабраильский, Ханларский, Шамкирский районы) «Встретить гостя с
почестями, лелеять его». – Sən qonax gəleysiŋ, soŋra gedif deysiŋ ki, məni yaxşı ağırradılar
(2, с.5).
В тюркском литературном языке глагол «ağırlamak» с семантической точки зрения
и сегодня расширяет диапазон значения: «1. hörmət göstərmək, qonaq etmək; 2. ləngitmək
(yerişi)» (уважать, приглашать в гости;
2. задерживать) (9, с. 44). Второе значение глагола дает основание утверждать, что глагол ağırlatmaq “ağır etmək” (утяжелять) в
современном азербайджанском литературном языке также связан с глаголом «ağırlamaq»
на языке эпоса.
В туркменском языке ağırlanmaq также означает “ağır olmaq” (быть тяжелым) [10,
с. 26].
Глагол ağırla использован и в повестях Физули и Говси Табризи:
Bir içim su ilə ağırlamadın mehmanın (Физули);
Ağırla Qövsini bir daş ilə ki, sormazlar,
Şah öz gədayi-səri-kuyin anmağa bais (Говси Табризи) [3, с.211].
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Alışmaq-alver etmək (торговать). – Verişməgə - alışmağa gəldik [5, с.17].
В современном азербайджанском языке alış-veriş (купля-продажа) сохранился в составе лексической единицы, однако глагол alış более не используется. В диалектах же
толкуется как alışma (Агдам, Джабраил, Казах, Шамкир, Товуз) - “общее имущество
нескольких людей (купля и разделение между собой овец, коров и т. д”, alışmalamax
(Çəmbərək) “покупка и раздел живого животного мяса”, alışmalıx (Şəmkir) “совместная
покупка (животное)”.
Ayıtmaq – demək (говорить). El-evünüzdə çalıb ayıdan ozan olsun! Əlin bögrinə urar,
aydar (İL, 14). Взаимно-сообщный вид глагола также использован в тексте эпоса:
aytışmaq “dindirmək, danışdırmaq” (разговорить). – Altmış bin ər gördümsə, aytışmadım (5,
с. 14).
Используемый до ХIХ века в литературном языке данный глагол взят от корня слова
ay (луна) и в художественной литературе широко использовался в обоих вариантах. По
словам Э. Азизова, корень слова ay до сих пор используется в наречиях Физулинского
района - O ma: söz aydı (3, с.213).
А в Кюрдамирском диалекте мы данный глагол встречаем в виде aydırmax “demək,
anlatmaq” (говорить, объяснять): – Anasına aydırdı ki, o qızı isseyir.
В нашем диалекте глагол ayıtmaq можно наблюдать в фоносемантическом измененном виде: Например, aymalamax “basmarlamaq, boğuşmaq” (вцепиться друг в друга)
(Кюрдемир, Товуз). – Qoyma, ittər bir-birini aymalıyıf öldürər. (2, с. 23).
В современном тюркском языке также данное выражение устарело и используется
только в диалектах. Однако в туркменском языке глагол сохранил свою активность в
значениях «demək, söyləmək; danışmaq; yerinə yetirmək; adlandırmaq» (говорить, излагать,
объяснять, толковать) [10, с. 35].
Лексему, используемую в японском языке как «общаться с гостями», Э. Алекперова
отметила как след глагола aytmaq [16, с.100].
Zahid aydur, sevmə xubi, baqma anun yüzinə
Aydur bəna ki, nəqdüni ver nisəyəyə, fəqih [7, с. 55].
Р. Магеррамова также привела множество примеров использования этого глагола на
языке Хабиби и Хатаи [См: 13, с.49].
Bayımaq – dövlətlənmək, zəngin olmaq (обогащаться, богатеть). – Qadir Tənri
verməyincə ər bayımaz [5, с. 28].
Хотя и не используются в азербайджанском литературном языке, однако все еще сохранилось в нашем диалекте такие единицы, как: bayımmax (Мегри) “1. Varlanmaq (обогатиться); 2. yarımaq, xoşbəxt olmaq” (быть везучим) – Bir hohdan bayımmışam, bir də
xovardan. Bayındırmax “varlandırmaq, mənfəətləndirmək” (обогащать, просвещать) (Мегри). – İşləyib bizi bayındıracaxsan? (2,с. 38). В гянджинском диалекте также наблюдается
с фоносемантическими изменениями: baylaşmaq “kökəlmək”, baylandırmaq “kökəltmək”
(толстеть, утолщать). – Atdarı da baylandırıfsan. – Atdarı biyil yazda birki ay xama buraxdıx,
yaxşı baylaşmışdılar (2, с.38). А в казахском диалекте мы встречаемся с более интересным
его использованием: bay olmaq .-Səni görüm balaların bay olsun (2, 38).
С этим корнем в современном тюркском языке используются глаголы bayırmak
“varlanmaq, dövlətlənmək” (обогатиться) (9, с.103), в туркменском языке – baylaşmak“
varlanmaq; kökəlmək” feilləri işlənilir (обогатиться, растолстеть) [10, с.66]. Данный глагол,
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образовавшийся от корня слова bəy (бек), из-за высокого материального положения беков означает в тюркских языках “varlanmaq” (oбогатиться) и семантически чуть расширившись, означает “kökəlmək” (располнеть).
Глагол bayimak на языке «Гысасуль Анбижа» отмечен в семантике “varlanmaq”
(oбогатиться): Ol yoksullar kamu anın içindəki altun ilə bayıdı (11,с. 467).
Хотя в «Диван»-и Насими слово bay используется в смысле “zəngin, varlı” (богатый,
зажиточный), однако глагол baayımaq не был отмечен:
Bay ilə yoxsul bənəm, yolşı ilə yol mənəm [7, с.127].
Varmaq– getmək (уходить). Ağ saqallu babaŋ yanına vardın, can vermədi (5,с. 45).
Глагол varmaq в азербайджанском литературном языке утратил свое общеупотребительное свойство, в туркменском же языке и по сей день используется в значениях
“getmək, yerimək; baş vermək; ərə getmək” (ходить, происходить, выходить замуж) в тюркском – “gəlmək; ötürmək; yetmək, çatmaq; tanımaq; ərə getmək (прийти, передать, дойти,
узнавать, выходить замуж) ([9, с.894; 10, с. 72].
Глагол varmaq в период Насими выделялся своим широким использованием:
Meyxaneyi-eşqi əbədi qoyma əlündən,
Var, anda müqim ol (7,с.523).
Qanrılmaq – dönüb baxmaq (обернуться и посмотреть). – Qanrıluban baqışından Ağam
Beyrəgə bənzədürəm, Ozan, səni (5,с.51).
Данный глагол в наречиях южного Азербайджана используется в значениях
“çevrilmək, dönmək” (обернуться, повернуться), в тюркских - “arxaya əyilmək, söykənmək;
arxaya əyilərək qırılmaq” (наклониться назад, опираться, развернуться). (8,VIII, с. 2626). В
значениях “Çevrilmək, dönmək” (обернуться, повернуться) сохранились в Имишлинском
наречии в виде qaŋarılmax, в Товузском наречии в виде qaŋrılmax (2, с.305). хотя в азербайджанском литературном языке не используется, однако в семантике “əyilmək” (наклониться) используется в тюркском литературном языке как kanırmak, в туркменском – как
qaŋrılmakşəklində (9, с.507; 10, с. 152).
Qarmalamaq – cəld tutmaq (поймать молниеносно). Kafər təkur onu qarmalayıb zərb
etdi (5, с. 55).
Подвергшись метатезе в азербайджанском разговорном языке, встречается в виде
qamarlamaq. В наречиях Южного Азербайджана в виде qarmaqlamaq осталась в семантике как «что-то надеть на вилы; скрестить вилы; в тюркских наречиях – держать в
ладони, сжать в ладонях» [8, VIII, с. 2665].
В. Асланов в глаголах qarmala və qarmaqla “зацепить”, а также глаголах qaz(maq)
отметил связь с корнем древнего азербайджанского слова qar [1, с.152].
Наряду с этим, Р. Магеррамова отметила, что глаголы qarma-la и qamar-la произошли от общеалтайского слова qarmar, а данное слово означает «держать рукой», возникло
оно от слияния слов qar, используется в современном монгольском языке как «рука» и
слово mar в значении «держать» [12, с.26].
Bozlamaq – uca səslə ağlamaq (громко рыдать). Mərə qız. Nə ağlarsan-bozlarsan”
ağa” deyü (5, с.38). В эпосе глагол bozlamaq использован в различных видах: bozlatmaq,
bozlaşmaq, bozlaşdırmaq.
Несмотря на то, что более не употребляется в азербайджанском литературном языке,
однако в физулинском, имишлинском, гахском, мингечевирском диалектах осталось в
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значении «рыдая, оплакивать»: – Kişi gəldi başdadı bozdamağa. Претерпев ряд семантических изменений, в гянджинском, шамкирском диалектах функционирует со значением
«громко петь или играть» (-Vəli dayı, bir yaxşı Koroğlu bozda görəx’). Наряду с этим, в
чемберекском диалекте значит «ругать, встречать», в гаракилсе, нахичеванском диалекте
означает «пройти мимо, обогнать», в Бейлагане - «подраться, обзываться друг друга, ругаться, ”(– Rəhim mənnən bozdaşdı), Şamaxıda bozzamax “danlamaq” [2, с.60-61].
В тюркском и туркменском литературным языках слово bozlamaq относится к верблюду и означает «плакать» [9, с.130; 10, с.108]. А в наречиях Южного Азербайджана
глагол bozlamaq, именно как в эпосе, отмечен в значении «громко плакать» [17, с. 41].
Əsləmək – qulaq asmaq, sözünə baxmaq (слушать, слушаться). Aruz Dəpəgözü dögdi,
yasaq eylədi, əsləmədi [5, с. 9].
Глагол Əsləmək в современном азербайджанском языке полностью архаизирован.
Однако в тюркском литературном языке используется в значениях (eslemek) “sözünə
baxmaq, tabe olmaq” (слушаться, подчиняться) и в туркменском диалекте (əslemek/
əsqermek) “sözə baxmaq, hesablaşmaq, hörmət etmək” (слушаться, считаться, уважать) [9,
с. 279; 10, с. 799].
İlətmək – çatdırmaq (донести). Vardılar, kömləgi Banıçiçəgə ilətdilər (5, с. 95).
Данный глагол в современном азербайджанском языке полностью архаизирован, а в
тюркском языке все еще сохранил свое общеизвестное свойство в значениях “çatdırmaq,
xəbər vermək, ötürmək” (донести, уведомить, передать).
Yağmalamaq – oğurlamaq, talan etmək (украсть, ограбить). Altun axçasın yağmalamışuz
(5, с. 99).
В наше время данный глагол не наблюдается ни в одном из тюркских языков, входящих в группу огузов. Однако, удивительно, что на тюркском языке yağma означает “talan,
oğurluq” (грабеж, воровство), а выражение yağma etmək – “talamaq, oğurlamaq” (грабить,
воровать) [9, с. 904].
В. Асланов отметил, что глагол на языке «Китаби-Деде Коркут» в ранние периоды
азербайджанского языка использовался в значении “talamaq” (грабить) и образовался
с добавлением суффикса -la//-lə к корню слова ”yağ//yəğ. Он также выдвинул гипотезу о связи глагола yağ c существительным yağı “düşmən, talançı” (враг, грабитель) [1,
с.29 -30].
В «Диван»-и Насими имеются слова yəğma “talan, qarət” (разбой, грабеж), yəğmaçi
“talançı” (разбойник) və yəğmalamaq “talan etmək“ (ограбить):
Eşqün aldı əqlü huşum, könlümi yəğmaladı,
Söylə axır, ey Nəsimi, canü dildən sərvərüm(7, с. 563)
Глагол Yağmalamaq до начала XIX использовался в нашем литературном языке. В
поэмах Закира данный глагол также обращает на себя внимание:
Xumar-xumar o baxmağı gözlərin,
Yəğmalayıb solu, sağı gözlərin (3, с.236)
Э. Алекперова глагол Yağmalamaq в наречиях узбекского языка обнаружила в выражениях типа yaqnamak [16, с.142].
Yayqanmaq – silkələnmək, ləpələnmək (трястись, волноваться (в воде). Dəniz kimi
yayqandı [5, с. 100].
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Из тюркских языков, входящих в огузскую группу, только в туркменском языке
встречается глагол yaykanmak в семантическом значении “yellənmək, əsmək, silkələnmək;
tələsmədən yerimək” (качаться, трястись, веять, идти не спеша) [10, с. 808].
Tonatmaq – geyindirmək (надевать). – Ac görsəm toyurdım, yalıncıq görsəm tonatdım
[5, с.172].
Хотя в современном азербайджанском и туркменском языках данный глагол не отмечается, в турецком языке он используется в фонетическом составе donatmak в значениях
“bəzəmək, geyindirmək” (украсить, приодеть) [9, с. 243]. В корне глагола стоит существительное don, которое и по сей день используется в азербайджанском языке в значение
“paltar” (одежда, платье), а в туркменском “xalat” (халат) [10, с. 243].
Р. Магеррамова, говоря о суффиксах, образующих глагол, отметила, что суффиксы
–t, -at встречаются в эпосе только в составе одного слова – глагола tonatmaq [12, с. 64].
Uğramaq– rast gəlmək, üz-üzə gəlmək (встретить, встретиться лицом к лицу с каким
либо событием). – Bir gün yolı bir dərnəgə uğradı, qondılar [5, с. 175].
Uyımaq – yatmaq (спать). Aydır: Mərə qocalar, ekindü vəqti muni maȵa çevirəsiz,
yiyirəm-dedi. Yenə uyıdı [5, с.176].
Глагол Uyumaq в нашем современном языке утратил широту своего использования.
Однако в виде исключения на языке С. Вургуна встречаем глагол uyumaq в значении
“yuxulamaq” (засыпать) и существительное uyqu:
O səfalətzadə uyuyur yaslı;
Əlvida, əlvida daldığım uyqu (15, с.604)
Данный глагол в семантике “Yatmaq, yuxulamaq” (спать, засыпать) привлекает внимание в активном словарном фонде фонетического состава в современном тюркском
языке словом uyumak и в туркменском языке - uklamak [9, с.884; 10, с. 658]. В тюркском
языке в связи с этим корнем в значении слова “yuxu” используется существительное
uyku, а в туркменском - ukı. Отметим, что если в тексте эпоса имеется глагол uyımaq, то
должно быть и существительное uyxu. Например, Uyxusın yenəlmədi, gerü yatdı, uyıdı [5,
с.176]. На языке «Китаби» в значении “yuxulamaq” (засыпать) нашло отражение выражения uyxu almaq: - Qara qıyma gözlərin uyxu almış, acğıl axır.
Как известно, существительное uyxu в современный азербайджанский литературный
язык дошло в виде yuxu (сон) путем звукоизменения.
Часть глаголов, используемых в тексте эпоса, архаизированы не только в современном азербайджанском литературном языке и диалекте, но и в других современных тюркских языках огузской группы. Например: yeltənmək – məskən salmaq, yerə çatıb dayanmaq
(заселиться, дойти до определенного места и остановиться) Yavuz yerlərə yeltəndiŋ, qayıda
döngil [5, с.107]; yilmək – minmək, ata minmək (садиться на транспорт, сесть на коня).
Qaraqucda Qazlıq atına çox yilmişəm [5, с.110].
İlğımaq – yığmaq, toplamaq (собирать, копить). İlyığuban qara tağım yıqan Qazan [5,
с. 95].
Этот глагол мы не встретили в современных тюркских языках огузской группы. Однако, по мнению Э. Алекперова, глагол ilğımaq, значение, которого “toplamaq, yığmaq”
(копить, собирать) возникло от корня слова irk, и данное слово используется только в
наречиях тюркского языка [16, с.139].
Таким образом, выше перечисленные слова говорят о богатстве словарного фонда –
текста эпоса, об их причастности к словам общеогузского происхождения.
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ПРО ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛİЗ АРХАЇЧНИХ ДİЄСЛİВ
У «КИТАБИ-ДЕДЕ КОРКУТ»
Дієслово є основною частиною мови в азербайджанській мові, що відрізняється
своїм багатством і старовиною. Певна частина дієслів, які увійшли до словникового фонду епосу «Китаби-Деде Коркут», не піддаючись ніяким змінам, дійшли до наших днів, зберігаючись як широковживані одиниці, у певній частині спостерігаються
фонетичні зміни, а в іншій частині відбулися семантичні чи фоносемантичні зміни, а
на обмеженій території – в діалектах – залишили свої сліди або повністю були забуті.
У даній статті ми вирішили звернути увагу на втрачені широковикористовувані
дієслова, що збереглися в діалектах або в інших тюркських мовах огузської групи.
Ключові слова: «Китаби-Деде Коркут», дієслово, архаїзм, тюркські мови,
літературна мова, діалект.
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ON LEXICO-SEMANTIC ANALYSIS ARCHAIC VERBS
IN THE KITABI-DEDE KORKUT
The verb is the main part of speech in the Azerbaijani language, differing in its wealth and
antiquity. A certain part of the verbs included in the dictionary fund of the epic “Kitabi-Dede
Korkut”, without undergoing any changes, have survived to the present day, retaining their
commonly used properties, some part is observed with phonetic changes, and the other part
has undergone semantic or phono-semantic changes, then limited territory - in dialects left its
traces or completely forgotten.
In this article, we decided to pay attention to lost common verbs, preserved in dialects or
in other Turkic languages of the Oguz group,
Key words: “Kitabi-Dede Korkut”, verb, archaism, Turkic languages, literary language,
dialect.

УДК 81’342.8
Задорожний В. Б., канд. філол. наук, старший наук. працівник
Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, Київ
ПРО ДЕЯКІ СПЕЦИФІЧНІ ОБСТАВИНИ СУЧАСНИХ
АКЦЕНТОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Всяке пізнання, по суті, історичне й має для
нас значення лише стосовнодо майбутнього
О. Потебня
Дослідження мови в її різноманітних аспектах спирається на належним чином
представлений мовний матеріал, із чого для дослідження літературно-нормативної
мови представницькими вважаються її словники. Тим часом словники сучасної української літературної мови доволі часто подають непереконливі з погляду притаманних
українській мові закономірностей дані, що ускладнює. а то й унеможливлює належне
дослідження різних аспектів її граматичної системи. Стаття на прикладі кількох повторюваних помилок, обмежених дієслівними утвореннями одного словотвірного гнізда,
лише означає цю пекучу для сучасного українського мовознавства проблему. Належне
розуміння тих внутрішніх закономірностей, що визначають характер граматичної системи української мови, поза всяким сумнівом, дасть змогу усунути всілякі такого роду
недоречності зі словників сучасної української мови.
Ключові слова: акцентний стан слова, акцентний тип, акцентна характеристика
слова, коренева / рухома / кінцева акцентна парадигма.
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Кожне пізнання здійснюється ще й у конкретно-історичних обставинах, тому й результати його, зумовлені цією обставиною, завжди є конкретно-історичними, як і взагалі
будь-яка істина є за визначенням конкретно-історичною. Можливо, цю істину колись, коли
її формульовано вперше, важко було висловити, однак нині вона є вже загальновідома, а
тому й не потребує доведень, ба навіть доказів – настільки вона для нас очевидна... Хіба що
ілюстрацій – та й то лише на те, щоб ще раз переконатися у вже відомому й очевидному.
Спробуємо це й зробити якнайдохідливіше на одному-однісінькому, але, правда, трохи розгалуженому прикладі наголошення дієслів одного словотвірного гнізда, як воно,
це наголошення, схарактеризоване у профільно зорієнтованих словниках сучасної української літературної (це значить, що нормативної) мови.
Почнімо з найновіших оцінок акцентного стану слів – це значить, що найсучаснішого стану, яким він склався в сучасній мові. За даними дев’ятого видання, переробленого й доповненого, «Українського орфографічного словника» маємо таке: вeзити –
вeжу, вeзиш; нак. вузь [УОС9, 167], після чого доволі несподівано те саме кореневе слово з погляду якраз його наголошення схарактеризоване доволі відмінно, див.: вузbти –
вужe, вeзиш [УОС9, 167]. Безперечно, таке не може не збентежити, оскільки не тільки залишає нез’ясованою акцентну характеристику цього слова, а й заплутує її. Певна
річ, нез’ясований характер наголосу кореневого слова спричиняє невідповідну оцінку
акцентного стану в похідних. Сучасна лексикографія знає два префіксальних утворення
від щойно наведеного кореневого дієслова. Цитоване джерело з погляду їхнього сучасного акцентного стану в мові характеризує таким чином: звeзити – звeжу, звeзиш; нак.
звузь [УОС9, 308] і повузbти –повужe, повeзиш; нак. повузь [УОС9, 628].
Усяке знання починається зі спостережень над явищами повсякденного життя, тобто
коріниться у здоровому глузді... Гадаємо, що навіть цих трьох так схарактеризованих
слів досить, щоб однозначно ствердити тотальну несумісність наведених акцентних характеристик у такій комбінації. Насамперед, звичайно, постає питання, з якою характеристикою кореневого слова співвідносити характеристики (відмінні між собою) похідних. По-друге, природним видається сумнів щодо того, що морфонологічно тотожні похідні чомусь мають відмінні акцентні характеристики. По-третє, уже просто дражливою
видається та обставина, що схарактеризоване як дієслово з рухомою акцентною парадигмою в парадигмі теперішньо-майбутнього часу повузbти – повужe, повeзиш у парадигмі
наказового способу виявляється кореневонаголошеним: повузь – як і наведена раніше
словоформа звузь, але ж вона належить парадигмі послідовно кореневонаголошеного дієслова звeзити –звeжу, звeзиш ... звeзять! Подивімося далі: таким же кореневонаголошеним у джерелі є й кореневе вeзити – вeжу, вeзиш із такою ж кореневонаголошеною
словоформою наказового способу вузь. Однак упорядник, наводячи паралельно це ж слово як таке, що наголошується за рухомою акцентною парадигмою вузbти – вужe, вeзиш
(як повузbти – повужe, повeзиш) чомусь словоформи наказового способу тут не подає.
Невже й тут вона буде вузь (як повузь)? Звичайно, ні... Якими ж насправді є в сучасній
українській мові акцентні характеристики цих дієслів одного словотвірного гнізда – кореневого вузити і префіксальних похідних від нього звузити і повузити?
Ця проблема є, звичайно, непроста, але й не нерозв’язна; питання цілком можна вивчити й доказово потрактувати на підставі доволі доступного для освіченого загалу матеріалу тих-таки лексикографічних джерел української мови.
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Звичайно, сучасний акцентний стан цих слів – не константа в акцентній системі
української мови, а наслідок її розвитку, – до речі, розвитку, за нашою оцінкою, доволі
динамічного, що за останні десятиліття (за найширші хронологічні рамки беремо століття) спричинився до помітних змін української акцентної системи в багатьох її фрагментах. Уже традиційно вихідним для нас буде стан цих дієслів, як його характеризує «Словарь української мови». Згідно з цим джерелом, кореневе дієслово є кінцевонаголошеним, див.: вузbти – вужe, вузbш [Грінч. I, 259]; природно, що префіксальні похідні,
утворені від цього кореневого дієслова, повторюють за ним і його акцентні характеристики, тобто теж є кінцевонаголошеними, див.:звузbти – звужe, звузbш [Грінч. II, 136],
повузbти – повужe, повузbш [Грінч. III, 228]. Та тут – і найцікавіше: уже на той час наголос у цих утвореннях не був стабільним; ці дієслова втрачали кінцеву акцентну парадигму, що видно з такого запису в цьому ж джерелі: зeзbти – зeжу, зeзиш [Грінч.II, 188]:
особова парадигма зeжу, зeзиш представлена тут як уже кореневонаголошена – і як така
вона співвідноситься, звичайно, з таким же кореневонаголошеним інфінітивом зeзити;
суфіксально ж наголошений варіант зузbти тут уже не має продовження в особових словоформах теперішньо-майбутнього часу; він тут є вже лише рудиментом, який вказує на
колишній акцентний стан дієслова. Певна річ, тут еволюційні зміни лише намічені, хоч
як напрям, так і сам характер їх уже тут очевидний. Наступне джерело демонструє це вже
детальніше й наочніше, див.: зeзbти – зeжe, зeзиш; зузь, зeзьте і зузb, зузsть [Голоск.
152]. Прокоментуємо це. Похідне дієслово вже остаточно втратило первісний для нього
кінцевий наголос. За даними джерела, воно є двонаголошеним (що означає, що еволюційний процес ще не завершився, він триває), маючи кореневонаголошену парадигму
зeзити – зeжу, зeзиш і рухому зузbти – зужe, зeзиш. Надзвичайно важливі тут дані про
характер словоформ наказового способу; зрозуміло, що зузь і зeзьте належать кореневонаголошеній парадигмі, а зузb і зузsть – рухомій. Якщо пристати до точки зору цього
джерела, то інше префіксальне похідне цього кореня акцентних змін не зазнало, див.:
повузbти – повужe, повузbш [Голоск. 296]. На нашу думку, насправді еволюційні зміни
відбувалися більш-менш рівномірно в обох цих дієсловах і тому розбіжність в оцінці
їхнього акцентного стану насправді є відбиттям певної інертності у відображенні живомовних процесів лексикографією, аніж адекватним відтворенням реальних акцентних
характеристик цього дієслова. З різних причин у поле зору українських лексикографів
потрапляло лише одне дієслово – звузити – і вже як тільки кореневонаголошене, див.:
звeзити – звeжу, звeзиш [РУС37, 445, 789; РУС48, 335, 686]. Коли знову прийшло до фіксації всіх дієслів цього словотвірного гнізда, то вони постали з такими акцентними характеристиками: уже усталене як кореневонаголошене звeзити –звeжу, звeзиш [УРС II,
193]; знову цілком із ним неспівмірне кінцевонаголошене повузbти – повужe, повузbш
[УРС III, 510]1, з чим важко погодитися, беручи до уваги ту обставину, що в таких випадках потужно діють механізми аналогійних перетворень у мові. Та найбільше довір’я
до таких лексикографічних оцінок акцентного стану цього дієслова підриває саме це
джерело, яке кореневе дієслово трактує як дієслово з рухомим наголосом,
Характерно, що ілюстрацією до слова тут взяте те саме прислів’я з Номиса, що й у «Словарі
української мови» (див.). Чи ж не звідти? Та для нас головніше інше: чи не цією обставиною зумовлена й відповідна акцентна характеристика слова тут?
1
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див.: вузbти – вужe, вeзиш, вeзить [УРС I, 304]2. Довільність цих оцінок відразу стає
очевидною, адже не може похідне зберігати первісну акцентну характеристику, якщо навіть саме кореневе твірне її змінило – знову апелюємо до звичайного здорового глузду.
Тому вже наступне джерело, а ним є «Словник української мови», характеризує наголос
цих дієслів, скажемо так, відповідніше до логіки еволюційного процесу, який вони явно
відбувають усі разом і тому, скажемо обережно, більш-менш рівномірно, збалансовано.
Тут маємо кореневонаголошене звeзити – звeжу, звeзиш[СУМ III, 499], що вже давно не
викликає жодних сумнівів. Кореневе ж тим часом має рухому акцентну парадигму:
вузbти – вужe, вeзиш [СУМ I, 783]; його в цьому повторює друге префіксальне похідне:
повузbти – повужe, повeзиш [СУМ VI, 697]3, що не викликає жодних заперечень із погляду логіки процесу змін у наголошенні в цій групі дієслів. Повертаючись трохи назад,
вкажемо, що лексикографія відзначала відмінність у наголошенні кореневого, яке розвинуло в собі лише рухомий акцентний тип, див.: вузbти – вужe, вeзиш [Кирич1. 90; Кирич2.90] і префіксального похідного, яке розвинуло в собі кореневий наголос, див.:
звeзити – звeжу, звeзиш [Кирич1. 176; Кирич2. 176]. Особливо показовим тут є такий
випадок; автор словника схарактеризував був обидва ці дієслова як кореневонаголошені,
див.: вeзити – вeжу, вeзиш [Погрібн1. 106] і звeзити –звeжу, звeзиш [Погрібн1. 205], але
вже невдовзі в другому виданні словника виправив, див.: вузbти – вужe, вeзиш [Погрібн2. 110], але звeзити – звeжу, звeзиш [Погрібн2. 215]. Виправив – помилку? Так, про
що ми скажемо нижче. Див. також у того ж автора ще пізніше – остаточно: вузbти –
вужe, вeзиш [Погрібн3. 126], але звeзити – звeжу, звeзиш; нак. звузь [Погрібн3. 231].
Див. також у часто цитованому джерелі: вузbти – вужe, вeзиш [УЛВН, 123], але
звeзити – звeжу, звeзиш [УЛВН, 236]. І також до найостанніших часів, напр.: вузbти –
вужe, вeзиш [Голов1. 36], але звeзити – звeжу, звeзиш; нак. звузь [Голов2. 198]; вузbти –
вужe, вeзиш [Голов3. 53], але звeзити – звeжу, звeзиш [Голов3.106]. На 1970-ті роки ці
характеристики в лексикографії настільки усталилися, що єдиним продовженням еволюції тут могло бути лише вирівнювання наголосу обома префіксальними похідними за
історично новим, але, з усього видно, надзвичайно сильним кореневим акцентним типом; зрештою, так воно й сталося, про що свідчать лексикографічні дані протягом кількох десятиліть, див.: звeзити – звeжу, звeзиш; нак. звузь [ОС75, 255; ОС77, 255; ОС94, 264;
ОС99, 302] і повeзити – повeжу, повeзиш; нак. повузь [ОС75, 539; ОС77, 539; ОС94, 541;
ОС99, 614]. Кореневе тут скрізь схарактеризоване як таке, що має рухомий наголос, див.:
вузbти – вужe, вeзиш [ОС75, 133; ОС77, 133; ОС94, 134; ОС99, 154]. В останньому випадку
ми покликалися на джерела, що кілька разів між 1975 і 1999 роками виходили під назвою
«Орфографічний словник української мови». У 2002 році вийшов натомість уже «Український орфографічний словник», що є, однак, продовженням традиції попередніх видань; у ньому бачимо тотожні характеристики аналізованих слів, див.: вузbти – вужe,
вeзиш [УОС3, 150] і звeзити – звeжу, звeзиш; нак. звузь [УОС3, 293], повeзити – повeжу,
повeзиш; нак. повeзь [УОС3, 627]. Скажемо більше: в роках 2001 – 2003 вийшов у світ
«Орфоепічний словник української мови» (у двох томах) – лексикографічне джерело
2
Тут упоряднику не став на перешкоді навіть той факт, що ілюстрацію до статті він взяв зі «Словаря української мови» (див.), а там же це кореневе схарактеризоване як кінцевонаголошене – з
первісною для нього акцентною характеристикою.
3
Ілюстрація й тут повторена за «Словарем української мови» (див.).
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української мови, у чомусь етапне, у чомусь підсумкове, зокрема, гадаємо, стосовно наголосу як орфоепічних параметрів слова; у ньому й знаходимо найдокладніші характеристики аналізованих нами дієслів саме в тому аспекті, що є предметом нашого спеціального інтересу, див.: вузbти – вужe, вeзиш; нак. вузb, вузsть [ОЕСУМ I, 280]; звeзити –
звeжу, звeзиш; нак. звузь, звeзьте [ОЕСУМ I, 561]; повeзити –повeжу, повeзиш; нак.
повeзь, повeзьте [ОЕСУМ II, 214]. Мабуть, годі сумніватися: дієслова цього словотвірного гнізда відбули еволюцію наголосу й остаточно стабілізували свої новонабуті акцентні характеристики. Та ба! Уже наступне, четверте, звичайно, перероблене і доповнене, видання орфографічного словника вносить у ці характеристики істотні зміни, див.:
вeзити – вeжу, вeзиш; нак. вузь [УОС4, 170] і вузbти – вужe, вeзиш [УОС4, 170];
звeзити – звeжу, звeзиш; нак. звузь [УОС4, 316] і повузbти – повужe,повeзиш; повeзь
[УОС4, 658]. Так, тут ми вперше бачимо те, що вже раніше цитували за дев’ятим, переробленим і доповненим, виданням словника, що побачило світ 2009 року, цитоване ж
щойно – 2005 року, а між ними були ще видання п’яте (2005 р.), шосте (2006 р.), сьоме
(2007 р.), восьме (2008 р.), що естафетою передавали помилки від попереднього до наступного... Від видання до видання мінялося багато що – незмінним залишалося одне:
саме те, що повинно було перероблене, змінене, виправлене насамперед... Звичайно, за
вчиненими словникарськими змінами немає ні дослідження проблеми, ні навіть жодного
розуміння закономірностей формування дієсловами свого наголосу, ані навіть найменшого бажання їх хоч якось зрозуміти. Так, словникарська характеристика наголосу похідного повузbти – повужe, повeзиш; нак. повeзь – непорозуміння, засноване на звичайнісінькому нерозумінні, здавалося б, само собою зрозумілих речей, але як пояснити той
факт, що в шести виданнях поважного орфографічного словника сучасної літературнонормативної мови, кожного разу виправлених і доповнених, які виходили у світ рік у рік
протягом п’яти років, на одній сторінці і в сусідніх рядках кожен, хто хоче дізнатися про
якість своєї літературної мови, бачить спочатку вeзити – вeжу, вeзиш; нак. вузь і тут же
вузbти – вужe, вeзиш?
Звичайно, це можна вибачливо пояснити прикрим недоглядом... тощо, але що це за
недогляд, коли правильне замінене не просто на неправильне, а на абсурдне... І як довго руйнуватиме цей розтиражований абсурд мовну свідомість сучасного українського
мовця? Те, що представлені таким чином нібито нові акцентні характеристики названих
дієслів жодним чином не відображають мовної дійсності, можна доводити по-різному,
навіть суто логічно. Адже помилка з’явилася й повторюється в одному середовищі, середовищі аж надто вузькому, але зате допущеному впливати на мовлення багатьох і багатьох. Проте поза цим середовищем ніхто жодних змін у наголошенні цих слів не догледів, див.: вузbти – вужe, вeзиш [УОС(Х), 125], але звeзити – звeжу, звeзиш; нак. звузь
[УОС(Х), 243] і повeзити – повeжу,повeзиш; нак. повeзь [УОС(Х), 513] – і через роки:
вузbти – вужe, вeзиш [ВЗОССУЛ, 117], але звeзити – звeжу, звeзиш; нак. звузь [ВЗОССУЛ, 241] і повeзити – повeжу, повeзиш; нак. повeзьте [ВЗОССУЛ, 508].
Є ще один спосіб (і дуже простий) збагнути закономірності формування дієсловами
такого типу своїх акцентних характеристик і паралельно з цим свого морфологічного
складу. Скажімо, «Орфографічний словник української мови» 1975 року видання фіксує
кореневонаголошене дієслово вeдити – вeджу,вeдиш; вудь [ОС75, 133], з чого легко зрозуміти, що всіченою може бути лише словоформа 2-ої особи однини наказового способу
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кореневонаголошеного дієслова, пор. з уже цитованим за «Орфографічним словником
української мови» вузbти – вужe, вeзиш; нак. вузb, вузsть [ОЕСУМ I, 280] у дієслові з
рухомим акцентним типом. Звичайно, префіксальні похідні від кореневонаголошеного
твірного повторюють усі його характеристики, напр.: навeдити – навeджу, навeдиш; нак.
навeдь[ОС75, 381]; повeдити – повeджу,повeдиш; нак. повeдь[ОС75, 539]. Тож коли префіксальні похідні від твірного з рухомим наголосом вузbти – вужe, вeзиш; вузb, вузsть
розвинули в собі кореневий акцентний тип, вони тут же відбувають і відповідну морфонологічну еволюцію, див. ще раз: звeзити – звeжу, звeзиш; нак. звузь, звeзьте [ОЕСУМ
I, 561]; повeзити – повeжу, повeзиш; нак. повeзь, повeзьте [ОЕСУМ II, 214]. Звичайно,
це є неможливим в дієсловах з рухомою акцентною парадигмою, напр.: поворожbти –
поворожe, поворóжиш [ОС75, 539], або в дієсловах з кінцевою парадигмою, напр.:
повощbти – повощe, повощbш [ОС75, 539]. Навівши ці слова за «Орфографічним словником української мови» 1975 року, стверджуємо, що всі їхні характеристики продубльовані «Українським орфографічним словником», дев’яте видання якого побачило світ
2009 року. Чому ж вони не стали помічними для адекватної оцінки параметрів дієслів
словотвірного гнізда твірного вузbти?
Можемо подивитися на цю проблему ще з іншої точки зору. Скажімо, усі згадані
видання орфографічного словника, фіксують кореневонаголошене дієслово звóзити –
звóжу, звóзиш; нак. звозь [ОС75, 255; УОС9, 308], але вони ж фіксують і його омограф з
рухомою акцентною парадигмою звозbти – звожe, звóзиш; нак. звозb [ОС75; УОС9, 308], –
так наочно пізнаємо різницю у виборі дієсловом відповідної морфологічної форми, яку
йому диктує його акцентний тип.
Тож можемо стверджувати, що для сучасного стану української мови характерним є
те, що первісно кінцевонаголошені дієслова твірного вузbти мають такі акцентні характеристики: а) префіксальні похідні є кореневонаголошеними: звeзити – звeжу, звeзиш ...
звeзять; звузь, звeзьмо,звeзьте; повeзити – повeжу, повeзиш ... повeзять; повeзь,
повeзьмо, повeзьте; б) кореневе твірне має рухомий наголос: вузbти – вужe, вeзиш ...
вeзять; вузb, вузsм(о), вузsть. Звичайно, закономірним тут видається питання, чому кореневе не пройшло у своїй еволюції всього шляху змін до кінця, як це сталося з його
похідними. Уважаємо, що на це склалися морфонологічні причини, а саме неможливість
із причин морфонологічних закономірностей української мови усічених словоформ наказового способу, що ми докладніше розглядали у своїх попередніх публікаціях [див.,
напр.: 1, 59 – 68] Якщо ж на цю проблему подивитися не з погляду суто акцентологічного, а з ширшого, лексикологічного, то, звичайно, тут треба констатувати, що реально
сучасна мова просто втрачає в таких випадках кореневі дієслова, а їхнє значення на себе
перебирають реімперфективи, що добре ілюструє відповідна стаття зі «Словника української мови», див.: вузbти – вужe, вeзиш, недок., перех., рідко. Те саме, що звужувати
[СУМI, 783], а далі йде дві ілюстрації – з твору М. Старицького та зі «Словаря української мови»: сучасне мовлення цього слова вже практично не знає.
Звичайно, до всього можна ставитися по-різному – і до цього теж. Скажімо, Ф. де Сосюр висловив був такий погляд: «Мова – це механізм, що продовжує функціонувати, незважаючи на пошкодження, яких йому завдають» [3, 111], – і українська мова чи не підтверджує це спостереження. Не заперечуючи йому, бо зробив це ще до нього, не так оптимістично, проте, висловився був О. Потебня: «Не можна висушити джерела поезії, але
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можна тимчасово засмітити його. «Взрывая, возмутишь ключи», – говорить Тютчев... Такі,
скажімо, насильні зміни в мові, її дезорганізація від надмірного вторгнення сторонніх стихій. В кінці все перемелеться – мука буде; але поки воно буде, минають століття» [2, 182].
Одне можна сказати з певністю: порушені системи неспроможні довго функціонувати. Адже система – це не механічна сума її складових елементів, а характер і якість
зв’язку між ними. Асистемні явища в системі – явища антисистемні.

1.
2.
3.
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Институт языковедения им. А. А. Потебни НАН Украины, Киев
О НЕКОТОРЫХ СПЕЦИФИЧЕСКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ СОВРЕМЕННЫХ
АКЦЕНТОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Исследования языка в его различных аспектах опираются на надлежащим образомпредставленный языковой материал, из чего для исследования литературно-нормативного языка представительскими считаются его словари. Тем временем словари современного украинского языка довольно часто приводят неубедительные с точки зрения
присущих украинскому языку закономерностей данные, что усложняет, а то и делает
невозможным надлежащее исследование различных аспектов его грамматической системы.Статья на примере нескольких повторяемых ошибок ограниченных глагольными
образованиями одного словообразовательного гнезда, лишь указывает на эту настоятельную для современного украинского языкознания проблему. Надлежащее понимание
тех внутренних закономерностей, которые определяют характер грамматической системы украинского языка, вне всякого сомнения, даст возможность устранить всякие
такого рода несуразности из словарей современного украинского литературного языка.
Ключевые слова: акцентное состояние слова, акцентный тип, акцентная характеристика слова, корневая / подвижная / конечная акцентная парадигма
Zadorozhnyi V. B., the candidate of Philology, senior researcher
O. Potebnya Institute of Linguistics of the NAS of Ukraine, Kyiv
ON SOME SPECIFIC CIRCUMSTANCES
OF PRESENT-DAY ACCENTUAL RESEARCH
Researching on a language in its different aspects on a properly provided linguistic material, of which its dictionaries are considered to be representative for the research on the literary
normative language. Meanwhile, rather often do dictionaries of the modern Ukrainian language provide information that is unconvincing from the standpoint of the patterns typical for
the Ukrainian language, which makes any proper research on the various aspects of its grammatical system difficult or even impossible. The article merely points out this painful for the
present-day Ukrainian linguistics problem with the use of several repeated errors, limited by
the verbal derivatives of the verbal nest with the radical base вузити. The proper understanding of the internal patterns that define the character of the grammatical system of the Ukrainian
language will undoubtedly give us the opportunity to eliminate all such improprieties from the
dictionaries of modern Ukrainian literary language.
Key words: accentual state of a word, accentual type, accentual characteristics of a word,
radical / mobile / final accentual paradigm.

383

РЕЦЕНЗІЯ
на цикл наукових робіт к.філол.н., доц. Ткачик О.В.,
присвячених темі гендерних стереотипів в англомовному фольклорі
Цикл наукових робіт, присвячених гендерним стереотипам в англомовному фольклорі, О.В. Ткачик, який налічує 8 статей [1], [2], [3], [4], [5], [6], [8], [12], 3 тез доповідей
на науково-практичних конференціях [9], [10], [11] та дисертацію «Гендерні стереотипи
в англомовному фольклорі» [7], висвітлює проблему мовної об’єктивації стереотипних
уявлень про типові якості, поведінкові характеристики та ролі чоловіка й жінки, як вони
відображені в англомовному фольклорі.
Наукова розвідка проводиться у руслі поєднання лінгвокультурологічного та лінгвокогнітивного підходів, що є одними з пріоритетних у сучасній лінгвістиці. Їх основним
дослідницьким принципом є антропоцентризм, що виходить з орієнтації на індивіда як
носія й творця мови і трактує мовні явища з позицій тріади «мова – свідомість – культура». Урахування гендерного чинника дозволяє перетворити абстрактного «антропоцентричного індивіда» у тілесного суб’єкта мовленнєвої діяльності, котрий характеризується низкою гендерно специфічних фізіологічних, психологічних, соціальних, етнокультурних тощо рис.
У дисертації, статтях та тезах виступів авторка проводить лінгвостилістичний і
структурно-семантичний аналіз засобів відображення гендерних стереотипів у різних
видах фольклорних текстів, а саме прислів’ях і приказках, дитячих віршованих творах та
британських народних казках, та структурує різноманітні параметри цих стереотипів за
допомогою такої моделі репрезентації знання як фрейм.
Інтеграція традиційних методик семантичного й контекстуального аналізу та когнітивних методик фреймового моделювання значення дозволяє здійснити якісний лінгвокогнітивний аналіз вербалізованих ментальних структур, у даному випадку – гендерних
стереотипів.
Проблема гендерних стереотипів британської казки, висвітлена у статтях «Гендерна
презентативність в номінації персонажів британських народних казок» [3], «Гендерний
фактор в ініціальних формулах британських народних казок» [4], «Андроцентризм у медіальних формулах британських народних казок» [8], «Чуттєво-емоційна сфера персонажів британських казок в гендерному аспекті» [6] та «Каузативно-фактитивна зона діяльності головного героя / героїні народних казок Великобританії в гендерному аналізі»
[12], вирішується на основі з’ясування структурно-семантичної організації текстів казки
й встановлення гендерних особливостей каузативно-фактитивної зони дій персонажів за
формулою «причина – результат – винагорода».
Щодо дисертації «Гендерні стереотипи в англомовному фольклорі», перший розділ
роботи присвячено викладу теоретичних витоків дослідження, зокрема визначенню понять «стереотип» та «фрейм». Дослідниця проводить вичерпний аналіз лінгвістичних
підходів до вивчення стереотипів.
У другому розділі дисертації здійснено аналіз стереотипотвірних характеристик
фольклорної спадщини. Описано антропологічний та анімалістичний компоненти гендерних стереотипів в англомовній дитячій поезії. Особливо цікавими видаються спостереження авторки про те, що дитячий фольклор віддзеркалює й, відповідно, нав’язує
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дитині увесь спектр стереотипних уявлень про чоловіка та жінку, характерних для англомовної лінгвокультури. І ці уявлення є патріархальними. Так, чоловік постає непохитним, непідвладним емоціям й таким, що уникає стереотипно жіночих видів діяльності,
асоційованих з побутом, сім’єю. Жінка ж опікується домом і власною зовнішністю, щоб
причарувати чоловіка.
Окрім того, дослідниця вдається до аналізу поетичних формул, навколо яких згруповані поетико-композиційні елементи казкового твору, вивчає мотиви дій казкових персонажів чоловічої та жіночої статі й доходить висновку, що персонаж-чоловік переважно
прагне подолання перешкод, перемоги над злом й винагороди у вигляді найгарнішої жінки, а персонаж-жінка – одруження зі заможним чоловіком.
У третьому розділі розглянуто когнітивний аспект реалізації гендерних стереотипів
у народних казках Великобританії. З’ясовано концептуальну основу генералізованих казкових образів, проаналізовано номінації чоловічих та жіночих персонажів, у тому числі,
«промовисті імена», способи їх появи у сюжеті казки, гендерну репрезентативність, а також здійснено аналіз репрезентації таких параметрів гендерних стереотипів, як зовнішність, чуттєво-емоційна й інтелектуальна сфера психіки, професійно-духовна діяльність.
У загальних висновках підводяться підсумки дослідження. Опрацьована література
забезпечує надійну теоретичну базу дисертації. У додатках наведені схеми та таблиці,
необхідні для більш наочного сприйняття теоретичних засад дослідження. Робота написана науковим стилем, чітко та логічно, добротно виконана у технічному відношенні
й складає враження системної [7].
Застосування новітніх методологічних підходів до вивчення мовних засобів
об’єктивації гендерних стереотипів в англомовному фольклорі, надійне теоретичне підґрунтя критично осмисленої літератури з теорії тексту та дискурсу, лінгвокультурології, когнітивної та гендерної лінгвістики та якісно виконаний аналіз значного за обсягом
мовного матеріалу (276 казок, 1169 поезій та 1185 паремій), результати якого подані у
таблицях та схемах [7], забезпечують обґрунтованість та достовірність наукових положень і висновків, отриманих у дисертації.
Незважаючи на великий інтерес до вивчення мовної об’єктивації стереотипів, у тому
числі гендерних, у сучасній лінгвістиці, дослідниці вдалося сказати нове слово у цій царині наукового пошуку. Опертя на методологічне підґрунтя лінгвокультурологічного та
лінгвокогнітивного підходів до вивчення мовних явищ обумовлює новизну досліджень
О.В. Ткачик, яка полягає у системному поєднанні різних видів фольклору як контексту
реалізації гендерних стереотипів та застосуванні фреймового аналізу стереотипних параметрів маскулінних та фемінінних актантів предметно-референтних ситуацій, відображених фольклорними текстами.
Теоретичний та фактичний матеріал дослідження слід оцінити як такий, що поглиблює теоретичні положення когнітивної та гендерної лінгвістики. Зокрема, цінним є:
ідентифікація елементів лінгвостилістичної організації фольклорних текстів як стереотипотвірних факторів [7], [1]; виокремлення типових маскулінних та фемінінних ролей,
відображених у досліджуваних фольклорних текстах [1], [3], [5], [10], встановлення
гендерної диференціації у способі номінації персонажів [3] та аксіологічного підґрунтя
гендерних преференцій у каузативно-фактитивній царині діяльності персонажів британських казок [12]. Усе це забезпечує безперечну теоретичну вагомість дослідження.
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Підкреслюючи прикладну цінність доробку, вважаю за необхідне вказати на доцільність використання отриманих результатів у розробці теоретичних курсів зі стилістики
англійської мови, а також спецкурсів з когнітивної та аксіологічної лінгвістики й лінгвістичної гендерології.
Підсумовуючи, уважаю, що науковий доробок О.В. Ткачик, присвячений гендерним
стереотипам в англомовному фольклорі, є внеском у вирішення пріоритетної наукової
проблеми дослідження мовної об’єктивації соціокультурних уявлень про якості, поведінкові характеристики та ролі чоловіка й жінки у британському лінгвокультурному соціумі
й має суттєве теоретичне та прикладне значення, слугуючи внеском у такі галузі мовознавства, як стилістика англійської мови, когнітивна семантика і гендерна лінгвістика.
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